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Jak jsem 
řešila, když ...



Nešel načíst 
velký feed



Načítání feedů



● Malý feed - Internet Explorer / Excel

● Střední feed - Excel / Mergado 

○ pokud doména Mergado využívá, 

potřebujeme přístup

● Velký feed - Open refine

Načítání feedů



● Můžeme zvýšit paměť (návod od P. Ungra)

● Ukázka načtení (slide 8)

● Ukázka využití Open refine - M. Pecka

● Více o Open refine - Filip Podstavec

Open refine

https://www.pavelungr.cz/jak-spoustet-open-refine-s-vetsi-pridelenou-pameti-ve-windows-10/
https://www.loom.com/share/f917aeb997a145bdb247560976c43e51
https://miroslavpecka.cz/blog/openrefine-web-scraping/


https://docs.google.com/file/d/1Iqv2JCDT3O7DyASWNkG2iOllMmXIJK1l/preview


Zmizely názvy 
produktů



Zmizení názvů produktů
● Dohledání názvů pomocí URL a Screaming Frogu

● Propojení s tabulkou ID a URL

● Možnosti importu:

○ Doplňková tabulka

○ Mergado - import dat



Screaming Frog
● nahrajeme seznam URL, spustíme crawl

● pokud nelze crawlovat, můžeme změnit 

User-Agent

● Odkaz na video ze slidu 13

https://www.loom.com/share/33eec3f4e4a14caf8fc73fd13795a671


Screaming Frog - nahrání seznamu URL



https://docs.google.com/file/d/1iJcjZcEGaOJmCBcqpVE1LovBCWEuJjQM/preview


Screaming Frog - změna User-Agent
● Configuration > User-Agent



Mergado - import dat
● Lze nahrát csv

● Pozor na oddělovač “,” u kategorií, jejichž 

název čárku obsahuje, např. 
        Heureka.cz | Elektronika | TV, video, audio | Televize

● Při uložení z Excelu csv s UTF-8 se uloží s 

“BOM” - Mergado neumí zpracovat.



Mergado - import dat



Import dat pro srovnávače
● Report nespárovaných produktů z Heureky

● Srovnání sloupců kategorií původní (A) vs. 

doporučená(B) (=A=B)

● Pozor na import doporučených názvů, 

nejprve vyhledejte duplicity a méně 

relevantní odstraňte



Chyběly EANy



Chybějící EANy
● Dříve větší problém

● https://www.barcodelookup.com/

● Konkurence





Doplňková tabulka - ukázka





Testování změn 
v názvech



U kterých produktů změnit název
● Dle vyhledávacích dotazů

● Využití skriptu pro N-gram
○ This script calculates the contribution 

of each word or phrase found               

in the search query report and 

outputs a report into a Google Doc 

spreadsheet.

● Doplňková tabulka 

https://gist.github.com/BrainlabsDigital/5898a9b990960fc5f302


Ukázka po změně

Na začátek názvu přidáno “Dětský” Do názvu přidáno “pro začátečníky”



Děkuji za pozornost :)


