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„Laický“ vs. odborný blog

 „Laický“ blog = internetový deník; prezentace 
pocitů, názorů apod. na politiku, sport, 
umění…

 Odborný blog = prezentace faktů a jejich 
interpretace autorem

 Blogovací (redakční) systém
– publikování snadno a rychle
– k dispozici šablony
– není třeba znalost HTML a programování
– vkládání videosekvencí
– příspěvky nelze zařadit do více rubrik:-(
– příklady: blog.cz, bloguje.cz, blog.sme.sk 



 

Statistika návštěvnosti

 Základní agregované statistické údaje 
(TOPlist, Navrcholu apod.)
– počet návštěv
– počet zhlédnutí

 Analýza statistiky - časové osy (Google 
Analytics)
– věrní vs. náhodní čtenáři
– „vstupní“ klíčová slova z vyhledávačů
– z jakých stránek čtenáři přišli





Google Analytics



 

Marketing blogu (1)

 Cíl propagace:
– zvýšit celkový počet čtenářů
a současně
– zvýšit podíl pravidelných čtenářů



 

Marketing blogu (2)

 Kvalitní a pravidelné příspěvky!
 Vzájemné propojování příspěvků (zvýší rating 

ve vyhledávacích službách)
 Články ve webových portálech
 Účast v diskusních fórech (odkaz na blog do 

podpisu zpráv!)
 Kontroverzní témata (do jaké míry se týká 

odborných blogů?)
 Anglická verze (?!)



 

Marketing blogu (3)

 Odkazy do katalogů (Seznam apod.)
 Výměna odkazů (příbuzné blogy a jiné weby)
 Sdělení e-mailem (pozor na spam!)
 RSS kanály
 Reakce na komentáře čtenářů
 Reklama raději ne (na blogu se nezbohatne:-)



Indexace blogu v Seznamu



 

Marketing blogu (4)

 ISSN
– České národní středisko zásadně ISSN blogům 

nepřiděluje, ale výjimky jsou možné:-)
 WebArchiv

– archivace internetových zdrojů v doméně .cz 
(ISSN je vstupenkou...)



 

Marketing blogu (5)

 Služby web 2.0 jako nástroj propagace?
– Online sdílené záložky jagg.cz

• Tip: přidělovat populární tagy (blog, fotografie apod.)
– Agregátory titulků („zpravodajství bez redakce“) 

linkuj.cz (CZ), vybrali.sme.sk (SK), digg.com
• O pořadí zpráv rozhoduje hlasování uživatelů

– Vyhledávače blogů Blogportal (CZ), Technorati, 
Bloglines

– Video YouTube, fotografie Flickr
– Platí o blozích v angličtině
– Obecný problém v CZ: zatím málo obsahu  

nepříliš efektivní



jagg.cz
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Bloglines
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