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Linkbuilding  projektů  
Autor:  František  Szabó  |  Affilblog.cz  |  frances@lemony.cz  

Aktualizováno  dne:  18.6.2012  

Při  linkbuildingu  pamatujte  na  tyto  zásady  
1. unikátní  title  a  popisky  -‐  duplicitní  zápisy  nemají  efekt  ani  význam  
2. nepoužívejte  vždy  stejná  klíčová  slova  do  anchor  textu  odkazu,  různě  je  

měňte  a  nebojte  se  do  odkazů  vložit  url  webu  
3. nesměřujte  odkazy  na  úvodní  stránku,  dělejte  linkbuilding  také  pro  

kategorie  nebo  detaily  produktů  
4. nofollow  odkaz  je  také  odkaz!    
5. nebojte  se  experimentovat  
6. nespamujte  a  nezískávejte  odkazy  masivně  
7. omezte,  nebo  úplně  eliminujte  sitewide  odkazy  

Linkbuilding  zdarma  
Jednotlivé  metody  jsou  řazeny  sestupně  od  metody  s  nejvyšším  významem  a  
účinností.  Významy  se  mohou  mírně  lišit  pro  vyhledávač  Seznam  a  Google.  
Nejlepší  jsou  takové  odkazy,  které  vám  mohou  přinést  i  návštěvníky.  

Moderní  metody  linkbuildingu  
1. odkazy  z  vláken  diskuzních  fór  -‐  vyhledejte  zavedená  a  zaindexovaná  

vlákna  na  tématických  fórech  a  vytvořte  přínosný  příspěvek  
2. komentáře  pod  článkem  na  blogu  nebo  tématickém  serveru.  Zde  je  

důležitá  opět  relevance  a  tématičnost.  Komentář  musí  být  přínosný  a  
kvalitní.  Odkaz  uvádět  pokud  možno  do  kolonky  web,  případně  do  jména.  
V  některých  případech  i  přímo  do  samotného  komentáře  

3. najít  skupiny  a  stránky  na  Facebooku  -‐  vyhledávaní  takových  skupin  
pomocí  google  site:facebook.com  keyword  skupina  

4. založte  podpůrné  stránky  na  blogovacích  systémech,  rozsah  dle  uvážení  
ale  není  třeba  to  přehánět:  blogger.com,  webnode.com,  wordpress.com,  
tumblr.com,  blog.cz  

5. guest  posting  (sepíšete  článek  a  publikujete  ho  za  výměnu  na  cizím  webu)  
6. tématická  výměna  odkazů  v  článku  (ideálně  3  way)  
7. vytvořte  jednoduché  video  a  vložte  do  popisku  odkaz  na  stránku  
8. přidání  zajímavého  článku  z  webu  do  linkovacích  služeb,  nepřidávejte  

totožný  článek  do  všech,  ale  různé  -‐  tipper.cz,  linkuj,cz,  vybrali.sme.sk,  
jagg.cz,  topclanky.cz  

9. vložte  pod  článek  možnost  sdílení  na  sociální  sítě:  Facebook,  Twitter  a  
Google+a  zdvořile  poproste  návštěvníky,  aby  stránku  sdíleli  pokud  se  jim  
líbila  

10. vytvořte  nebo  upravte  tematický  článek  na  Wikipedia.org  a  zalinkujte  
vlastní  web  (ideální  je  linkovat  nějaký  průzkum,  či  studii)  

11. tvorba  Facebook  stránky,  do  odkazu  vložit  stránku  a  přidat  3-‐5  statusů  s  



tématikou  webu  a  umístit  2  odkazové  statusy  
12. tvorba  Twitter  účtu,  do  odkazu  vložit  stránku  a  přidat  3-‐5  tweetů  s  

tématikou  webu  a  umístit  2  odkazy,  odebírat  alespoň  10  účtů  
  

  
Starší  metody  linkbuildingu  

1. registrace  unikátního  článku  do  PR  webů  s  ranky.  Důležité  je  aby  tyto  
systémy  ověřovaly  unikátnost  vkládaných  článků  
(http://jdem.cz/vmp33)  

2. registrace  do  tématických  kvalitních  katalogů  s  ranky  a  historií  
(http://www.seznamkatalogu.cz/)  

3. registrace  stránky  do  Toplist.cz  
4. trackbacky  –  odkazujte  na  cizí  tématické  Wordpress  weby  a  získejte  

trackback  
5. RSS  agregátory  –  pridej.cz,  rssmedia.cz,  feedburner.google.com  
6. přidat  web  do  fultextu  seznamu  a  google:  

http://search.seznam.cz/pridej-‐stranku  
https://www.google.com/webmasters/tools/submit-‐url?pli=1  

7. přidat  web  do  seomatů:  http://www.seonastroje.cz/analyza-‐
seo,  http://seo-‐servis.cz/,  http://seo.knechtl.cz/,  http://seo.wamos.cz/  

Placené  metody  
1. nákup  Facebook  příspěvků  a  Twitter  statusů  –  oslovit  přímo  nebo  pomocí  

linkmonitor.cz  
2. nákup  podpisů  na  fórech  –  obvykle  se  nakupuje  u  uživatele  s  velkým  

počtem  příspěvků  nebo  u  administrator  fóra  
3. nákup  tématického  článku  na  zavedeném  oborovém  magazínu  
4. nákup  webu,  či  magazínu  s  historií  například  na  webtrh.cz  
5. nákup  zpětných  odkazů  –  ideální  je  ruční  neautomatizovaný  nákup,  

domluvíte  se  s  majitelem  webu  na  umístění  nejlépe  do  kvalitního  
zaidnexovaného  článku  s  historií  a  ranky    

6. systémy  pro  nákup  odkazů:  ranky.cz,  linkmonitor.cz,  backlinksgenius.com,  
mlink.cz,  poptávka  na  webtrh.cz  –  nakupovat  velice  obezřetně  a  postupně  

7. systémy  pro  nákup  PR  článků  –  placla.cz,  linkmonitor.cz,  postsgenius.cz  
8. Vložit  tiskovou  zprávu  -‐  tiskovky.info,  pressweb.cz  

Linkbaiting  
Linkbainting  je  jedna  z  nejlepších  možných  metod  budování  zpětných  odkazů.  Je  
založen  na  publikaci    zajímavého  obsahu  takového,  že  návštěvníci  sami  
přirozeně  odkazují  na  váš  web  a  šíří  jej  dál.  U  linkbaitingu  je  potřeba  aby  
příspěvek  splnil  určité  virální  předpoklady,  byl  jednoduchý,  čtivý  a  trefný.  Často  
se  pro  linkbaiting  používá  určitý  provokativní  nádech,  vzdor  nebo  nesouhlas  
s  konkrétními  subjekty.    

Metody:  
� Grafické  -‐  Infografika,  grafy,  vtipné  příběhy  (MEME  komiksy),  diagramy  
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� Video  –  videa  s  určitým  spojeným  (používá  Stream  –  sportovní  okamžiky,  
filmové  maličkosti  a  další,  viralbrothers.cz  –  Debilní  kecy  Pražáků),  takové  
video  si  můžete  natočit  i  sami  pomocí  chytrého  telefonu  nebo  webkamery  
a  umístit  na  Youtube.com,  nebo  Vimeo.com  

� Rozhovory  –  vyberte  si  osobnost  tématicky  korespondující  s  vašim  
zaměřením  a  položte  ji  pár  obecných  a  pár  peprnějších  dotazů  

� Seznamy  –  TOP  5  výrobků,  3  nejbohatší  teenageři,  10  nejsmradlavějších  
psů  apod...,  lidi  milují  seznamy  a  rádi  si  je  posílají  pokud  jsou  vtipné,  nebo  
zajímavé  (ideálně  obojí)  

� Zdarma  –  toto  magické  slovo  je  pro  Čechy  jako  magnet.  Vytvořte  ebook,  
tutoriál,  studii,  průzkum  a  dejte  ho  zdarma  na  vaše  stránky.  To,  za  co  jinde  
musí  platit,  nabídněte  zdarma.  Lidi  se  vám  často  odvděčí  alespoň  zpětným  
odkazem  pokud  je  o  to  pěkně  požádáte.  

� Výroba  šablony  –  udělejte  specializovanou  šablonu  s  tématem  které  je  
pro  vás  blízké  a  vložte  chytře  odkazy  (nemusí  být  sitewide)  

� Uspořádejte  soutěž  –  propojte  s  bonusovým  programem  uživatelé  
sbírají  za  přivedené  uživatele  body  

� Affiliate  program  –  ano  i  partnerský  program  je  forma  linkbaitingu  i  
když  zde  platíte  za  konverze  

� Sponzoring  –  sponzorujte  web,  projekt  nebo  službu  tématicky  související  
s  vámi  

� Vytvořte  zajímavý  plugin,  widget,  nebo  addon,  online  službu  –  prodáváte  
fotky  na  internetu?  Udělejte  službu,  která  po  vložení  fotky  udělá  z  fotky  
černobílou  (apod...),  nemusí  být  implementačně  složité,  ale  užitečné  nebo  
vtipné  

� Vytvořte  průzkum  nebo  anketu  
� Udělejte  online  nebo  offline  seminář,  či  přednášku,  vytvořte  pro  něj  

hashtag  na  twitteru  a  dokumentujte!  
� Creative  Common  licence  pro  volné  šíření  –  umožněte  svým  

návštěvníkům  využívat  vaši  infografiku,  obrázky  nebo  videa  na  svých  
stránkách  za  podmínky  umístění  zpětného  odkazu  na  vás  

� Řetězovky  –  nastartujte  pevně  strukturovanou  a  jasnou  řetězovku  
například  TOP  3  programy  které  používám  na  PC  a  pošlete  ji  svým  
kamarádům  (podmínkou  je  uveřejnění  od  koho  dostal  uživatel  vyzvu  a  
komu  ji  dale  směřuje)  

� Vytvořte  kontroverzní,  nebo  útočný  článek  za  kterým  si  stojíte  a  vybavte  
se  argumenty  dopředu  

� Nabídněte  své  služby  nebo  produkty  zdarma  k  recenzi  odborným  
magazínům  

Získejte  kontakt  na  zákazníka  
Na  stránkách  mějte  vždy  možnost  přihlásit  se  k  odběru  novinek  nebo  získání  
knížky,  slevy  či  služby  zdarma  za  vložení  mailu.  Jedná  se  o  velice  silnou  zbraň  při  
další  komunikaci  s  potenciálním  zákazníkem.  Tímto  přímo  se  v  tomto  článku  
nezabývám  ale  pro  rozšíření  obzorů  doporučuji  videoprezentace  Davida  Kirše:  
EmailAcademy.cz,  které  jsou  zdarma.  


