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Anotace 
 

Bakalářská práce popisuje a hodnotí elektronický obchod středně velké firmy, která se 

zabývá informačními technologiemi. Práce je rozdělena na dvě hlavní části a obsahuje 

jedenáct obrázků. První část je věnována popisu stávajícího elektronického obchodu 

z pohledu obsahové náplně, funkčnosti a grafického uživatelského rozhraní. Druhá část 

pak obsahuje návrhy na zlepšení v jednotlivých oblastech, které přispějí k celkové 

optimalizaci e-businessu. Návrhy jsou koncipované s důrazem na koncového zákazníka 

a mají přispět k lepší použitelnosti stránek a tak i zvýšení zisku společnosti. 

 

Annotation                       
 

This bachelor´s thesis describes and evaluates electronic business of a medium size 

company which the sphere of business is information technology. Paper is divided into 

two parts and contains eleven pictures. First section describes the current state of 

electronic business regarding its content, functionality and graphic user interface. 

Second section contains improvement concepts for particular fields that will eventually 

help with general optimization of the e-business. Innovation concepts are strongly 

customer-oriented and they will improve the usability of web pages and contribute on 

gain enhancement. 
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 Úvod 

 
V dnešní době začíná být, spíše se již stal, elektronický obchod základní součástí 

každé firmy, která se zabývá prodejem zboží, o firmě zabývající se prodejem 

informačních technologií nemluvě. Tuto službu poskytují firmy prostřednictvím 

internetu, na kterém samozřejmě probíhá naprosto stejně tvrdý, ne-li tvrdší, konkurenční 

boj o zákazníky jako na trhu normálním. Firmy se předhánějí v množství nabízených 

produktů a služeb, ale hlavní ovlivnitelnou součástí je forma přístupu zákazníka ke 

zboží. Proto se má bakalářská práce zaměřuje na elektronický obchod firmy z tohoto 

pohledu.  

Hlavním cílem práce je, aby se stal obchod srozumitelnější, ovladatelnější a 

zajímavější. Optimalizace dosáhnu pomocí optimalizačních prvků ve formě opravy 

chyb validity zdrojového kódu, úpravy navigace stránek a obsahové změny propojené s 

domovskou stránkou. Obchod se tak stane efektivnějším hlavně v oblasti produktivity 

prodeje, čímž zvýší výnosy firmy. V práci také odpovím na čtyři základní otázky. 

 

Zmiňované otázky: 

Co je tohle za web? 

Jak funguje? 

Kam mám kliknout? 

Kde co najdu?  
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 1 Vymezení problémů a cílů 

 

Hlavním problémem elektronického obchodu firmy je málo častá aktualizace 

obsahu stránek. Z časových důvodů se majitelé firmy nemohou o obchod starat v míře 

potřeby jakou vyžaduje. Slabá navigace a validita kódu nepůsobí profesionálně. 

Obsahová část webu je zanedbaná. 

Vyřešení všech těchto i dalších problémů je primárním cílem bakalářské práce. 

Zajištění validity a navigace je velmi důležité pro pocit zákazníka, že není ztracený. 

Aktualizace obsahové stránky obchodu je stejně důležité. Sekundárním cílem je dát 

možnost zákazníkům vyjádření se k funkčnosti a účelu našeho obchodu ve formě 

dotazníku, který má za úkol zjistit, jak se naši zákazníci cítí a na co myslí, když 

brouzdají po našem webu. Protože i tyto otázky velmi ovlivňují jejich chování při 

nákupu zboží a rozhodování se, jestli se na naše stránky ještě někdy vrátí, nebo by radši 

zapomněli, že nás někdy navštívili.  
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2 Analýza současného stavu  

2.1  Firma GAME LAND s.r.o 

      

Firma GAME LAND s.r.o funguje v Blansku přibližně dva roky. Za tuto dobu si 

vydobyla jedno z předních míst na místním trhu s informačními technologiemi. Jedná se 

o středně velkou firmu s menšími skladovými prostorami. 

Předmětem podnikání firmy jsou primárně notebooky, PC a v neposlední řadě 

internet. Internet je možné volně využít v místě, firmy kde se nachází místní síť deseti 

počítačů, která slouží každému, kdo přijde k libovolnému použití. Dále se firma zabývá 

internetem z hlediska výstavby bezdrátových wi-fi sítí do jakýchkoliv objektů. Za 

výrobní sortiment můžeme považovat skládání PC na míru zákazníka, kde si každý 

může nechat poskládat PC podle své potřeby Firma se zabývá prodejem dalších 

jednotlivých komponentů a příslušenství k PC. Samozřejmě v nabídce služeb najdeme 

také servis oprav jak na počkání tak i na čekací dobu.  

   

2.1.1 Hardware  

Po hardwarové stránce je firma vybavena dvěma hlavními počítači na zpracování 

základních a důležitých obchodních dat. Jeden funguje jako server.  Tyto dva počítače 

jsou na vyšší výkonnostní úrovni než ty ostatní, ale všechny samozřejmě splňují 

potřebné nároky na práci ve firmě nebo k poskytování služeb firmou. Počítače k 

poskytování internetu jsou to PC – 2GHz, 512 MB RAM, 80 – 120 GB. 

Software firma používá v podstatě základní, který se prakticky neliší od softwaru, 

který používá většina populace a obchodů Operační systém je zde Windows XP Home, 

který je dostačující, na prohlížení internetu se používají Explorer, který je 

nejpoužívanější a jeho stíhající Mozzilla. Do budoucna je v plánu koupě programu 

Trell, který by měl usnadnit kontrolu a pohyb dat. 
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 2.2 Elektronický obchod www.klinikapc.cz 

 

2.2.1 EO 

 

Každý ví, nebo si dnes může za použití internetu velice rychle a snadno zjistit, jak 

se dělí elektronické obchody. Je to na B2B (business to business), B2C (business to 

consumer), C2C (consumer to consumer), C2B (consumer to business), B2G/A a na 

jakém principu fungují.Náš obchod www.klinikapc.cz patří do skupiny B2C (business 

to consumer), který představuje metodu prodeje ze strany obchodu ke koncovému 

uživateli. Zákazník si může zboží objednat nebo koupit a zaplatit v našem případě při 

dodání zboží aktuální službou PPL, nebo si je vyzvednout v místě prodejny.  

 

Pod odkazem internet jsou veškeré informace týkající se výstavby a cen. Odkaz 

obchodní podmínky, který jasně definuje prává kupujících. Dále přímo odkaz e-shop, 

který vás zavede na seznam všech produktů, které si lze objednat. Pod těmito odkazy se 

nachází aktuální nabídka zboží, které je přímo v prodejně nebo skladem s upozorněním 

na slevové akce. Pokud by měl někdo zájem o podrobnější informace jsou zde uvedeny 

i kontakty na majitele a přesná adresa s otvírací dobou. Součástí obchodu je samozřejmě 

nákupní košík, který informuje kupce o přesném druhu zboží, počtu kusů a ceně za kus i 

dohromady. 
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Obrázek 1 – www.klinikapc.cz1 
 

2.2.2 E-shop 

Samotný e-shop je také rozdělen odkazy na více stránek na produkty máme 

nabídku zboží, na konfigurátory je nabídka na využití konfigurátorů na sestavení vlastní 

PC sestavy, každý konfigurátor nás zavede na svoje vlastní stránky. Pod klient se skrývá 

registrace, přihlášení, košík e-shopu a editace, která nemá funkci opět do jiné části. 

Objednávky zobrazuje formulář pro objednávku. 

  

                                                 
1 Zdroj:http//klinikapc.cz 
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Obrázek 2 – www.eshop.klinikapc.cz2 

 

2.2.3 Objednávka nebo nákup 

Postup pro koupení či objednání zboží je jednoduchý a přehledný, aby s tím méně 

znalí zákazníci neměli problémy a všichni byli s uzavřeným obchodem spokojeni. 

Pokud jde o objednávku zboží, které je přímo v prodejně, umístíme zboží do nákupního 

košíku a vyplníme položky se jménem, adresou, emailem kvůli případnému kontaktu a 

způsobem odběru produktu. Na výběr je možnost pošty, přepravní službu PPL nebo 

vlastní odběr na místě prodejny. S tím jsou samozřejmě spjaty způsoby úhrady cen. Co 

se týče nákupu nebo objednávek přímo z e-shopu, tam je postup prakticky stejný, jenom 

se musí zákazník přihlásit, nebo v případě prvního nákupu zaregistrovat. V případě 

registrace se zobrazí stránka, na které je rozdělena kupující osoba na soukromou a 

podnikatele. Ke každé je přiřazen vlastní formulář s následujícími informacemi 

k vyplnění.  

                                                 
2 Zdroj:http//eshop.klinikapc.cz/main.aspx?cls=struct&prod_coll=3&pix_sort=E005 
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Obrázek 3 – košík – klinikapc.cz3 

 

 
Obrázek 4 – košík – eshop.klinikapc.cz4 

 
 
 

 

 

                                                 
3 Zdroj:http//klinikapc.cz/index.php?on_page=&cat=&id=&mcat= 
4 Zdroj:http://eshop.klinikapc.cz/main.aspx?CLS=PRODUCT&PRO_ID=242556 
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 Zde na obrázcích můžeme vidět počet návštěv a počet zhlédnutí stránek za den, spolu 

s návštěvností za měsíc březen 2008. 

  

 

Obrázek 5 – návštěvy za den a za měsíc 
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 Na těchto obrázcích jsou pro zajímavost uvedeny poslední typy návštěv. 

 

Obrázek 6 – typy návštěv 

A zde na obrázku máme posledních 12 návštěv ve formě adresy a s přesným časem 

návštěvy.  

 

Obrázek 7 – posledních 12 návštěv5 

 

 

                                                 
5-7Zdroj:http//toplist.cz  
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 2.3 Ananalýza problémů EO 

 

2.3.1 Optimalizace zdrojového kódu 

 

Pro tvorbu elektronického obchodu klinikapc.cz byly použity v podstatě všechny 

programovací jazyky, které jsou v dnešní době známy. Hlavním jazykem je PHP, ale 

jinak můžeme ve zdrojovém kódu najít HTML, XHTML, Javascript i kaskádový styl 

css, které se všechny podíleli na výstavbě. Jak jsem již zmínil je vytvořen v PHP 

skriptovacím jazyku, a proto vlastní zdrojový kód není jednoduché získat, což je 

pozitivní pro autora, protože nikdo jen tak nepředkládá k veřejnému okoukání svoje 

know-how.   

 

Na ukázku dvě syntaxe zdrojového kódu. 

 
Řádek 1, znak 97: definice typu dokumentu "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" obsahuje 

chyby. 
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">                                   

Příčinou této chyby je posílání XHTML dokumentu s typem „text/html“. 

Řádek 5, znak 75: zjištěn NET zápis. 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-

1250" /                                                                           

 

2.3.2 Analýza zdrojového kódu6 

Adresa: www.klinikapc.cz 

• Datum testování: 1. 04. 2008 
• Celkové hodnocení: 65 % 

 
                                                 
6 Zdroj:http// seo-servis.cz/source-zdrojovy-kod 
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 2.3.3 Dotazník 

Je potřeba celý obchod čas od času aktualizovat a dát lidem možnost k vyjádření 

svých názorů, aby náš obchod nezavrhli a my měli možnost zjistit, co by se jim líbilo, 

abychom se více zákazníkům přiblížili. Proto by bylo dobré zavrhnout do 

elektronického obchodu dotazník, v kterém by se mohli vyjádřit potencionální zákazníci 

k možným změnám. Obsahoval by tyto témata  

• design, grafické zpracování 

• kvalita zdrojového kódu 

• přístupnost 

• použitelnost 

• účel a zaměření webu 

Zákazník by měl možnost vyjádření se k těmto tématům, nebo by jen mohl napsat, 

že se mu nelíbí barva pozadí stránek. Hlavní je, že lidé uvidí zájem o jejich názor a to 

by je k nám mohlo přiblížit. 

 

2.4 SWOT analýza 

 

Silné stránky 

Asi nejsilnější stránkou elektronického obchodu firmy je jeho snadná obsluha, 

poměrně dobré navedení ke všem důležitým úkonům nutným k provední správné koupi 

nebo objednávky. Velice široký sortiment produktů je neopomenutelnou výhodou. To 

vše je potvrzeno polovičním podílem na zisku firmy. Možnost výběru dodání zásilky 

sem patří také. 

Další silná stránka je, že se přes prodej produktů můžeme dostat až k nabídce 

výstavby wi-fi sítí, kde jsou o této poskytované službě všechny důležité informace. 

Podobně je na tom i možnost poskládání PC tzv. na míru zákazníka, která se nám při 

prohledávání obchodu naskytuje.  
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 Slabé stránky 

Do slabých stránek se řadí rozhodně počet chyb nalezených ve zdrojovém kódu, 

které se objeví po zadání stránky do validátoru, některé z těchto chyb se opakují. Další 

slabá stránka je rozhodně nemožnost zákazníků se vyjádřit k celému elektronickému 

obchodu, jeho stavbě i ostatním důležitým částem jako grafice, atd.    

  

Příležitosti  
Jako největší příležitost firmy vidím v celkovém rychlém přesunu ze všech 

zastaralých metod v pracovní oblasti na informační technologie. A nesmím opomenout 

samotnou oblast podnikání, která se rozvíjí kupředu a s tím vším souvisí. Zejména 

přechod na elektronické obchodování bylo velmi důležitým krokem. Zvláště v době, 

kdy lidé začínají být líní vůbec něco dělat. To vše zapříčiňuje důležitost tohoto přesunu, 

ale zároveň jde pokrok velice rychle dopředu, a proto je velice podstatné ho neustále 

rozvíjet. I z tohoto důvodu je důležité mít dobrý začátek, který firma má. 

 

Hrozby  

Snad jedinou a největší hrozbou je konkurence, se kterou zatím GAME LAND i 

když je mladší než ostatní firmy, svádí zarputilý boj bez jasného vítěze. Dalo by se tak 

říci že se trh dělí rovným dílem. Sem tam se objeví nějaký nepatrný problém ve formě 

například přepravních služeb, které se firma snaží okamžitým způsobem vyřešit. 
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3 Teoretická východiska 

 

3.1 Elektronický obchod 

 
Elektronický obchod zahrnuje jakoukoli obchodní operaci uzavíranou mezi dvěmi 

stranami podle platných právních předpisů. Nejčastěji je realizovaná na dálku 

prostřednictvím internetových stránek, které si každá firma svým způsobem zajišťuje 

sama, ať pomocí  počítačů nebo webů koncových uživatelů ve formě jak fyzických tak i 

právnických osob. Máme dva základní typy obchodů, jeden zajišťuje prodávání a 

doručování produktů ve hmotné formě ( prodej informačních technologií např. 

www.klinikapc.cz) a druhý ve formě digitální (prodej zpráv www.idnes.cz).  [Frimmel, 

2002] [Madleňák, 2004] [Beneš, 2001] 

 

E-shop, elektronický obchod (někdy také eshop, internetový obchod nebo online 

obchod) je speciální webová aplikace sloužící ke zprostředkování obchodních transakcí 

na internetu, většinou v oblasti B2C. [Frimmel, 2002] [Madleňák, 2004] [Beneš, 2001] 

 

Základem e-shopu je běžný katalog výrobků, jež jsou obvykle řazeny do kategorií 

(kategorie se však často prolínají). E-shop se tedy skládá z detailů jednotlivých výrobků 

a přehledů výrobků v daných kategoriích. Součástí navigace e-shopu bývají také různá 

vyhledávání, buď na principu fulltextu nebo na základě třídění podle vlastností 

produktů. Ze zákona musí být součástí e-shopu také další informace, např. kontaktní 

údaje, obchodní podmínky apod. Výjimkou nejsou ani různé články, např. recenze 

nabízených produktů. [Frimmel, 2002] [Madleňák, 2004] [Beneš, 2001] 
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 Základní dělení elektronických obchodů 
 

1, B2B (business to business) – podnikatel – podnikatel – řídí se občanským 

zákoníkem. Typy B2B představují formu obchodování mezi podniky a obchodníky jak 

fyzickými tak i právnickými. Jsou základní kamenem elektronického obchodování. Na 

trhu působí nejdéle a jsou nejzajímavější i z pohledu finanční stránky. Tyto obchody se 

neuskutečňují jen po internetu, ale mohou působit ve firmách, tvořících určitou 

partnerskou skupinu, jako interní síť. S tímto typem souvisí i možnost automatického 

zpracování objednávek v případě, že se na skladě sníží počet zboží pod určitou hranici. 

Obchodní stránka je realizována na velkých tržištích rozdělených podle komodit, se 

kterými se na dané části obchoduje. Samotné zboží není určeno pro koncové 

spotřebitele, ale má se sním dále obchodovat.  [Frimmel, 2002] [Madleňák, 2004] 

[Beneš, 2001] 

 

 

2, B2C (business to consumer) – dodavatel - spotřebitel – na tyto vztahy dopadá  

občanský zákoník, zákon na ochranu spotřebitele a zákon o odpovědnosti za škodu 

způsobenou vadou výrobku. Typy obchodů B2C vystupují jako smlouvy mezi 

dodavatelem a spotřebitelem. Spotřebitel je fyzická nebo právnická osoba, která 

nakupuje výrobky nebo užívá služby za účelem osobní spotřeby. Druhou smluvní 

stranou je dodavatel, osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své 

obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Také podnikatel může vystupovat jako 

spotřebitel, a to v případě, že si věc nepořizuje pro své podnikatelské záměry. Mnohdy 

dochází k situaci, kdy není zcela jasné, zda jedná v rámci podnikatelské činnosti nebo 

ne. V případě elektronických obchodů je situace o to složitější, že ačkoli oba účastníci 

jsou podnikatelé, u kupujícího nemusí být díky povaze e-smluv zcela zřetelné, za jakým 

účelem si kupující věc pořizuje. [Frimmel, 2002] [Madleňák, 2004] [Beneš, 2001] 

 

 

3, C2C (consumer to consumer) – spotřebitel - spotřebitel – upravuje obchodní 

zákoník. Obchod typu C2C  se uskutečňuje mezi dvěma stranami, přičemž ani jedna 

v tomto případě nevystupuje jako osoba s podnikatelským záměrem, tudíž je definován 
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 jako spotřebitel. Nejznámější u nás je www.aukro.cz, který prodává formou držeb. 

Stávají se velmi oblíbenými hlavně v poslední době. [Frimmel, 2002] [Madleňák, 2004] 

[Beneš, 2001] 

 

 

4, C2B (consumer to business) – spotřebitel – podnikatel. Typ C2B je uskutečňován 

když zákazník osloví podnikatele. Může tak definovat zboží a cenu a vyzvat 

obchodníky k podání nabídek na uzavření smlouvy. Dochází k tomu například, když si 

chce zákazník koupit letenku na poslední chvíli. Dostane tak nabídku místa, které b 

zůstalo prázdné. Není moc rozšířen.  [Frimmel, 2002] [Madleňák, 2004] [Beneš, 2001] 

 

 

5, B2G/A (business to government) – podnikatel – stát. Tyto obchody zahrnují vztahy 

ke státní správě. Patří sem například elektronické podání daňového přiznání, celních 

dokumentů, atd.  

 

 

Jak elektronický obchod funguje? 
 

Elektronický obchod funguje stejně jako kamenný, jen je uskutečňován 

prostřednictvím internetu, interní sítě, apod. Zákazník si prohlídne zboží z jakéhokoli 

přístupného místa (nejlépe domov) a v případě, že se rozhodne pro koupi nebo 

objednávku umístí vybraný produkt do košíku. Zároveň si zvolí typ platby a předání 

produktu. Dnes patří mezi základní typy platba na dobírku, bezhotovostní platební styk 

pomocí banky nebo v hotovosti. Typ platby závisí na způsobu převzetí koupeného či 

objednaného zboží. Odesláním informace na prodejnu o koupi nebo objednávce zboží  

zákazník s firmou uzavře určitý typ smlouvy, kterou se zavazuje dodržet a zároveň z ní 

vyplývají prava i povinnosti obou smluvních stran. Nezáleží na typu obchodu. 

[Frimmel, 2002] [Madleňák, 2004] [Beneš, 2001] 
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 3.1.1 Jaké jsou výhody a nevýhody elektronického obchodu?7 

Výhody Nevýhody 

Nový distribuční kanál Nebezpečí "pirátů" zlodějů myšlenek

Minimální náklady na zahájení podnikání Nezralost trhu pro nabízenou službu 

Automatizace procesů, odstranění chybovosti Někdy slabá právní ochrana 

Vysoký počet potencionálních zákazníků   

Na rozdíl od klasického obchodu se e-commerce při přenosu informací spoléhá na bity. 

Bit jako základní jednotka informace může být přenášen jediným elektronem. Může být 

se zanedbatelnými náklady přijat a zpracován počítačem, tisíckrát zkopírován a během 

okamžiku odeslán na tisíc míst na opačné straně zeměkoule. Vzhledem k tomu se 

využívání hmotných nosičů zpráv, jako je papír při poštovní korespondenci nebo člověk 

v osobním jednání, projevuje jako příliš pomalé a příliš drahé. Zvýšení rychlosti 

obchodování a efektivity operací má pro obchod velký význam - pro ČR konkrétně 

znamená zvýšení exportního potenciálu a konkurenceschopnosti. 

Při hodnocení významu e-commerce pro určitý sektor je v zásadě třeba vycházet z 

rozdílu mezi hmotným a nehmotným zbožím. Hmotné zboží vyžaduje fyzické spojení 

mezi stranami kontraktu (např. poštou), obchod s nehmotným zbožím (zpravodajství, 

hudba, noviny, filmy, pornografie, počítačové hry) může být prováděn plně 

elektronicky. 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Zdroj: URL:http//www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/elektronicky-
obchod/1000818/7013/#zakl.druhy_eo 
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 Podíly na elektronickém obchodování 

Obrázek 88 – Podíly států na elektronickém obchodování za rok 1999 - 2000  

 
 

 
Obrázek 99  - Vývoj obratu EO 1999/2001 

 

 

 

 
                                                 
8 Zdroj: URL: http://archive.cabinetoffice.gov.uk/e-envoy/e-statmap-images-indiv/$file/indiv-b2c-    
                        percent.big.gif 
9 Zdroj: URL:// http://interval.cz/clanky/jak-si-vedou-ceske-elektronicke-obchody/ 
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 3.2 Technické prostředky pro tvorbu EO 

 

3.2.1 Programovací jazyky10 

XHTML (extensible hypertext markup language – „rozšiřitelný hypertextový 

značkovací jazyk“) je značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových dokumentů v 

prostředí WWW. Původně se předpokládalo, že se stane nástupcem jazyka HTML, 

jehož vývoj byl verzí 4.01 ukončen. V roce 2007 však došlo k založení pracovní 

skupiny, která má za cíl vytvořit novou verzi HTML, která ponese označení HTML 5.0. 

XHTML je stále paralelně vyvíjeno a nyní se pracuje na verzi 2.0. [Hlavenka, 2005]  

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor, „PHP:, původně Personal Home Page) je 

skriptovací programovací jazyk, určený především pro programování dynamických 

internetových stránek. Nejčastěji se začleňuje přímo do struktury jazyka HTML, 

XHTML či WML, což je velmi výhodné pro tvorbu webových aplikací. PHP, lze ovšem 

také použít i k tvorbě konzolových a desktopových aplikací. [Mihule, 2003] 

PHP skripty jsou prováděny na straně serveru, k uživateli je přenášen až 

výsledek jejich činnosti. Syntaxe jazyka kombinuje hned několik programovacích 

jazyků (C, Pascal a Java). PHP je nezávislý na platformě, skripty fungují bez úprav na 

mnoha různých operačních systémech. Obsahuje rozsáhlé knihovny funkcí pro 

zpracování textu, grafiky, práci se soubory, přístup k většině databázových serverů. 

[Mihule, 2003]  

PHP se stalo velmi oblíbeným především díky jednoduchosti použití a tomu, že 

kombinuje vlastnosti více programovacích jazyků a nechává tak vývojáři částečnou 

svobodu v syntaxi. V kombinaci s databázovým serverem (především s MySQL nebo 

PostgreSQL) a webovým serverem Apache je často využíván k tvorbě webových 

aplikací. Díky velmi častému nasazení na serverech se vžila zkratka Lamp – tedy 

spojení Linux, Apache, MySQL a PHP. [Mihule, 2003] 

S verzí PHP 5 se výrazně zlepšil přístup k objektově orientovanému 

programování podobný Javě. Momentálně se pracuje na verzi PHP 6. [Mihule, 2003] 
                                                 
10 Zdroj: URL:http//www.wikipedia.cz 
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 MySQL je databázový systém, vytvořený švédskou firmou MySQL AB. MySQL 

je multiplatformní databáze. Komunikace s ní probíhá – jak už název napovídá – 

pomocí jazyka SQL. Podobně jako u ostatních SQL databází se jedná o dialekt tohoto 

jazyka s některými rozšířeními. [Mihule, 2003] 

Pro svou snadnou implementovatelnost (lze jej instalovat na Linux, Windows, ale 

i další operační systémy), výkon a především díky tomu, že se jedná o volně šiřitelný 

software, má vysoký podíl na v současné době používaných databázích. Velmi oblíbená 

a často nasazovaná je kombinace MySQL, PHP a Apache jako základní software 

webového serveru. [Mihule, 2003] 

MySQL bylo od počátku optimalizováno především na rychlost, a to i za cenu 

některých zjednodušení: má jen jednoduché způsoby zálohování, a až donedávna 

nepodporovalo pohledy, triggery, a uložené procedury. Tyto vlastnosti jsou doplňovány 

teprve v posledních letech, kdy začaly nejčastějším uživatelům produktu – 

programátorům webových stránek – již poněkud scházet. [Mihule, 2003] 

CSS je zkratka pro anglický název Cascading Style Sheets, česky tabulky 

kaskádových stylů. Je to jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v 

jazycích HTML, XHTML nebo XML. [Hlavenka, 2005] 

Jazyk byl navržen standardizační organizací W3C. Byly vydány zatím dvě verze 

specifikace CSS1 a CSS2 (plus CSS 2.1), pracuje se na verzi CSS3. [Hlavenka, 2005] 

Hlavním smyslem je umožnit návrhářům oddělit vzhled dokumentu od jeho 

struktury a obsahu. Původně to měl umožnit už jazyk HTML, ale v důsledku 

nedostatečných standardů a konkurenčního boje výrobců prohlížečů se vyvinul jinak. 

Starší verze HTML obsahují celou řadu elementů, které nepopisují obsah a strukturu 

dokumentu, ale i způsob jeho zobrazení. Z hlediska zpracování dokumentů a 

vyhledávání informací není takový vývoj žádoucí. [Hlavenka, 2005] 

Java je jedním z nejpoužívanějších programovacích jazyků na světě. Díky své 

přenositelnost je používán pro programy, které mají pracovat na různých systémech 

počínaje čipovými kartami, přes mobilní telefony a různá zabudovaná zařízení, aplikace 
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 pro desktopové počítače až po rozsáhlé distribuované systémy pracující na řadě 

spolupracujících počítačů rozprostřené po celém světě. Dne 8. května 2007  byly 

volněny zdrojové kódy Javy (cca 2,5 miliónů řádků kódu) a Java bude dále vyvíjena 

jako open source.  [Hlavenka, 2005] 

 

3.3 Homepage  

 
Homepage je úvodní stránkou webového rozhraní, tvořícího elektronický obchod 

nebo jen firemní web nebo interní sítě. Musí obsahovat základní prvky, díky kterým 

působí na člověka jako nejdůležitější stránka, kterou také je. [Krug, 2006] 

 

Obsahová část  
Obsahová část je velmi důležitou, protože právě v ní se nachází seznam veškerého 

zboží, které se dá koupit. Uživatelé mají rádi jednoduché a výstižné texty, které je 

nezdržují od toho, co chtějí zrovna v dané chvíli na webu udělat, protože na to mají 

mnohdy velice málo času. Je velice důležité, aby probíhala její pravidelná aktualizace, 

která upozorňuje na změny v podobě různých akcí a slevněného zboží. Je to taková 

vlastní reklama. [Krug, 2006] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Validita stránek a navigace 
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 3.4.1 Validita stránek11 

Validita 

Každý, ať už programovací nebo kódovací, jazyk má svojí syntaxi (gramatiku), 

kterou je nutno dodržovat. Přesnou specifikaci naleznete zde HTML, CSS. Tímto je 

například v (X)HTML myšleno dodržování velikosti písmen tagů, uvozovek u hodnot 

(barvy, pozice...) a v CSS pak dodržování hodnot u selektorů. [Krug, 2006] [Hlavenka, 

2005] 

Kontrola validity 

Pro ověření správnosti, ať už vlastních nebo cizích stránek, je několik možností 

jak to provést. Nejběžnějším způsobem jsou stránky http://validator.w3.org/ pro HTML 

a http://jigsaw.w3.org/css-validator/ pro CSS. Dále pak je možnost si stáhnout jakýkoliv 

offline validátor, nejlépe ale s integrací HTML Tidy (nástroj pro automatickou 

opravou kódu).  

Shrnutí 

Proč mít validní stránky? 

- Správné zobrazení ve všech prohlížečích 

- Správné zobrazení stránek na PDA či mobilních telefonech 

- Lepší čitelnost pro vyhledávací roboty - Google, Seznam atp. 

- Čitelnější zobrazení při vypnutí kaskádových stylů (CSS) 

- Rychlejší načtení stránky 

- Je to Váš kód, Vaše vizitka a určuje profesionalitu tvorby 
 

 

 

Navigace 
Navigace jako taková slouží pro přehlednost a snadnou manipulaci stránek, Je to 

taková mapa, na které vidíme kde se nacházíme my, kde se nachází to, které zboží 

                                                 
11 Zdroj: URL: http://www.owebu.cz/obecne/vypis.php?clanek=713 
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 hledáme a pro obecnou orientaci na určitých stránkách. Také by měla každá stránka 

obsahovat zpětný odkaz na homepage pro případ, že bychom se ztratili. Nesmíme 

opomenout propojení stránek odkazy, což je velmi důležité při vyhledávání na internetu. 

Poslední dobou je velice rozšířena a obecně uznávána navigace pomocí záložek. Pokud 

je dobře provedena je velice rychlá a přehledná.  [Krug, 2006] 

 

 

 
 

3.5 Název stránek 

Udává nám jak se stránka jmenuje. Každá stránky, by měla mít vlastní název, 

který by se neměl spojovat s názvem webu nebo logem. Je velmi důležitý i pro navigaci. 

[Krug, 2006] 

 

3.6 Dotazník 

 
Dotazník12 je jedním z nejběžnějších nástrojů pro sběr dat pro různé typy 

průzkumů. Skládá se ze série otázek, jejichž cílem je získat názory a fakta od 

respondentů. Oproti jiným typům průzkumů (jako například osobní nebo telefonický 

rozhovor, pozorování, skupinový rozhovor, atd.) je možné prostřednictvím dotazníku 

získat informace s mnohem menší námahou a levněji. Dále se výsledná data dají 

mnohem jednodušeji zpracovávat. 

Přes tyto výhody může být sestavení a správné vyhodnoceni dotazníku dost 

obtížné, obzvláště pokud jej nezpracovává odborník. Otázky mohou být špatně 

formulovány, navržené odpovědi nemusí poskytovat potřebný prostor pro validní 

odpovědi, forma nebo obsah dotazníku může odradit od dokončení jeho vyplňování a 

nakonec ani výsledky nemusí být dostatečně relevantní pro naplnění cíle dotazování. 

                                                 
12 Zdroj: URL: http://www.dotaznik-online.cz/ 
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 Při tvorbě takového dotazníku je potřeba si uvědomovat: 

• co by měl dotazník splňovat, 

• jakou strukturu by měl mít dotazník, 

• jaké typy otázek v dotazníku zvolit, 

• jak formulovat jednotlivé otázky, 

• jak motivovat respondenty k vyplnění dotazníku, 

• jak se vyvarovat nejběžnějších chyb. 
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 4 Vlastní návrhy řešení 

4.1 Validita zdrojového kódu  

 

Pomocí validátoru validatorw313 jsem zjistil chyby ve zdrojovém kódu. Jejich 

odstraněním zajistíme validitu stránek, čímž snížíme riziko možných chyb při 

zobrazování stránek u koncových uživatelů. 

 

Přehled nejběžnějších chyb nelezených ve zdrojovém kódu 

definice typu dokumentu  

 
"-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" obsahuje chyby. 

PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">  

                                                                      

Příčinou této chyby je posílání XHTML dokumentu s typem „text/html“. 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> 

Oprava deklarace typu dokumentu nesníží přístupnost webu, ani neohrozí 

funkčnost, neboť všechny prohlížeče již nyní v souladu s doporučením W3C považují 

validovaný kód za (rozbité) HTML. Korektní deklarace pro HTML dokument vypadá 

takto: 

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

charset=windows-1250" /> 

 

                                                 
13 Zdroj URL: http//validatorw3.cz 
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 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

 

zjištěn NET zápis 

 

Podle nepříliš známých pravidel HTML může být počáteční značka elementu 

ukončena lomítkem. Říká se tomu NET zápis. Specifikace dovoluje zapsat 

<h1>tohle</h1> jako <h1/tohle/, <br> jako <br/, <img> jako <img/ a tak dále. 

Prohlížeče tento podivný druh syntaxe příliš nepodporují kvůli značnému množství 

dokumentů spoléhajících se na porušování webových standardů, přesto však je stále 

právoplatnou součástí jazyka. 

Validovaný dokument bude, je v prohlížeči (či v jakémkoli jiném cílovém 

zařízení) rozebírán HTML parserem, takže se na něj HTML pravidla samozřejmě 

vztahují. V prohlížečích nerespektujících specifikaci (těch je většina) bude lomítko s 

velkou pravděpodobností ignorováno jako každý jiný znak nepatřící do počáteční 

značky. 

Existence NET zápisu může někdy zamaskovat problém, pokud třeba zapomenete dát 

URL adresu v atributu do uvozovek. 

 

nedovolený oddělovač "/"; zde smí být pouze bílé znaky či většítko 

 
=26' class='podmenu'>Pc sestava</a></li /><li><a 

href='index.php?on_page=1&idmenu 

                                        

nedovolený oddělovač "/"; zde smí být pouze bílé znaky či většítko 

nu=20' class='podmenu'>Tiskárny</a></li /><li><a 

href='index.php?on_page=1&idmenu 

 

Lomítko se dá jednoduše pryč a syntaxe se ukončí známým způsobem. 
nu=20' class='podmenu'>Tiskárny</a></li><li><a 

href='index.php?on_page=1&idmenu 
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nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG" nebo povinný 

atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden 

 
'top' src="http://status.icq.com/online.gif? 

icq=232715119&img=5" alt=“alternativni text“> icq: 232-715-

11 

 

 <img src="img/mapa.gif" alt="alternativni text" 

class="noram" width="350" height="259" / 

 

Zde jsem jen uvedl a nadefinoval povinný atribut alt.  

 

ukončovací značka elementu "B" je vynechána, což jeho deklarace 

nepřipouští 
      <li class="svzelena"><b> 

                            

ukončovací značka elementu "A" je vynechána, což jeho deklarace 
nepřipouští 
 
        <a href="http://www.toplist.cz/"  

onclick="window.open(this.href);return >  

 

U těchto dvou syntaxí stačí jen doplnit ukončovací značky elementů, které jsou červeně 

vyznačeny. 

neznámý atribut "LANG" 

sestavy,Blansko,Game Land, prodej,servis,počítač,akce,notebok,monitor" 

lang="cz" /      
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 Zde je použit atribut, který není v definici typu dokumentu u tohoto elementu 

dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci 

odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde 

o atribut „target“ nebo „align“). Druhou možností je, že se užívá nějaká proprietární 

extenze jazyka, třeba „marginheight“ (použít raději CSS) nebo „autocomplete“. 

Nejjednoduší oprava je prosté smazání atributu. 

sestavy,Blansko,Game Land, prodej,servis,počítač,akce,notebok,monitor" /      

 

 

4.2 Domovská stránka 

 

Na otázku co má obsahovat správná domovská stránka nejde jen tak odpovědět, 

ale každá domovská stránka, ať malého či velkého serveru, musí obsahovat základní 

věci, které z ní tvoří základní kámen celého serveru, v našem případě elektronického 

obchodu (dále už jen serveru). Musíme počítat s tím, že domovská stránka je první a 

často i jediná, kterou uživatel uvidí, a proto by měla být jednoduchá, samovysvětlující a 

neměla by nutit uživatele přemýšlet. Všechny tyto zásady by měly platit v podstatě na 

celý server.  

 

Základní prvky domovské stránky: 

 

Logo a poslání serveru – hned na začátku se musí uživatel dozvědět o jaký server se 

jedná a k čemu slouží, velmi výhodné k určení poslání serveru je slogan, ten musí 

ovšem splňovat určitá kritéria, nesmí být dlouhý, optimální je tak 6 slov, musí být jasný, 

informativní a samovysvětlující, vhodné je místo hned vedle loga 

 

Hierarchie serveru – z domovské stránky by mělo být jasné co a kde můžu děla t a 

najít, pomůže nám perzistentní navigace 

 

Vyhledávání – není nutností v našem případě 
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Lákadla – podobně jako obal časopisu, musí domovská stránka upozornit na obsahové 

upoutávky ( nejlepší informace, čerstvé informace) a funkční upoutávky ( informace 

lákající nás k prozkoumání serveru dále, např. registrace, apod.) 

 

Aktuální obsah – je oblast stránky, která by měla být často aktualizována, aby měl 

uživatel pocit že není stránka mrtvá 

 

Výměnné reklamy – také je dobré mít prostor pro reklamy  

 

Registrace – pokud jí server využívá měla by zde být pro zkrácení cesty registrovaným 

uživatelům  

 

Zástupci – zástupci nejžádanějších informací pro zkrácení hledání 

 

Ukázat cestu k tomu co hledáme i k tomu co nehledáme, kde začít a tím si získat 

důvěru uživatelů. 

 

Prototyp domovské stránky 
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Na naší domovské stránce nemusí být úplně všechny tyto základní prvky ale ukážeme si 

kolik z nich máme. 
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Na naší stránce máme 4 základní prvky z 12, což je velice pochmurné nemluvě o tom, 

že nemáme na místě obsahu nic.  
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 Tohle je upravená stránky po přidání 5 dalších základních znaků 
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 4.3 Obsahová část  

 

Obsahovou část je velice nutné pravidelně aktualizovat, abychom upozorňovali na 

akční slevy. Funguje navíc jako prostředek pro udržení zákazníkova zájmu na našich 

stránkách. Na prázdné stránky se nikdo dívat nebude. Velké obrázky  a jen základní text 

jsou velice důležité prvky jak toho dosáhnout. Rozhodně musíme dávat pozor na to co 

na stránku umisťujeme, protože některé produkty jsou zajímavější než jiné. 

Domovská stránka je odbytá nejvíce. Je potřeba do ní vložit akční slevové zboží. 

V případě, že zrovna žádné akce nemáme, tak zboží volně dostupné v prodejně. Viz. 

část homepage. 

Stránka obchodní podmínky by chtěla doplnit o postup při objednávání zboží. To 

že tento postup nikde není, vidím jako chybu. 

Záložky kontakt a internet jsou celkem v pořádku.  

E-shop v téhle oblasti má také nepatrné chyby, ale spíše už v jednotlivých 

podsekcích. Například podsekce úvod je úplně zbytečná. Mnohem jednoduší by bylo ji 

odstranit než předělávat. Stejně podsekce objednávky, která nás po kliknutí na ni 

přehodí do podsekce klient.. 

U podsekce konfigurátory by se jednotlivé záložky daly předělat na funkční 

odkazy umístěné do volného prostoru stránky. Zjednodušilo by to zákazníkovo vnímání 

stránek a navíc by se zákazník nemusel soustředit na to, co je pod další záložkou a mám 

na ni klinknout?  
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 Mohlo by to vypadat nějak takhle  

 

 

 

 

 

4.4 E-marketing 

E- marketing je sám o sobě velice výhodný díky jeho schopnosti se sám prodat a 

zvýraznit. Internet je moderní a dynamické médium s dlouhodobě nejrychleji rostoucím 

sektorem mediálního trhu. Je nedílnou součástí mediamixu a díky svému soustavnému 

rozvoji neustále nabízí nové možnosti a formáty reklamy. Návštěvnost internetových 

serverů se stále zvyšuje a taktéž roste i počet lidí, kteří využijí internet k on-line 

nákupům. 
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 4.4.1 Typy reklamních kampaní:14 

PPC – pay-per-click kontextová reklama 

Reklama se zobrazuje ve vyhledávačích podle vyhledávaných slovních spojení, 

nebo podle obsahu stránek, na kterých je umístěna Vaše reklamní plocha. 

Výměnný reklamní systém 

Reklama se zobrazuje v síti menších www stránek, které si zobrazováním reklamy 

jiných členů na svých stránkách spoří kredity, za které si pak nechají zobrazovat 

reklamu. V takovýchto systémech lze kredity zakoupit. 

Zakoupení reklamy na vybraných serverech 

Lze se dohodnout s různými servery na zobrazování reklamy na jejich stránkách 

za pronájem reklamní plochy. Je ale potřeba vybrat server se správným zaměřením, aby 

byla kampaň účinná.  

Nákup zvýhodněné pozice ve vyhledávačích 

Je možné si koupit tzv. sponzorovaný odkaz ve vyhledávačích Seznam.cz, 

Centrum.cz, Atlas.cz apod., který se zobrazí nad výsledky vyhledání na dané slovo neo 

slovní spojení. 

 

Jednou ze základních, nejjednodušších a nejpříznivějších možností pro zvýraznění 

marketingu je reklamní banner.  Jsou jednoduchou a levnou variantou, alespoň při 

výrobě. Jsou různé možnosti jejich umístění na stránkách, jako formou výměny s jiným 

serverem, nebo zaplacením za reklamní místo.  

 

Ukázka banneru  

 
 

 
                                                 
14 Zdroj: URL:http://www.kolafa.cz/e-marketing.php 
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 4.5 Navigace 

 

Dva základní účely navigace jsou zcela zřejmé. Má nám pomoci najít to, co 

hledáme a říci, kde jsme. Je důležité, abychom každou samostatnou stránku nazvali 

vlastním názvem, na které pak v navigaci budeme odkazovat. Další důležité vlastnosti 

jsou: 

 

Poskytuje nám opěrné body – nikdo se necítí dobře ztracený  a právě tyto opěrné body 

nás nenechají se ztratit 

 

Říká nám, co všechno tady je – pokud rozumíme navigaci pochopíme hierarchii, a 

pokud rozumíme hierarchii odkryje se nám obsah webu 

 

Říká nám, jak máme stránky používat – pokud je správně navržena implicitně nám 

říká, kde máme začít a jak máme pokračovat 

 

Vzbuzuje důvěru v lidi, kteří stránky vybudovali – je to jeden z důležitých faktorů 

při rozhodování zda se vrátit, nebo vyzkoušet jiný obchod 

 

Navigace by měla být na všech stránkách stejná, možná jen v případě domovské stránky 

je možné ji upravit, ale v základních bodech musí zůstat stejná. Je také velmi důležité 

aby se částí navigace stali tzv. drobky, které nám neustále ukazují, kde se nacházíme. 

Navíc nám umožňuje se jednoduchým způsobem vrátit na jakýkoliv úsek prošlé cesty. I 

při tvorbě těchto drobků je důležité dodržovat určitá pravidla: 

 

Používejte malé písmo – jedná se jen o doplněk 

 

Použijte slova „Zde se nacházíte“ – je lepší je udělat samovysvětlující se, i když 

většina lidí ví, co znamenají 

 

Poslední položku uveďte tučně – poslední položkou je název aktuální stránky a měla 

by tak mít zaslouženou důležitost 
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 Nepoužívejte je místo názvu stránky – nadpisy stránek obyčejně čekáme jinde než 

na konci nějakého seznamu 

 
Takhle vypadá mapa webu 

 

Obrázek 10 – Navigace obchodu 
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4.6 Dotazník 

 

Základním podnětem pro vytvoření takového dotazníku je zájem o zjištění 

informací týkajících se vztahu mezi naším elektronickým obchodem a zákazníkem či 

uživatelem. Nebudu zde dotazník vytvářet ani z pohledu vývojářského ani z pohledu 

designu. Chci se zaměřit na otázky, které by měly zajímat každého provozovatele 

takového obchodu jaký optimalizujeme, k čemuž nám dopomohou. Nejzákladnější věcí 

je, aby byl zákazník spokojen.   

Základy tvorby dotazníku 

Dotazník by měl na první pohled upoutat pozornost, nesmí respondenta hned na 

začátku odradit. Je potřeba se zaměřit především na: 

• srozumitelnost, 

• přehlednost a snadnou orientaci, 

• jednoduchost vyplňování, 

• jazykovou korektnost, 

• typografickou úpravu, 

• grafickou úpravu. 

Otázky dotazníku: 

I když budou otázky možná na první pohled působit velice jednoduše musíme 

pamatovat, že v jednoduchosti je krása, a že čím jednoduší na pochopení web je, tím 

lépe funguje. 

 

 Je nám schopný uživatel po prvním kontaktu s webem říci k čemu slouží a jak se 

jmenuje firma, které stránky patří a co firma prodává? 

Tato otázka je prostá, ale ne každý člověk je si toho vědom, a když to potřebuje 

najednou vědět musí to pracně hledat. Zjistíme, jestli naše domovská stránka a 

obsahová část splňuje svůj účel. 
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 Na co jste klikli jako první? 

To by nám mělo říci, co je nejžádanější, a proto bychom to měli dát do popředí nebo 

nějak zvýraznit.  

 

 Vím, kde co najdu a kde se právě nacházím? 

Odpověď na tuto otázku nám dává obrázek o pochopení naší navigace zákazníkem, což 

potřebuje, abychom věděli zda zákazníci po našem webu nebloudí. 

 

Je dobré přidat i otestování malého úkolu. Nejdříve by jsme si zvolili nějaký 

produkt v nabídce a pak položili otázku. Např. něco jako „Jak těžké by pro vás bylo 

koupit si například tiskárnu HP 550?“. Jestli ho najdeme lehce nebo těžce my nemá 

význam, protože každý pracuje jinak.   

 

Na začátek můžeme přidat pár otázek pro odreagování a k získání informací o 

uživateli, abychom měli přehled, kdo odpovídal. Např. něco jako: 

Jak dlouho denně strávíte u počítače? 

Pracujete v oboru informačních technologií? 

Používáte podobné servery k nakupování? 

 

Rozhodná je i délka dotazníku. Neměl by být moc dlouhý, aby nám neodradil 

zájemce, proto se má šetřit se zbytečnými otázkami. Velký důraz musíme klást spíše na 

upoutání zákazníků k dotazníku. Je jasné že se lidé nepohrnou vyplňovat něco jim nic 

nedá, a proto je tato část velmi problematická. Zkusit něco jako úplatky ve formě 

kuponů na slevu, toho nejsem zrovna zastánce. 

Zvolil bych spíše strategii, něco jako tyto kroky: 

Na začátku dotazníku by měl být stručný úvod, který by měl dotazovanou osobu: 

• slušně oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, 

• představit náplň dotazníku, 

• naznačit význam odpovědí a smysl celého dotazníku (lidé neradi dělají věci, u 

kterých nevidí žádný smysl), a pokud možno zdůraznit přínos správného 

vyplnění pro samotného respondenta (více v části motivace), 



47

 • sdělit stručné pokyny k vyplňování, je-li to nutné - obsáhlé pokyny mohou 

dotazovanou osobu odradit již na začátku, 

• zmínit přibližnou délku vyplňování dotazníku, 

• poděkovat za čas, který bude vyplňování věnovat. 

Na závěr dotazníku je vhodné poděkovat za čas strávený vyplňováním dotazníku. 

Je možné také připsat stručné pokyny k odevzdání dotazníku. 

I u tohoto postupu bychom měli dbát na to, abychom to nepřeháněli 

s nepodstatnými slovy, které odrazují. Stručně, slušně je ověřeno léty praxe.  

 

 
Obrázek 11 – Dotazník 
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5 Přínos práce 

 
Přínos optimalizace elektronického obchodu firmy GAME LAND s.r.o. je hlavně 

ve zvýšení kvality, ve zjednodušení ovladatelnosti webu a v pochopení jeho účelu. 

Všechny tyto a další neméně důležité části optimalizace mají za úkol především 

usnadnit práci uživatelům našeho webového rozhraní. Velmi důležitým přínosem, který 

se již netýká obchodu s pohledu zákazníka, nýbrž z pohledu vlastníků a provozovatelů 

je zvýšení návštěvnosti s následkem zvýšení prodeje.  

V závislosti na části, která je nazvána dotazník, je přinos hlavně v podobě 

možnosti vyjádření se, jak běžného uživatele tak i potencionálního zákazníka, k podobě 

fungování webu, jeho ovladatelnosti a pochopitelnosti jeho účelu. Samozřejmě také 

k jeho grafické podobě a možným dalším vylepšením. První jmenované pohledy jsou 

velmi důležité, protože vzbuzují důvěru a udržují uživatele na stránkách místo toho, aby 

hledali jinde.  

 

Přínosy z pohledu uživatele   Přínosy z pohledu majitele 

 - jednoduší ovladatelnost  - minimální náklady 

 - zvýšení pochopení účelu webu  - zvýšení návštěvnosti 

 - zviditelnění nabídky produktů  - vyšší prodej 

 - optimalizace kódu  - zvýšení důvěry zákazníků v obchod 

   - zjištění uživatelova názoru 
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 6 Závěr 

 
Základním posláním práce je optimalizovat obchod, jak je uvedeno v úvodu práce            

a odpovědět na otázky zmiňované v úvodu práce. Obchod jsem v práci optimalizoval 

otázky zodpověděl, a proto můžu říci, že jsem dosáhl stanovených cílů. Navíc jsem toho 

dosáhl s minimálními náklady, protože moje návrhy neobsahují nic, co by musela 

vytvářet nějaká specializovaná skupina špičkových odborníků v oblasti webové 

vývojářské nebo designérské techniky. 

Na tyto otázky po optimalizaci je velice jednoduché odpovědět. Tohle je web 

firmy GAME LAND s.r.o., která se zabývá prodejem informačních technologií. V této 

části vidím nabídku produktů a různé akce. Tady mám kliknout, když něco hledám a 

tady vidím, kde se nacházím.  

Práce jako celek pomůže ke zlepšení elektronického obchodování ve firmě. Po 

zlepšení obsahové stránky webu navíc majitel zjistí, že je velmi důležité celý web 

pravidelně aktualizovat a měnit obsah nabídky. Prázdné stránky nikdy nevypadaly, 

nevypadají a nebudou vypadat pro zákazníka zajímavě a důvěryhodně. 
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