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Abstrakt 

Ve své bakalářské práci srovnávám tři různé grafické návrhy webové prezentace 

firmy Stavmont. Každý z návrhů Red, Green, Blue jsem vytvořil odlišnou 

technologií. Tyto metody tvorby webových stránek blíže prozkoumám, určím 

výhody, či nevýhody daného zvoleného řešení a doporučím firmě nejlepší 

variantu k její marketingové propagaci. 

 

Abstract 

In my bachelor's thesis I'm comparing three different website presentations of 

Stavmont company. Each of the proposals - Red, Green and Blue I have created 

by different technology. I will closer examine these method of website 

development, establish advantages and disadvantages of selected solution and 

suggest the best variant to the company for its marketing presentation. 
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1. Úvod 

Na začátku 21. století patří internet neodmyslitelně ke každému z nás. Počítač bez 

připojení k této celosvětové síti téměř ztrácí svou užitnou hodnotu. Ne nadarmo 

vzniklo rčení: „Když něco nevíš, zeptej se přítele Googlu.“  

V době ekonomické krize přitvrzuje konkurence mezi firmami, dochází 

k pročištění trhu a slabší společnosti zaniknou. V české republice vznikají stovky 

internetových stránek každý den, důkazem je obrovský zájem o doménu cz. Mít 

kvalitní internetovou prezentaci je pro firmy životně důležité. Většina 

potencionálních zákazníků na internetu nalezne všechny relevantní informace 

týkající se daného produktu či služby. Provede porovnání firem zabývajícími      

se stejnými činnostmi v dané lokalitě a poté až firmu kontaktuje. Bohužel většina 

živnostníků, malých či středních firem takovéto prezentace nemá. Nemusí           

se jednat o složité webové stránky s redakčním systémem, ale spíše o formu levné 

internetové vizitky, kde potencionální zákazníci získají informace o existenci 

firmy, nabídku jejich služeb, či produktů a kontaktní informace. 

V mé bakalářské práci se zaměřím právě na tyto malé firmy, které doposud 

internetovou prezentaci nemají. Na Podnikatelskou fakultu jsem se hlásil, protože 

chci podnikat. Rozeberu proto jednotlivé možnosti, jak efektivně, rychle a hlavně 

levně vytvořit profesionální internetovou prezentaci  pro pokud možno co nejvíce 

klientů. Daná prezentace musí být vizuálně atraktivní, přehledná, musí splňovat 

standardy W3C1 a  SEO2.  

                                                 
 
 
 
 
 
1 World Wide Web Consortium 
2 Search Engine Optimization 
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1.1 Cíl práce 

Porovnání a posouzení výhod, či nevýhod současných možností tvorby webu          

pro živnostníky, malé a střední firmy. 

Povinnou školní praxi jsem vykonával ve firmě Stavmont, zabývající se převážně 

pronájmem bytových a nebytových prostor. Pro firmu jsem vytvořil webovou 

prezentaci, počínaje grafickým návrhem, napsáním samotného kódu,                    

po otestování stránky a umístěním na web. 

Tyto poznatky a zkušenosti chci porovnat s aktuálními alternativami vytvoření 

podobných  webových stránek.  

Zaměřím se hlavně na časovou náročnost vytvoření webové prezentace, nutné 

znalosti, které musí mít tvůrce webu, kvalitu kódu, standardy W3C, SEO 

optimalizaci, náklady,  grafické a tvůrčí možnosti a celkový výsledný dojem, 

který je pro návštěvníka určitě nejdůležitější, ať se jedná o přístup na web přes 

smartphone, nebo nejrůznější prohlížeče na PC. 

Po porovnání jednotlivých alternativ tvorby webových stránek vyberu 

nejvhodnější variantu jak pro firmu Stavmont, tak i pro mnou zamýšlenou firmu, 

která se bude specializovat na tvorbu webu živnostníkům, malým a středním 

firmám.  

1.2 Vymezení problému 

Firma Stavmont působí na českém trhu již od roku 1993. Končící první dekáda 

dvacátého prvního století přinesla řadu změn. Technologický pokrok mílovými 

kroky běží kupředu. Tomuto přílivu nových technologií a možností se nedá 

vyhnout.  

Hlavní pracovní náplní firmy je pronájem komerčních a nekomerčních prostor 

v Brně a Kopřivnici.  Tato činnost je však velmi časově náročná, protože 

s rostoucími prostory roste počet nájemníků a potencionálních zájemců o volnou 

plochu. S rostoucí poptávkou, jsou zaměstnanci firmy čím dál více vytíženější 
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neustále opakujícími se dotazy ohledně volných kapacit a podrobných 

informacích ohledně nabízených prostor. Firma však doposud neměla vytvořenou 

webovou prezentaci, kde by tyto často se opakující informace uveřejnila.  

Nová doba vyžaduje nová řešení. Proto jsme se s firmou dohodli spolupracovat na 

mé bakalářské práci a tyto webové stránky vytvořit.  

Po bližší analýze požadavků firmy na tento web, který má sloužit především jako 

informační, zároveň jeho provoz má být pokud možno co nejjednodušší a jeho 

vytvoření finančně nenáročné, jsem dospěl k závěru, že takovýchto firem na 

našem trhu bude více. Provedl jsem předběžný průzkum, který mi mou domněnku 

potvrdil. Ve své bakalářské práci jsem se tudíž zaměřil na splnění těchto 

požadavků: informační web s jednoduchým provozem a cenově dostupný.  
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2. Teoretická východiska práce 

2.1 Internet 

 Globální počítačová sít, neboli internet pokrývá celou naši planetu. Vzniku této 

sítě sítí předcházela řada technických vynálezů. Rok 1836, kdy byl vynalezen 

telegraf, se dá považovat za revoluci v lidské komunikaci. Technický vývoj šel 

rychle kupředu, dochází k neustálé zrychlující se komunikaci mezi lidmi. 

Americká obranná výzkumná agentura (DARPA) testuje koncem šedesátých let 

svou počítačovou síť, kdy propojí velká americká města. V roce 1972 je první 

veřejné představení sítě ARPANET. O dva roky později vznikla specifikace 

protokolu TCP, který je základním systémem pravidel pro komunikaci 

v počítačových sítích. Prvních 1000 počítačů bylo propojeno v roce 1984, kdy 

vzniká DNS3. O sedm let později vzniká World Wide Web, neboli WWW, v této 

době je k internetu již připojeno více jak 300 000 počítačů. V roce 1994 plně 

proniká internet do komerčního sektoru, vznikají první on-line obchody                 

a e-banky. Dnešní odhadovaný počet uživatelů internetu vysoce přesahuje jednu 

miliardu a neustále toto číslo stoupá. 

Internetová síť slouží k přenosu dat mezi počítači. Zajímavostí je, že vždy existují 

minimálně dvě cesty, jak data z jednoho počítače dostat na druhý. Jedná se            

o pozůstatek studené války, kdy hrozilo napadení a přerušení sítě. K zajištění 

přenosu dat se používají komunikační protokoly sdružené v TCP/IP4. 

Informace v této kapitole byly zpracovány podle: 6.1 [2] 

                                                 
 
 
 
 
 
3 Domain Name System 
4 Transmission Control Protocol / Iinternet Protocol 
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2.2 World Wide Web (Celosvětová síť) 

Jedná se o aplikace internetového protokolu HTTP5. Dělí se do dvou základních 

skupin: 

� Web prohlížeč: Tento program slouží ke zpracování informací od web 

serveru a zobrazení internetových stránek. 

� Web server: Pracuje v on-line režimu. Uchovává a spravuje webové 

stránky v jejich zdrojovém tvaru. Na žádost je posílá prohlížeči.  

Informace v této kapitole byly zpracovány podle: 6.1 [2] 

2.3 HTTP 

Jde o nestavový  internetový protokol určený primárně pro výměnu 

hypertextových dokumentů ve formátu HTML6. Existuje také jeho bezpečnější 

varianta HTTPS, která přenášená data šifruje a tím sníží riziko odposlechu dat. 

Protokol HTTP spolu s elektronickou poštou jsou nejvíce využívány a zasloužily 

se o obrovský rozmach internetu. 

Protokol funguje na principu dotaz - odpověď. Uživatel pomocí internetového 

prohlížeče pošle serveru textový dotaz s informacemi o požadovaném dokumentu 

a ten odpoví, zdali požadovaný dokument našel. Protokol však nepozná, zdali se 

jedná o opakovaný dotaz, či je dotaz nový. Tento problém narážel například 

v internetových obchodech, kde je potřeba zachování identity uživatele. Proto byl 

protokol rozšířen o cookies7.  

Informace v této kapitole byly zpracovány podle: 6.2 [10] 

                                                 
 
 
 
 
 
5 HyperText Transfer Protocol 
 
6 HyperText Markup Language 
 
7 Data WWW serveru, který si prohlížeč uloží. 
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2.4 Doména 

Jedná se o základní adresní jednotku internetu. Doménové jméno je přirozené       

a snadno zapamatovatelné jméno, které odpovídá IP adrese. Například pro 

doménu wojtowicz.cz je IP adresa: 62.168.63.249 

 Pro běžného uživatele je snadněji zapamatovatelné doménové jméno,     

než konkrétní IP adresa stroje, na kterém má doména webhosting. Doména je 

vždy unikátní.  

2.4.1 Příklad rozdělení domén podle úrovně:  

ubytovani-koprivnice.unas.cz 

� Doména 1. úrovně: .cz 

� Doména 2.úrovně: unas.cz 

� Doména 3. úrovně: ubytovani-koprivnice.unas.cz 

2.4.2 Omezení domén 

Používáme pouze některé znaky z ASCII tabulky anglické abecedy, číslice           

a pomlčky. Každá část může mít maximálně 63 znaků a musí začínat písmenem    

a nesmí končit pomlčkou. Délka celého jména může být maximálně 255 znaků. 

2.4.3 Členění domén nejvyššího řádu 

� Národní domény například jako: .cz, .sk, .de  

� Obecné domény například jako: .com, .net, .edu, .org 

� Doplňující domény například jako: .biz, .firm 

Informace v této kapitole byly zpracovány podle: 6.2 [4] 

2.5 DNS 

DNS se stará o převod doménových jmen na IP adresy a naopak. Existuje 

hierarchický systém nameserverů. Na vrcholu jsou kořenové nameservery.  
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Nameserverů existuje vždy pro jednu doménu více, proto je určen primární 

nameserver a ostatní jsou sekundární. Zóna je spravována vždy primárním 

nameserverem, kdy na sekundární se vždy při jakékoli změně kopíruje. 

Pokud se budeme chtít připojit například na stránky ubytovani-koprivnice.unas.cz, 

musíme se nejprve dotázat kořenového nameserveru na záznam .cz. Pokud 

záznam existuje, kořenový nameserver nás odkáže na podřízené nameservery, 

kterých se zeptáme na unas.cz. Stejným principem se postupuje dál při doménách 

vyšších úrovní.  

Informace v této kapitole byly zpracovány podle: 6.2 [5] 

2.6 URL 

URL8, neboli jednoznačné určení zdroje je způsob, jak jednoznačně zapsat 

umístění souboru na internetu nebo na intranetu. Jedná se o synonymum pro 

internetovou adresu. V HTML se používá pro zacílení odkazů, načítání obrázků   

a podpůrných souborů. Zapisuje se buď jako absolutní adresa, nebo relativní 

adresa-zkrácený zápis pode adresy aktuální stránky. 

URL se skládá z protokolu a doménového jména. Někdy se může použít i číslo 

portu, které se zapisuje za generickou doménou, odděleno dvojtečkou a číslem 

portu.  

Informace v této kapitole byly zpracovány podle: 6.2 [13] 

2.6.1 Příklad zápisu URL 

http://ubytovani-koprivnice.unas.cz/ 

                                                 
 
 
 
 
 
8 Unique Resource Locator 
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2.7 Webhosting 

Webhosting, neboli pronájem webového prostoru na serveru provozovatele. 

Provozovatelé často poskytují i možnost pronájmu domén. Existuje také možnost 

freehostingu, který je zdarma, ale dá se využít pouze pro osobní účely. Nabízené 

služby jsou omezené maximální možnou kapacitou prostoru, často                         

i s nedobrovolnou reklamou, či  pomalými rychlostmi a nestabilitou. 

2.7.1 Faktory ovlivňující kvalitní webhosting 

� Hardwarové vybavení serverů a jejich operační systémy 

� Rychlost připojení k internetu poskytovatele 

� Reference ostatních uživatelů 

� Podpora používání skriptů a databází 

� Velikost poskytovaného prostoru 

� Limit přenosu dat 

� Technická podpora  administrátorů 

� Cena 

Informace v této kapitole byly zpracovány podle 6.2 [11] 

Webhostingové firmy: 

1990.cz Eurohosting.name Netzona tvujweb.cz 

lives.cz ShaHo webhosting Cool-Hosting Hosting4U 

1Webhosting.cz Expert Novyhosting.cz VášProstor.cz 

m-hosting Space4Web coolhousing.net IGNUM 

Adaptic FLYWEB Onebit.cz Webhosting 51 

Mediahost.cz SPIDER.CZ CyberHost InterHosting 
ANGEL-
hosting.cz G-hosting.cz OnlineHosting.CZ Webhosting 71 

MediaWeb Stable.cz CzechHosting INTERWEB 

ASPone Gatompark PIPNI Webhosting C4 

Moonlake, s.r.o. Stronghost CZECHIA iSOL.cz webhosting 

Aurem Gigaserver PowerNET 
Webhosting 
Narovinu 

move.cz Super Hosting České Weby WEBY.CZ 
Banan 
webhosting Gigaweb ProFiTux.cz Klenot.cz 
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MUJHOST.cz SvetHostingu.cz Český hosting xHOSTING.CZ 

Best webhosting GZK webhosting ProfiWH Keep.cz 

MůjHost.NET TELE3 s.r.o. Decent Hosting Xline.cz 

Bravenet.cz 
hosting 
blueboard.cz Pueblo webhosting Levné Domény 

n1ce.cz tojeono.cz 
kamikadze web 
solutions Xsite.cz 

CEBIN 
webhosting Hosting.cz Savana webhosting Levnyhosting.com 

SAVVY Eurohosting 
kamikadze web 
solutions   

1 Seznam webhostingových firem. Převzato z: 6.2 [12] 
 
 

2.7.2 Nejlepší freehostingy:  

� Internet Centrum 

� Hostuju 

� Web Zdarma 

Informace v této kapitole byly zpracovány podle: 6.2 [14] 

2.8 Postup při tvorb ě webu 

Před samotnou tvorbou webových stránek je velmi důležité uvědomit si jaká je 

cílová skupina potencionálních zákazníků, co budeme na webu nabízet, co od 

webu očekáváme a kolik peněz chceme do webu investovat. Vhodné je                  

i prozkoumat webové stránky konkurence, kde se dají získat zajímavé nápady, či 

vyvarovat se chyb, které konkurence na svých stránkách udělala. Stává se často, 

že majitel budoucího webu pořádně sám neví, co na webu vlastně chce. Dobré je, 

představit si webovou stránku jako tištěnou publikaci, která má strukturovaný 

obsah.  

S touto základní představou kontaktujeme tvůrce nebo firmu webových stánek. 

Popřípadě se můžeme do konstrukce webu pustit sami. Dobrý web by měl projít 

rukama následujících specialistů. 
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2.8.1 Grafik 

Grafikovi předáme základní představy a podmínky zákazníka. Jeho úkolem je 

vytvořit grafický návrh budoucí webové prezentace. Výsledný vzhled musí 

respektovat účel a zaměření celého webu. Vytvořený grafický návrh, jedná se        

o obrázek, který zachycuje vzhled všech sekcí webu(úvodní strana, kontakty, 

formuláře atd.) putuje k zákazníkovi na schválení. Po odstranění všech námitek     

a odsouhlasení finální verze putuje návrh dál. 

2.8.2 Kodér (XHTML a CSS) 

Náplní práce kodéra je rozřezat grafický návrh (obrázek) a pomocí určených 

technologií, většinou XHTML a CSS vytvořit šablonu, která se bude pokud 

možno ve všech verzích prohlížečů zobrazovat stejně. Zdrojový kód každé 

stránky vytvořený kodérem zajistí z mrtvého statického obrázku živou a funkční 

šablonu. 

2.8.3 Programátor 

Programátor připravené šabloně dodá „motor“ a zajistí aby celý web fungoval, tak 

jak fungovat má. Připraví pro zákazníka například redakční systém, aby si 

zákazník mohl web sám aktualizovat, v případě elektronického obchodu zajistí 

všechny náležité funkce od editace zboží, přes nákupní košík až po vystavení 

objednávky. Po práci programátora web funguje tak, jak fungovat má. 

2.8.4 Textař 

Práce textaře je často opomíjena, nicméně tento specialista optimalizuje texty na 

stránkách tak, aby zákazníka neobtěžovaly a poskytly mu všechny důležité 

informace. Je dokázáno, že lidé na webu moc nečtou, ale spíše si web prohlížejí. 

Zákazníci nesmí příliš přemýšlet, kde co najít. Text musí být stručný, stylistický 

čistý, bez gramatických chyb a poutavý.  

Informace v této kapitole byly zpracovány podle: 6.2 [18] 
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2.9 SEO 

SEO9 je součástí internetového marketingu, neboli optimalizace stránek pro 

vyhledávače. Hlavním cílem SEO je zvýšení cílených návštěv internetových 

stránek. Lidé brouzdající na internetu vyhledávají požadované informace 

prostřednictvím vyhledávačů. Z výsledku hledání zaujme uživatele maximálně pár 

prvních stránek. Cílem SEO je umístit optimalizované stránky pokud možno na 

nejvyšších pozicích. Od 20. místa se stránky stávají téměř nepoužitelné, jelikož 

tak daleko téměř nikdo nehledá.  

Přesný návod, jak optimalizovat stránky není, jsou jen doporučené postupy. Nikdo 

však neví, jak vyhledávače přesně fungují. Vyhledávače to samozřejmě 

z pochopitelných důvodů neprozradí.  

2.9.1 Rozdělení SEO: 

� On-page faktory - nacházejí se přímo na webových stránkách. Jedná se 

především o úpravu zdrojového kódu, aby byl bez syntaktických chyb. 

Bezproblémový přístup webových stránek, volby správných klíčových 

slov a s kvalitním, jazykově bohatým textem. 

� Off-page faktory - jedná se především o kvalitní zpětné odkazy. Čím více 

cizích stánek odkáže na naši stránku, tím vyšší pozici ve vyhledávačích 

získáme. 

Informace v této kapitole byly zpracovány podle: 6.2 [6] 

2.9.2 Google PageRank 

Jedná se o metodu společnosti Google na hodnocení stránek a její hodnota 

ovlivňuje pozici při vyhledávání stránek. Přesný výpočet je společností utajován. 

                                                 
 
 
 
 
 
9 Search engine optimalization 



 
 
 

21 

Ostatní vyhledávače používají obdobné algoritmy, nazývají se většinou  jen 

PageRank. 

Přesnou hodnotu nelze zjistit. Společnost ji neustále aktualizuje, ale lze zjistit 

orientační hodnotu pomocí Google lištičky, kde se výsledná hodnota ukáže. 

Stupnice je od nuly, která je nejnižší až po desítku. Hodnota je jednou měsíčně 

aktualizována.   

Metoda hodnotí kvalitu stránek a její provázanost s odkazy z jiných stránek. 

Vychází z předpokladu, že ze svých stránek budeme odkazovat pouze na kvalitní 

stránky. 

Informace v této kapitole byly zpracovány podle: 6.2 [17] 

2.10 W3C a webové standardy 

Mezinárodní konsorcium W3C10 sleduje a vytváří webové standardy hlavních 

směrů vývoje webu tak, aby web dosáhl svého plného potencionálu. 

Nejzákladnější webové technologie musí být kompatibilní s ostatním hardwarem 

a softwarem. Standardy pro webové jazyky a protokoly se W3C snaží zabránit 

roztříštění trhu, tudíž i webu. Od roku 1994 W3C vydalo více než 110 takovýchto 

norem.  

Webové standardy jsou specifikace a pravidla pro tvorbu webových stránek. 

Jejich dodržování zajistí vysoký úspěch webové prezentace. Za cíl je považován 

rozvoj síly internetu, zajistit přístupné, přehledné a bezbariérové internetové 

dokumenty. 

Informace v této kapitole byly zpracovány podle: 6.2 [1] 
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2.10.1 Co přinese dodržování standardů webové prezentaci? 

� Kompatibilitu všech starších i nejnovějších webových prohlížečů. 

� Rychlejší načítání. 

� Jednoduchá úprava vzhledu stránek. 

� Lepší za-indexování vyhledávači a vyšší umístění. 

Informace v této kapitole byly zpracovány podle: 6.2 [16] 

2.11 Technologie pro tvorbu webu 

2.11.1 HTML 

Značkovací jazyk HTML11 tvoří jeden ze základních pilířů webu. Slouží k popisu 

toho, co WWW stránka obsahuje. V roce 1991 Tim Berners-Lee vytvořil první 

definici tohoto jazyka, známou pod označením HTML 0.9, aby umožnil vědcům 

z CERNu sdílení výsledků výzkumů po celém světě. 

Jazyk se postupem času vyvíjel tak, aby uspokojil vzrůstající požadavky 

uživatelů. Vznikají nové verze tohoto jazyka, o jehož usměrňování se stará 

konsorcium W3C, které sdružuje i největší světové softwarové firmy.Vznikají 

nové jednotné standardy, kterými by se měli řídit tvůrci webu, aby byla ve Webu 

zajištěna kompatibilita. Ke konci 20. století byla uvedena konečná Verze 4.01, 

která již měla být poslední verzí tohoto jazyka a postupně se má přecházet na 

verzi XHTML.  

Dne 7. března 2007 však byla vytvořena nová pracovní skupina, která má 

pracovat na specifikaci HTML 5.0 . Specifikace jazyka by měla být dokončena 

mezi lety 2010 - 2012.   

Informace v této kapitole byly zpracovány podle: 6.1 [3] 
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2.11.1.1 Druhy používaných značek 

� Strukturální značky: Dávají dokumentu formu. Například nadpisy, 

odstavce atd. 

� Popisné značky: Usnadňují automatické zpracování dokumentu a 

vyhledávání . Popisují povahu obsahu elementu. Například adresa či 

titulek stránky. 

� Stylistické značky: Určují především vzhled elementu při zobrazení. Od 

tohoto trendu se postupně upouští a jeho funkci přebírají kaskádové styly. 

Například se může jednat o tučné písmo, kurzívu atd. 

Informace v této kapitole byly zpracovány podle: 6.2 [9] 

2.11.1.2 Struktura HTML souboru: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 

Transitional//EN"> 

<html> 

<head> 

 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html ; 

charset=windows-1250"> 

 <title>Jméno</title> 

</head> 

<body> 

<p>samotný text stránky</p> 

</body> 

</html> 

2.11.1.3 Popis uvedených značek: 

� <html> Definice HTML dokumentu 

� <body> Definice těla dokumentu 

� <head> Definice informací o dokumetnu 

� <!DOCTYPE > Definice typu dokumentu 

� <p> Odstavec 
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� <meta> Definice znakové sady 

Informace v této kapitole byly zpracovány podle: 6.1 [5] 

2.11.2 XML 

XML 12, neboli rozšířený značkovací jazyk byl vyvinut a standardizován 

konsorciem W3C. Slouží především k výměně dat mezi aplikacemi a pro 

publikování dokumentů.  

Jazyk má vysoký informační obsah, jelikož pomocí značek vyznačujeme 

v dokumentu význam jednotlivé části textu. Toho lze efektivně využít při 

vyhledávání, kdy se zaměříme na výraz o dané informační hodnotě. 

Grafickou úpravou se jazyk vůbec nezabývá, ta se definuje pomocí kaskádových 

stylů. XML používá znakovou sadu Unicode, tudíž můžeme vytvářet             

multi-jazyčné dokumenty. XML není vázáno na daný informační, či operační 

systém. Jedná se o otevřený formát, který není svázán s konkrétní platformou, je 

založen na jednoduchém textu a je zpracovatelný v libovolném textovém editoru.  

Jazyk nemá žádné předdefinované značky a jeho syntaxe je proti HTML 

podstatně přísnější. Vlastní značky lze však definovat v souboru DTD13. 

Automaticky poté probíhá kontrola, zda vytvářený dokument XML odpovídá této 

definici. 

Informace v této kapitole byly zpracovány podle: 6.3 [1] a 6.2 [8] 

2.11.3 XHTML 

HTML obsahuje řadu omezení, například nelze definovat vlastní značky, není 

zajištěna podpora automatické výměny dat a tak dále. Na druhou stranu HTML 
                                                 
 
 
 
 
 
12 eXtensible Markup Language 
13 Document Type Definition 
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ovládají miliony tvůrců webu. XML  je extremně pružný se schopností dokonale 

zobrazit webové stránky,  zvládá manipulaci s daty, ale je podstatně složitější       

a univerzálnější. Proto vzniká jazyk XHTML14, který kombinuje vlastnosti           

a výhody HTML a XML s cílem lepšího jazyka, který dosáhne podpory široké 

veřejnosti.  

2.11.3.1 Hlavní rozdíly XHTML a HTML 

� XHTML vyžaduje ukončení všech tagů a to včetně nepárových, například 

<img>, <br>, <meta> a další. 

� XHTML vyžaduje všechny tagy a jejich atributy zapsané malými písmeny, 

protože jsou takto deklarované v DTD.  

� XHTML je case sensitive - rozlišuje malá a velká písmena. 

� Všechny atributy musí být uzavřené v uvozovkách. 

� Dokument musí začínat XML deklarací. 

Informace v této kapitole byly zpracovány podle: 6.1 [2] a 6.1 [1] 

2.11.4 CSS 

Kaskádové styly vznikly pro potřebu grafické úpravy stránek. Dříve používané 

HTML značky, které tvořily krom základní struktury stránek i grafickou úpravu, 

kladly nepřiměřené nároky na přenos dat. Formátovací značky v internetových 

stránkách mnohdy tvořily až 80% jejich datového objemu. Dalším velkým 

problémem bylo, že množství webových prohlížečů neumělo správně zobrazit 

stránky vytvořené například v jiném prohlížeči. Nebyly vytvořeny standardy        

a každý prohlížeč podporoval různé sady doplňků a rozšíření jazyka HTML. Při 

používání tabulek navíc často docházelo k porušení logického rámce jazyka 

HTML. Na tento problém narážely vyhledávače, které se v takto matoucím kódu 

neuměly orientovat a nacházet potřebné informace. 

                                                 
 
 
 
 
 
14 eXtensible Hyper Text Markup Language 
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Zavedením CSS15 došlo ke snížení režijních nákladů na provoz sítě a zlepšení 

celkové struktury HTML kódu, zrychlení načítání stránek a větší možnosti 

grafické úpravy. Kaskádové styly mohou být do jazyka HTML buď rovnou 

vepsány, nebo být připojeny v externím souboru. Připojením tohoto externího 

souboru je výhodnější, neboť můžeme změnit grafiku celého webu z jednoho 

místa a nemusíme zasahovat do struktury HTML. Vše funguje na principu 

nastavení určité hodnoty každému prvku ve stránce a tím docílíme konečného 

grafického dojmu. Při různých úrovních vrstvení definic platí vždy ta nejvyšší, čili 

poslední definice pro daný objekt.  

2.11.4.1 Ukázky CSS 

<link rel="stylesheet" href="soubor.css" 

type="text/css">  

� Připojení kaskádového stylu v externím souboru. Vkládá se do informací  

o dokumentu v sekci <head>. 

<style type="text/css"> 

h2 {color: blue; font-style: italic} 

</style> 

� Tuto formu může mít například přiložený soubor.css z předchozího 

příkladu, kdy nastavujeme všem nadpisům druhé úrovně modrou barvu      

a kurzívu.  

Informace v této kapitole byly zpracovány podle: 6.1 [7] 
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2.11.5 PHP 

Jedná se o skriptovací programovací jazyk, který je zabudován na straně serveru. 

PHP16 je optimalizováno pro tvorbu dynamických internetových stránek. Skripty 

jsou většinou prováděny na straně serveru, kdy se uživateli zobrazí až výsledek 

jejich činnosti. PHP je nezávislé na platformě, proto podporuje nejrozšířenější 

operační systémy od Unixu po Microsoft Windows. PHP rovněž podporuje více 

WWW-serverů a dá se propojit s množstvím databází. Například MySQL, Oracle, 

Microsoft SQL Server a další. Zabudována je rovněž podpora protokolů  IMAP, 

SMTP, LDAP, jazyků XML, HTML, FTP, POP3, podporuje práci s obrázky, PDF 

soubory atd. Jazyk vychází z programovacích jazyků C, Pascal, Java a Perl. 

PHP je velmi oblíbeno a to díky kombinaci více programovacích jazyků a určité 

míry svobody v syntaxi. Aktuální používaná je verze PHP 5.2.9. 

Informace v této kapitole byly zpracovány podle:  6.1 [1] a 6.1 [6] 

2.11.5.1 Ukázky PHP 

<?php 

echo “Dnes je: “. date(“d.m.Y H:i:s“); 

?> 

� Příkaz je umístěn uvnitř těla dokumentu a vypíše na stránku: Dnes je: 4. 5. 

2009 23:15:21.  

Informace v této kapitole byly zpracovány podle: 6.1 [6] 
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2.11.6 SQL, MySQL 

Moderní web, krom dobrého designu a architektury, musí být spolehlivý               

a úspěšný. Aby mohl být úspěšný, musí obsahovat zajímavé informace, které 

přilákají dostatek uživatelů. Tyto informace musíme nejprve shromáždit a pak 

někam uložit.  

S rostoucím množstvím informací se vyskytuje problém, kde tyto informace 

uložit. K jejich uložení máme několik možností. Jednou z nich je souborový 

systém, ale s velkými objemy dat, tato možnost přestává vyhovovat díky 

pomalému vyhledávání a rychlosti přístupu.  

Tyto nedostatky však odstraní databáze pod správou databázového serveru. 

Databázi můžeme chápat jako úložiště dat uložených a zpracovaných nezávisle   

na aplikačních programech, kde je vytvořeno schéma popisující strukturu dat nebo 

omezení zajišťující integritu. Pro práci s daty stačí vytvořit dotaz jazyka SQL17, 

kde definujeme dané požadavky a server nám již obstará požadované informace. 

2.11.6.1 Členění jazyka SQL: 

� Syntaxi tvorby tabulek. Umožňuje definici datových struktur a tvorby 

objektů například tabulek a pohledů. 

� Syntaxi manipulace s daty. V této části do databáze vkládáme, 

aktualizujeme či mažeme data. Patří zde i příkaz Select, pomocí něhož 

provádíme výběr dat. 

2.11.6.2 Databázový server MySQL 

Velkou výhodou tohoto databázového serveru MySQL18 je možnost jeho volného 

šíření, kdy je využíván v kombinaci se skripty vytvořenými v jazyku PHP. Volná 

                                                 
 
 
 
 
 
17 Structured Query Language 
18 databázový systém, vytvořený švédskou firmou MySQL AB 
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distribuce zajistila velkou popularitu mezi veřejností. Server bohužel nepodporuje 

transakce, uložené procedury a triggry.  

Informace v této kapitole byly zpracovány podle: 6.1 [6] 

2.11.6.3 Výpis záznamů z tabulky 

SELECT * FROM filmy WHERE rok>=1980 AND herec=5; 

� Ukázka „všemocného“ příkazu select. Dotaz vybere všechny sloupce 

tabulky filmy, kde je rok vyšší nebo rovný roku 1980 a hraje zde herec 

s indexem pět. 

 

 

2.11.7 Macromedia Flash 

Záběr technologie Flash19 je obrovský. Animované prvky, reklamní bannery, 

zábavné hry a filmy vytvořené v tomto programu patří již k neodmyslitelné 

součásti webu. Má především nezastupitelné místo při vytváření prezentací         

na CD. Ale při rozumném použití, kdy animace nezabírají příliš mnoho místa, 

nedochází k problémům s načítáním stránek, výsledné oživení stránek udělá       

na uživatele dobrý dojem. Navíc Flashové animace mohou s uživatelem určitou 

formou komunikovat, narozdíl od reklamních bannerů ve formátu Gif. 

Animace vytvořené touto technologií byly dříve problém, protože uživatel musel 

mít v prohlížeči nainstalovaný takzvaný plugin, který zabezpečil správné 

zobrazení stránek každému uživateli. Ale již od Windows 98 je vše součástí 

prohlížeče. Mezi další problémy patřil výkon počítače a rychlost internetového 

připojení. Flashové animace jsou náročnější na procesor - minimální požadavky 
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jsou Pentium II. Tyto problémy však postupem času byly vyřešeny, kdy uživatelé 

mají již mnohem výkonnější počítače a rovněž i mnohem vyšší rychlosti internetu.  

Informace v této kapitole byly zpracovány podle: 6.1 [1] 

2.11.8 Java Skript 

Skriptovací jazyk JavaScript20 se vkládá přímo do souboru HTML popisujícího 

obsah stránky. Jedná se o jazyk interpretovaný, nemusí probíhat kompilace a není 

vyžadován zvláštní překladač. Vše, tedy včetně skriptování, probíhá na straně 

klientského počítače bez asistence web serveru. Toto řešení sebou přináší i jistá 

bezpečnostní rizika. Například JavaScript není vhodný pro práci se soubory, mohl 

by ohrozit soukromí uživatele. 

JavaScript podstatně rozšiřuje možnosti HTML. Přináší stránkám dynamiku         

a velké možnosti do vzájemné interakce web stránek s uživatelem. Stránky mohou 

například obsahovat matematické výpočty nebo databázovou aplikaci. Jedná se    

o plnohodnotný objektově orientovaný jazyk. 

JavaScript svým názvem může vzbuzovat dojem, že se jedná o podobný jazyk 

jako je Java, ale není tomu tak. Vzájemně se tyto jazyky můžou  výborně 

doplňovat. Skriptový jazyk na jeden povel umožní v průměru vykonat podstatně 

více akcí než programovací jazyk na jeden příkaz.  

Informace v této kapitole byly zpracovány podle: 6.1 [2] a 6.1 [1] 
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2.11.8.1 Ukázky JavaScriptu 

<script type=”text/javascript”> 

function objem_krychle(strana) 

{var objem=strana*strana*strana; return objem;} 

</script> 

� V hlavičce dokumentu si definuji funkci, která nám spočítá v proměnné 

objem výslednou hodnotu objemu  krychle po zadání jedné její strany. 

V těle dokumentu voláme danou funkci takto: 

<script type=”text/javascript”> 

document.write(objem_krychle(5)); 

</script> 
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3. Analýza problému a současné situace 

3.1 Problém: Firma nemá webové stránky 

Firma Stavmont doposud nemá vytvořenou webovou prezentaci. S vedením firmy 

jsme se dohodli na vypracování mé bakalářské práce na toto téma a odstranění 

tohoto problému. 

3.1.1 Požadavky firmy na nový web 

� Informační web, kde se zákazníci doví o činnosti firmy a její historii. 

� Galerie nabízených prostor. 

� Mapa objektu. 

� Odpovědi na nejčastěji kladené otázky. 

� Možnost prostřednictvím stránek firmu kontaktovat. 

� Nízké finanční nároky na provoz a vytvoření webu. 

� Možnost aktualizace webu firemními pracovníky 

3.2 Firma Stavmont 

3.2.1 Historie a současnost 

Firma Stavmont byla založena v roce 1989 a má své sídlo v Kravařích u Opavy. 

V dobách svého založení se firma orientovala na zakázky ve stavebnictví. 

Vzhledem k blízkosti především industriálního města Ostrava, bylo v okrese 

dostatek zakázek na opravy, údržbu a izolace. Například potrubí, kotlů, výměníků 

na sídlištích počínaje, přes rekultivaci venkovních prostor, konče opravami           

a izolacemi střech nebo celých domů. 

Některé z těchto činností firma vykonává stále, ale již ve velmi omezené míře. 

Posledních 10 let se firma specializuje na pronájem bytových a nebytových 

prostor, především v Brně a Kopřivnici. 
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3.2.2 Základní informace 

Subjekt 

Jméno a příjmení: Eduard Wojtowicz 
Kontakt: Stavmont@email.cz 
IČ: 12123307 
    

Příslušný úřad  Městský úřad Kravaře 

    

Živnost Izolatérství 

  Provádění tepelných a hlukových izolací 
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná 
Vznik živ. oprávnění: 1.1.1993 

    

Živnost Výroba, obchod a služby 

  Ubytovací služby 

  Výroba zvukově obrazových záznamů  
  Realitní činnost 
Druh živnosti: Ohlašovací volná 
Vznik živ. oprávnění: 25.3.1998 
    

Provozovny: Obránců míru 761/28, 742 21, Kopřivnice 

  

Juliánovské náměstí 3878/2, 636 00, Brno - 
Židenice 

2 Základní informace o firmě Stavmont. 

3.2.3 Potencionální zákazníci z blízkého okolí 

Nejdůležitější aktiva firmy jsou soustředěna v Kopřivnici, kde se firma 

specializuje na pronájem bytových prostor firmám a fyzickým osobám. Dobře 

zpracovaná webová prezentace může oslovit velké firmy z blízkosti svého okolí. 

Mezi potencionální zákazníky patří Kopřivnická automobilka Tatra.                     

V nedalekých Nošovicích byl zahájen provoz továrny Hyundai, kde se počítá 

s roční produkcí až 300 000 automobilů. Také průmyslová zóna v Mošnově 

aktuálně zaplňuje pár zbývajících ploch, pro výstavbu továren. Poblíž Kopřivnice 

se staví i dálnice do Ostravy, kde pracují stovky stavbařů. 
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3.2.4 Konkurence 

Konkurence je v daném okrese značná, ale co se týče webové propagace většina 

firem je na tom stejně. Nemají webové stránky. Většinou ale nabízejí jiný druh 

služeb, než naše firma. Firma Stavmont se specializuje na pronájem malých          

a nízko-nákladových bytů. Bydlení je vhodné pro mladé lidi žijící single, seniory, 

či rozvedené páry s dětmi a ubytování cizích firemních pracovníků. Konkurence 

nabízí především větší byty, které jsou provozně náročnější. Popřípadě malé byty 

s ne tak dobrou polohou a vyššími cenami. 

3.2.5 SWOT analýza 

Silné stránky   Slabé stránky 
Silná pozice na trhu Webové stránky ve vývoji 

Inovační síla Jazykové bariery 

Konkurenceschopnost Marketingová propagace firmy 

Tradice Investiční zátěž 

Kvalita služeb a zpětná vazba Administrativní náročnost 

Dobré obchodní jméno   

Malý počet zaměstnanců   

Zaměstnanecké výhody   

Cenová politika   

Benefity pro stávající klienty   
Malé byty s malou spotřebou 
energií     

Hrozby   Příležitosti 

Regulované nájemné Příliv investic do kraje 

Finanční krize Služby spojené s ubytováním 

Legislativní změny Vzrůstající turistická popularita regionu 

Levicová vláda Sportovní využití krajiny regionu 

Byrokracie   

Přírodní katastrofy-potopy, vichřice   

Vstup nové konkurence do odvětví   

Růst cen energií     
3 SWOT analýza firmy Stavmont 
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3.2.6 4P marketingový mix 

3.2.6.1 Produkt 

Firma nabízí pronájem bytových, či nebytových prostor fyzickým a právnickým 

osobám v nejrůznějších lokalitách. Jedná se především o Brno a Kopřivnici. 

Firma Stavmont nabízí všechny doprovodné služby spojené s jejím předmětem 

podnikání. U ubytoven se jedná především o správu objektů tak,                          

že i v nepříznivých ročních obdobích jsou prostory čisté, funkční a plně 

vyhovující svému účelu. Domy prochází postupnou rekonstrukcí, jak vnějších 

částí, tak vnitřních částí. Jedná se především o výměnu již nevyhovujících oken   

za plastová, opravy střechy, nově zrekonstruovanou fasádu a přilehlým okolím 

domu tak, aby nebyl jen funkční, ale i pohodlný a pohledný. Firma plně 

spolupracuje s dalšími firmami využívající jejich prostory tak, že se podílí na 

zhodnocení prostor a jejich modernizaci. Jedná se především v letních měsících o 

nákup klimatizací, či dalšího speciálního vybavení. Vše je podřízeno nájemníkům,       

aby byli v daném místě naprosto spokojeni a neměli potřebu odcházet                  

ke konkurenci. 

3.2.6.2 Cena 

Cena je pevně stanovena pro každého nájemníka tak, aby odpovídala jeho 

možnostem a vystihovala skutečnou tržní cenu. Podle rozsahu pronajímaných 

prostor skládá nájemce vratnou zálohu, která slouží jak na krytí poškození,          

či na případnou úhradu nezaplaceného nájemného. Podle délky nájmů, velikosti 

prostor a dalšími nároky, lze vytvořit individuální nájem na míru pro danou firmu 

tak, aby byl co nejpřívětivější pro její možnosti a obor podnikání. U pronájmu 

bytových prostor záleží na množství poptávaných bytů a na délce jejich pronájmu. 

Rovněž se individuálně věnujeme hledání optimální ceny pro nájemce                   

i pronajímatele. Firma přijímá platby jak v hotovosti, tak prostřednictvím 

bankovního účtu. 

 



 
 
 

36 

3.2.6.3 Místo 

Umístění pronajímaných prostor je velmi dobré. V Kopřivnici, kde sídlí firma 

Tatra, je dostatek práce a lidé zde často za tímto účelem dojíždějí. Nedaleká 

Mošnovská a Nošovická průmyslová zóna tento trend jen posiluje. Dům               

je umístěn zhruba pět minut pomalou chůzí od centra města, které nabízí množství 

služeb, sportovního a kulturního vyžití. V Kopřivnici dobře funguje hromadná 

doprava, proto není problém cestovat po okolí, které nabízí bohatou historii          

a zajímavé přírodní památky. Nedaleko Kopřivnice je ve výstavbě dálnice          

na Ostravu, tudíž se jedná o velmi výhodné místo pro klidné bydlení. Situace 

v Brně je velmi podobná, jen s rozdílem, že dům je v centru městské části Brno 

Židenice. Co se týče nejrůznějších služeb spojených s pronájmem bytových           

i nebytových prostor, jsou obě lokality na stejné úrovni. S jediným rozdílem,       

že na severu Moravy nejsou určité služby tak drahé a čekací lhůty jsou mnohem 

kratší. 

3.2.6.4 Propagace 

Propagace firmy zaostává. Na odstranění těchto problémů pracujeme. Nové 

zákazníky získává firma prostřednictvím inzerce od běžných inzertních novin,    

až po internetovou inzerci. Komunikace probíhá prostřednictvím emailu, telefonu 

nebo fyzické prohlídky prostor. Což je pro daný segment podnikání relevantní. 

Firma je registrována ve firmách na seznamu, v poslední době i na 

aaapoptavka.cz. Budovy stojí na výhodném místě, co se týče pohybu lidí kousek 

od autobusové zastávky. V nejbližší době budou realizovány reklamní cedule na 

fasádách těchto budov a volná místa budou nabídnuty ostatním subjektům. 
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4. Vlastní návrhy řešení 

Pro firmu Stavmont jsem vytvořil tři různé webové prezentace. Pro každou 

z prezentací jsem zvolil odlišný způsob jejího vytvoření. Všechny splňují 

požadavky firmy na web definované v kapitole 3.1.1. V této kapitole představím 

každou z uvedených webových prezentací a porovnám jejich výhody a nevýhody. 

Poté doporučím firmě nejvýhodnější webovou prezentaci pro její používání. 

Ve všech webových prezentacích jsem používal uměle generované texty Lorem 

Impus, které znázorní, jak může finální prezentace vypadat a jednoduše poté 

půjdou nahradit originálními texty.  

4.1 Struktura webu 

4.1.1 Úvodní stránka 

„ „Co je nejdůležitější udělat, aby byly moje webové stránky snadno použitelné?“ 

Odpověď je jednoduchá. Nic takového jako: „Nic důležitého by nemělo být dál, 

než na dvě klepnutí“ ani „Hovořte jazykem uživatele“ natož „Buďte důslední“   

ale „Nenuťte uživatele přemýšlet“ “ Převzato z: 6.1 [4] 

Úvodní stránka je pro web  velmi důležitá. Většina návštěvníků webové stránky 

nečte, ale prohlíží si je. Velké množství stránek na internetu nutí uživatele 

k rychlé analýze webové stránky, zdali je pro něj užitečná, či má jít na jinou 

webovou stránku. Návštěvník tráví zhruba 5-10 sekund prohlížením webu. V této 

době se rozhoduje, zdali na konkrétním webu stráví více času. 

Všechny tři designy jsem se pokusil vytvořit tak, aby graficky vše k sobě ladilo, 

aby důležité informace byly zvýrazněny proti normálnímu textu a aby uživatel 

rychle našel to, co potřebuje.  

Do stránek jsem začlenil  graficky obrázek ubytovny s nápisy „Bydlení pro Vaši 

rodinu“ nebo „Nejvýhodnější ubytování v Kopřivnici“, pod kterým je Google 

mapka zobrazující ubytovnu na mapě. 
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Navigační prvky stránek jsou zobrazeny buď vodorovně, nebo svisle tak, aby je 

uživatel viděl i při malém rozlišení svého monitoru a nemusel uvažovat jak se na 

webu pohybovat. Do stránek jsem integroval i jednoduché vyhledávání, které 

uživateli usnadní hledání potřebných informací. 

4.1.2 O nás 

V této sekci jsou všechny důležité informace o firmě. Její nabízené služby, 

historie firmy a další důležité informace. 

4.1.3 Galerie 

Galerie zobrazuje pronajímané prostory a jejich stručný popis. Stránky jsou 

vytvořeny tak, aby zde mohlo být neomezeně fotografií. 

4.1.4 FAQ 

FAQ21, neboli často kladené dotazy. Zde jsou odpovědi na nejčastější dotazy 

zákazníků. 

4.1.5 Napište nám 

Zde je jednoduchý kontaktní formulář, který po vyplnění všech požadovaných 

informací odešle automaticky firmě email s dotazy návštěvníků webových 

stránek. 

4.1.6 Kontakt 

Obsahuje všechny důležité kontaktní informace na firmu. 

 
 

                                                 
 
 
 
 
 
21 Frequently asked Questions 
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1 Red Layout 
 

4.2 Designe Red 

 
2 Red Designe 

4.2.1 Webnode.cz 

Webová prezentace byla vytvořena  v prostředí webnode.cz od společnosti 

Westcom, s. r. o. Firma působí na českém trhu již od roku 1998. Sídlo firmy         

je v Brně. V roce 2008 vstoupil do společnosti švýcarský investiční fond 

Centralway Holding.  

Webnode.cz je on-line nástroj pro komplexní správu webu. Systém je dostupný 

z internetového prohlížeče. Nic se tedy nemusí instalovat na počítač ani na server. 

Tvůrce webu vidí  rovnou výslednou podobu své prezentace. Síla tohoto nástroje 

je především v jednoduchosti. Profesionální webové stránky je schopen udělat      

i uživatel, který nemusí ovládat programování. Stačí mít pouze běžný internetový 

prohlížeč a základní znalosti zacházení s počítačem. Firma aktuálně pracuje        

na nových jazykových překladech, zatím je používána pouze Česká a Anglická 

verze.  

Webnode se stává ve své kategorii jedním z nejrozšířenějších a uznávaných 

nástrojů na tvorbu stránek ve světě.  
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4.2.2 Proč právě Webnode? 

� Systém je zdarma 

� Interaktivní editace - vše probíhá v reálném čase, výsledek své činnosti 

vidím ihned 

� Drag-and-Drop z nabízených možností mohu přizpůsobit prezentaci svým 

potřebám 

� Víceuživatelský přístup 

� Vícejazyčné prezentace 

� Přístup ke stránkám pod heslem 

� Dynamické seznamy - propojení s databází 

� Podpora E-commerce 

� Fotogalerie - editace obrázku rovnou v prostředí systému 

� Editace dokumentů online - podpora Wordu, Exelu 

� Šablony zdarma 

� Editace CSS a HTML kódu přímo v prohlížeči 

� Podpora vlastních domén, popřípadě lze přes Webnode doména koupit 

� Hromadný přenos souborů 

� Podpora gadgetů a widetů - štítky, google Maps, YouTube, PayPal a další. 

Možnost vložit i vlastní gadgety do svých stránek 

� Publikace změn v reálném čase 

� Podpora RSS kanálů 

� Webnode E-mail, Statistics, Builder 

� Podpora E-shopu  

 

Informace v této kapitole byly zpracovány podle: 6.2 [15] 
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4.2.3 Ceník Webnode 

 
3Ceník služeb Webnode. Převzato z 6.2 [2] 

4.2.4 Webnode e-shop 

Krom vytvoření své webové prezentace umožňuje systém webnode vytvořit          

si i vlastní e-shop. Systém podporuje nastavení slev, změn cen výrobků, akční 

nabídky, volení způsobů platby, dopravy, přidávání obrázků výrobku, úpravu jeho 

popisu a další nezbytné možnosti pro provoz elektronického obchodu. Ovládání   

je rozšířené o potřebné prvky pro provoz e-shopu, ale základ tvoří prostředí pro 

tvorbu prezentací.  

Může se jednat o zajímavou alternativu firmy poskytovat své produkty 

prostřednictvím tohoto e-shopu spolu s vytvořenou webovou prezentací.  
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4.3 Designe Green 

 
5 Green Designe 

4.3.1 eStranky.cz 

Projekt eStranky vznikl roku 2003 jako soukromá iniciativa Martina Krudence, 

který po narození svého syna chtěl umisťovat automaticky fotografie na web. 

Bohužel žádnou takovou službu nenašel, proto si ji nechal naprogramovat. 

Z původního nekomerčního záměru, který byl rozšířen o další funkce se vyklubal 

nadějný projekt. S velkým zájmem se rozšířil na veřejnost, která uvítala možnost 

vytvořit si vlastní web se články, diskusemi, fotogalerií a to bez znalostí o HTML, 

FTP, či PHP a MySQL. Základní služby jsou neplacené, avšak na webové stránky 

je po skončení zkušební lhůty umístěna reklama. Největšími klienty jsou 

soukromé firmy. V roce 2006 vstoupila do projektu firma Sanoma Magazines 

Praha s. r. o. Služby byly rozšířeny o školící středisko a další jazykové mutace   

pro zákazníky z ostatních zemí, kde strategický partner Sanoma má silnou pozici 

na internetovém trhu.  

 
4 Green Layout 
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4.3.2 Proč právě eStranky? 

� Zamčení webu 

� FTP přístup 

� Blokování IP 

� Úprava CSS a HTML 

� Podpora přenou projektu na vlastní doménu 

� Statistiky 

� Průvodce nastavení 

� Šablony zdarma 

� Podpora fotogalerie 

 

Informace v této kapitole byly zpracovány podle: 6.2 [7] 

4.3.3 Ceník eStranky 

 
6 Ceník služeb E-stranky. Převzato z 6.2 [7] 
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8 Blue Designe 
 

 
7   Blue Layout 

 

4.4 Designe Blue

4.4.1 Proč si stránku napsat sám? 

Největší výhodou ale i nevýhodou jsou zkušenosti programátora a jeho     

fantazie-viz. 6.1 [8]. Stránky jsem zhotovil za pomocí HTML, CSS a JavaScriptu. 

4.4.2 Ceník webových stránek 

Ceny grafických návrh ů  

Skica grafického návrhu     1 000 Kč 

Grafický návrh  webových stránek 2 000 Kč - 5 000 Kč 

Ceny webových prezentací  

Webové prezentace (do 3 stránek)     od 5 000 Kč  

Webové prezentace (nad 3 stránky)     od 8 000 Kč  

Webové prezentace s mini redakčním systémem     od 10 000 Kč 

Webové stránky s redakčním systémem  od 20 000 Kč 

Ceny webové práce  

Stylování webových stránek (CSS)     od 3 000 Kč za šablonu 

Kódování webových stránek (HTML,XHTML)     od 4 000 Kč / web 

Aktualizace webových stránek     300 Kč / hod. 

Jazykové verze webových stránek + 20% z ceny / jazyková verze  
4 Ceník webových stránek firmy Web Design Chalupník-první pozice ve vyhledávači Google. 
Převzato z: 6.2 [3] 
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4.5 Testování 

V této kapitole porovnám jednotlivé webové stránky a doporučím firmě nejlepší 

řešení pro svůj web. Designe srovnávat nebudu, jelikož každému se může líbit 

něco jiného. Zaměřím se na náročnost při tvorbě, aktualizací webu a možnosti 

zvoleného řešení. Porovnám cenovou náročnost jednotlivých řešení.  

4.5.1 Obtížnost vytvoření webové prezentace 

OBTÍŽNOST VYTVOŘENÍ 

DESIGNE HONOCENÍ (min. 1 - 5 max.) 

RED 3 

GREEN 2 

BLUE 5 
5 Obtížnost vytvoření webové prezentace 
 

Podle mého názoru nejnáročnější na vytvoření webové prezentace byl designe 

Blue, který bez znalosti HTML, CSS a JavaScriptu nelze vytvořit. Designe Red    

a Green se hůře srovnává, každému se může lépe pracovat v jiném prostředí jinak, 

ale prezentace Green mi osobně připadala pro tvorbu  webu nejlehčí. Designe Red 

poskytuje mnohem širší možnosti nejrůznějších nastavení oproti designu Green, 

kde lze nastavit pouze základní informace. 

4.5.2 Znalosti tvůrce pro vytvoření webové prezentace 

ZNALOSTI TVŮRCE 

DESIGNE HONOCENÍ (min. 1 - 5 max.) 

RED 2 

GREEN 3 

BLUE 5 
6 Znalosti tvůrce pro vytvoření webové prezentace 

Napsat si webovou stránku sám v poznámkovém bloku, nebo nějakém 

specializovaném programu typu PsPad je jednoznačně nejnáročnější. Abych 

docílil stejného obsahu, musel jsem v prezentaci Green zasahovat do kódu 
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HTML. Systém společnosti Webnode vytvořil stejnou prezentaci bez nejmenších 

problémů.  

4.5.3 Náročnost aktualizací 

NÁROČNOST AKTUALIZACÍ 

DESIGNE HONOCENÍ (min. 1 - 5 max.) 

RED 1 

GREEN 2 

BLUE 5 
7 Náročnost aktualizací 

Aktualizovat obsah stránky je pro designe Red nejjednodušší a uživatelsky 

nejpřívětivější. Designe Green je na tom však obdobně. Horší hodnocení              

si zasloužil za nutné minimální znalosti uživatele. Aktualizovat obsah v designu 

Blue bez vytvořeného redakčního systému je nejtěžší.  

4.5.4 Cenové náklady na prezentaci 

NÁKLADY NA PREZENTACI 

DESIGNE HONOCENÍ (min. 1 - 5 max.) 

RED 1 

GREEN 2 

BLUE 5 
8 Cenové náklady na prezentaci 

Z hlediska finančních nároků a možností tím získaným bych jako optimální 

variantu zvolil produkt Webnode. Jehož cena je úměrná nabízeným funkcím         

a možnostem pro potřeby firmy. Designe Blue je finančně mnohem náročnější      

a to i bez redakčního systému, který se firmě hodí pro případné aktualizace. 
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4.5.5 Omezení a možnosti tvůrce webové prezentace 

OMEZENÍ TVORBY 

DESIGNE HONOCENÍ (min. 1 - 5 max.) 

RED 2 

GREEN 4 

BLUE 1 
9 Omezení a možnosti tvůrce webové prezentace 

Designe Blue je prakticky bez jakýchkoli omezení. Red nabízí velké množství 

doplňkových služeb a není proto bezprostřední nutnost zasahovat přímo do kódu. 

Designe Green sváže tvůrce webových stránek a bez zásahů do kódu se nemůže 

vyrovnat produktu Webnode. 

4.5.6 Síla webu 

SÍLA WEBU 

DESIGNE HONOCENÍ (min. 1 - 5 max.) 

RED 3 

GREEN 4 

BLUE 5 
10 Síla webu 

Testoval jsem čistotu HTML a CSS podle aktuálních standardů konsorcia W3C. 
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4.6 Celkové zhodnocení a doporučení  webu firmě 

Stavmont 

CELKOVÉ HODNOCENÍ 

DESIGNE HONOCENÍ (min. 1 - 5 max.) 

RED 5 

GREEN 4 

BLUE 1 
11 Celkové zhodnocení a doporučení webu firmě Stavmont 

Vítězem a zároveň mým doporučením firmě Stavmont je designe Red                 

od společnosti Webnode i přes nepříznivý výsledek v kapitole 4.7.6 Síla webu. 

Webová stránka zde ztratila popularitou domény a absencí zpětných odkazů.    

Tyto nedostatky se ale odstraní SEO optimalizací, zaregistrování stránek            

do vyhledávačů a upravením struktury nadpisů, do kterých se více začlení klíčová 

slova. 

Designe Green, produkt eStranky, je na druhém místě, protože zdaleka není tak 

propracovaný a nenabízí tolik funkcí jako konkurence. Cenová politika podle 

mého názoru neodpovídá nabízeným službám.  

Designe Blue, neboli vlastní tvorba, je na posledním místě a to z jediného důvodu. 

Za daných finančních omezení nelze k webu zajistit redakční systém. Stránky 

nelze lehce aktualizovat. Investici do redakčního systému firmě nedoporučuji.    

Za daných okolností bych využíval prostředí Webnode nebo eStranky, které 

nabízejí za minimální finanční investici zajímavou alternativu a poskytují více 

možností, než firma aktuálně potřebuje. Pokud by firma v budoucnu narazila      

na hranici možností těchto systémů, což nepředpokládám, poté bych zvážil 

vytvoření webu na zakázku. 
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4.6.1 Důvody doporučení systému Webnode 

� Webnode splňuje všechny požadavky firmy 

� Přijatelná náročnost na provoz webu a jeho obsluhu firemními pracovníky 

� Cenová politika Webnode 

� Víceuživatelský přístup 

� Vícejazyčné prezentace 

� Fotogalerie - editace obrázku rovnou v prostředí systému 

� Editace dokumentů online - podpora Wordu, Exelu 

� Šablony zdarma 

� Možnost editace CSS a HTML kódu přímo v prohlížeči 

� Podpora vlastních domén, popřípadě lze přes webnode doména koupit 

� Podpora RSS kanálů 

� Webnode E-mail, Statistics, Builder a to vše bez instalace 
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5. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit pro firmu Stavmont webovou prezentaci, 

kterou doposud firma postrádala.  

Po analýze firemních požadavků jsem prozkoumal možnosti vytvoření této 

prezentace. Zaujaly mě produkty firmy Webnode a eStranky. Tyto systémy pro 

vytvoření a kompletní správu webu mě překvapily svými možnostmi a cenovou 

politikou. Rozhodl jsem se proto v těchto systémech vytvořit webové prezentace 

(Designe Red a Green). Vytvořil jsem rovněž vzorovou prezentaci za pomocí 

HTML, CSS a JavaScriptu (Designe Blue). Z této prezentace  jsem vycházel při 

testování co dané produkty dokáží. Snažil jsem se zachovat stejný obsah aby se 

prezentace lišily pouze designem. 

Jednotlivé stránky jsem poté podrobil testům. Po bližší analýze požadavků firmy a 

zhodnocení výsledků testů jsem doporučil podle mého názoru tu nejlepší 

alternativu pro firemní web.  
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8.4 Doporučený designe Red 

 
9 Vítězný designe Red 
  


