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Máme radost, že v rukách držíte kni-
hu Tvorba vydělávajícího webu krok 
za krokem. Je to v pořadí už šestá 
kniha z dílny affiliate sítě Dognet. 
Neustále se snažíme posouvat affilia-
te trh dopředu a vzdělávání affiliate 
publisherů k tomu neodmyslitelně 
patří. Právě pro začínající tvůrce 
vydělávajících webů, budoucí affiliate 
publishery, je určená tato kniha.

Při tvorbě projektu je častokrát nejtěžší najít v sobě kuráž začít. To, že jste se rozhodli 
číst tuto knihu, je první krok k tvorbě vydělávajícího webu. Věříme, že vám kniha 
pomůže zorientovat se v procesu tvorby affiliate projektu a po jejím přečtení získáte 
základ, na kterém budete dál stavět.

KDO STOJÍ ZA VZNIKEM KNIHY?

Knihu Tvorba vydělávajícího webu přináší affiliate síť Dognet, která na slovenském 
trhu působí od roku 2013. Později jsme se rozšířili i na český, rumunský a maďarský 
trh. V síti Dognet najdete doslova stovky affiliate kampaní, které na vás čekají.

Kniha se skládá z této učebnicové části a online Dognet Akademie na 
adrese www.dognet.academy. Najdete tam příklady, návody a spoustu 
dalšího materiálu, který pravidelně 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

Nejsme jen technické řešení pro affiliate kampaně a jejich provoz. Zakládáme 
si na férovosti, kvalitě a lidskosti. Náš tým je připravený udělat maximum pro 
spokojenost publisherů i inzerentů.

ÚVOD
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Dáváme velký důraz na vzdělávání. Náš první kurz Super Affiliate Academy jsme 
spustili už krátce po vzniku sítě, v roce 2014. Během normálních roků děláme 2x 
ročně affiliate meetupy HotDognet, přednášíme na školách a snažíme se přinášet 
kvalitní publikace.

Při tvorbě knihy nám pomáhali odborníci z online marketingu, kteří ochotně konzul-
tovali obsah kapitol, a také aktivní publisheři z affiliate sítě Dognet, kteří knize dodali 
pohled z praxe. Abychom knihu přizpůsobili začátečníkům, dali jsme ji komentovat 
desítkám laiků, kteří připomínkovali kapitoly a pomohli nám vylepšit srozumitelnost 
textů. Všem bychom chtěli poděkovat.

Co je to affiliate marketing, affiliate síť, publisher a inzerent? Jak pracovat s rekla-
mou, jak tvořit obsah? A jak to celé zpeněžit? To se dozvíte při čtení této knihy.

Podle průzkumu sítě Dognet k května 2021 většina affiliate publisherů lituje, že neza-
čali dříve a že se projektu měli více věnovat.

Neudělejte tu samou chybu a začněte co nejdříve. Tato kniha je to nejlepší, co vás  
v začátcích online podnikání mohlo potkat.

Držíme vám palce!

Štefan Polgári
Managing Director 
Dognet

Hanka Čajková
Autorka  
a editorka
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Správný výběr tématu pro váš vydělávající web je jedním z nejdůležitějších kro-
ků k úspěchu. Pokud si vyberete špatně, pravděpodobně se se svým projektem 
nedostanete příliš daleko. Proces výběru tématu se může zdát poměrně složitý, ale 
nenechte se odradit. My se vám pokusíme ukázat, že je to poměrně jednoduché 
a dokážete si vybrat téma, se kterým rozběhnete úspěšný a vydělávající web.

DŮLEŽITÉ POJMY 

• Affiliate síť 
Affiliate síť sdružuje více různých reklamních kampaní v jednom systému. Je tako-
vou spojnicí mezi majitelem vydělávajícího webu a e-shopem. My, Dognet, jsme 
affiliate síť. Najdete u nás stovky různých kampaní od e-shopů.

• Google Trends 
Google Trends je zajímavý nástroj, který vám umožní zjistit, jak často je vámi za-
daný výraz vyhledávaný v Google v porovnání s celkovým objemem vyhledávání 
v určitém časovém období.

• Klíčová slova 
Každá web stránka nebo článek se věnuje nějakému tématu a k němu se vážou 
určitá slova nebo fráze. Tato slova se používají v rámci SEO optimalizace a pomo-
hou vám přitáhnout na vaši stránku návštěvnost z prohlížeče.

• Segment 
Segment je skupina například lidí nebo firem, která má společné charakteristiky. 
Například zájmy, věk apod.

Postup výběru tématu může být různý a časem objevíte ten nejlepší pro sebe. Mů-
žete začít sledováním trendů, využít díru na trhu a připravit projekt jako odpověď 

VÝBĚT TÉMATU PRO  
VYDĚLÁVAJÍCÍ WEB

Za pomoc při psaní této kapitoly děkujeme profesionálům z oboru 
SEO – ADRIANU BUJALKOVI a MICHALU KAJANOVIČOVI.
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na zvyšující se poptávku. Možná vás zaujme nějaká konkrétní kampaň v affiliate síti 
a rozhodnete se ušít projekt na míru pro tuto kampaň. Začátečníkovi však doporučí-
me začít tématem, které ho opravdu baví a zajímá.

VYBERTE SI SEGMENT, KTERÝ VÁS ZAJÍMÁ

Zamyslete se nad segmentem, který je pro vás nejbližší – může to být cokoliv, 
čemu se už aktuálně věnujete, nebo to může být téma, které vás velmi zajímá a chce-
te se o ně podělit s ostatními. Možná jste vášnivý rybář a chcete udělat rybářský web, 
který pomůže ostatním rybářům, a budete zároveň vydělávat. Možná vás baví náby-
tek, móda, zdraví, elektronika…, cokoliv, co máte rádi, v čem se vyznáte a čemu se 
chcete na svém webu věnovat.

O vašem oblíbeném tématu dokážete psát bez toho, abyste museli zdlouhavě 
vyhledávat informace, dokážete psát rychleji a nebudete v textech dělat chyby, 
jako když si vyberete téma, o kterém nic nevíte. Navíc vašemu oblíbenému tématu 
dokážete dát přidanou hodnotu – čtenář bude vidět, že vás to baví a že se o danou 
oblast upřímně zajímáte.

UDĚLEJTE UŽŠÍ VÝBĚR TÉMATU

Když máte vybraný segment, je důležité vybrat si užší téma. Úzce zaměřené téma 
je lepší, neboť se dokážete snáze zaměřit na konkrétní publikum a potenciálně 
vám užší téma pomůže dosáhnout i vyššího umístění ve vyhledávačích. Později, když 
pokryjete převážnou část této kategorie a zvýšíte návštěvnost těchto stránek, můžete 
expandovat do dalších oblastí vámi zvoleného tématu.

Například: Jste rybář. Rybářství je vaše široké téma. Užší téma by mohlo být udice 
(recenze udic).

Pokud chceš mít víc svobody, pracovat na projektu, který 
tě baví, tak pojď určitě do toho. Ne, nebude to lehké. Ne, 
nestane se to přes noc. Ale postupem času zjistíš, že tvoříš 
něco, co má hodnotu nejen pro tebe, ale i pro ostatní. 
A o to v podnikání jde – čím víc dáš, tak tím víc získáš. Dělej 
to srdcem a ostatní si tě najdou. Držím ti palce.

Patrik Mikša 
Shopcentrum.sk

http://Shopcentrum.sk
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Pokud vám Google Trends ukázal, že je o vaše téma zájem, v dalším kroku si musíte 
ověřit, zda tuto tematiku lidé googlí. Potřebujete zjistit, kolik lidí hledá pojmy a slova 
související s vaším webem, a tedy slova a fráze, na které by vás později mohli vygoo-
glit. Proto je potřebné udělat si analýzu klíčových slov.

HLEDEJTE KLÍČOVÁ SLOVA S MALOU 
KONKURENCÍ
Analýza klíčových slov může být skutečně zábavnou činností, ke které vám stačí dob-
rý nástroj a selský rozum. Vymýšlejte si, hrajte si, zkoušejte, hledejte různé fráze, 
které souvisí s vámi vybraným tématem. Začněte od názvu vašeho tématu a postup-
ně hledejte fráze, které vám pomohou vaše finální téma úžeji specifikovat.

Zjistěte, zda by byl o vámi vybrané téma zájem. Použijte bezplatný nástroj 
Google Trends, který vám prozradí, jak se tématu daří ve vyhledávačích 
a zda je o téma zájem. O ideální téma by měla být v průběhu času rostoucí 
poptávka. Nastavte sledované období v rozmezí několika let.

Téma portálu kniznenovinky.sk je jasně dané už z názvu. 
Výborná příležitost spojení s knihkupectvími. Dognet 
k tomu přispěl výbornou měrou a pro slušný konverzní 
poměr to celé má i smysl.

Tomáš 
Kniznenovinky.sk

http://kniznenovinky.sk
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Například: Vybrali jste si téma nábytku. Začněte hledáním klíčových slov souvisejí-
cích s nabídkou nábytku a postupně je specifikujte. Židle, kancelářská židle, židle do 
kuchyně. Výsledky najdete i ve spodní části vyhledávače Google, ale pro lepší výběr 
tématu vás zajímají konkrétní čísla. Využijte proto bezplatný nástroj od společnosti 
Google Keyword planner nebo nástroj Collabim.

Pomocí těchto nástrojů se vám rychle podaří objevit slova, která lidé hledají v sou-
vislosti s vaším tématem a pomůže vám to téma vašeho projektu lépe specifikovat 
a zúžit. Uvést někde přímo službu google keywords planner.

OBJEVTE DŮLEŽITÁ KLÍČOVÁ SLOVA

V zásadě budete chtít najít klíčová slova, která mají měsíčně co nejvíc vyhledávání 
a zároveň nejsou příliš konkurenční. Nesoustřeďte se pouze na všeobecná slova 
(např.: kancelářská židle), hledejte i fráze, otázky nebo celé věty (např.: Jak si vybrat 
kancelářskou židli?).

ZJISTĚTE, JAKOU KONKURENCI MÁ VÁŠ PROJEKT

Když jste strávili nějaký čas hledáním klíčových slov, s nimiž chcete pracovat, a ná-
sledně jste zjistili, na které klíčové slovo se zaměříte, můžete zkontrolovat, jaká je ve 
skutečnosti vaše konkurence.

Uděláte to jednoduše tak, že přejdete na stránku Google, zadáte zvolené klíčové slovo 
a podíváte se, kolik dalších stránek je uvedených ve výsledcích pro dané klíčové slovo.

Nejdříve si prohlédněte konkurenci na vašem trhu. Proklikejte si ji a zjistěte, zda 
existuje stejný projekt, jako chcete vytvořit, a když takový najdete, popřemýšlejte, jak 
byste to dokázali udělat lépe a vyhrát souboj s konkurencí. Také si všímejte velikosti 
projektu, který konkurence má. Když najdete velké projekty, kde jsou zapojené so-
ciální sítě, pravidelné přidávání blogů, reklamy PPC – je možné, že tak velký projekt 
nebudete mít s vaším omezeným budgetem a časem šanci překonat.

Co v případě, když najdete příliš stejných projektů? Možná je nejlepší doba promy-
slet si výběr svého tématu a zkusit si zvolit jiné nebo promyslet koncept projektu. 
Nenechte se však početnou konkurencí odradit. Pokud jste nadšení pro dané téma, 

Zkontrolujte i výsledky vyhledávání videí a obrázků. I tam se může skrývat 
vaše konkurence.



09

jděte do toho! Víte, že vás tvorba bude bavit, a dáte do toho celé svoje já a to často 
zvítězí nad konkurencí.

Zamyslete se nad přidanou hodnotou, kterou můžete návštěvníkům vašeho webu 
nabídnout oproti konkurenčním webům. Proč by měli upřednostnit váš web?

Při „špehování“ nezapomeňte ani na zahraničí a podívejte se na to, co tento trh 
nabízí. Stejné projekty jako ten váš mohou být skvělou inspirací, ale zároveň také 
potenciální hrozbou, pokud by přišly na váš trh. V každém případě se vyplatí podí-
vat i na zahraniční stránky.

ODHADNĚTE CENU A ČASOVOU NÁROČNOST 
SVÉHO PROJEKTU
Zamyslete se nad prací, která bude při přípravě vybraného tématu projektu před 
vámi. Aspoň laicky si zkuste spočítat, jaká finanční a časová investice je potřebná 
na spuštění projektu.

• Kolik času potřebujete na tvorbu webu a samotnou přípravu?
• Kolik času denně máte na svůj projekt?
• Kolik stojí šablona pro web stránku a obrázky z fotobanky?
• Zvládnete to sami nebo budete potřebovat pomoc?

Náročnost projektu je při výběru tématu velmi důležitý aspekt. Může se stát, že to 
na začátku neodhadnete, téma se vám bude líbit, ale až během přípravy zjistíte, že 
nemáte tolik času, kolik si projekt vyžaduje. Dostanete se do stresující situace a vy-
hoříte. Vyberte si téma, které pro vás bude z hlediska časové náročnosti a finančních 
nákladů nenáročné.

ZKONTROLUJTE NABÍDKU AFFILIATE KAMPANÍ

Po tom, co si uděláte analýzu klíčových slov a ukončíte špehování konkurence, máte 
výběr tématu téměř hotový. Zůstává poslední – projděte si nabídku affiliate kampaní 
a zjistěte, zda existují kampaně vhodné pro váš projekt. Aby byl váš web vydělávající, 
potřebujete na něj přidat reklamu, tu si vyberete v nabídce affiliate kampaní.

Nabídku aktuálních kampaní najdete na webu: www.dognet.cz/kampane

Můžete použít více affiliate kampaní ze sítě? Výborně! Jednou z největších hrozeb je, 
že affiliate síť vypne kampaň, a pokud nemáte v projektu použitých více kampaní, 

http://www.dognet.cz/kampane
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projekt ztroskotá. Už při výběru tématu myslete na to, že potřebujete kombinovat 
několik kampaní.

Stabilitu affiliate kampaně si můžete jednoduše prověřit. Podívejte se, kdo je inze-
rent. Je pravděpodobné, že větší, známější e-shopy svoji affiliate kampaň tak brzy 
nevypnou, a i když provize nemusí být nejvyšší z nabídky, kampaně budou pravděpo-
dobně dlouhodobě k dispozici.

TÉMA VAŠEHO PRVNÍHO WEBU VÁS MUSÍ 
OPRAVDU BAVIT
Před tím, než se na 100 % rozhodnete pro výběr tématu, ruku na srdce. Bude vás i za 
několik týdnů bavit? Výdělek z kampaní může být motivační, pokud vás ale téma ne-
bude zajímat, dříve či později vás přestane bavit tvořit obsah, a tak budete přemýšlet 
o tvorbě nového projektu. Pokud rovnou začnete tématem, které vás zajímá, budete 
s radostí pracovat na webu a tvořit obsah. Vyplacené odměny budou příjemným 
bonusem.

SHRNUTÍ:

Výběru tématu věnujte dostatek času. Snažte se udělat si průzkum trhu a najít téma, 
které nemá velkou konkurenci a zároveň je o toto téma zájem ze strany lidí. Nepodceňte 
výběr tématu a nevybírejte si téma pouze podle výšky provize z affiliate kampaní.

Začněte tématem, které vás baví a pro které máte v nabídce dostatek affiliate kampaní. 
Váš projekt si najde návštěvníky.

CHECKLIST:

 ˹ Vyberte si téma, které vás skutečně zajímá, baví a v němž se vyznáte.
 ˹ Vyberte si téma, které je aktuálně populární nebo má stoupající trend.
 ˹ Vyberte si téma, které má dostatek hledání měsíčně a co nejmenší konkurenci.
 ˹ Vyberte si téma, pro které můžete využít dostatek existujících affiliate 

kampaní.

Nenechte se zlákat na vysoké provize. Výška provize by pro vás neměla být 
směrodatná. U nabídky kampaní se zaměřte hlavně na jejich stabilitu.
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Hanka Čajková
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Vydělávat na internetu se dá poctivě bez lží a zavádění. V této knize se dozvíte, 
jak vybudovat úspěšný vydělávající web krok za krokem. Celá kniha je koncipo-
vaná pro úplného začátečníka. Nemusíte o online marketingu, reklamě či progra-
mování vědět vůbec nic. Pro čtenáře knihy je připravená také speciální online 
sekce, která obsahuje další desítky návodů a příkladů, které vám konkrétně 
ukážou, jak na to.

Ať se líbí, toto je návod, jak si udělat vydělávající webstránku. Krok za krokem. 
Teď je to už jen a jen na vás.

Štefan Polgári
Managing Director Dognet
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