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Máme radosť, že v rukách držíte knihu 
Tvorba zarábajúceho webu krok za 
krokom. Je to v poradí už šiesta kni-
ha z dielne affiliate siete Dognet. 
Neustále sa snažíme posúvať affiliate 
trh dopredu a vzdelávanie affiliate 
publisherov k tomu neodmysliteľne 
patrí. Práve pre začínajúcich tvorcov 
zarábajúcich webov, budúcich affiliate 
publisherov, je určená táto kniha.

Pri tvorbe projektu je častokrát najťažšie nájsť v sebe guráž začať. To, že ste sa roz-
hodli čítať túto knihu, je prvý krok k tvorbe zarábájúceho webu. Veríme, že vám kniha 
pomôže zorientovať sa v procese tvorby affiliate projektu a po jej prečítaní získate 
základ, na ktorom budete ďalej stavať.

KTO STOJÍ ZA VZNIKOM KNIHY?

Knihu Tvorba zarábajúceho webu prináša affiliate sieť Dognet, ktorá na slovenskom 
trhu pôsobí od roku 2013. Neskôr sme sa rozšírili aj na český, rumunský a maďarsky 
trh. V sieti Dognet nájdete doslova stovky affiliate kampaní, ktoré na vás čakajú.

Kniha sa skladá z tejto učebnicovej časti a online Dognet Akadémie na 
adrese www.dognet.academy. Nájdete tam príklady, návody a kopec 
ďalšieho materiálu, ktorý pravidelne aktualizujeme.

Když jsem s affiliate začínal, vůbec jsem netušil, že 
z malého přivýdělku se stane job, který mi vydělá miliony 
a přitom mi dává velkou svobodu, kolik času věnuji práci.

Honza Střálka 
Zakladatel portálu PromoKupon.cz

Nie sme len technické riešenie pre affiliate kampane a ich prevádzku. 
Zakladáme si na férovosti, kvalite a ľudskosti. Náš tím je pripravený urobiť 
maximum pre spokojnosť publisherov aj inzerentov.

ÚVOD
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Dávame veľký dôraz na vzdelávanie. Náš prvý kurz Super Affiliate Academy sme 
spustili už krátko po vzniku siete, v roku 2014. Počas normálnych rokov robíme 
dvakrát ročne affiliate meetupy HotDognet, prednášame na školách a snažíme sa 
prinášať kvalitné publikácie.

Pri tvorbe knihy nám pomáhali odborníci z online marketingu, ktorí ochotne konzul-
tovali obsah kapitol a tiež aktívni publisheri z affiliate siete Dognet, ktorí knihe dodali 
pohľad z praxe. Aby sme knihu prispôsobilli začiatočníkom, dali sme ju komentovať 
desiatkam laikov, ktorí pripomienkovali kapitoly a pomohli nám vylepšiť zrozumiteľ-
nosť textov. Všetkým by sme sa chceli poďakovať.

Čo je to affiliate marketing, affiliate sieť, publisher a inzerent? Ako pracovať s rekla-
mou, ako tvoriť obsah? A ako to celé speňažiť? To sa dozviete pri čítaní tejto knihy.

Podľa prieskumu siete Dognet z mája 2021 väčšina affiliate publisherov ľutuje, že 
nezačali skôr a že sa projektu nevenovali viac.

Neurobte tú istú chybu a začnite čím skôr! Táto kniha je to najlepšie, čo vás v začiat-
koch online podnikania mohlo stretnúť.

Držíme vám palce!

Štefan Polgári
Managing Director 
Dognet

Hanka Čajková
Autorka a editorka
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Správny výber témy pre váš zarábajúci web je jedným z najdôležitejších krokov 
k úspechu. Ak si vyberiete nesprávne, pravdepodobne sa so svojím projektom 
nedostanete príliš ďaleko. Proces výberu témy sa môže zdať pomerne zložitý, ale 
nenechajte sa odradiť. My sa vám pokúsime ukázať, že je to pomerne jednoduché 
a dokážete si vybrať tému, s ktorou rozbehnete úspešný a zarábajúci web.

DÔLEŽITÉ POJMY 

• Affiliate sieť 
Affiliate sieť združuje viacero rôznych reklamných kampaní v jednom systéme.  
Je takou spojnicou medzi majiteľom zarábajúceho webu a eshopom. My, Dog-
net, sme affiliate sieť. Nájdete u nás stovky rôznych kampaní od eshopov.

• Google Trends 
Google Trends je zaujímavý nástroj, ktorý vám umožní zistiť, ako často je vami 
zadaný výraz vyhľadávaný v Google v porovnaní s celkovým objemom vyhľadáva-
nia v určitom časovom období.

• Kľúčové slová 
Každá web stránka alebo článok sa venuje nejakej téme a k nej sa viažu určité 
slová alebo frázy. Tieto slová sa používajú v rámci SEO optimalizácie a pomôžu 
vám pritiahnuť na vašu stránku návštevnosť z prehliadača.

• Segment 
Segment je skupina napríklad ľudí alebo firiem, ktorá má spoločné charakteristi-
ky. Napríklad záujmy, vek a pod.

Postup výberu témy môže byť rôzny a časom objavíte ten najlepší pre seba. Môže-
te začať sledovaním trendov, využiť dieru na trhu a pripraviť projekt ako odpoveď 

VÝBER TÉMY PRE ZARÁBAJÚCI WEB

Za pomoc pri písaní tejto kapitoly ďakujeme profesionálom z odboru 
SEO – ADRIÁNOVI BUJALKOVI a MICHALOVI KAJANOVIČOVI.
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na zvyšujúci sa dopyt. Možno vás zaujme nejaká konkrétna kampaň v affiliate sieti 
a rozhodnete sa ušiť projekt na mieru pre túto kampaň. Začiatočníkovi však odporú-
čame začať témou, ktorá ho naozaj baví a zaujíma.

VYBERTE SI SEGMENT, KTORÝ VÁS ZAUJÍMA

Zamyslite sa nad segmentom, ktorý je pre vás najbližší – môže to byť čokoľvek, 
čomu sa už aktuálne venujete alebo to môže byť téma, ktorá vás veľmi zaujíma 
a chcete sa o ňu podeliť s ostatnými. Možno sa venujete rybárčeniu a chcete urobiť 
web, ktorý pomôže ostatným rybárom a budete zároveň zarábať. Možno vás baví 
nábytok, móda, zdravie, elektronika…, čokoľvek, čo máte radi, v čom sa vyznáte 
a čomu sa chcete na svojom webe venovať.

O vašej obľúbenej téme dokážete písať bez toho, aby ste museli zdĺhavo vyhľa-
dávať informácie, dokážete písať rýchlejšie a nebudete v textoch robiť chyby, ako 
keď si vyberie tému, o ktorej nič neviete. Navyše vašej obľúbenej téme viete dať 
pridanú hodnotu – čitateľ bude vidieť, že vás to baví a že sa o danú oblasť úprimne 
zaujímate.

UROBTE UŽŠÍ VÝBER TÉMY

Ak máte vybraný segment, je dôležité vybrať si užšiu tému. Úzko zameraná téma je 
lepšia, lebo sa dokážete ľahšie zamerať na konkrétne publikum a potenciálne vám 
užšia téma pomôže dosiahnuť aj vyššie umiestnenie vo vyhľadávačoch. Neskôr, keď 
pokryjete prevažnú časť tejto kategórie a zvýšite návštevnosť týchto stránok, môžete 
expandovať do ďalších oblastí vami zvolenej témy.

Napríklad: Radi chodievate na ryby. Rybárstvo je vaša široká téma. Užšia téma by 
mohla byť udice (recenzie udíc).

Ak chceš mať viac slobody, pracovať na projekte, ktorý 
Ťa baví, tak poď určite do toho. Nie, nebude to ľahké. Nie, 
nestane sa to za noc. No postupom času zistíš, že tvoríš 
niečo, čo má hodnotu nielen pre Teba, ale aj pre ostatných. 
A o to v podnikaní ide – čím viac dáš, tak tým viac získaš. 
Rob to srdcom a ostatní si Ťa nájdu. Držím Ti palce.

Patrik Mikša 
Shopcentrum.sk

http://Shopcentrum.sk


9

Ak vám Google Trends ukázal, že je o vašu tému záujem, v ďalšom kroku si musíte 
overiť, či túto tematiku ľudia googlia. Potrebujete zistiť, koľko ľudí hľadá pojmy 
a slová súvisiace s vaším webom a teda slová a frázy, pri ktorých by vás neskôr vedeli 
vygoogliť. Preto je potrebné urobiť si analýzu kľúčových slov.

HĽADAJTE KĽÚČOVÉ SLOVÁ S MALOU 
KONKURENCIOU
Analýza kľúčových slov môže byť skutočne zábavná činnosť, ku ktorej vám stačí 
dobrý nástroj a sedliacky rozum. Vymýšľajte si, hrajte sa, skúšajte, hľadajte rôzne 
frázy, ktoré súvisia s vami vybranou témou. Začnite od názvu vašej témy a postupne 
hľadajte frázy, ktoré vám pomôžu vašu finálnu tému užšie špecifikovať.

Zistite, či by bol o vami vybranú tému záujem. Použite bezplatný nástroj 
Google Trends, ktorý vám prezradí, ako sa téme darí vo vyhľadávačoch a či 
je o tému záujem. O ideálnu tému by mal byť v priebehu času rastúci dopyt. 
Nastavte sledované obdobie v rozmedzí niekoľkých rokov.

Téma portálu kniznenovinky.sk je jasne daná už z názvu. 
Výborná príležitosť spojenia s kníhkupectvami. Dognet 
k tomu prispel veľkou mierou a pre slušný konverzný 
pomer to celé má aj zmysel.

Tomáš 
Kniznenovinky.sk

http://kniznenovinky.sk
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Napríklad: Vybrali ste si tému nábytku. Začnite hľadaním kľúčových slov súvisiacich 
s ponukou nábytku a postupne ich špecifikujte. Stolička, kancelárska stolička, stolička 
do kuchyne. Výsledky nájdete aj v spodnej časti vyhľadávača Google, no pre lepší 
výber témy vás zaujímajú konkrétne čísla. Využite preto bezplatný nástroj od spoloč-
nosti Google – Keywords Planner alebo nástroj Collabim.

Pomocou týchto nástrojov sa vám rýchlo podarí objaviť slová, ktoré ľudia hľadajú v sú-
vislosti s vašou témou a pomôže vám to tému vášho projektu lepšie špecifikovať a zúžiť.

OBJAVTE DÔLEŽITÉ KĽÚČOVÉ SLOVÁ

V zásade budete chcieť nájsť kľúčové slová, ktoré majú mesačne čo najviac vyhľadá-
vaní a zároveň nie sú príliš konkurenčné. Nesústreďte sa iba na všeobecné slová 
(napr.: kancelárska stolička), hľadajte aj frázy, otázky alebo celé vety (napr.: Ako si 
vybrať kancelársku stoličku?).

ZISTITE, AKÚ KONKURENCIU MÁ VÁŠ PROJEKT

Ak ste strávili nejaký čas hľadaním kľúčových slov, s ktorými chcete pracovať, a ná-
sledne ste zistili, na ktoré kľúčové slovo sa zameriate, môžete skontrolovať, aká je 
v skutočnosti vaša konkurencia.

Urobíte to jednoducho tak, že prejdete na stránku Google, zadáte zvolené kľúčo-
vé slovo a pozriete sa, koľko ďalších stránok je uvedených vo výsledkoch pre dané 
kľúčové slovo.

Najprv si pozrite konkurenciu na vašom trhu. Preklikajte si ju a zistite, či existuje 
rovnaký projekt, ako chcete vytvoriť a ak taký nájdete, porozmýšľajte, ako by ste to 
vedeli urobiť lepšie a vyhrať súboj s konkurenciou. Tiež si všímajte veľkosť projektu, 
ktorý má konkurencia. Keď nájdete veľké projekty, kde sú zapojené sociálne siete, 
pravidelné pridávanie blogov, reklamy PPC – je možné, že takýto veľký projekt nebu-
dete mať s vaším obmedzeným budgetom a časom šancu prekonať.

Čo v prípade, ak nájdete priveľa rovnakých projektov? Možno je najlepší čas pre-
myslieť si výber svojej témy a skúsiť si zvoliť inú alebo premyslieť koncept projektu. 
Nenechajte sa však početnou konkurenciou odradiť. Ak ste nadšení pre danú tému, 

Skontrolujte aj výsledky vyhľadávania videí a obrázkov. Aj tam sa môže 
skrývať vaša konkurencia.
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choďte do toho! Viete, že vás tvorba bude baviť a dáte do toho celé svoje 
ja a to často zvíťazí nad konkurenciou.

Zamyslite sa nad pridanou hodnotou, ktorú môžete návštevníkom vášho webu po-
núknuť oproti konkurenčným webom. Prečo by mali uprednostniť váš web?

Pri „špehovaní“ nezabudnite ani na zahraničie a pozrite sa na to, čo tento trh 
ponúka. Rovnaké projekty ako ten váš môžu byť skvelou inšpiráciou, ale zároveň 
aj potenciálnou hrozbou, ak by prišli na váš trh. V každom prípade sa oplatí pozrieť 
sa aj na zahraničné stránky.

ODHADNITE CENU A ČASOVÚ NÁROČNOSŤ 
SVOJHO PROJEKTU
Zamyslite sa nad prácou, ktorá bude pri príprave vybranej témy projektu pred vami. 
Aspoň laicky si skúste spočítať, aká finančná a časová investícia je potrebná na 
spustenie projektu.

• Koľko času potrebujete na tvorbu webu a samotnú prípravu?
• Koľko času denne máte na svoj projekt?
• Koľko stojí šablóna pre web stránku a obrázky z fotobanky?
• Zvládnete to sami alebo budete potrebovať pomoc?

Náročnosť projektu je pri výbere témy veľmi dôležitý aspekt. Môže sa stať, že to  
na začiatku neodhadnete, téma sa vám bude páčiť, ale až počas prípravy zistíte,  
že nemáte toľko času, koľko si projekt vyžaduje. Dostanete sa do stresujúcej situácie 
a vyhoríte. Vyberte si tému, ktorá pre vás bude z hľadiska časovej náročnosti a fi-
nančných nákladov nenáročná.

SKONTROLUJTE PONUKU AFFILIATE KAMPANÍ

Po tom, ako si urobíte analýzu kľúčových slov a ukončíte špehovanie konkurencie, máte 
výber témy takmer hotový. Ostáva posledné – pozrite si ponuku affiliate kampaní a zis-
tite, či existujú kampane vhodné pre váš projekt. Aby bol váš web zarábajúci, potrebu-
jete na neho pridať reklamu, tú si vyberiete v ponuke affiliate kampaní.

Ponuku aktuálnych kampaní nájdete na webe: www.dognet.sk/kampane

Viete použiť viaceré affiliate kampane zo siete? Výborne! Jednou z najväčších hrozieb 
je, že affiliate sieť vypne kampaň a pokiaľ nemáte v projekte použité viaceré kampa-

http://www.dognet.sk/kampane
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ne, projekt stroskotá. Už pri výbere témy myslite na to, že potrebujete kombinovať 
niekoľko kampaní.

Stabilitu affiliate kampane si viete jednoducho preveriť. Pozrite si, kto je inzerent. 
Je pravdepodobné, že väčšie, známejšie eshopy svoju affiliate kampaň tak skoro 
nevypnú a aj keď provízia nemusí byť najvyššia z ponuky, kampane budú pravdepo-
dobne dlhodobo k dispozícii.

TÉMA VÁŠHO PRVÉHO WEBU VÁS MUSÍ 
NAOZAJ BAVIŤ
Pred tým, než sa na 100 % rozhodnete pre výber témy, ruku na srdce. Bude vás aj o nie-
koľko týždňov baviť? Zárobok z kampaní môže byť motivačný, ak vás ale téma nebude 
zaujímať, skôr či neskôr vás prestane baviť tvoriť obsah a aj tak budete rozmýšľať o tvor-
be nového projektu. Ak rovno začnete témou, ktorá vás zaujíma, budete s radosťou 
pracovať na webe a tvoriť obsah. Vyplatené odmeny budú príjemný bonus.

ZHRNUTIE:

Výberu témy venujte dostatok času. Snažte sa urobiť si prieskum trhu a nájsť tému, ktorá 
nemá veľkú konkurenciu a zároveň je o túto tému záujem zo strany ľudí. Nepodceňte 
výber témy a nevyberajte si tému iba podľa výšky provízie z affiliate kampaní.

Začnite témou, ktorá vás baví a pre ktorú máte v ponuke dostatok affiliate kampaní. Váš 
projekt si nájde návštevníkov.

CHECKLIST:

 ˹ Vyberte si tému, ktorá vás skutočne zaujíma, baví a v ktorej sa vyznáte
 ˹ Vyberte si tému, ktorá je aktuálne populárna alebo má stúpajúci trend
 ˹ Vyberte si tému, ktorá má dostatok hľadaní mesačne a čo najnižšiu konkurenciu
 ˹ Vyberte si tému, pre ktorú viete využiť dostatok existujúcich affiliate 

kampaní

Nenechajte sa zlákať na vysoké provízie. Výška provízie by pre vás nemala byť 
smerodajná. Pri ponuke kampaní sa sústreďte najmä na ich stabilitu.
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Zarábať na internete sa dá poctivo, bez klamstiev a zavádzania. V tejto knihe 
sa dozviete, ako vybudovať úspešný zarábajúci web krok za krokom. Celá kniha 
je koncipovaná pre úplného začiatočníka. Nemusíte o online marketingu, reklame 
či programovaní vedieť vôbec nič. Pre čitateľov knihy je pripravená aj špeciálna 
online sekcia, ktorá obsahuje aj ďalšie desiatky návodov a príkladov, ktoré vám 
konkrétne ukážu, ako na to.

Nech sa páči, toto je návod, ako si urobiť zarábajúcu webstránku. Krok po kroku. 
Teraz je to už len a len na vás. 


