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Abstrakt 

Bakalářská práce pojednává o implementaci účinného elektronického nakupování 

zákazníků přes internet a aplikaci nejnovějších trendů do systému elektronického 

obchodu pro danou firmu. Cílem práce je moderní systém elektronického obchodu, 

který přinese pohodlí jak zákazníkům, tak i majiteli firmy provozující tento druh 

obchodování. Výsledkem práce bude nový systém aplikovány do firmy, dále bude 

proveden a zpuštěn reklamní a marketingový návrh na propagaci obchodu a firmy na 

internetu. Tyto nové trendy nám po jejich implementaci přinesou zvýšený počet 

zákazníků v elektronickém obchodě a tím i vyšší počet objednávek a zviditelnění firmy. 

 

Abstract 

The bachelor thesis analyses implementation of effective e-shopping for customers on 

internet and application the newest trend to e-commerce system for the company. The 

object of this business work is new modern e-commerce system which bring comfort to 

customers and shop owner too. And the product of this work is new system and new 

advertisement and marketing project to do the company well-known. We will get more 

customers and more orders in our e-commerce. 
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Úvod - Introduction 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat problematikou internetového obchodu, 

kde bych chtěl uplatnit mé dlouhodobé zkušenosti. Po potřebné analýze stávajícího 

systému a zmapování problémů firmy při chodu elektronického obchodu, se budu 

zabývat jejich řešením a implementací do stávajícího systému. Nahraji do systému 

nejnovější moduly, které zjednoduší a zefektivní práci jak zákazníkům, tak i majiteli 

firmy při manipulaci s administrativní částí systému. Nastavím také nové trendy a 

potřebné inovace z pohledu elektronické reklamy a marketingu jako SEO optimalizace, 

registrace firmy do vyhledávačů a seznamů zboží a návrhy na zviditelnění firmy 

v souvislosti s internetem. 

Zkoumaným produktem je v této práci systém internetového obchodu. Po 

provedení veškerých inovačních a implementačních procesů, vytvoření reklamního a 

marketingového návrhu pro firmu nastane nárůst viditelnosti, prodejnosti a zkvalitnění 

působení firmy na internetu. 

 

Cíl 

Cílem práce je optimalizace a inovace elektronického obchodu, provedení SEO 

optimalizace, vytvoření atraktivního a účinného marketingu, přilákání zákazníků 

reklamou, a tím dosažení celkového zvýšení tržeb firmy na internetu. Výsledkem by 

také měla být rychlejší a snadnější práce v tomto prostředí pro zákazníka i majitele 

firmy. Pro přiblížení daných problémů a jejich následné řešení, bychom přešli 

k praktické části věci. 
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1 Teoretické poznatky – Theoretic knowledge 

1.1 Elektronický obchod – E-commerce 

Internetový obchod, nazývaný také jako e-shop1, je počítačová aplikace 

používaná na B2B (business-to-business) nebo B2C (business-to-customer) komerci 

v prostředí internetu. Slouží k nabídce zboží nebo služeb, příjmu objednávek od 

zákazníků, zprostředkování plateb a poskytování dalších informací o výrobcích či řešení 

reklamací.  

Bouřlivý rozvoj tohoto druhu  obchodování na českém internetu byl zaznamenán 

po roce 2000. V současné době obchody nabízejí široké spektrum zboží i služeb s 

využitím pokročilých způsobů plateb a stávají se alternativou kamenného obchodu nebo 

nákupního centra. Nakupování v prostředí internetu je oblíbené především díky své 

rychlosti a pohodlnosti.  

Internetové obchodování je proces, kterým prochází zákazník nakupující zboží 

nebo služby na internetu. V této práci bych se zaměřil především na prodej zboží přes 

internet použitím volně dostupného systému Zencart, který se vyvíjí z původní verze 

oscommerce systému. Jedná se o velmi obsáhlé prostředí. Po stažení instalačního 

souboru, nastavení potřebných údajů na serveru, se můžeme pustit do samostatné 

instalace. Systém obsahuje samostatný obchod a administrační část pro správu obchodu 

a nastavení funkčnosti a chodu e-shopu. Dále je potřeba vytvořit šablonu vzhledu 

obchodu, webdesign a vše pomocí css stylu sladit do konečné podoby. 

 

1.2 Implementace novinek do systému Zencart – Implementation of 

news 

 

 

 

 

                                                 
1 HLAVENKA, Jiří, et al. Vytváříme www stránky. 1999. ISBN 80-7226-748-5. 

Původní systém 

internetového obchodu 

Efektivní systém 

internetového obchodu 

Implementace modulů a 

nových součástí systému 
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Export objednávek do xls souboru slouží k provádění statistických údajů o 

objednávkách. Prodeje dle jednotlivých období i zákazníků. Jedná se o modul, který se 

nahraje do patřičných složek informační struktury a dále se s ním může pracovat 

z administračního prostředí.  

 

Export zboží do xml souboru je vcelku nová věc, díky které je možno zvýšit 

svůj příjem a počet objednávek. Tento modul se stejně jako všechny ostatní 

implementuje do systému nahráním nových souborů. Následně s ním můžete pracovat 

přes admin sekci. Slouží především k exportu produktů do katalogu seznam, centrum a 

atlas pro české vyhledávače. Většina českých obchodů se prozatím zaměřuje na český 

trh, takže export na tyto servery postačí. Díky modulu si firmu lidé snadno vyhledají 

v seznamech produktů a mohou porovnávat ceny s konkurencí. 

 

Informace zákazníkům slouží k odesílání novinek, informací o produktech a 

dalších informací přímo zákazníkům firmy pohodlně přes administrační prostředí. Je 

zde i filtr, díky kterému si může majitel obchodu vybrat patřičnou klientelu. Nabízí se 

nejen odesílání reklam a informačních Emailů, ale také osobní komunikace 

s jednotlivými zákazníky. 

 

Easy populate je modul pracující s produkty společnosti. Především jej firma 

využije na import produktů z textového souboru nebo zpětně export produktů z obchodu 

do txt souboru nebo excel souboru xls. Vkládání zboží je tak jednodušší, pohodlnější a 

rychlejší, než když se vkládají produkty jednotlivě.  

 

Image handler umožňuje správu a úpravu obrázků přímo v administračním 

prostředí obchodu. Nabízí i možnost vložení do fotografie nápis, který zabrání 

následnému kopírování a krádežím fotografií z tohoto obchodu. Vytvářet se dají tři 

velikostní verze jednoho obrázku. 

 

Obrázek v novém okně přes javascript je další novinka aplikovatelná na tento 

systém. Pokud firma nechce zobrazování náhledů fotografií v obyčejném nepůsobivém 

okně, je zde možnost nastavení a aplikace, která umožňuje zobrazení náhledu přes 
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javascript, kde se neotvírá žádné nové okno prohlížeče, můžete si listovat mezi 

jednotlivými variantami daného produktu. Je to velice moderní a působivý prvek pro 

tento systém. 

 

Reklamní bannery se dají na webu uplatnit jako reklama pro cizí externí firmy 

nebo pouze jako upoutávka na některé z produktů, které firma nabízí. Po vcelku 

jednoduchých úpravách systému můžete tyto reklamy umístit kamkoli na stránku 

elektronické prodejny. 

 

Platby, je modul pro správu druhů plateb, kde si může podnik nastavit platby, 

které v internetovém obchodě nabízí. Je zde možnost využití služeb platba převodem, 

hotově, na dobírku a podobně. 

 

Dopravu, podobně jako platby, využije majitel na určení typu dopravy, které 

zákazníkům nabízí. Opět široké možnosti, které se dají dále upravovat a kombinovat či 

provázat s platbami. Na výběr je například osobní odběr, Česká Pošta, PPL a další. 

 

Parametrický filtr produkt ů je v současné době vyvíjená novinka. Uplatnění si 

najde tento modul pro vyhledávání v některé z kategorií, dle zadaných atributů. Velmi 

účinná věc pro zákazníky, kteří hledají konkrétní produkt. Nemusejí se dlouze prodírat 

obchodem, pouze na úvodní stránce zadají hledané parametry a hledaný produkt a znají 

okamžitě výsledek jejich hledání. 

 

Filtrování objednávek v administračním prostředí je novinka a modul 

především pro majitele společnosti. Díky této novince si mohou produkty vyhledávat již 

dle názvu produktu a nejsou omezeni pouze na ID produktu, jméno zákazníka a 

podobně. Osobně jsem již problém s majitelem firmy řešil a touto novinkou, původně 

nedostatkem, který jsme objevili, byl nadšen, protože mu velmi zjednodušila práci při 

správě objednávek. 
2 

                                                 
2 ZENCARTTM. The art of commerce [online]. [2008] , Dostupný z WWW: <http://www.zen-cart.com>. 
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1.3 SEO optimalizace – SEO optimalization 

 

 
Obr. 1: SEO optimalizace 1 

SEO optimalizace je v dnešní době jedna z nejdůležitějších součástí všech 

internetových stránek. Optimalizace stránek pro vyhledávače neboli Search Engine 

Optimization (SEO) je umění dostat webovou stránku na přední pozice ve 

vyhledávačích, kde ji uživatel může snadno najít. Proč platit za reklamu na internetu, 

když daleko efektivněji lze získat přístupy na stránky pomocí vyhledávačů. Pokud se 

jedná o internetový obchod lze pomocí SEO zvýšit obrat firmy. Rozšíření také bude 

implementováno do systému elektronického obchodu firmy Sport Bárt. Díky aktualizaci 

můžeme získat mnoho nových zákazníků např.: zákazníky náhodné, návštěvníky, kteří 

našli náš obor činnosti nebo produkt v katalogu, společnost, která se k nám dostala přes 

naši (placenou nebo neplacenou) reklamu, návštěvníky, kteří pomocí vyhledávače našli 

na našem webu nějakou frázi (např. výrobek) a návštěvníky, kteří již znají adresu 

našeho webu nebo ji mají uloženou ve svém prohlížeči. Existují dva moduly 

optimalizace do vyhledávačů, první není tak kvalitní a obsahuje pouze základní 

optimalizační prvky. Druhá verze je Magic SEO URL pro ZenCart, což je doplňek, 

který změní všechny dynamické URL adresy na statické a správně strukturované SEO 

friendly URL adresy. Obsahuje kontrolu správnosti a platnosti URL adres, podporu 

bezpečné změny URL adres a přesměrování ze všech původních či přepsaných URL 

adres ZenCart, řádně pracuje s ID, má vysokou rychlost bez negativního ovlivnění 

Zákazník ví, co hledá! 
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odezvy web serveru a také předejde možným duplicitám obsahu a následné penalizaci 

vyhledávači! Systémové požadavky jsou ZenCart verze 1.3.x, ale pracuje i s nižšími 

verzemi včetně silně upravených eshopů, Apache 1.3.x, 2.0.x nebo 2.2.x s 

nainstalovaným mod_rewrite a povoleným zpracováním souboru .htaccess nebo s 

možností vložit vlastní přepisovací pravidla do konfiguračních souborů Apache, dále 

PHP 4.3 nebo 5 a vyšší (Safe Mode je podporován) a Zend Optimizer 3.0 nebo vyšší 

nainstalovaný jako rozšíření PHP (volně k dispozici ke stažení).3 

 

1.4 Reklama na internetu – Internet advertising 

Reklama může být placená nebo neplacená. Nejmodernější druh „reklamy“ je 

SEO optimalizace, kdy se díky ní dostaneme na první pozice ve vyhledávačích a tím 

docílíme vyššího počtu zákazníků a obratu na internetu. Placené reklamy jsou formou 

různých bannerů, odkazů na stránku, obrázků počítajících počet kliknutí a podobně. 

Neplacená reklama může být formou výměny odkazů takzvané zpětné odkazy, 

registrací do vyhledávačů, databází firem a podobně. 

 

1.5 Marketingové řízení elektronického obchodu – E-commerce 

marketing control 

Základem každé podnikatelské činnosti je provádění marketingové činnosti, 

která by měla přinést dostatečný náskok před konkurencí a zlepšení současné tržní 

pozice. V současné době je konkurenční prostředí stále těsnější, napjatější a je nutné mít 

dostatek kvalitních informací pro provedení úspěšných rozhodnutí. Patří tam mimo jiné 

podrobný průzkum konkurence v daném odvětví, srovnání návštěvnosti, technické a 

uživatelské stránky konkurenčních internetových obchodů, SEO optimalizace pro 

vyhledávače, návrh vhodných klíčových slov, vypracování marketingové strategie 

obsahující návrh doporučení a změn. 

                                                 
3 SMIČKA, Radim. Optimalizace pro vyhledávače - SEO. 2004. ISBN 80-239-2961-5. 
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2 Analýza stávajícího systému firmy Sport Bárt – Analysis of 

Sport Bárt e-commerce system 

2.1 Přiblížení firmy – Company approximation 

Pro firmu Sport Bárt, jejíž oficiální název zapsaný do rejstříku firem je Mgr. Jiří 

Holubář, jsem začal pracovat již v roce 2003, kdy jsem zhotovil její první jednoduché 

internetové stránky, které byly vytvořeny za účelem prodeje produktů přes internet. 

Nebyl to ovšem klasický internetový obchod, ale pouze stránka, kde se dalo přes 

objednávkový formulář žádat o zobrazované zboží. Součástí nebylo administrační 

rozhraní a zákazník se nemohl ani přihlásit do našeho systému. 

 Jedná se o podnik provozovaný na živnostenský list se sídlem ve Východních 

Čechách, v patnáctitisícovém městě Ústí nad Orlicí. 

Systém elektronického obchodu, který v současné době firma provozuje, je dosti 

zastaralý a má několik nedostatků, které postupně budu analyzovat a díky implementaci 

nového systému odstraňovat. Jedná se o volně dostupný systém elektronického obchodu 

vytvářený společností Zen CartTM.com pod názvem Zencart. Aktuální verze ve firmě 

Sport Bárt je 1.2.6, která byla náhradou obyčejných stránek a byla zprovozněna roku 

2005. Tento systém prošel za tři roky vývoje mnohými změnami. Nyní se tedy budu 

zabývat analýzou stávajícího systému, následně si porovnáme v tabulce stávající systém 

s novým implementovaným, kde budou přehledně zobrazeny všechny výhody a 

nevýhody obou systémů a rozdíly mezi jednotlivými verzemi. Na závěr provedu 

implementaci nového systému, kterou Vám také podrobně popíši. 

Výsledkem práce by bylo zhodnocení výhod pro firmu a nastínění použitelnosti 

tohoto systému i třeba pro studijní potřeby školy. Jelikož je systém zcela zdarma, 

naskytuje se možnost jeho použití při výuce elektronického obchodu, jehož nedílnou 

součástí je SQL databáze a poznatky z předmětu tvorba webových stránek. 
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2.2 Diagram elektronického obchodu 

 
Obr. 2: Diagram internetového obchodu 1 
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Obr. 3: Diagram internetového obchodu 2 
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2.3 Definování hlavních nedostatků – Main drawbacks 

2.3.1 Grafické prvky – Graphic primitives 

Barva stránky – Page color 

Celý obchod je oblečen do černého kabátu, který působí poněkud smutně, na 

někoho až depresivně. V CSS stylech je celé „body“ stránky nastaveno na černou barvu. 

Není tedy ani vidět, kde šířka stránka opravdu končí. To nemusí být vždy nedostatkem, 

protože stránka působí volně. U elektronického obchodu, kde prodáváme sportovní 

zboží, by bylo vhodnější stanovit přesné rozmezí obsahu stránky a dodat vzdušnost a 

dynamičnost této stránce.  

 

Pravé menu – Right menu 

S majitelem firmy Sport Bárt jsme se shodli na faktu, že by stránka měla 

obsahovat mimo levého menu i pravé informativní menu, kde budou jednotlivé boxy. 

Jako třeba přihlášení zákazníka, kde se bude moci přímo zaregistrovat nebo přihlásit, 

bude mít na očích správu svých objednávek a podobně. Nebudou chybět boxy s akčními 

produkty, slevami, informace zákazníkovi a také velmi užitečný takzvaný rychlý 

kontakt. Zákazníci hledající kontakty do firmy se tak nemusejí nikam odkazovat, vše 

mají na očích. Myslím si, že tato velmi zásadní změna bude velkým přínosem a u 

stávajícího systému je značným nedostatkem. 

 

Písmo v menu – Menu character 

Dalším nedostatkem z grafického hlediska je velikost písma v hlavním levém 

menu, tedy především v boxu kategorie. Text je malý a vcelku nepřehledný, není 

nastaveno odsazení mezi řádky, aby byly jednotlivé kategorie přehledně odděleny. Je 

potřeba také kvalitněji definovat názvy kategorií, aby se lépe vyhledávaly ve 

vyhledávačích. 

 

Šířka stránky – Page width 

Stránka je navržena pro rozlišení 800x600px, tedy šířka obchodu je 780px, 

protože se počítá s lištou prohlížeče. V dnešní době ale již drtivá většina uživatelů 

používá minimálně rozlišení 1024x800px. Z čehož lze usoudit, že se jedná opět o 
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značný nedostatek a celá struktura stránky zbytečně ztrácí prostor pro vlastní prezentaci 

firmy, ale především prodávaných produktů. 

 

Systémové obrázky – System images 

Systém, který se každému uživateli Zencart dostane do ruky, má již veškeré 

obrázky předem nastaveny. Pro začínající uživatele tedy značné ulehčení grafické 

tvorby. Veškerá tlačítka byla při instalaci elektronického obchodu Sport Bárt upravena, 

aby se hodila do designu, ovšem systémové obrázky zůstaly původní, čímž narušují 

celkový vzhled. Jedná se především o obrázky hodnocení produktů, informace o zboží 

přátelům, volat pro cenu, obrázek není k dispozici, doprava zdarma, informační listy a 

další. 

 

Odkazy hlavní části – Main links 

Barevné provedení odkazů v hlavní funkční části webu s produkty je řešené 

taktéž nešikovně, především odkazy v CSS stylech označovány jako a:hover, tedy po 

najetí kurzoru na odkaz. Zobrazí se Vám totiž šedivá barva, která se velmi přibližuje 

bílé a vy jen stěží přečtete, co je na daném odkazu napsané. Tato nevýraznost se skryje 

za odkazy základní, kdy se ho nesnažíte „rozkliknout“, ale je zapotřebí se vypořádat i 

s problémy nižší důležitosti.4 

                                                 
4 Grafické znázornění designu stránky i administračního prostředí naleznete v přílohách. 
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2.3.2 HTML kód, css styly – HTML source, css style 

Validita XHTML –XHTML validation 

Celý systém je tvořen dle normy XHTML 1.0 Transitional. Použitím 

celosvětově uznávaného validátoru W3.org zjistíme, že stránka obsahuje obrovské 

množství chyb, a to 104. Je to především proto, že při tvorbě elektronického obchodu 

Sport Bárt před třemi lety docházelo k neprofesionálnímu zásahu do kódu stránky a jeho 

úpravám a zároveň nebyl vývoj produktu Zencart na tak vysoké úrovni, aby byl 

kompletně validní, jak je tomu dnes v nové verzi. 

Rád bych uvedl několik chyb, které se v kódu vyskytují. Špatně je zapisován 

znak &, kde dle XHTML normy musí být zapsán ve tvaru &amp. Flash objekt a jeho 

parametry nejsou ukončeny potřebným lomítkem. U designových obrázků chybí jeho 

popisek, zapsaný zápisem alt=“popis obrázku“. Dále vkládání stylů  přímo do HTML 

stránky nebo PHP skriptu. To již také není z novodobého hlediska podporováno a je 

zapotřebí veškeré styly definovat v CSS souborech. Definice pevného řádku je 

zapisována <br>, avšak XHTML normy povolují jediný zápis ve tvaru <br />. 

Chyb je opravdu mnoho. Nepřehledností kódu stránky se stává i práce 

samotného uživatele složitější. Naštěstí vývojový tým Zencart se zaměřuje na tyto 

problémy a v nových verzích je postupně odstraňuje. A na uživatele zbude pouze malá 

úloha, a to svoje úpravy a přídavky do skriptů zadávat v podobě uznávané XHTML 

normami. Všechny problémy tedy budeme řešit, aby v nové verzi byl počet chyb 

minimální až nulový. 

Analýzou zdrojových kódů se zabývá také internetová stránka seo-servis.cz, kde 

Vám dle udaných specifikací zkontrolují a vyhodnotí Vaši internetovou stránku. 

Kritéria jsou informace v hlavičce stránky, chyby v HTML kódu, sémantika obsahu, 

přístupnost a další parametry. Proto jsem neváhal a díky této službě web zanalyzoval. 

Výsledek byl vcelku dle mých předpokladů. V procentech stránka sportbart.cz dosáhla 

pouhých 61%. Závažnými body analýzy byly především chybějící informace pro 

vyhledávací roboty, již výše zmiňované chyby v kódu HTML, výskyt netextových 

prvků bez možných alternativ, jako například flash animace, špatná struktura nadpisů a 

textu. 
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Validita css – Css validation 

Pro zjištění chyb a nedostatků u stylů CSS jsem použil opět server w3.org. 

Výsledek byl o něco více potěšující, než tomu bylo u HTML kódování. Vyskytla se 

pouze jedna chyba. V takzvané třídě neboli class .leftboxheading je chybně deklarována 

hodnota šíře oddílu. Pro názornost přikládám kód výše uvedené třídy. 

.leftboxheading { 

  font-size: 11px; 

  font-weight: bold; 

  color: #ffffff; 

  weight: 140px; 

  height: 25px; 

  background: url("http://www.sportbart.cz/images/left.gif"); 

} 

Z uvedeného vyplývá chybně uvedená šířka, kde namísto CSS vlastnosti width je 

uvedena samostatně neexistující vlastnost weight. Jediná možná její definice je font-

weight, což nám udává tučnost textu, nikoli však šířku prvku. 

Kód je dále značně nepřehledný, obsahuje vyjádření barev ve dvou verzích. 

Některé jsou zapsány anglickými výrazy white, red, black a ostatní kódem barvy #fff, 

#000 a podobně. Pro přehlednost je výhodnější používat jeden styl definice. Dále jsou 

zbytečně rozepisovány odsazení a okraje margin a padding. Jsou zapsány do čtyř řádků 

jako padding-top, padding-left atd. Přitom stačí zapsat pouze padding: a hodnoty pro 

jednotlivé strany 0px 10px 10px 0px; Tím nastavíme všechny potřebné okraje a ty, 

které potřebujeme ponechat nulové zapíšeme v podobě 0px. 

 

Aplikace Flash animací – Flash animation 

Aby stránka byla pro zákazníka zajímavější, rozhodli jsme se s grafikem, že se 

pustíme do flash animace a umístíme ji do záhlaví stránky. Opět jsme se dopustili 

několika chyb, jako tvrdý zásah do HTML kódu s vložením špatně definované flash 

animace, takzvaný object. V prohlížeči Internet Explorer je navíc nedostatek v podobě 

nutnosti aktivace (kliknutí) flash objektu, která zákazníky jistě ruší při pohodlném 

nákupu a dokonce je i odrazuje z dalšího prohlížení našich stránek. 
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2.3.3 Funkční nedostatky – Utility absence 

Platby - Payments 

Stávající verze nám nabízí možnosti plateb dobírkou nebo při převzetí zboží 

osobně. Nepočítá již však s možností zaplatit zboží převodem na účet. Neexistuje také 

žádné provázání jednotlivých druhů plateb a dopravy, aby se po výběru dopravy 

zákazníkovi automaticky zobrazila nabídka úhrady produktu. Při testování procesu 

objednávky jsem také zjistil závažný nedostatek. Při koupi zboží, u kterého je cena přes 

pět tišíc korun, totiž není možnost výběru platby. Zákazník tedy přijde o možnost 

převzetí produktu osobně na prodejně a je téměř nucen si produkt nechat zaslat poštou. 

Jediný způsob, jak by si kupující mohl vyžádat jiný druh dopravy, je připsat skutečnost 

do poznámek objednávky nebo kontaktovat prodejnu. 

 

Doprava - Transmission 

 Firma Sport Bárt na svých stránkách nabízí dva způsoby dopravy. Osobní odběr 

na prodejně v Ústí nad Orlicí a prostřednictvím České Pošty. Hned na první pohled je 

patrný nedostatek převzetí produktu v jakékoliv prodejně, tj. i v České Třebové, 

Žamberku nebo v Letohradě. Chybí dnes již velmi populární a rychlá doprava službou 

PPL nebo obchodním balíkem u České pošty, kdy je záruka do druhého dne. Cena 

dopravy je stanovena na 100Kč do výše objednávky 5000Kč. Nad tuto hodnotu 

zákazník žádné poštovné neplatí. Opět by bylo vhodné udávat částku variabilní dle 

požadované služby a dle ceny. Nastavit částku 100Kč pouze u objednávek do 2000Kč a 

do 5000Kč zvolit poštovné již jen na 80Kč, což je pro zákazníky přijatelnější. 

 

Daně - Taxes 

Hodnota DPH je nastavena na nulovou hodnotu, tedy cena s i bez daně z přidané 

hodnoty je totožná. U produktů se zákazník nedozví o jakou variantu se jedná, a tak 

mnohdy do firmy putují dotazy na problematiku ceny, zda je koncová, či nikoli. Většina 

elektronických obchodů jednoduše vypíše informaci v obchodních podmínkách, což je 

určitě nejjednodušší a efektivní řešení, které budu také aplikovat. 
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Řazení produktů – Products sorting 

Třídění produktů dle parametrů cena, datum přidání produktu, kódu zboží nebo 

jeho jména nalezneme pouze v záložkách nové zboží a všechny produkty. V katalogu 

ovšem jakékoliv seřazení chybí. U kategorií jako cyklistika/kola, kde je i přes sto 

padesát výrobků a počet stránek rozdělených po dvaceti kusech nám čítá přes osm, je 

pro zákazníka velmi obtížné prokousat se všemi listy k tíženému výsledku a vyhledat si 

přesný typ kolo v požadované značce. Samostatné vyhledávání produktů je hned 

v levém menu, takže se nabízí možnost zadat typ do kolonky a výsledek se dostaví 

okamžitě. Mnozí klienti si však rádi porovnávají ceny a kvalitu produktů, takže 

parametrické třídění zboží je více než důležitou součástí seznamů a katalogů každého 

internetového obchodu. 

 

Provázání atributů – Attribute interlacing 

V administračním rozhraní je možnost přímého přidávání atributů v záložce 

katalog/zboží – option value manager. Nejprve si přidáte názvy atributů jako barva, 

velikost, zahnutí a následně jim přiřazujete jednotlivé hodnoty např. červená, modrá, 

XL, S a podobně. Pokud ale vytváříte katalog se sto produkty a mnoha atributy u 

každého, střetnete se se zdlouhavým přidáváním jednoho podstatného znaku za druhým. 

Atributy nejdou vybrat hromadně, takže Váš čas bude neúprosně utíkat, zatímco 

konkurence pracuje o mnoho rychleji díly propracovanějším systémům. Je tedy 

zapotřebí chybu odladit, aby webmaster měl práci jednodušší a především rychlejší. 

Naštěstí se mi tento nedostatek podařil odstranit a v nynější i když staré verzi systému 

již plně funguje množstevní vkládání atributů vždy pro daný typ atributu zvlášť. 

 

Náhledy obrázků – Picture view 

Většina internetových stránek pro zobrazení náhledů obrázků nepoužívá žádný 

speciální skript, a tak zvětšeninu otevírá pouze do nového okna prohlížeče. Jinak tomu 

není ani u internetového obchodu Sport Bárt. Nové okno s obrázkem se sice zvětšuje 

přesně dle jeho rozměrů, ale mnohdy není zobrazen celý nebo zavazí lišta. Proto bych 

rád aplikoval zobrazení velkého obrázku přes javascript, kde je velmi pěkně udělaný 

takzvaný Lightbox. Po kliknutí na zmenšeninu Vám vyjede okno s novým 

maximalizovaným obrázkem a zbytek stránky lehce ztmavne. Součástí rámečku je i 
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popisek produktu, zobrazení počtu fotografií a možnost listování mezi nimi a 

samozřejmě ikona pro zavření zvětšeniny. 

 

Rozesílání novinek - Newsletters 

Stávající Zencart verze pro obchod Sport Bárt je 1.2.6. Aby se udržel chod 

systému a byl funkční a připraven na přechod na nový model, bylo zapotřebí 

aktualizovat databázi s daty. S obsahem přes dva tisíce produktů a přes tisíc atributů by 

totiž byla téměř sebevražda pouštět se v novém systému do jejich postupného přidávání. 

Databáze proto musí souhlasit s verzí 1.3.8, protože docházelo k úpravám tabulek, 

jejích přidávání a dalším změnám. Z původní verze totožné se systémem je nyní 

aktualizována a připravena na přechod do nového prostředí verze 1.3.8. Příčinou 

obnovy je ale nefunkční odesílání Emailů z prostředí administrace. Pokud budete chtít 

zákazníkům zaslat novinky, informační bulletin, nebo jen pozdrav do nového roku, 

budete si muset buď z databáze vyhledat všechny Emaily nebo si je z objednávek 

zkopírovat. Tato služba je zcela nefunkční, systém vypisuje chybu, kde hlásí problém se 

soubory, které jsou staré a neaktualizované, ne tak jako nová databáze. Až po 

implementaci verze 1.3.8 bude opět vše fungovat správně. 

 

Export produkt ů z admin rozhraní – Product export 

Jelikož pod firmu Sport Bárt spadá zároveň obchod se zimními sporty Skizone, 

bylo by vhodné provázání těchto dvou shopů nebo alespoň kvalitní export a import 

produktů. Správce by totiž nemusel každé zboží vkládat do jednotlivých systémů zvlášť, 

ale stačilo by přidat jeden a překopírovat ho dál. V administračním rozhraním žádný 

export výrobků není. Jedinou možností je překopírování databáze a její přednastavení, 

protože oba obchody pracují na jiné verzi. S novým systémem přicházejí novinky, a tak 

i zde bude možnost pomocí easy populate exportovat a importovat zboží včetně 

obrázků, atributů, slev a dalších součástí výrobků. Opět nedostatek vysoké důležitosti. 

Díky dlouhodobé spolupráci mnoha uživatelů produktu Zencart včetně mě, se podařilo 

chyby nalézt, ale také odstranit, což je obrovským přínosem pro celkový vývoj. 
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2.3.4 Systémové nedostatky - System absence 

SEO optimalizace – SEO optimalization 

Součástí informační struktury není SEO optimalizace. Jediné prvky pro 

vyhledávače jsou meta tagy jako description, author nebo keywords. Na stránce jsou 

špatně naformátovány nadpisy a jejich hierarchie a struktura jednotlivých prvků jako p 

= odstavec, div = oddíl. Pro vyšší hodnocení u vyhledávacích robotů je potřeba chyby 

odstranit a navíc aplikovat další optimalizační elementy. Například když lidé 

vyhledávají na internetu zboží a zadají konkrétní název Horské kolo kellys, vyhledávač 

preferenčně hledá v adresách stránek, kde se název vyskytuje. U internetového obchodu 

Sport Bárt ale odkaz stránky je zobrazen špatně a vypadá následovně: 

http://sportbart.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=3480&zenid=70ad

194b9fe7280ea3059d4ac3af9cb4. Takže se vyhledávači nepodaří produkt na našem 

obchodě najít. Je zapotřebí nadefinovat názvy stránek, aby vypadaly následovně: 

http://sportbart.cz/cyklo/kellys/horské-kolo-kellys-salamander-disk-08.html. Tedy 

přesný sled kategorií obchodu. 

 

Změny objednávek – Order changes 

Pokud si zákazník objedná zboží a podá závaznou objednávku může se stát, že 

bude potřeba provést změny v zakázce. Jestliže si vybral nesedící velikost nebo je 

konečná cena změněna poskytnutím slevy za pozdní dodání, na poslední chvíli se 

rozhodl pro jinou barvu, i když již si původně vybral. Faktury, které potřebujete 

tisknout a zaslat odběrateli tedy neodpovídají. Chybí editace údajů a informaci jak o 

zákazníkovi, tak o objednávce. V závěrečné fázi je nejvíce poškozeným majitel firmy, 

protože si nemůže zkontrolovat přesné tržby a je obtížné dohledávat, jaké produkty byly 

prodány, aby je mohl odepsat. Abych problému v nové verzi předešel, aplikuji modul 

Super orders, který je komplexním řešením pro proces objednávky a její editaci. 

Bohužel doplněk není se stávající zastaralou verzí kompatibilní. 

 

Vyhledávání v objednávkách – Order research 

Podobně se dostaneme do problému u editace listu objednávek. Neexistuje žádné 

jednoduché vyhledávání dle jména zákazníka nebo názvu produktu. Máme možnost 

dohledat pouze ID objednávky a kód produktu neboli product model, který ovšem 
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mnohdy není znám. Navíc v seznamu zakázek jsou vypsány pouze informace jako ID 

objednávky, druh dopravy a platby, jméno odběratele, výše objednávky, datum a její 

stav. Objednávky se nedají řadit a není zobrazen název produktu. Musíte tedy procházet 

jednu po druhé a hledat, kdo že objednal horské kolo Kellys například, které máte 

připravené k odeslání. Jedná se o velmi závažný nedostatek a pro majitele firmy 

nepřijatelný z časového hlediska. Upravil jsem proto soubor orders.php, kde je 

definováno jaké součásti se mají zobrazovat a v jakých databázových tabulkách se má 

vyhledávat tak, aby se práce zjednodušila. V novém systému vývojový tým chybu 

odstranil a možnosti vyhledávání se rozšířily o hledání názvu produktu i jména 

zákazníka. 

 

Jeden jazyk - Languages 

Zencart 1.2.6 nabízí pouze anglickou verzi programu. Čeština později byla 

vytvořena, ale jedná se pouze o přepis angličtiny, nikoli však o multilanguages neboli 

více jazyčnou verzi. Zboží nemůžete nabízet pro jinou než českou nebo slovenskou 

klientelu a pokud není vedoucí firmy, který se stará o objednávky znalý angličtiny, 

dostanete se do značných komplikací. 

 

Jedna měna - Currency 

S možností nakupování v jiných měnách, než je česká, se zde prozatím také 

nepočítá. Pouze americké dolary přepíšeme na českou korunu. Přidání dalších měn je 

vyřešeno až ve variantách struktury 1.3.*, kde si nastavíte kurz převodu měn a obchod 

Vám automaticky vypočítá převedené ceny. Prozatím využíváme tedy českou měnu 

vytvořenou a upravenou na bázi původního amerického dolaru. 

 

Instalace slev produktů - Discount 

Po přihlášení do systému máte možnost nastavovat slevy k jednotlivým 

produktům. Pokud však chcete přidat novou cenu celé kategorii nebo značce z katalogu, 

čeká Vás zdlouhavé nastavování. Slevy se v systému přidávají každému zboží zvlášť, i 

když se jedná o shodnou hodnotu. Velmi nepraktické, že? Snažil jsem se vymyslet, jak 

problém obejít, jak by se sleva nastavila k více výrobkům. Existuje sice takzvaný 

výprodej, kde si směle nastavujete snížení cen pro celé kategorie, ovšem opět se projeví 
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problém nekompatibility s dalšími doplňky jako export XML souborů, kde poskytujete 

informace o Vašem zboží zákazníkům v internetových katalozích a databázích zboží. Již 

zmiňovaný výprodej totiž není brán v potaz, a tak se zobrazují původní ceny produktů, 

nikoliv s akční slevou. 

 

XML export 

Lidé si již zvykli nakupovat na internetu produkty všeho druhu. Jedním 

z nejpopulárnějších druhů vyhledávání a porovnávání cen zboží jsou katalogy výrobků 

v nejrozšířenějších vyhledávačích jako je seznam, centrum nebo atlas. Všechny tuto 

službu podporují. Pokud vlastníte elektronický obchod, stačí si vytvořit svůj XML 

soubor s předem stanovenými požadavky. Možnosti jsou různé, buď vše vypisovat 

ručně nebo generovat pomocí databáze.  Systém Zencart 1.2.6 bohužel export katalogu 

nepodporuje. Takže jediný způsob je psát dlouhé kódy s popisky produktů, cenou, 

slevou, názvem a dalšími atributy ručně. Existuje modul s názvem XML, který 

v novějších verzích nedostatek vyřeší a pohodlně z administračního rozhraní jedním 

tlačítkem exportujete celý katalog do příslušné složky na serveru, odkud si ho 

automaticky služby vyhledávačů odebírají. Velmi se tím práce zjednoduší a majitel 

firmy získá vyšší počet zákazníků a objednávek zapříčiněných právě zařazením do 

databází zboží. 

 

Image Handler 

Image Handler v systému také chybí. Jedná se o rozšíření, díky kterému 

nepotřebujete žádný další program na úpravu obrázků. Vše si pohodlně připravíte po 

přihlášení do systému v administraci. Jak malé, tak i velké obrázky, vše okamžitě vidíte 

v náhledech a upravujete zdroje dle potřeb. Vhodný doplněk pro zjednodušení práce 

webmastera, který je systémovým nedostatkem nižší důležitosti. Jistě však velmi chytrá 

aplikace, kterou se chystám do nového systému nahrávat. 

 

Export objednávek – Order export 

Rád si dělám statistiky prodeje produktů, abych věděl, které měsíce jsou silné 

tržby, které slabé, abych se dle statistik připravil na daná období. Z čeho jiného, než 

z objednávek, bych tyto údaje měl shánět. Přemýšlel jsem proto nad vytvořením modulu 
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export objednávek, který Vám do programu Excel vytvoří seznam všech objednávek 

s těmito informacemi (ukázka):  

Číslo 

faktury 

Datum 

obj. 
Zákazník Adresa Město PSČ Telefon Email Celkem 

1855 01.01.08 Jan Novák Nová 1 Brno 111 01 123456789 xxx@seznam.cz 2 862 Kč 

1856 02.01.08 Jan Novák Nová 1 Brno 111 01 123456789 xxx@seznam.cz 831 Kč 

1857 02.01.08 Jan Novák Nová 1 Brno 111 01 123456789 xxx@seznam.cz 3 226 Kč 

1858 03.01.08 Jan Novák Nová 1 Brno 111 01 123456789 xxx@seznam.cz 2 889 Kč 

1859 05.01.08 Jan Novák Nová 1 Brno 111 01 123456789 xxx@seznam.cz 2 656 Kč 

Tab. 1: Seznam objednávek 1 

Do nového systému tedy mám modul připraven a je s ním plně kompatibilní. 

Starý již neaktualizuji a soustředím se pouze na jeho zhodnocení a následný přechod na 

novou verzi. 

 

Shoda atributů – Duplicated attribute 

Pokud přidáváte atributy do databáze, může se Vám u starého systému snadno 

stát, že vytvoříte duplicitní informace, protože systém neporovnává nový záznamy s již 

vytvořenými. Když máte již vytvořeno přes pět set atributů, je velmi složité se v nich 

procházet a hledat, zda ten, který potřebujete přidat, je součástí databáze. Musíme tedy 

pozměnit skript přidávání atributů, aby se počítalo se stávajícími hodnotami. Naštěstí 

opět nová verze nedostatek vyřeší, takže již se nemusíme bát stejných názvů a po 

přidání duplicitní hodnoty budete upozornění, že atribut již existuje. 
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2.3.5 Firemní nedostatky - Company absence 

Obchodní podmínky – Trading conditions 

Obchodní podmínky elektronického obchodu Sport Bárt jsou povrchní. Nejsou 

chráněny zákony a chybí zde informace o vlastníkovi a jeho živnostenském listu. Již 

dříve se několik zákazníků dotazovalo na ceny zobrazované v katalogu. Nikde 

v podmínkách totiž nenajdete, zda se jedná o konečné ceny s DPH či nikoli. Vyskytují 

se zde také starší údaje o záručních dobách produktů. Celkově je nutné okamžitě jednat 

a postarat se o právní bezúhonnost navržených podmínek, jinak hrozí firmě pokuty ve 

výši až 50tis. Kč. Existují audity na ochranu obchodních podmínek internetových 

obchodů, ovšem částky za tuto službu jsou tak vysoké, že si je firma prozatím nemůže 

dovolit. Zvolíme tedy vlastní formu úpravy dle jednotlivých zákonů a norem. 

 

Kde nás najdete - Location 

Odkaz v hlavním levém menu obchodu „Kde nás najdete?“ je zastaralý a nabízí 

lokaci pouze dvou původních obchodů a to v Ústí nad Orlicí a Letohradu. Firma se však 

během posledních let rozrostla na nynější stav čtyř prodejen v Pardubickém kraji. 

Mapky jsou graficky nepřijatelné, pocházejí z dob počátků naší grafické i webově 

tvořivé činnosti. Proto, až oblečeme obchod do nového kabátu, použijeme nové mapky, 

názorné informační flash animace, kde již budou zobrazeny všechny prodejny i 

s adresami a přesnou GPS lokací. 

 

Sportovní akce a foto galerie – EZ-pages 

Systém 1.2.6 je značně omezen také v rozvoji a rozšíření firemních aktivit a 

požadavků. Nenabízí takzvané EZ-pages, díky kterým si můžete vytvořit nové boxy 

v menu s libovolným počtem odkazů na nové stránky. V současnosti jsou tedy tyto 

odkazy připravené napevno a každá stránka se otvírá do nového okna, protože tyto 

sportovní akce a foto galerie nejsou součástí systému, jsou vytvořeny zvlášť. 

Administrátor tedy nemá všechny součásti pohromadě a nepostačuje mu veškerá tvorba 

obchodu z administrační pasáže a navíc je nucen zasahovat do kódu stránky. Novinka 

v podobě EZ-pages tedy velmi zjednoduší veškerou činnost. Postačí mu pouze 

nainstalovaný nový systém a základní znalosti html, php a SQL databáze. 
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Jak nakupovat – How to buy 

Pokud si laik přečte návod nákupu na internetových stránkách www.sportbart.cz, 

je možné, že si zboží nedovede ani objednat, protože se nebude umět přihlásit a vytvořit 

si svůj osobní účet. Není zde zobrazen postup krok po kroku, jak objednávka probíhá a 

čím by se zákazník měl zabývat. Budu se proto soustředit i na přepracování firemních 

podmínek a průvodců internetových obchode, aby bylo pro zákazníka nakupování 

v něm příjemné a pohodlné. 

 

Fórum - Discussion 

V boxu Ostatní je záložka s názvem Fórum. Pokud zvolíte tuto možnost, novém 

okně se Vám zobrazí diskuse firmy Sport Bárt, která je již dva roky bez záznamu, 

protože je nefunkční. U elektronického obchodu je diskuse nepotřebná. Zákazník se na 

výrobky a služby dotazuje prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonicky. 

Odkaz tedy zruším a zavedu důležitější součásti obchodu. 

 

Download 

Podobně je na tom i záložka Download v boxu Ostatní. Veškeré záznamy jsou 

z roku 2003 nebo 2004, velmi zastaralé! Pokud se s majitelem formy dohodneme na 

přidávání ceníků a firemních materiálů do této složky, ponechám ji v nabídce. 

V opačném případě podobně jako u diskuse se bude jednat o odstranění odkazu. 

 

Skladové zásoby - Stock 

Od února roku 2008 se firma snaží aktualizovat stránky, aby nabízené zboží 

souhlasilo se skladovými zásobami. Zaměstnala na to jednoho pracovníka. Prozatím je 

však na stránkách mnoho produktů, které již firma normálně nenabízí. Bude trvat ještě 

aspoň pět, šest měsíců, než se celá databáze zaktualizuje a bude plně odpovídat skladu. 
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2.3.6 Závěr - Conclusion 

Grafika elektronického obchodu je značně pasivní a stránce chybí potřebná 

přehlednost. Proto aplikuji nové pravé menu, kde bude mít zákazník k dispozici mnoho 

informací již otevřením hlavní stránky. Absence nabídky je totiž velmi znatelná a lidé 

zjišťují informace, které by mohli být okamžitě patrné. Nyní nebudou muset hledat 

kontakty firmy, správu svého přihlášení a košíku ani slevy, akce a novinky. HTML kód 

také není optimálně nastaven, a proto se budu snažit docílit chybovou anulaci. Graficky 

a strukturou tedy obchod značně zaostává. 

Funkční mezery, které nutně musím odstranit jsou nastavení plateb, dopravy a 

jejich vzájemným provázáním, čímž se zkvalitní zákazníkům nabízené služby. Systém 

je prozatím i zbytečně složitý pro majitel firmy a webmastera, kteří budou systém 

užívat.  

Dále systém postrádá SEO optimalizaci, registraci obchodu do katalogů zboží i 

do českých a zahraničních vyhledávačů. Firma nezískává zákazníky, protože se o 

elektronickém obchodě Sport Bárt dozvědí obtížně. V odkazech firmy Sport Bárt je 

prozatím „nesmyslný“ kód, který nikdo nenajde, díky SEO optimalizaci bude převeden 

do přesných adres jako www.sportbart.cz/cyklo-kola-kellys-horske-kolo-kellys-

exquisite-08.html.  

Stránka obsahuje nepotřebné linky a záložky, nekvalitní firemní texty jako 

obchodní podmínky nebo popis nakupování. Chybějí EZ-pages, díky kterým budou 

veškeré stránky obchodu přímo součástí internetového obchodu a nebude se obsah 

otvírat do nového okna. To platí i u náhledu obrázku, který bude pomocí javascriptu 

zobrazován přes obchod, nikoli do nového okna, jak je tomu nyní. 
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2.4 Diagram administračního rozhraní 

 
Obr. 4: Diagram administračního rozhraní 1 
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2.5 Srovnání stávajícího a implementovaného systému – System 

version comparing 

Jednotlivé informace Verze 1.2.6 Verze 1.3.8 

PHP verze 4.3.10-22 5.2.5 

SQL verze MySQL 4.1.11 MySQL 5.0.45 

Validace css 1 chyba 0chyb 

Validace xhtml 105 chyb 0 chyb 

Použití flash v xhtml Nevalidní Validní 

Meta tagy Ano Ano 

Hromadné přidání atributů Ne Ano, rozšíření 

Easy populate Ne Ano 

Export xml feedů Ne Ano 

Image handler Ne Ano, rozšíření 

SEO optimalizace Ne Ano 

Box rychlých kontaktů Ne Ano 

Mapa stránek Ne Ano 

Ez stránky (vkládání stránek 

navíc do menu) 
Ne Ano 

Export objednávek Ne Ano, rozšíření 

Provázání dopravy a plateb Ne Ano 

Automatické generování 

kódu produktu 
Ne Ano, rozšíření 

Vyhledávání 

v objednávkách dle názvu 

zboží, ID objednávky, 

jména, kódu produktu,… 

Ne Ano 

Nastavení více jazyků Ne Ano 

Nastavení více měn Ne Ano 

Prohlížení náhledů obrázků 

přes js (ne nové okno) 
Ne Ano, rozšíření 
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Úprava objednávek Ne Ano, rozšíření 

Přidání popis a název zboží 

ve více jazycích 
Ne Ano 

Změna zobrazení produktů Ne Ano 

Funkční rozesílání Emailů Ne Ano 

Pravé menu Ne Ano 

České kraje Ne Ano, rozšíření 

Login box Ne Ano, rozšíření 

Správa objednávky box Ne Ano, rozšíření 

Toplist box Ne Ano, rozšíření 

Doprava PPL Ne Ano 

Dárkové kupóny Ne Ano 

Objednávka bez registrace Ne Ano, rozšíření 

Faq manager Ne Ano, rozšíření 

Povolení pro přístup do 

administrace dle úrovní 
Ne Ano, rozšíření 

Tab. 2: porovnání systémových verzí 1 
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3 Implementace nového systému do firmy Sport Bárt – New 

system implementation 

3.1 Základní poznatky – Pieces of knowledge 

Před samostatnou aplikací nového systému Zencart jsme se rozhodli 

k následujícím krokům. Změnili jsme webhosting ze stávajícího syrovy.cz na nový 

server pecomp.cz. Na obou serverech systém bez problémů funguje. Jediným důvodem 

byla nabídka místního provozovatele internetu TTNet, který dodává do firmy Sport Bárt 

bezdrátový internet. Nový hosting je totiž zdarma v rámci služeb poskytování internetu. 

Podnik ročně na nákladech tedy ušetří zhruba 3500Kč a provoz elektronického obchodu 

je provozován zdarma. K úhradě zbývají pouze zaregistrované domény. 

Aby se nemuselo vše zpětně nastavovat, přidat veškeré produkty a zákazníky 

s jejich objednávkami, updatoval jsem celou starou databázi 1.2.6 na kompatibilní 1.3.8 

a vyexportoval jsem ji do sql souborů roztříděných podle tabulek. Na serveru 

pecomp.cz jsem přes phpmyadmin databázi importoval do systému se všemi tabulkami 

a nastaveními. Jediný problém byl s rozdílným ID jazyků v některých tabulkách. Přes 

dotaz UPDATE products_description SET language_id='2' WHERE language_id='1'; 

jsem nedostatek odstranil. Původní verze 1.2.6 totiž byla pouze počeštěná anglická 

verze běžící na ID 1. V novém systému již ale jsou nahrány jazykové verze dvě, kde 

česká je pod identifikačním číslem ID 2. 

Zabýval jsem se zprvu především praktickou částí mé bakalářské práce, tedy 

zhodnocení stávajícího Zencartu, vyhledání nedostatků a chyb, následovala úprava a 

export databáze, instalace nového systému, nastavení nových grafických prvků, 

takzvané „nastylování“ CCS stylů a nastavení všech modulů v administraci včetně 

rozšíření o nové. Nyní přenáším své poznatky a práci do bakalářské práce, aby firma 

mohla zhodnotit novinky v systému, změny a také si vedení přiblížilo problematiku a 

funkčnost elektronického obchodu s jednotlivými komponenty. 
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3.2 Designové novinky – Design news 

Celkově byla stránka zesvětlena, tím i nabrala nový náboj. Z původní šířky 

780px jsem zvolil její rozšíření na 990px, tedy optimální pro rozlišení monitoru 1024 na 

768, které je v dnešní době téměř samozřejmostí u většiny uživatelů. Pro zákazníky 

s vyšším rozlišení nebo širokoúhlým monitorem jsme připravili ještě zajímavé pozadí 

v podobě kreslených obrázků mapující odvětví sportu a firmu 

Sport Bárt. Pro názornost přikládám náhled. Obrázek se na 

stránce vertikálně i horizontálně kopíruje dle šířky prohlížeče. 

Přidáno bylo nové pravé menu, které zákazníkům 

přinese více informací přímo na úvodní stránce, jako rychlý 

kontakt, přihlašovací box, novinky, slevy, akce a další. Zvolil 

jsem návrh připnutí ke zbytku stránky pomocí poznámkového 

bloku, kde každý box představuje novou informaci. Graficky 

vcelku zajímavý prvek, který by mohl zákazníka zaujmout. 

Flash animace ze záhlaví webu byla také upravena, aby 

celkově komponovala s nových kabátem stránek sportu. Především proběhlo její 

rozšíření a přidání nového obrázku. Také jsem účelně při obnově flash objektu docílil 

k validaci tohoto prvku. 

Změny doznal i text, vytvořil jsem přehlednější kategorie produktů rozšířením 

mezer mezi řádky, text barevně zapadá do stránky a písmo z původní velikosti 10px 

jsem zvětšil na 11px, tím se zvýšila čitelnost. Již se nestane, že by pozadí kolidovalo 

s barvou textu. I odkazy již jsou čitelnější a nesplývají s podkladem. Systémové obrázky 

jsme vytvořili vlastní, protože základní ikony by se nám nehodily do prostředí stránky. 

Přínosem zakomponovaných novinek by mělo být příjemnější nakupování 

v internetovém obchodu Sportu Bárt. Zjednodušení a zpřehlednění poskytovaných 

informací je také cílem péče o zákazníka v našem plánu vývoje a budování 

elektronického obchodu. Vše bylo konzultováno s majitelem firmy a ten doufá, že 

těmito kroky bude Sport Bárt získávat vyšší prosperitu na internetovém trhu a porostou 

tržby.5 

                                                 
5 Grafické znázornění nového designu stránky i administračního prostředí naleznete v přílohách. 

Obr.  5: Pozadí 

obchodu Sport Bárt 
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3.3 Funkční novinky – Utility news 

Přechodem na verzi Zencart 1.3.8 jsem již v základní instalaci odstranil několik 

nedostatků a přidáním rozšiřujících prvků jsem se dostal k tíženému cíli. Systém ještě 

není dokonalý a chyby nebo spíše nedostatky stále obsahuje. Vyřešilo se však mnoho 

otazníků oproti verzi původní, a to 1.2.6. 

Mezi základní vylepšení přímo ze systému patří doprava. Nyní nám nabízí 

možnost výběru dopravy poštou, poštou obchodním balíkem, služnou PPL nebo osobně 

v prodejnách Sport Bárt. V administračním rozhraní si webmaster může nastavit i 

provázání nebo chcete-li propojení mezi dopravou a druhem platby. Pro osobní odběr se 

rázem zobrazí možnosti platby hotovosti nebo kartou na účet, pro zaslání balíku poštou 

nebo prostřednictvím PPL se majitel firmy rozhodl používat prozatím pouze platby 

dobírkou. Platbou na účet by se totiž odesílání balíků značně zpomalilo. Majitel by po 

obdržení objednávky čekal na příjem peněz od klienta a až následně by zboží zasílal. 

Již zmiňované platby jsou nabízeny tedy pouze dobírkou u zásilek odesílaných a 

hotovostí nebo platba kartou při osobním vyzvednutí. Systém nabízí i PayPal službu 

automatického stažení peněz z účtu zákazníka nebo platbu na účet před dodáním 

produktu. Firma však prozatím zůstane u ověřených a několik let fungujícím systému 

plateb. 

K nastavení daním a daňové příslušnosti jsem doinstaloval české kraje a města, 

které nejsou součásti ani nového obchodu, ovšem díky české podpoře byl seznam 

vytvořen a je zcela kompatibilní s verzí 1.3.8. Každý obchodník si tedy může vybral 

svou oblast, nastavit si druhy daní, kde počet není v systému omezen a také příslušné 

sazby daní. Pokud vkládáte nový výrobek do internetového katalogu, máte možnost si 

daň vybrat stejně jako na 

obrázku nastavení daní. 

Pokud nechcete daň 

zadávat, nastavíte ji na hodnotu --není-- , v opačném případě si vyberete Vámi 

pojmenovanou potřebnou daň. Jejich počet je libovolný a neomezený. Cenu nastavíte 

bez daně nebo s daní a systém Vám automaticky dopočítá druhou variantu. 

Parametrické řazení zboží v katalogu nebylo prakticky možné. Instaloval jsem 

proto tento modul, aby se lidem nakupování zjednodušilo a zpříjemnilo. Nyní si mohou 

Obr. 6: Nastavení daní 
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produkty porovnávat dle názvů, výrobců, ceny nebo také datumu přidání a dalších 

zajímavých srovnání. Nemusejí tedy zdlouhavě procházet celým katalogem, stačí si 

zadat požadované nastavení a systém jim vyfiltruje dostupné produkty. 

Náhledy obrázků byly funkčně změněny z původního vyskakování nových oken 

na stylovější javascript, který ztmaví celou stránku a do popředí zobrazí zvětšený 

pohled. Pokud máte v galerii více barevných variant výrobku, stačí jednoduše v náhledu 

javascriptu mezi nimi listovat. Pokud si již zákazník obrázky dostatečně prohlédl, 

jednoduše náhled ukončí křížkem v pravém horním rohu obrázku nebo stačí kliknout na 

ztmavenou plochu stránek a proběhne stejná operace. 

Zásadní změnou v komunikaci se zákazníky se stalo zasílání novinek a Emailů 

uživatelům, kteří si při přihlášení do systému o tuto službu požádali. V původním 

prostředí funkce odesílání nefungovala. Nyní je vše v pořádku a můžeme touto cestou 

nabízet nové produkty, komunikovat o problémech při provozu našeho obchodu a 

dotazovat se na změny, které by klienti uvítali. 

Přidávat atributy jeden po druhým a zdlouhavě procházet nekonečné seznamy 

všech vlastností produktů? Díky provázání atributů je takovým nedostatkům konec! 

Nyní administrátor vybere jeden z názvů atributů a automaticky se mu vypíší pouze 

hodnoty související, nikoli již všechny. Navíc může vybrat libovolný počet z nich. 

Nemusí vybírat a přidávat po jednom, jako tomu bylo dříve. Majiteli a především 

webmasterovi se mnohonásobně zrychlila práce. Atributy se dají dokonce kopírovat 

buď k jednotlivým výrobkům zvlášť a nebo přímo do celé kategorie. Pokud jsou tedy 

totožné, vytvořením jednoho produktu i s atributy máte vyhráno a zbytek stačí 

jednoduše nakopírovat k dalším druhům. 

Pokud firma chce svůj katalog vytvářet v tabulkovém souboru Excel, prospěje ji 

Easy populate sloužící k exportu a importu 

produktů z/do databáze. Šikovný doplněk, 

kde si můžete nastavovat všechny 

parametry zboží, jejich slevy a zařazení do 

příslušné kategorie. Vytvoříte kompletní 

katalog, úpravu cen, atributů nebo 

strukturu kategorií. 

Obr. 7: Easy populate 
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3.4 Rozšíření systému a oprava kódu – System and source 

Aplikovaný nový systém Zencart je nyní zcela validní (ověřeno w3.org 

validátorem) a neobsahuje tedy žádné HTML ani CSS chyby. Což je oproti původní 

verzi velké zlepšení. Když jsem nahrál do základní struktury rozšířené moduly, několik 

chyb se naskytlo, jejich počet se však pohyboval okolo dvaceti, takže nebyl problém je 

odbourat. Stránka je vytvořena v kódu XHTML 1.0 Transitional. 

Novinkou, která by se měla stát stěžejním bodem optimalizace a propagace 

internetového obchodu Sport Bárt na elektronickém trhu je SEO optimalizace, 

především seo urls. Jedná se o doplněk, který převádí vygenerované odkazy typu 

sportbart.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=3409&zenid=350bb7ea

0305793fd6f9a3285ba8bf28 na čitelné jak pro zákazníka, tak i pro roboty 

sportbart.cz/nazev-produktu-p-1.html. Vyhledávač tedy najde zboží firmy Sport Bárt 

snadněji a řadí je na přednější pozice, díky textu přímo v odkazech. 

V administračním prostředí bylo provedeno několik změn. Nahrán byl již výše 

zmiňovaný Easy Populate pro export a import produktů. Součástí základní verze jsou již 

EZ-pages sloužící k přidávání nových stránek do systému a struktury elektronického 

obchodu. Jejich počet není omezen a nabízí několik variant. Můžete si vybrat zda 

stránka bude otvírána přímo v hlavní části webu, což je nejefektivnější nebo otvírat do 

nového okna. Zvolit se dá také, co vše má být při zobrazení nové stránky zobrazeno, 

jako hlavička, patička, levé nebo pravé menu. 

Novinkou je také instalovaný XML generátor, který automaticky vytvoří 

soubory se seznamy celého katalogu produktů z našeho obchodu a uloží je do složky rss 

v hlavní složce na serveru. Export funguje pro vyhledávače a internetové servery 

Seznam, Centrum, Atlas, Joxo, Bezva ceny a Naakup. Ty si následně automaticky 

stahují vytvořené soubory na server, konkrétně u Seznamu probíhá aktualizace denně. 

Díky nové aplikaci si zákazníci naše nabízené výrobky mohou vyhledávat a porovnávat 

s konkurencí v katalozích zboží. 

Systém se již také vypořádal s vyhledáváním v objednávkách. Aplikováno bylo 

rozšíření o možnosti kategorizace dle názvu objednaného zboží, dle jména zákazníka, 

jeho ID nebo kódu produktu. Jednoznačně nejprospěšnější novinka pro majitele firmy, 

který si liboval, že již nebude muset zdlouhavě procházet jednotlivé stránky 

s objednávkami a jednoduše zadá požadovaný parametr a výsledek se dostaví okamžitě. 
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Například po zadání výrazu kalhoty Rejoice se zobrazí veškeré objednávky obsahující 

hledaný výraz a stačí si již  vybrat pouze konkrétní osobu. 

Image Handler je rozšířením systémových možností sloužící k úpravě fotografií 

produktů. Načtete si základní obrázek vyfocený nebo stažený z oficiálních stránek 

výrobce. V záložce nástroje si vyberete Image Handler a již upravujete získaný snímek. 

Přímo můžete vytvořit tři varianty obrázku a to malý, střední a velký náhledový. Do 

prostředí zákaznického, tedy samostatného eshopu, se promítne změna především tím, 

že po najetí na malé obrázky se automaticky zobrazí zvětšený střední obrázek a 

zákazník má hned k dispozici detailnější náhled, aniž by si produkt prohlížel. 

Stránku jsem obohatil o nové boxy. V pravém menu nalezneme přihlašovací 

box, který se po zadání údajů zákazníka přemění na správu zákaznického účtu. 

V nabídce je editace objednávek, úprava informací o účtu nebo nákupní košík a 

možnost odhlášení uživatele. 

Součástí pravého menu jsou i produktové novinky a speciální akce. 

V administraci je možnost nastavení počtu výrobků, které se mají v těchto boxech 

zobrazit, ideální stav, aby se stránka rychle načítala a nebyla příliš dlouhá jsou dva až tři 

produkty v každé kategorii. 

Pohybujete se na internetových stránkách a nemůžete najít kontaktní údaje o 

firmě? Tomu je naštěstí s novým boxem quick contact konec. Zadáte adresu a kontakty 

prodejny, libovolný počet dalších kontaktních osob, u kterých si nadefinujete telefonní 

spojení, číslo mobilního telefonu, dále email, skype, icq a jakékoli další komunikátory. 

Nakonec se nabízí odkaz na kontaktní formulář, kde budete přesměrováni na vyplnění 

Vašeho dotazu týkajícího se jakékoli informace ohledně provozu a fungování firmy 

Sport Bárt. 

Nakonec bych rád zmínil z pravého menu boxy hodnocení produktů, díky němuž 

mohou zákazníci hodnotit na stupnici hvězdiček od jedné do pěti kvalitu námi 

nabízeného zboží. A takzvaný box Napište přátelům. Díky němu informujete kamarády 

a známé o výhodném výrobku přímo na jejich email. 

Levé menu neprodělalo mnoho změn. Nejvýrazněji zasáhly pouze výše 

zmiňované EZ stránky, což je box s libovolným počtem interních nových stránek. 
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3.5 Úprava informací na firemní úrovni – Company infomration 

Po konzultaci s majitelem firmy jsme upravili a vystavili nové obchodní 

podmínky, díky kterým se zákazník dozví veškeré potřebné informace a navíc jsme se 

snažili eliminovat riziko jejich právní postižitelnosti. Zadali jsme veškeré potřebné 

informace o provozovateli internetového obchodu Sport Bárt, čímž je pan Mgr. Jiří 

Holubář.  

Informace ve složce Jak nakupovat, kde je popsán postup nákupu od registrace 

zákazníka, přidání zboží do nákupního košíku a následný jednoduchý průchod 

objednávkového formuláře přes tři stránky, kde si nastavíte dopravu, způsob platby, 

upravíte své kontaktní údaje a potvrdíte zakázku, jsou již také srozumitelněji rozepsány 

a kopírují opravdový nákup. Dřívější verze sloužila spíše jako základní informace, že si 

lidé mohou na našich stránkách zboží nakoupit. 

Za pomoci grafika jsme aplikovali nové flash mapy do složky Kde nás najdete. 

Zobrazeny jsou již všechny čtyři prodejny, jejich adresy a popsány možnosti příjezdu. 

Nejdříve se zobrazí mapa České republiky, aby zákazník věděl, kde v jakém regionu 

firma sídlí, „rozkliknutím“ se dostane na Pardubický kraj s vyznačenými prodejnami a 

možnosti jejich výběru. Klient si zvolí patřičné město a tím dostane veškeré informace o 

vybrané prodejně. Fungují i odkazy na server mapy.cz, kde si zákazníci mohou 

naplánovat cestu ze svého bydliště do našich prodejen. 

Abych zamezil zastaralým informacím a nepotřebným záložkám, odstranil jsem 

odkazy z menu jako diskuse, download a staré ceníky servisu kol a ski servisu, které 

byly z roku 2005. Ostatní odkazy jako foto galerie a sportovní akce jsem upravil pomocí 

EZ-pages, aby se zobrazovali v hlavní části obchodu. Pro zákazníky nastalo 

zpřehlednění a zjednodušení orientace v našem obchodě. 

Celkově jsem provedl v obchodě mnoho změn a osobně doufám, že je zákazníci 

i majitel firmy kladně ocení a přijmou. 
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3.6 Co nebylo prozatím vyřešeno? – Not solved 

Jelikož nic není zcela dokonalé i nový systém Zencart 1.3.8 s aplikovanými 

rozšířeními obsahuje několik málo nedostatků, které bude mým úkolem do budoucna 

odstranit. Jeden manuální nedostatek a dva funkční jsem po důkladné analýze obchodu 

a konkurence na internetu dohledal. 

V administraci obchodu je jeden faktor zpomalující práci webmasterovi, a to 

chybějící hromadné přidávání slev k produktům. Je možné přidat do katalogu výprodej 

na celou kategorii, ovšem ten není kompatibilní s XML soubory, které se exportují do 

vyhledávacích katalogů, takže by naše ceny byly brány jako oficiální maloobchodní a 

sleva by byla ignorována. U každého produktu se tedy musí sleva přidat zvlášť, protože 

firma Sport Bárt nepoužívá product model, díky němuž by se mohlo zboží exportovat 

přes Easy populate do Excel souboru a upravit ceny hromadně. Jeden ze zásadních 

nevyřešených nedostatků prozatím. Řešením by byla úprava před databázi SQL dotazy. 

Nutností je ale znalost SQL dotazů, což prozatím u nového webmastera chybí. Proto se 

pokusím řešit rozšíření přes administraci, kde by jednoduše měnil ceny u více výrobků 

zároveň. 

Při nakupování v našem elektronickém obchodě také není možnost provázání 

atributů. Tedy po výběru barvy se Vám zobrazují stále všechny velikosti a naopak. 

Zobrazené zboží tedy úplně nesouhlasí se skladovými zásobami, i když je firemním 

cílem nabízet pouze zboží naskladněné. Jednoduché řešení se nabízí, a to nastavení 

atributu velikost s cenou do jednoho atributu. Jedna hodnota by vypadala např.: modrá – 

L. Prozatím se v obchodě Sport Bárt používají rozdělené atributy. 

Drobným nedostatkem, který vyřeší přidání jedné EZ stránky, je absence tabulky 

velikostí zboží. Zákazník si vybírá produkty dle atributů, ale nikde nemá možnost 

porovnat si, zda se rozhodl správně. Prozatím jsem tabulku velikostí nepřidával, protože 

se musíme rozhodnout, zda vytvoříme pro každou značku zvláštní tabulku a nebo bude 

jedna společná. Problémem je, že velikost L od jednoho výrobce nesouhlasí se stejnou 

hodnotou jiného dodavatele. Chtěli bychom se zabývat problémem dopodrobna, aby 

nedocházelo k zákaznickým nařknutím.  
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3.7 Aplikace SEO optimalizace – Aplication of SEO optimalization 

Abychom dosáhli vyšší návštěvnost stránek, kvalitnějšího vyhledávání naší 

firmy a produktů ve vyhledávačích, musíme do našeho systému aplikovat SEO 

optimalizaci, čímž zvýšíme počet návštěv. Důsledkem bude následně vyšší počet 

objednávek, a tím i vyšší zisk firmy z internetového prodeje. SEO optimalizaci jsem již 

přiblížil v aplikační části práce. Byly nastaveny srozumitelné URL adresy a definovány 

veškeré meta tagy jako description, keywords, author a definice pro roboty. 

 

3.8 Registrace katalogu obchodu do vyhledávačů a seznamů zboží - 

Catalogue 

Máme-li zvýšit prodej produktů naší firmy na internetu, je nezbytná registrace 

firmy, jejich klíčových slov, všech informací týkajících se firmy a typu podnikání do 

katalogů jednotlivých vyhledávačů jak českých tak i zahraničních a registrovat zboží 

prostřednictvím xml katalogů do vyhledávačů zboží. Internetový obchod Sport Bárt je 

registrován do všech českých předních katalogů jako jsou Seznam, Centrum, Atlas a 

další, a také do zahraničních nebo mezinárodních serverů jako Google, Yahoo a 

prostřednictvím programů pro automatické registrace do dalších desítek vyhledávačů. 

Zboží je registrováno do katalogů Seznam, Yoxo, Centrum, Atlas, Bezvaceny a 

Naakup. Především díky serveru Zboží.cz, který je součástí vyhledávače Seznam se 

podniku zvýšily tržby a počet objednávek okamžitě. 

 

3.9 Analýza trhu, zmapování a překonání konkurence - Analysis 

Chce-li firma přežít na elektronickém trhu a vyrovnat se, či dokonce předběhnout 

konkurenci, musíme zanalyzovat trh s našim sortimentem a zmapovat ceny, chování, 

nabídky, výhody, rozlišnosti a lákadla naší konkurence. Ze získaných informací budeme 

vycházet k dosažení nejvyšší možné konkurence schopnosti mezi internetovými 

prodejnami s našim sortimentem. Porovnal jsem tedy cenové relace konkurenčních 

prodejen a nastavili ceny srovnatelné s těmi nejlevnějšími nebo dokonce nižší. Opět tato 

skutečnost znamenala zvýšení tržeb, protože lidé si velice snadno v katalozích zboží 
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porovnají produkty dle ceny a většinou volí nejlevnější variantu. Je však v dnešní době 

již mnoho dodavatelů, kteří se snaží zamezit takzvanému podrážení cen tím, že stanoví 

internetovým prodejnám nejvyšší možnou slevu například 8% a nikdo z prodejců nesmí 

tuto hranici překročit. Ne každý však stanovy dodržuje, takže udržet konkurence 

schopnost mezi nákupními středisky je velmi obtížné, a tak i firma Sport Bárt je nucena 

držet krok s ostatními stanovením nižších cen. 

 

3.10 Reklama na internetu – Internet advertisement 

Metodou dedukce bych rád vyvodil problém reklamy na internetu. Každý ví, že 

internetový trh je rok od roku silnější, lidé elektronické nakupování více využívají, a tak 

je otázkou k zamyšlení, jak se úspěšně věnovat reklamě a investicím s ní spojenou. 

Mnoho serverů, portálů a internetových stránek používá nejrůznější reklamní bannery, 

vyskakující okna, existuje nespočet placených reklamních nabídek a je jen na Vás, 

kterou službu nebo výhodu použijete. Druhy reklamy se také liší. Mohou to být 

pozitivní ale i negativní reklamy, reklamy zdarma či placené, nebo také reklamy 

propagované námi a osobou cizí, kterou nemusí být osoba, ale i stroj. 

Když se zaměřím na efektivitu reklamy u nás na českém trhu, účinná je reklama 

placená, kdy Vás na jednotlivých serverech dostanou na první místa za to, že jim 

zaplatíte nemalé částky. Problém je však v tom, že ceny se pohybují řádově v deseti 

snad někdy až stovek tisíc ročně. Pojďme se tedy zaměřit na reklamu a propagaci firmy 

z pohledu nás běžných uživatelů a provozovatelů elektronických obchodů. Výhodné je 

se zaregistrovat na nejznámější české vyhledávače seznam, centrum, atlas. Možnost je i 

registrace do mnoha světových vyhledávačů jako google, yahoo a tisíce dalších, ovšem 

největší přínos mají určitě vyhledávače české. Na serveru seznam, centrum i atlas si 

můžete také prostřednictvím souborů xml pravidelně aktualizovat seznam Vašeho 

zboží, takže lidé mají možnost prohlížet si Vaše produkty a porovnávat je s cenami 

konkurence. Což je dobrá reklama v případě, že máte nejlepší ceny, nebo aspoň jste 

konkurenčně schopní a nabízíte za podobnou cenu kvalitnější služby.  

Dle mého názoru nejefektivnější a neviditelnou reklamou ovšem je SEO 

optimalizace neboli optimalizace pro vyhledávače. Elektronický obchod Sport Bárt 

nebo Skizone Jsem tedy nastavil a optimalizoval tak, aby mně vyhledávací robiti 
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snadno, rychle a bezchybně našli, zaindexovali a nabízeli tyto stránky k prohlížení 

uživatelům na internetu. Prioritou a základem této působivé reklamy je, že se dostanete 

na první pozice na serverech a vyhledávačích, aniž byste zaplatili peníze za propagaci a 

upřednostňování vašich stránek. Pouze musíte být ohleduplní k vyhledávacím robotům 

a nabízet jim právě to, co od Vás očekávají. K základním věcem patří nastavení 

klíčových slov na webu, popis stránek, autor, používání názvů, nadpisů, odstavců textu 

a hlavně také uvádět správné názvy souborů a adresářů v adresách Vašich stránek.  

  

3.11 Reklama doporučením - Advertisement 

Mnohokrát v historii působení elektronické prodejny Sport Bárt se nám stalo, že 

si lidé navzájem nebo firma širokému okolí doporučila danou akci na našich stránkách, 

jednotlivý produkt a podobně a tím přibyli noví zákazníci. Reklama doporučením nebo 

jednoduše komunikací lidí mezi sebou je velmi účinná, i když často opomíjená a 

nepropagovaná podpora firem. Stalo se to jistě mnohým z nás, že po konverzaci se 

známým o konkrétním obchodě, ať už internetovém nebo kamenném, jsme se na 

stránky nebo do prodejny zašli podívat a padl nám do oka produkt, který zrovna 

sháníme a ještě k tomu za solidní cenu. Ani já nejsem výjimkou. Tuto formu reklamy 

bych proto řadil na přední pozice žebříčku uplatnění reklamy. 

 

3.12 Reklamní prostory a banery - Banners 

Sport Bárt je firma již poměrně známá v ústecko orlickém regionu. Pořádá 

mnoho akcí jako jsou výstavy stanů, Duatlon a nově také Bike Marathon. Podílí se na 

propagaci kulturních i sportovních akcí, podporuje Bike park v Ústí nad Orlicí a 

podobně. I takovým působení si firma získává zákazníky. Po městě má několik 

transparentů a reklamních ploch propagující buď určité produkty nebo jednoduše firmu. 

Myslím si, že si firma podobnými akcemi a propagací buduje kvalitní zázemí a jméno 

v regionu. 
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3.13 Zhodnocení navrhovaného řešení – Evaluation 

Internetový obchod Sport Bárt doznal za poslední půl rok mnoha aplikačních 

změn. Nejen, že byl kompletně předělán grafický vzhled stránky, ale také aplikován 

zcela nový systém na nový server s mnoha rozšířeními. 

Obchod se nyní pyšní nový designem, na jehož náhled se můžete podívat 

v příloze bakalářské práce. Byly aplikovány nové moduly jako Image Handler, XML 

export, Easy populate a další. Přispěli tak k rozšířeným možnostem jak systému, tak i 

administračního prostředí. 

Díky aplikaci SEO optimalizace elektronického obchodu se nyní odkazy 

zobrazují pro klienty ve srozumitelné podobě a obchod se postupem času stane 

vyhledávanějším a známějším. 

Registroval jsem firmu do předních českých i zahraničních vyhledávacích 

katalogů, do seznamů zboží a podobně. Reklamu se firma Sport Bárt také snažila řešit 

přes server Evropská databanka, kdy po dobu jednoho roku platila poplatek za 

informační služby. Nikdy se však nejednalo o lukrativní a přesné nabídky pro obchod. 

Reklamy prostřednictvím cedulí a plachet jsou v okolí města Ústí nad Orlicí také 

vystaveny. Napomáhají sice především rozvoje prodeje v daném regionu v kamenných 

obchodech, ale firma uvádí na všech propagačních materiálech své internetové stránky, 

takže již v dnešní době se stává, že si lidé z našeho města objednávají  zboží přes 

elektronický obchod, protože ceny jsou tam někdy o mnoho nižší než v prodejnách ve 

městech. 

Do budoucna budeme jistě muset řešit i propagaci firmy placenou, která mnohdy 

značně zvýší internetové prodeje, ale prozatím tento rozvoj prodeje firemních produktů 

na internetu není na tak vysoké úrovni, abychom přistoupili k novému řešení. 
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4 Závěr 

Svou bakalářskou práci jsem vytvářel na podkladech firmy Sport Bárt. K 

dispozici jsem měl původní systém Zencart 1.2.6, který jsem důkladně analyzoval a 

následně provedl aplikaci verze 1.3.8 se všemi dostupnými moduly. Práce probíhala 

především z praktické části. Poznatky obsaženy v mé práci jsou proto založeny na 

dlouhodobé činnosti úprav, vývoje a implementace novinek. Jelikož se jednalo o systém 

z roku 2003 a celková tvorba stránky byla také z této doby, našel jsem mnoho 

nedostatků, které jsem postupně odbourával. 

Primárním uživatelem dosažených výsledků mé tvorby a bakalářské práce bude 

firma provozující internetový obchod se sportovním zbožím Sport Bárt. Majitel firmy a 

webmaster tím získá rychlejší a pohodlnější systém, díky kterému bude moci snadněji 

pracovat a komunikovat se zákazníky. Vytvářet katalogy produktů a dále je upravovat. 

Firma se dostane na vyšší pozice ve vyhledávačích díky SEO optimalizaci a 

odstraněním chyb jak v HTML kódu, tak i v CCS stylech. Stránky budou optimálnější a 

přibude zákazníků v tomto obchodě. Tím se zvýší tržby obchodu, v důsledku vyššího 

počtu objednávek. 

Sekundárně se po provedení úpravy systému a implementaci nových modulů a 

rozšířeních projeví inovace i zákazníkům, kteří se budou moci orientovat snáz po 

internetovém obchodě této firmy a nakupovat produkty s vyšším komfortem. Přibylo 

několik modulů a rychlých nápověd, kontaktů. Stránka působí klidnějším dojmem a 

nastavuje graficky vysoký komfort pro zákazníka. 

Jsem velice rád, že jsem se na analýze starého systému a aplikaci nové verze 

s mnoha „vymoženostmi“ mohl podílet. Získal jsem tím nové zkušenosti v tvorbě 

elektronického obchodu na bázi volně rozšířené verze Zencart. Možnosti jsou téměř 

neomezené a je na každém tvůrci, jak si obchod upraví a jaké součásti doplní. Zkušený 

programátor si jistě naprogramuje obchod sám, ovšem pro začínající tvůrce nebo pro 

obchodníky, kteří se u provozu obchodu starají i o podnikové záležitosti a nemají 

takové množství času na vytvoření svého obchodu, je Zencart ideálním systémem.  

Systém by byl vhodnou variantou i pro školní účely. Studenti, kteří absolvují 

předmět HTML stránky, se naučí základy HTML a především nastavování stylů pomocí 

CSS. V předmětu Databázové systémy a Datové sklady získají znalosti v SQL, čímž by 
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se postarali o nastavení a zprovoznění databáze. Předmět Elektronický obchod by tedy 

mohl používat k výuce zcela zdarma Zencart systém. Každý by si jej nainstaloval na 

serveru a upravoval své šablony. Jediným problémem by mohla být náročnost aplikace 

na server. Kdy by po zpuštění třiceti obchodů naráz mohlo dojít k zahlcení SQL dotazy. 
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