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Pracovní sešit, jak tvořit a navyšovat zisky  
z internetu a pak je do roka 10× vynásobit.
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O autorovi

Začínal jsem před deseti roky jako vyučený číšník 
s půjčkou 150 000 Kč. Postupně jsem realizoval přes 
deset projektů, díky kterým jsem získal zkušenosti 
i  peníze na  kvalitní vzdělání a  na  testování nových 
technik a postupů. 

Dnes organizuji jedny z  největších kampaní svého 
druhu, které oslovují statisíce lidí v Čechách i na Slo-
vensku. Vyvíjím aplikace pro snadnější a  rychlejší 
start podnikání. Aktivně se podílím na osvětě a vzdě-
lávaní dětí i dospělých, kteří se nevlastní vinou do-
stali do trablů.

Tento pracovní sešit vám má sloužit jako průvodce 
na cestě ke stabilnějším příjmům. Modul Online zis-
ky je určen širokému okruhu uživatelů. Někdo z vás 
má rozvinutou firmu a chce ji více rozvíjet na internetu, další chce teprve začít na internetu 
podnikat. Někteří si také chtějí jen vytvořit vedlejší zdroj příjmů a jednoduše řečeno „Mít pár 
korun navíc“. 

Stejně jako jsou rozdílné vaše záměry, bude také odlišný váš přístup při práci s materiály. 
Mým cílem je pak dovést k cíli maximum z těch, kteří nejen že otevřou tento sešit, ale aktivně 
vypracují celý obsah tohoto kurzu. Je zapotřebí jednak aktivně sledovat videa v členské sekci, 
tak vypracovat pracovní sešit, odškrtávat si check listy úkolů a pravidelně se k nim vracet. Aby 
se vám to podařilo, využijte také diskuze v členské sekci, kde vám zodpovím já nebo moji ko-
legové vše, co by vám bylo nejasné a na vaší cestě mohlo být překážkou.

Přeji mnoho úspěchů, odvahy a trpělivosti.

Samuel Hornek
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Tip: Jak pracovat s pracovním sešitem

Pracovní sešit má propisovatelné tabulky v elektronické verzi, nezapomeňte si pracovní sešit 
nejdříve stáhnout do počítače, než do něj začnete psát (jinak se vypsaná data neuloží). Nebo 
si ho můžete snadno vytisknout a dopisovat si důležité údaje ručně. Url adresy odkazů však 
budou aktivní pouze v elektronické verzi :-)

V obou případech je nejlepší vždy postupovat současně s video tréninkem a dělat jednotlivé 
kroky postupně. Tedy nesnažit se vše doplnit za  jeden den, protože uvedení jednotlivých 
kroků do praxe vám ze zkušenosti zabere přibližně tři měsíce, v závislosti na vaší energii a ča-
sových možnostech. Doporučuji si vždy pustit jednu část, dopsat si poznámky v pracovním 
sešitu a pak teprve pokračovat dále. U delších videí si video zastavte a dopište si vše, co vás 
napadne ihned. Je škoda, aby vám unikla nějaká důležitá myšlenka.

Tip: Některé části textů, odstavce, vaše vize a další důležité části pracovního sešitu 
jsou již přípravou textů na vaše webové stránky. Pokud je správně sepíšete, jednodu-
še je pak překopírujte na svůj web.
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Jak rychle zvýšit svou hodnotu

Víte, jaký je rozdíl mezi chudým a bohatým? Oba mohli mít na začátku stejné znalosti, doved-
nosti i příležitost, jeden z nich se vydal špatnou cestou. Zatímco chudý se vydal cestou úspor 
a tvrdé dřiny v domnění, že si jeho píle někdo všimne, ten bohatší šel cestou odlišnou. Uvě-
domil si, že je potřeba, aby o tom, co dělá, hlavně věděli ti správní lidé a ne jen jeho kolegové. 
Pochopil, že je potřeba se umět prodat a prodat to, co umí. Takže zatímco jeden se lopotí 
a dělá práci navíc, druhý udělá vše podstatné a pak věnuje pozornost a péči tomu, aby se 
o tom, co dokázal, dozvěděl široký okruh lidí. Díky tomu roste a chudák stojí na místě.

Abyste se tedy nemýlili nebo věci špatně nepochopili. Nic takového jako čtyřhodinový pracov-
ní týden nebo peníze bez práce pro úspěšné lidi neplatí. Úspěšní lidé hlavně tvrdě pracují, 
vytvářejí hodnoty a pak je umějí dobře prodat. Prodat sami sebe a to je to, co by vám tato 
kapitola měla, alespoň částečně, přinést.

Díky tomu byste měli za stejný časový úsek vydělat více peněz :-)

Současný stav

Níže si vypište váš současný stav. A nic nepřibarvujte. 

Kolik vydělávám

Měsíčně: Na hodinu: Odpracované hodiny:

Zdroje příjmů:
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Úspory

Abyste mohli růst je zapotřebí mít nějaké dostatečné „cash flow“. Volné prostředky, které bu-
dete průběžně investovat a doplňovat. Bez takzvaného „točení peněz“ se neobejdete. Tohle 
je informace pro vás, která je velmi důležitá – mít pořádek ve svých penězích.

Měsíčně si dávám na stranu:

Již mám pro investice naspořeno:

Příklad: 

Pokud budete mít za cíl vydělávat 40 000 měsíčně a váš zisk bude po odečtení nákladů 50 % 
z  celkového objemu realizovaných obchodů, je potřeba „točit“ 100  000 měsíčně, protože 
budete platit daně a je zapotřebí tvořit rezervu. Nelekejte se, to je stav kam směřujete a pů-
jdeme postupně. Když jsme připravovali kampaň s tržbou 4,5 milionu, byly náklady v úvodu 
„pouze“ 300 tisíc a další 1,5 milionu po skončení kampaně. Mým cílem je, abyste časem doká-
zali také připravit takovou kampaň.

Tip: Kde vzít na rozjezd

Dávejte si na stranu každý měsíc 10 % svých příjmů a k tomu si sepište seznam věcí, které 
nepotřebujete a můžete se jich zbavit. Potom si sepište své příjmy a náklady domácnosti 
a zkuste náklady snížit. Náklady a příjmy domácnosti si pište každý měsíc do sešitu a dělejte 
měsíční „účetní uzávěrku“. Díky tomu získáte lepší přehled o svých příjmech a velmi rychle 
získáte investiční kapitál, o kterém možná ani netušíte, že jím disponujete. Celý proces jsem 
sepsal v e-knize Konec trablům.
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Představy

Pokud jste to ještě neudělali, sepište si své osobní představy, kam se chcete dostat za 3 mě-
síce, rok a jaké chcete mít příjmy. Kdo si to nesepíše, ten nemůže najít správnou cestu k nejis-
tému cíli. Jedině jasná a konkrétní představa vás může dovést k touženému výsledku.

Kde se vidím za 3 měsíce?

Za 3 měsíce bude můj měsíční příjem:

Kde se vidím za 12 měsíců:

Za 12 měsíců bude můj měsíční příjem:
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Jak jste viděli ve videu, zvýšení hodnoty vyžaduje využít sadu těchto bodů:

 % Osobní web

 % Nejlepší dovednosti

 % Reference

 % Rozhovory

 % Spolky a sdružení

 % Sada článků

 % Diskuzní fóra

 % Vytvoření magnetu

 % Networkingové akce

 % První zakázky

 % Příběhy zákazníků

 % Výsledky

 % Fotografie

 % Profily na sociálních sítích
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Osobní web

Osobní web se může lišit od vlastního projektu. Je to tedy takové hodně reprezentativní CV. 
Není to ale prezentace vašeho životopisu, ale přínosů, které přinesete klientům, zaměstnava-
telům a obchodním partnerům. Podle toho také musí vypadat.

Moje doporučení je však spojit svojí osobní prezentací s projektem, protože si snáze a rychleji 
vybudujete renomé a můžete lépe propojit nabídnutí vlastních služeb, produktů a produktů 
a služeb ostatních lidí. Prostě vytěžit maximálně synergické vlivy, které spouští pákový efekt. 

Upozornění: Co by měl web obsahovat, si detailně popíšeme u následující části – 
Jak založit web za pár minut.

Nejlepší dovednosti

Již jste někdy přemýšleli nad tím, čeho si na vás lidé nejvíce cení? Máte nějaké dovednosti 
a vlastnosti, kvůli kterým by pro vás lidi pracovali i zdarma?

Sepište 5 dovedností, kterých si nejvíce ceníte:

Jaká vlastnost je na vás nejpřitažlivější:
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Tip: Vize a příběh

Lidé si často nejvíce cení lidí, kteří mají jasnou a silnou vizi. Ostatně takoví lidé také získají 
i peníze od investorů. Zkuste si sepsat svou vizi, jak byste si představovali, aby fungovala vaše 
firma, svět, produkt, atd. Vyberte si jednu věc a zkuste vyjádřit svůj sen.

Tip 2: Prodejte to nejhorší

Sepište si také to nejhorší, co jste v životě zažili, co se vám nepodařilo ve vaší profesy, jaké 
špatné vlastnosti máte. Často se lidé snadněji ztotožní s negativním zážitkem, proto se na-
učte prezentovat i svá negativa. Výborně funguje upoutání pozornosti negativní zkušeností, 
kterou jste přetavili na pozitivum. Odhalením těchto věcí se na míle vzdálíte konkurenci.

Moje nejhorší obavy:

Moje nejhorší životní zkušenost:
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Největší profesní trapas:

Negativní vlastnosti, o kterých vím a jak je řeším:

Reference

Sepište si 5 významných referencí, které můžete získat v textové nebo video podobě. Neza-
pomeňte také požádat o souhlas se zveřejněním včetně jména a fotografie (nebo alespoň 
v textové formě). 

Tip: Reference bez zákazníků

Pokud nemáte ještě profesní reference od  zákazníků, poproste své přátelé, kolegy v  práci 
nebo externí dodavatele o referenci, proč s vámi rádi spolupracují a čeho si na vás nejvíce cení.

Koho mohu požádat o referenci:
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Rozhovory

Jedna z nejlepších věcí, kterými byste měli začít budovat svou online kariéru, jsou rozhovory 
s lidmi z oboru, kterému se věnujete nebo věnovat chcete. A důvod? 

1. Opřete se o jejich značku. Zvedne se důvěra čtenářů.

2. Velmi pravděpodobně na rozhovor odkáže ze sociálních sítí nebo i z newsletteru.

3. Jedna z nejoblíbenějších forem obsahu u čtenářů. 

4. Velmi rychlý způsob vytvoření kvalitního obsahu.

Abyste někoho přesvědčili, že s vámi má udělat rozhovor, je nutné, abyste splnili pár bodů, 
které stručně shrnete do oslovovacího emailu.

 % Mít na webu již nějaký kvalitní obsah (alespoň 5 článků).

 % Vědět něco o činnosti člověka, kterého chcete oslovit.

 % Umět stručně shrnout informace o tom, co děláte.

 % Vypíchnout v textu, jaké bude téma rozhovoru.

Které významné osobnosti z oboru byste mohli vyzpovídat?

Příklad: 

Magazín o módě může udělat rozhovor s majitelem obchodu s oblečením, módní návrhář-
kou, modelkou. Web o start-upech bude postaven na rozhovorech s majiteli začínajících i roz-
jetých firem, atd.
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Které osobnosti z oboru oslovíte:

Poznámky:

Témata rozhovorů, produkty a projekty odborníků, které byste mohli prodávat za provizi:
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Spolky a sdružení

Aktivní členové spolků a sdružení mají výrazně větší šanci prorazit ve svém oboru. Získají cen-
né kontakty a jsou výrazně důvěryhodnější než „no name“ začátečníci bez sdružení, které je 
zaštítí a v podstatě je z pohledu zákazníka zárukou kvality.

Vypište si spolky z vašeho regionu nebo oboru, ve kterých můžete být registrovaní. Vypište si 
také certifikáty a garance kvality, které můžete jako obchodník získat.

Příklad: 

 % Asociace malých a středních podniků

 % Certifikát „Ověřeno zákazníky od Heureka.cz“

Sada článků

Jak bylo řečeno, abyste se dnes hnuli z místa, získali lidi pro spolupráci, ale také získali ná-
vštěvnost, je zásadní mít zajímavý obsah. Obsah zajímavý hlavně pro vaše zákazníky, ne pro 
vaši konkurenci. Může to být například sada návodů, kde krok za krokem rozeberete nějaký 
postup snadno a srozumitelně i pro laika. V závěru článku vyzvete k vyplnění poptávky, ná-
kupu produktu, sdílení na sociálních sítích apod. Každý krok má pak samostatný článek a tím 
vznikne sada zajímavého obsahu.

Co nejčastěji trápí vaše zákazníky?
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K jakým podvodům ve vašem oboru dochází?

Jak mohou vaši zákazníci ušetřit?

Na co se zákazníci ptají a máte pro ně odpovědi?

Sepište si předměty 10 článků
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Diskuzní fóra

Diskuzní fóra jsou základním kamenem úspěchu pro lidi, kteří na internetu začínají, ale záro-
veň také často kamenem uhelným. Stejnou funkci pak mají různé skupiny na sociálních sítích 
jako je LinkedIn či Facebook. Nemá příliš smysl trávit v těchto diskuzích mnoho času, nebo se 
tam ptát na rady, ale jsou velmi dobré k něčemu jinému.

 % Registrací a působením budujete zpětné odkazy

 % Odpovídáním na relevantní dotazy budujete důvěru a klienty

 % Získáváte relevantní návštěvnost

 % Najdete tam odkazy na produkty k prodeji

 % Najdete tam partnery pro spolupráci

Vypište oborová diskuzní fóra či skupiny na sociálních sítích, kde se zaregistrujete:
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Vytvoření magnetu

Prosím o pozornost :-) Vytvořit magnet na web zabere nějaký čas, ale bez něj nebudete nikdy 
mít kompletní strukturu cesty zákazníka. Na internetu jsou miliony lidí a vy z nich potřebujete 
vybrat vaši cílovou skupinu a tu přivést na webové stránky. Z těch, u kterých se vám to podaří, 
97% lidí není ochotno zakoupit hned. Právě proto je zapotřebí mít na webu něco, co uživa-
tele naláká, aby se například stal vaším fanouškem na Facebooku nebo se přihlásil k odběru 
vašeho newsletteru. 

Podrobně se tomuto tématu věnuje modul Magické magnety, ale základní magnety jsou tyto:

 % E-knihy, E-booky

 % Katalogy

 % Vzory smluv, dopisů

 % MP3, Podcasty

 % Videa, přednášky

 % Případové studie, infografiky

 % Členství

 % Newsletter – registrace

 % Testy

 % Dotazníky

 % Slevy, kredity
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Jaký typ magnetu využijete?

Sepište si jeho obsah a strukturu v bodech:
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Networkingové akce

Oborové kulturní události, akce, večírky i  semináře. To jsou všechno setkání, kde byste 
neměli chybět.

 % Získáte kontakty

 % Načerpáte inspiraci

 % Z akcí se dělají záznamy a reporty – budujete zpětné odkazy

 % Máte šanci představit svůj projekt

 % Získáte nové zákazníky

Jaké semináře a srazy navštívíte v příštích 3 měsících?
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První zakázky

Přichází velmi zásadní bod, u kterého se názory odborníků velmi liší. Je pravda, že se shodnou 
na jediné věci – je zásadní jaké a kolik prvních zakázek získáte a jak je využijete. 

Někdo doporučuje získat první zakázky i za cenu toho, že budete pracovat zadarmo. Já s tím 
nesouhlasím. Pokud nějak nastavujeme spolupráci, je zapotřebí ji nastavit co nejlépe v me-
zích možností. Proto je dobré vždy mít stanovenou nějakou minimální částku, za kterou jste 
ochotni práci odvést. Takovou cenu je pak možné navýšit, pokud budete schopni správně 
prezentovat výhody své spolupráce.

Příklad:

Můžete například tvořit čtivé a  poutavé texty na  weby klientů. První zakázku domluvíte 
na 150 Kč za normostranu s tím, že to je s ohledem na rozsah a první zakázku. Předem de-
klarujete, že vaše texty také zvednou důvěryhodnost webu a díky správnému využití klíčových 
slov i dohledatelnost webu ve výsledcích vyhledávání. Běžná cena je pak 250 Kč za normo-
stranu textu.

Zákazníkovi, kterému se výsledek práce líbí, pak navrhnete další témata ke zpracování či části 
webu, které byste mu navrhli upravit, případně další službu, například, že do  textů vložíte 
ještě odkazy na důležité části webu nebo jeho produkty (tzvn. je prolinkujete). Je velmi prav-
děpodobné, že pak cenu dokážete od první zakázky zdvojnásobit.

Důležité je, kde a jaké zakázky seženete a také zda z nich dokážete získat maximum. Napří-
klad zpětné odkazy na svůj projekt, prezentaci nebo referenci.

S každou odprezentovanou zakázkou zveřejníte výsledky a upravujete cenu tak, abyste byli 
spokojení. Tuto cenu pak dáváte novým klientům. Těm stávajícím ji navyšujete postupně, 
nebo spolupráci ukončíte.
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Užitečné odkazy: 

 % www.webtrh.cz

 % www.webdeal.cz

 % www.epoptavka.cz

 % www.aaapoptavka.cz

 % www.copywritter.cz

 % www.copywriting.cz

 % www.Placla.cz

 % www.Kupobsah.cz

Další odkazy ještě přidáme později.

Příběhy zákazníků

A  tím se dostáváme k  příběhům zákazníků. Je to ta nejlepší forma prezentace vaší práce 
s vysokou mírou důvěryhodnosti. Důležité je, že prezentujete své výsledky zajímavou formou 
a ještě poskytujete další reklamu klientům, což je velmi dobrý způsob prezentace.

Sepište si náměty na příběhy, které by se hodily na váš web a s kým byste je mohli vytvořit.
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Výsledky

Již víme, že prezentace výsledků je zcela zásadní pro růst, a také navyšování ceny za vaše pro-
dukty a služby. Když vám řeknu, že většina lidí, kteří absolvovali mé tréninky a udělali základní 
kroky, zvýšili za rok svůj příjem na dvojnásobek, pravděpodobně mi budete ochotni zaplatit 
více za stejný produkt. Pojďme si to ale připravit i pro vás.

Jakého nejlepšího výsledku si ceníte v osobním životě?

Jaké nejlepší výsledky jste dosáhli ve své profesi?

Jakých viditelných výsledků dosáhli vaši klienti? 
(počet prodejů, změny, přínos spolupráce)

Jaké výsledky můžete prezentovat vizualizovaně, v grafech a v číslech?
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Fotografie

Kvalitní fotografie je základ úspěchu. Podívejte se na osobní prezentace úspěšných lidí ve va-
šem oboru a uvidíte, že prakticky všichni mají kvalitně zpracované portfolio, kterým se prezen-
tují nejen na webových stránkách, ale také na propagačních materiálech a na sociálních sítích.

Jaké fotografie potřebujete?

 % Profilovou fotku, kde je horní polovina těla. Ne takovou tu typickou pasovou fotografii 
nebo selfie (pokud není selfie běžný způsob propagace v oboru :-). 

Z této fotografie pak můžete upravovat fotky a ořezávat i jen na detail obličeje.

 % Kompoziční fotografie, které vás prezentují jako umělecké dílo v kontextu vašeho obo-
ru. Například pokud pracujete jako online marketér, může být takovou fotografií například 
celkový obraz, jak sedíte v kavárně a pracujete na svém PC nebo dobrá fotografie z vaší 
přednášky. Čím více kompozičních fotografií budete mít, tím lépe.

Upozornění: Kompoziční fotografie od profesionálního fotografa pořídíte od cca 
1000 Kč a více. Dobrá profilová fotka lze pořídit za pár set korun. Pokud máte v okolí 
kamaráda fotografa, požádejte jeho a snižte tím své náklady.

Kvalitní profilová fotografie je jednou ze základních věcí, která vás může silně odlišit od kon-
kurence. Nepodceňte to.
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Sociální sítě

Ke zvýšení vaší hodnoty významně přispějí sociální sítě, které jsou dnes ukazatelem, podle 
kterého se uživatelé internetu rozhodují stále častěji. Mně osobně přichází až jedna třetina 
poptávek díky sociálním sítím, a díky možnosti přímého prodeje ze sociálních sítí jdou roční 
tržby do milionů. 

Abyste mohli zvyšovat svou cenu na trhu práce i jako poskytovatelé služeb a prodejci, je za-
potřebí zamyslet nad těmito body:

 % Na kterých sociálních sítích budete aktivní?

 % Kde budete mít pasivní účet?

 % Zda budete vystupovat pod názvem projektu nebo jako osobnost.

 % Kolik času a peněz budete do sociálních sítí investovat.

 % Kdo se bude o sítě a fanoušky starat.

(Pokud jste si vyplnili pracovní sešit pro projektové řízení, máte tuto část již dobře rozmyšlenou.)

Nyní si udělejte poznámky a v check listu si zaškrtněte, co již máte hotovo.

Google+ profil

Sociální síť Google+ je důležitá kvůli užívání všech služeb od Google (zřízením e-mailu auto-
maticky vzniká i profil na sociální síti). Váš profil je pak dohledatelný ve výsledcích vyhledávání 
ve vyhledávači, proto je nutné mít profil pečlivě vyplněný a odkazovat z něj na své projekty.

Google+ stránka

Projekt či webovou stránku můžete prezentovat samostatně. Správně ani nemůžete pre-
zentovat projekt jako soukromý profil. Založení takové stránky, nahrání správných obrázků 
a vyplnění odkazů na projekt pomůže seo optimalizaci. Sdílením článků a stránek pak opět 
pomůže návštěvnosti a jejich dohledatelnosti ve výsledcích vyhledávání.
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Facebook stránka

Facebook je nejlepší sociální síť k propagaci i prodeji služeb a produktů. Stránku můžete na-
zvat podle svého jména, názvu projektu nebo nějakým originálním poutavým názvem vystihu-
jícím hlavní myšlenku, kterou mají zastávat fanoušci. 

Název vaší stránky na Facebooku: 

Facebook profil

Osobní profil a komunikace na něm je velmi důležitá. Neslouží k přímé nabídce produktů, ale 
k budování důvěry, vztahů se zákazníky a také k získávání poptávek. Nemusíte zde tedy jen 
budovat vztahy osobní, ale klidně pouze a jenom vztahy profesní.

Osobní profil je nutný pro založení stránky a nastavení placené inzerce.

 % Svůj profil upravte profesně

 % Nahrajte pěkné prezentační fotografie

 % Nikdy nezveřejňujte citlivé údaje

 % Nesdílejte informace, které by vás mohli profesně poškodit (fotografie z párty, která se zvrhla).

Facebook skupina

Skupiny na Facebooku slouží ke komunikaci mezi lidmi se stejným zaměřením a zájmy. Na roz-
díl od stránky v nich mohou uživatelé komunikovat mezi sebou a publikovat vlastní obsah.

Můžete využít již vzniklé oborové skupiny, nebo založit vlastní skupinu a díky pravidelné ko-
munikaci a podpoře skrze skupinu mít daleko větší důvěru a prestiž v oboru.
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Založíte vlastní skupinu? A jak se bude jmenovat?

Které oborové skupiny na Facebooku budete sledovat a aktivně v nich působit?

LinkedIn profil

LinkedIn je nejlepší profesní sítí na světě. Vyhledávají tam HR specialisté i kolegové z vašeho 
oboru. U profilu na této sítí je důležité mít správně zvolené dovednosti a v popisu využít klíčo-
vá slova z vašeho oboru. Samozřejmostí je profesionální fotografie a strukturovaná profesní 
historie. Pro získávání prodejů a návštěvnosti je pak zásadní mít široké okruhy „přátel“. Může-
te pozvat své známé emailem, nebo vyzvat ke spojení lidi z vašeho oboru.

LinkedIn skupiny

Podobně jako na Facebooku, tak i na LinkedIn jsou skupiny, které můžete sami založit a po-
skytovat odbornou pomoc nebo působit v již založených odborných skupinách.

Ve kterých skupinách budete působit?



Online zisky 1. díl

26

Twitter účet

Twitter je určen hlavně na rychlou a stručnou komunikaci. Vyskytují se na něm lidé především 
z veřejného sektoru, marketéři a IT nadšenci. Postupně však proniká do všech oborů. Můžete 
mít buď profil pro projekt nebo osobní.

Jaký typ twitter účtu máte založený, založíte?

Pinterest, Instagram

Pak tu máme sociální sítě se zaměřením na vizuální obsah - obrázky. Zde můžete působit 
například jen pasivně (mít vyplněný profil) nebo zde můžete propagovat pěkně vizuálně zpra-
cované produkty.

Vývoj sociálních sítí nelze dopředu plně předvídat. Můžeme však predikovat nárůst počtu 
uživatelů u zmíněných sociálních sítí v globálním měřítku. V Čechách zůstanou stálice jako je 
Facebook, Twitter, LinkedIn a Google+, ale může přijít i něco úplně nového. V kurzu projek-
tové řízení jsme proto prošli tyto sociální sítě detailně. V check listu úkolů níže, si odškrtněte, 
co vše již máte hotové.
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Check list – zvýšení osobní hodnoty

Úkol Vytyčený termín Hotovo

Vzorový úkol: Registrovat doménu 23.10.

Vypsány všechny současné zdroje příjmů

Každý měsíc si dávám na stranu částku 

Mám přehled a sepsány současné úspory

Eviduji si průběžně příjmy i náklady domácnosti

Sepsáno, kde se vidím za tři měsíce

Mám přesnou vizi, kde budu za 12 měsíců

Mám sepsáno 5 svých nejlepších dovedností

Mám nadefinovanou vizi projektu

Mám reprezentativně sepsané nejhorší životní zkušenosti

Bodově sepsaný profesní trapas/y

5 referencí na mou práci/osobu se souhlasem ke zveřejnění

3 textové nebo video rozhovory s autoritou v oboru

Členství v oborovém spolku či sdružení

Sepsána sada článků (minimálně 5)

Vytvořené registrace v diskuzních fórech

Mám vybrány networkingové akce

Mám získané 3 první zakázky

Sepsaný příběh zákazníka

Sepsané výsledky např. formou případové studie

Vytvořené profesionální fotografie

Založený profil na Facebooku

Vytvořený a upravený účet na LinkedIn
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Vytvořený a upravený účet na twitteru

Založený a optimalizovaný profil na Google+

Přidání se do oborových skupin na Facebooku

Přidání se do oborových skupin na LinkedIn

Poznámky:
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Jak založit web za pár minut

Mít či nemít webové stránky, to je jako mít či nemít adresu trvalého bydliště. Na  internetu 
můžete vydělávat bez webových stránek, ale je to jako orat pole bez traktoru. Prostě vám to 
bude trvat. A jelikož už máte kompletně zpracovaný koncept webových stránek z projektové-
ho řízení (skripta od 64 až 80), tak se zde zaměříme především na to, zda již máte konkrétní 
věci hotové.

Co by měl web obsahovat

 % Kvalitní textový obsah

 % Vizuální obsah (obrázky, videa)

 % Napojení na emailing

 % Napojení na sociální sítě

 % Prodejní, poptávkové stránky

 % Reference

 % Váš příběh a vize

 % Viditelné kontaktní údaje

 % Meta data pro SEO

 % Zpětné a vnitřní odkazy

 % Napojení na analytické nástroje (minimálně Google Analytics, konverzní kódy, nastavené cíle)
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Výběr domény

Existují dva tipy domény:

1. Doména na klíčové slovo.

2. Doména na podporu brandu – značky, firmy, činnosti.

První tip volíme u projektů, které mají omezené možnosti růstu. Pro představu například nabí-
zejí pouze jeden druh zboží nebo výrobek. Druhý typ volíme při hlubším zájmu o úspěch a růst 
projektu. Chceme-li propagovat projekt jako celek, nikoliv pouze produkt nebo jednu činnost.

Příklad 1: 

Doména na klíčové slovo je například web www.Jakzalozitweb.cz

Příklad 2:

Brandové domény jsou například Mall.cz, Alza.cz, Samuel-hornek.cz

Tip: Klíčová slova vám pomůže najít nástroj „návrh klíčových slov“ v  aplikaci  
www.Sklik.cz, která je zdarma. Vytvoříte si účet a zvolíte > Nástroje > Návrh klíčových 
slov. Ukáže vám přibližnou hledanost klíčových slov pro vyhledávač Seznam.cz. 
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Výběr šablony

Výběr šablony je nutné nepodcenit. Nevhodně zvolená šablona může, a také velmi často zna-
mená, zbytečné dodatečné náklady nebo práci s přesunem webu na novou šablonu. 

Šablona musí být zvolena podle:

 % Zdrojů návštěvnosti

 % Typu obsahu

 % Rozsahu projektu

 % Marketingové strategie

Pokud například bude náš projekt zaměřen na fotografy a stojí na zdroji návštěvnosti z Insta-
gramu a Pinterestu, bude vypadat jinak než magazín pro profesionální fotografy, který bude 
plný odborných článků. Chceme-li prodávat produkty, potřebujeme eshopovou šablonu a ša-
blona pro magazín nám neposlouží tak dobře.

Nejlepší webové šablony zdarma:

 % www.wordpress.org

Nejlepší placené šablony:

 % www.themeforest.net

Stáhnutí šablony

Samotné stáhnutí šablony je jednoduché. Pokud jste našli šablonu zdarma, potřebujete znát 
jen její název a po instalaci ve Wordpressu vyhledáte šablonu dle názvu. Poté ji jen nainstalu-
jete podle videa v kurzu.

V případě placené šablony si po zakoupení nejprve stáhnete šablonu do počítače, ale jinak se 
postup od videa nijak nemění.
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Registrace domény a webhosting

Máte vybranou doménu?

Tip: Zaměnitelné domény

U delšího názvu domény je dobré mít registrovanou jak doménu s pomlčkou, tak bez pomlč-
ky a ověřit dostupnost obou dvou verzí, aby nedocházelo k záměně projektu s konkurencí. 
Zkuste se také vyhnout názvům se zdvojenými písmeny po sobě nebo slovy, které mohou mít 
větší množství překlepů.

U hostingových služeb máte na výběr ze široké nabídky produktů a poskytovatelů. Na začátku 
je však nejdůležitější držet náklady při zemi a proto je nejlepším poskytovatelem Wedos.cz, 
který také drží přibližně 70% podíl na českém trhu.

Instalace šablony

Po výběru domény, její registraci a aktivování webhostingu, nainstalujte šablonu pro Word-
press podle pokynů ve videu. 

Tvorba obsahu

Po vytvoření webu je potřeba naplnit ho obsahem a přidat metadata a popisky stránek. Zde 
již vycházíme z první kapitoly o zvyšování vlastní hodnoty. Pokud projekt nepropaguje nás, je 
postup stejný a obsahová strategie bude obdobná, protože potřebujeme především zvýšit 
důvěryhodnost projektu.

Při tvorbě obsahu platí jednoduché pravidlo. Pro důležité části webu využíváme „stránky“. Pro 
aktuální obsah, který však není důležitý 365 dní v roce, využíváme „příspěvky“. Samozřejmě 
se mohou vyskytnout výjimky.



Online zisky 1. díl

33

Vytváření zpětných odkazů a zdrojů návštěvnosti

Po publikování obsahu je potřeba vytvořit síť odkazů a díky správnému sdílení a odkazování 
na všechny části webu přivádět relevantní návštěvníky. 

Odkazy také vytváříme uvnitř webu a například z článků odkazujeme na stránky s poptávko-
vým formulářem nebo nabídkou produktu.

TIP: Indexování obsahu

Po vytvoření každého příspěvku a stránky obsah publikujeme na všech sociálních sítích a in-
dexujeme ho pomocí nástrojů pro webmastery. Indexace znamená, že stránku přidáte do se-
znamu stránek, které si robot vyhledavačů přečte a následně je může nabídnout uživatelům, 
kterým by se obsah mohl líbit při vyhledávání.

Pro Seznam.cz je to stránka:

 % http://search.seznam.cz/pridej-stranku

Pro Google je to stránka:

 % https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url
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Check list – Webová stránka

Úkol Vytyčený termín Hotovo

Vybráno téma webu

Načrtnutí struktury webu

Vypsány nejdůležitější části webu

Určeny hlavní zdroje návštěvnosti

Vybraná šablona

Vybraná doména

Registrovaná doména, webhosting

Instalovaný web - Wordpress

Instalovaná šablona

Založeny hlavní stránky webu

Nahraný textový obsah

Zveřejněna sada článků

Umístěné reference

Zveřejněny informace o vašich certifikátech, tituly apod.

Zveřejněny rozhovory

Zveřejněny první výsledky a příběhy klientů

Check list - trove a publikování osbahu

Založená stránka na Facebooku

Sociální sítě propojeny s webem

Veškerý obsah nasdílený na sociálních sítích

Zaindexovány všechny stránky pro vyhledavače

Na web odkazuji ze svých profilů

Na web odkazuji z diskuzních for
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Mám osnovu témat a data zveřejnování článků

Web má metapopisky upravené pro sociální sítě.

Lidé mají možnost sdílet články

Na webu je umístěný magnet např. e-kniha za email

Na webu mám umístěnou nabídku služeb nebo produktu

Poznámky:
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