
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
ÚSTAV INFORMATIKY

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT
INSTITUTE OF INFORMATICS

NÁVRH DATABÁZE A WEBOVÝCH STRÁNEK FIRMY

DESIGN OF DATABASE AND COMPANY WEBSITE

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE MILAN SLOBODNÍK
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. JIŘÍ KŘÍŽ, Ph.D.
SUPERVISOR

BRNO 2008







Anotace 

Bakalářská práce popisuje návrh databáze a postup při tvorbě firemního webu. 

Práce seznamuje se základními teoretickými východisky, analyzuje současný problém 

ve firmě a snaží se jej vhodnými metodami řešit. Návrh řešení problému je rozdělen na 

dvě části: Webové stránky a Databáze. Obsahem první části je podrobný popis kroků, 

kterými tvorba webu prochází: Konzultace, Prvotní návrh, Programování, Grafický 

návrh a Umístění webové prezentace na internet.  

V druhé části je vytvořen návrh databázového modelu, tabulek a vazeb mezi 

nimi.  

 

Abstract 

The bachleor's thesis describes the database design and the process of company 

website design. This work is concerned with the basic theoretical resource and it also 

analyses current problem in the company trying to solve it in a suitable way. 

The decision procedure is divided into 2 parts: Company website and Database. 

The content of the first part is the detailed description of each steps, which web design 

is coming through: The counsel, Primary draft, Programming, Graphic concept and 

Location of web presentation on the internet.  

In the second part database model, the tables and coupling between them are 

created. 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem databáze a webových stránek 

geodetické a kartografické společnosti G.K.S. spol. s r.o.  

V první řadě jsou v této práci vymezeny teoretická východiska, poté 

analyzovány nejzávažnější nedostatky zastaralých webových stránek a databáze firmy. 

Další část je věnována návrhu vlastního řešení vyskytnutého problému. Shrnutí celé 

práce je zmíněno v závěrečné kapitole.  

Práce popisuje jednotlivé kroky, kterými návrh webových stránek prochází. 

Zmiňuje všechny důležité metody a pravidla při návrhu.   

Hlavní část práce se zabývá naprogramováním nové firemní webové prezentace, 

navržením jejich grafických prvků a vytvoření návrhu databáze.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

1.1 Vymezení problému 

Práce řeší problém, který se vyskytoval v geodetické a kartografické společnosti 

G.K.S. spol. s r.o.  

Webové stránky, které prezentovaly donedávna tuto společnost na internetu byly 

nedostačující. Byly tvořeny zastaralými metodami, grafická i obsahová stránka byla na 

velice nízké úrovni.  

Tato firma je značně omezována skutečností, že nedisponuje žádným 

databázovým systémem.  

1.2 Cíl práce 

Cílem práce je navržení nové firemní webové prezentace, která bude odpovídat 

současným standardům, bude dodržovat pravidla při tvorbě webových stránek a bude 

mít veškeré náležitosti moderní doby. Cílem je tedy naprogramovat zdrojové kódy, 

implementovat texty a navrhnout grafické prvky.  

Dílčím cílem, kterého se práce snaží dosáhnout, je vytvoření návrhu databáze, 

která by nahradila současnou neefektivní evidenci zakázek. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Značkovací jazyky 

První hypertextový značkovací jazyk pro tvorbu webových stránek byl 

HTML 2.0. Tato specifikace ale neposkytla tvůrcům webu mnoho možností k vytváření 

grafických stránek. Později došlo tedy k nástupu HTML 3.2, která definovala pouze 

vzhled a postrádala strukturální význam. Verzí HTML 4.0., která vyšla posléze, vznikl 

již docela mocný jazyk pro definici struktury dokumentu, a vzhled dokumentu nechává 

v podstatě výhradně na CSS (Cascading Style Sheets) neboli kaskádové styly. Aby měli 

tvůrci webů dostatek času si na tuto normu zvyknout, dochází k vydání vedle striktní 

verze také přechodná verze HTML 4.0 Transitional, která toleruje vzhledové atributy 

HTML 3.2 a zároveň obsahuje všechny výhody a vylepšení HTML 4.0 Strict, a norma 

HTML 4.0 Frameset, která byla rozšířena  o elementy pro definici rámů. Tato norma 

prošla několika vylepšeními a dala tím za vznik HTML 4.01. Tato verze již obsahuje 

kompletní popis jazyka a všechny následující specifikace jazyků pro tvorbu webu, které 

dosud vyšly, se na ni odkazují. V další fázi bylo potřeba definovat HTML jako 

podmnožinu jazyka XML (eXtensible Markup Language - rozšiřitelný značkovací 

jazyk). Nově vytvořený jazyk dostal jméno XHTML (eXtensible HyperText Markup 

Language - rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk) a jeho první specifikace se 

označuje XHTML 1.0. Tato specifikace je stejná jako specifikace HTML 4.01, jsou zde 

pouze integrována pravidla XML. Dále opět vzniká přechodná verze XHTML 1.0 

Transitional, která je vůči pravidlům shovívavější. [14]   

2.1.1 Jazyk HTML 

HTML je jazyk, který má přesně definovanou syntaxi a  internetovému 

prohlížeči říká, jak má webovou stránku zobrazit na monitoru uživatele. Základním 

principem tedy je, že s pomocí jazyka HTML označíme text nebo jeho jednotlivé části 

podle jejich významu. Označíme, která část textu je nadpis, odstavec, seznam a 

podobně. [2] 
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2.1.1.1 Párové a nepárové tagy 

Tagy neboli značky jazyka HTML jsou uzavřeny do ostrých závorek <>. Určují, 

jak bude daná webová stránka zobrazena. Vlastním obsahem webové stránky je vše, co 

se v těchto značkách nenachází. Tagy jsou rozděleny na párové a nepárové. [2] 

Párové tagy musí začínat i končit stejným tagem. Ke konci tagu je přidáno 

lomítko.  Například tělo stránky, neboli <body>, což je začátek těla stránky a koncem 

těla stránky je </body>. [2] 

Nepárové tagy slouží ke vložení nějakého prvku do stránky a není je potřeba 

ukončovat. Za nepárové tagy považujeme například obrázek, neboli <img>. [2] 

 

HTML je již uzavřeným standardem, tudíž větší pozornost bude věnována 

vysvětlení XHTML, protože ten byl použit při tvorbě firemního webu a navíc je s 

HTML zpětně kompatibilní. 

2.1.2 Jazyk XHTML 

Rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk XHTML (eXtensible HyperText 

Markup Language) je sjednocením jazyků HTML 4.0 a XML 1.0 a upravených 

typových definic dokumentu (DTD), které určují strukturu, elementy a atributy daného 

dokumentu.  

2.1.2.1 Základní struktura dokumentu 

Zde je uveden příklad jednoduchého XHTML dokumentu: 

 <?xml version="1.0"?> 

<!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"> 

<head> 

<title>Titulek stránky</title> 

</head> 

<body> 

<p>Odstavec textu.</p> 

</body> 

</html> 
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V prologu je uvedena pouze verze použitého XML, tudíž v dokumentu bude 

použito implicitní kódování UTF-8 nebo UTF-16. Další důležitou částí, která nesmí u 

XHTML dokumentu chybět, je deklarace DTD. Dokument je napsán v anglickém 

jazyce a je označen jako XHTML 1.0 Strict. 

 

html – obsahuje head a body a označuje, že se jedná o HTML dokument  

head – hlavička, obsahuje title, metatagy (např. kódování), odkazy na externí 

CSS styly, apod. 

title – neboli titulek stránky 

body - tělo dokumentu, kde se nachází celý obsah stránky 

p- označení odstavce 

2.1.2.2 Definice typu DTD 

Pro každý značkovací jazyk je třeba určit jistá syntaktická pravidla, která stanoví  

například, které elementy se v něm smí používat, jaký obsah smí daný element 

obsahovat nebo jaké atributy smí daný element mít. Tato pravidla se v XHTML určují 

pomocí takzvané DTD (Document Type Definition). Pokud píšeme stránky v 

XHTML 1.0, můžeme si vybrat ze třech DTD: Strict, Transitional a Frameset. Každé z 

těchto DTD obsahuje pravidla pro danou variantu XHTML 1.0.[14] 

Pro navržení firemní webové prezentace byl zvolen typ Strict, který nesmí 

obsahovat nedoporučované elementy jazyka HTML 4.01 a vzhled stránky je upraven 

pouze pomocí kaskádových stylů. 

2.1.2.3 Elementy 

Existují tři základní druhy elementů: blokové, inline a nahrazované.  

 Blokové elementy 

Elementy před i za kterými je zalomena řádka. Například h1 pro nadpis nebo p 

pro odstavec. [2] 

 Inline elementy 

Elementy, které se nachází uvnitř textu, nedochází po nich k zalomení řádku. 

Obvykle plní funkci zvýraznění nějaké části textu (např.strong-tučný text). [2] 

 Nahrazované elementy 
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Tyto elementy jsou nahrazeny libovolným obsahem a důležité jsou jejich 

rozměry. Například img pro obrázek. [2] 

2.1.2.4 Atributy 

Elementy mohou mít své atributy. Ty jsou přiřazením nějaké vlastnosti danému 

elementu. Atributy se píší do počátečního tagu. Každý atribut má svou hodnotu, která 

musí být v  zapsána v uvozovkách. Například třídy class nebo identifikátory id. 

2.2 HTML a XHTML 

Společné specifikace: 

 všechny atributy mají hodnoty v uvozovkách 

 zákaz křížení tagů [7] 

 

Rozdíly XHML a HTML, respektive XHTML striktně vyžaduje: 

 tagy a atributy jsou malými písmeny 

 nepárové tagy končí lomítkem 

 párové tagy jsou párové povinně 

 všechny atributy musejí mít hodnotu 

 dokument má mít XML prolog 

 dokument požaduje správný doctype [7] 

2.3 Kaskádové styly CSS 

Kolekce metod pro grafickou úpravu webových stránek, která vznikla kolem 

roku 1997, se nazývá kaskádové styly. Hlavním smyslem je umožnit návrhářům 

webových stránek oddělit vzhled dokumentu od jeho struktury a obsahu. Možnosti 

kaskádových stylů jsou poměrně široké. Umožňují například určit vzhled kteréhokoliv 

prvku na webové stránce. Můžeme díky nim definovat například  barvu, velikost, druh 

písma apod. [6] 

Deklarace stylu třemi způsoby: 

1. Přímo v textu zdroje u formátovaného elementu pomocí atributu 

style="...".  

2. Pomocí "stylopisu" v hlavičce stránky, který je ve stránce umístěn mezi 

tagy <style> a </style>. 
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3. Použitím externího stylopisu, což je soubor s nadefinovaným stylopisem, 

na který se stránka odkazuje tagem <link>. [6] 

Dovolím si doporučit použití externího stylopisu, protože je to nejrychlejší a 

nejefektivnější metoda. Jednotlivé styly se nemusí zapisovat k jednotlivým stránkám, 

ale stačí napsat jeden styl a na ten poté odkázat. Tak jde jednoduše změnit design webu 

výměnou CSS souboru za jiný. 

2.3.1.1 Syntaxe CSS 

Nepoužívá rovnítko či uvozovky jako (X)HTML. 

Obecný zápis vlastností ve stylopisu: 

identifikátor { vlastnost: hodnota; vlastnost: hodnota; vlastnost: hodnota }[17] 

2.3.1.2 Výhody CSS 

CSS se dnes používá především, protože se upouští od tabulkového rozložení 

stránek.  

Mezi hlavní výhody CSS patří: 

 strukturovanější a úspornější kód   

 rychlejší zobrazení stránek 

 opravy a změny se provádějí centralizovaně 

 nezasahuje se do (x)html  

 široké možnosti při tvorbě vzhledu 

2.3.1.3 Nevýhody 

Hlavní nevýhodou CSS je ne vždy dostatečná podpora v majoritních 

prohlížečích. Prohlížeče obsahují v implementaci CSS chyby a je někdy nesnadné 

napsat kód tak, aby se ve všech prohlížečích výsledek zobrazil stejně. Občas se tedy 

optimalizace pro prohlížeče stává noční můrou webových designérů. 

2.3.2 PHP 

PHP je serverový skriptovací jazyk navržený pro potřeby webových stránek. To 

znamená, že vše co PHP provádí neprobíhá na straně klienta, ale interpretuje se na 

straně serveru a generuje HTML výstup, který vidí uživatel. Nejběžnějším použitím 

PHP je vkládání částí stránek, resp. kódů. Každý web má nějakou část, která se opakuje 
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na všech stránkách. Obvykle je to hlavička, menu nebo patička stránky. Je zbytečně 

pracné kopírovat stejný kód do všech stránek webu. PHP je pro tyto účely výborným 

řešením. S jeho použitím lze snadno aktualizovat stránky. Pro tento účel se používá 

příkaz include. [9] Tento příkaz bude předveden v praktické části této práce. 

2.3.2.1 PHP značky 

K oddělení PHP kódu od HTML slouží PHP značky („<?” a „?>”), které 

označují, kde PHP kód začíná a kde končí. Text mezi těmito značkami je interpretován 

jako kód PHP a text mimo značky je považován za HTML kód. [10] 

2.3.2.2 Příkazy 

Příkazy se vždy musí nacházet uvnitř PHP značek. Jsou oddělené středníkem, 

resp. každý příkaz PHP je středníkem ukončen.  

2.3.2.3 Proměnné 

Pro názvy proměnných platí:  

 každá proměnná začíná znakem dolaru $ 

 mohou mít libovolnou délku 

 jsou složeny z písmen, číslic, podtržítek, znaků dolaru 

 záleží na velikosti písmen, tedy $promenna, $Promenna a $PROMENNA 

jsou tři různé proměnné 

 nesmí začínat číslicí [3] 

2.4 Databáze 

Pojmy jako databáze, entita, atribut entity a vazba mezi entitami vznikly 

přibližně v 60. letech. Databází se myslí určitá uspořádaná množina dat. Entita je jejím 

prvkem (např. člověk), který je popsán svými charakteristikami. Ty se považují za 

atributy (např. jméno).[11] 

2.4.1 Vazby mezi entitami 

Jednotlivé entity mezi sebou mají určitý vztah.  

Vazba typu 1:1 by se dala přiblížit na následujícím příkladu - každý člověk má 

právě jeden občanský průkaz. 

 16



 Dalším typem je vazba 1:N, tím je myšleno např., že právě jeden student na 

vysoké škole může vykonat více zkoušek. Jedna konkrétní zkouška přísluší jednomu 

konkrétnímu studentovi.  

Posledním typem vazby je M:N. Zde není žádné omezení, např. student na 

vysoké škole si může zapsat několik různých předmětů, ale jeden předmět může být 

zároveň zapsán více studenty. 

2.4.2 Databázové modely 

Zpočátku se používal model hierarchický a síťový. V 70. letech se ale uvedené 

databázové modely ukázaly být nedostatečné, kvůli realizaci vazby M:N vznikl tedy 

relační model, který se stal standardem a používá se dodnes. [11] 

2.4.2.1 Relační databáze 

Základním pojmem je relace. Relaci si lze představit jako tabulku, která se 

skládá ze sloupců a řádků. Sloupce odpovídají jednotlivým vlastnostem (atributům) 

entity. Relace odpovídá celé tabulce a prvku relace odpovídá jeden konkrétní řádek. 

Jeden řádek bývá často nazýván databázovým záznamem. Soubor tabulek (relací) pak 

tvoří celou databázi (relační schéma). Jedna tabulka nám popisuje nějakou entitu. Za 

sloupce v tabulce zvolíme ty atributy, které o dané entitě chceme evidovat a které nás 

zajímají. [10] 

2.4.2.1.1 Primární klíč (Primary key) 

Každá relace musí mít tzv. primární klíč, což je jeden nebo více atributů, jejichž 

hodnoty jednoznačně identifikují každý z řádků relace. Musí tedy být jednoznačný a 

minimální. [10] 

2.4.2.1.2 Cizí klíč (Foreign key) 

Cizí klíč spolu s primárním klíčem zprostředkovává vazbu mezi tabulkami. Jeho 

hodnota pak odpovídá hodnotě primárního klíče v jiné tabulce. [10] 
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2.4.3 SQL 

Zkratka SQL značí Structured Query Language. Jazyk zahrnuje nástroje pro 

tvorbu databází a nástroje pro manipulaci s daty.  

 vkládání dat 

 aktualizace 

 mazání 

 vyhledávání informací 

SQL příkazy se dělí do čtyř základních skupin. [19] 

2.4.3.1 Příkazy pro manipulaci s daty 

Příkazy pro získání dat z databáze a pro jejich úpravy se označují DML (Data 

Manipulation Language) neboli jazyk pro manipulaci s daty. 

Příkazy jsou následující:  

 SELECT – výběr dat z databáze 

 INSERT – vložení nových dat do databáze 

 UPDATE – editace dat v databázi 

 DELETE – odstranění dat z databáze. 

 EXPLAIN PLAN FOR – pomáhá uživateli optimalizovat příkazy tak, 

aby byly rychlejší 

 SHOW - umožňuje zobrazit databáze, tabulky nebo jejich definice[19] 

2.4.3.2 Příkazy pro definici dat 

Tabulky, indexy, pohledy a další objekty se vytvářejí pomocí následujících 

příkazů, které se obecně nazývají DDL (Data Definition Language) neboli jazyk pro 

definici dat.  

Příkazy: 

 CREATE – vytváření nových objektů 

 ALTER – změny existujících objektů 

 DROP – odstranění objektů [19] 
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2.4.3.3 Příkazy pro řízení dat 

Příkazy pro nastavení přístupových práv a řízení transakcí. Označují se jako 

DCL (Data Control Language) neboli jazyk pro ovládání dat. 

Příkazy: 

 GRANT – přidělení oprávnění uživateli k určitým objektům 

 REVOKE – odnětí práv uživateli 

 BEGIN – zahájení transakce 

 COMMIT – potvrzení transakce 

 ROLLBACK – zrušení transakce, návrat do původního stavu [19] 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Bakalářská práce vychází z problému, který se vyskytuje v geodetické a 

kartografické společnosti G.K.S. spol. s r.o. Tato firma v současné době zajišťuje 

geodetické práce na stavbách, jak pro státní sektor, tak pro investory z řad firem, ale 

samozřejmě i pro širokou veřejnost. Poskytuje komplexní služby v oboru 

zeměměřických činností. Od počátku svého vzniku pracuje v oblasti katastru 

nemovitostí, mapování a také v oblasti inženýrské geodézie. Tato zeměměřičská 

společnost se podílí na významných stavbách moravského regionu. 

3.1 Hardware 

Společnost pro každodenní provoz používá 10 stolních počítačů, které jsou 

složeny ze srovnatelných komponent a jsou na standardní úrovni a síťově propojeny. 

Jako úložiště veškerých pracovních dat slouží souborový server.  

Hardwarové komponenty, které jsou ve firmě využívány: 

Jednatelé firmy: 

 Procesor: Intel 2,4 GHz  

 Ram:  1024 MB 

 VGA:   GeForce 256 MB 

 

Terénní pracovníci: 

 Notebook: Asus Aspire 15.4“ 

 Procesor: Procesor Intel Celeron 2.0 GHz 

 Ram:  1024 MB 

 VGA:   Intel GL960 chipset 

 

Ostatní pracovníci: 

 Procesor: Intel Pentium Dual-Core 2.2 GHz 

 Ram:  2048 MB 

 VGA:  ATI Radeon 256 MB 
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Tiskárny: 

 HP laserové černobílé 

 HP multifunkční 

 HP kreslící plotr 

 XEROX černobílá 

3.2 Software 

Software využívaný ve firmě je následující:  

 operační systém Windows XP a balíček MS OFFICE – nainstalovaný na 

všech pracovních počítačích 

 MicroStation PowerDraft - produkt zaměřený na profesionální tvorbu 2D 

a 3D výkresů. 

 GROMA 7.0 - geodetický systém pracující v prostředí MS Windows. 

Systém je určen ke komplexnímu zpracování geodetických dat od 

surových údajů přenesených z totální stanice až po výsledné seznamy 

souřadnic, výpočetní protokoly a kontrolní kresbu. 

3.3 Současný stav 

3.3.1 Webové stránky 

Momentálně má firma velice zastaralou prezentaci, která nepůsobí seriozně a tím 

může odrazovat potencionální zákazníky. 

Existuje obecné tvrzení, že návštěvník webu má během pár vteřin rozpoznat 

zaměření a předmět podnikání firmy. V mém případě je z jejich prezentace obojí zcela 

nejasné. Pro představu je přiložen následující obrázek:  
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Obrázek 1 Zastaralá webová prezentace 

 

Již na první pohled je na stránkách možné najít plno nedostatků: 

 Barvy - kontrast a celkové sladění barev 

 Hlavička - neplní roli takovou, jakou by plnit měla, resp. neobsahuje 

základní podstatné informace 

 Logo - je primitivní, nemoderní a zastaralé 

 Metoda rámců - již zavržená metoda 

 Estetická sjednocenost - nebyla při tvorbě webu uvažována 

 

Kompletní grafická stránka webu je provedena nemoderním stylem, tvořená 

pomocí softwaru - MS FrontPage. 

V dnešní době není možné kvalitní a reprezentativní web tvořit takovýmto 

způsobem. Pro definování vzhledu se aktuálně používají kaskádové styly CSS, které se 

importují jako externí soubory. 

Logo firmy je, jak již bylo zmíněno, velice primitivní a na nízké grafické úrovni. 

Moderní firemní logo by mělo vytvářet dobré povědomí o firmě. Kvalitní provedení 

jednoznačně zvýší na důvěryhodnosti firmy. 

 
Obrázek 2 Zastaralé logo firmy G.K.S. spol. s r.o 
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Hlavička webu by také měla upoutat prvním dojmem a měla by značit předmět 

podnikání firmy. V mém případě se na webu v podstatě hlavička webu jako taková 

nenachází, tudíž návštěvníkovi nějakou dobu trvá  než se zorientuje, kde se vlastně 

ocitl. 

Menu na levé straně plní svou funkci dobře, ale chybí mu zvýraznění aktivní 

sekce. 

Dalším nedostatkem je kvalita všech obrázků či fotografií prezentovaných na 

tomto webu.  

 

Nedůslednost se projevuje i v chabém provedení zdrojového kódu. 

Ukázka zdrojového kódu:  

<html> 

<head> 

<title>New Page 1</title> 

<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> 

<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 

</head> 

<frameset cols="131,*"> 

<frame name="left" scrolling="no" noresize target="rtop"src="nabizime.htm"> 

<frameset rows="20%,*"> 

<frame name="rtop" target="rbottom" src="g.htm"> 

<frame name="rbottom" src="nabidka.htm"> 

</frameset> 

 

Webová prezentace je realizována již zavrženým postupem – metodou pomocí 

rámců. Tato metoda není optimalizována pro použití s moderními vyhledávači (Google, 

Jyxo, Seznam, atd.) - při vyhledání nějaké informace v určitém rámci vyhledávač 

klienta odkáže přímo na stránku vnořeného rámce, což způsobí, že se ostatní rámce 

klientovi nezobrazí. Toto chování velice znepříjemňuje práci a znemožňuje navigaci po 

webu firmy. 
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Další nevýhody použitých rámů: 

 Ukládání a neviditelná adresa - V řádku adresy se zobrazuje jen základní 

adresa rámu, i když se návštěvník dostane někam hlouběji. Pokud někde 

v hloubce rámovaného webu návštěvník najde stránku, kterou by si chtěl 

uložit mezi oblíbené, prohlížeče mu uloží celou rámovou strukturu. 

Návštěvník takového webu tedy nemá možnost si do oblíbených stránek 

uložit přesně tu stránku, kterou chce. 

 Tisk – vytiskne se vybraný rám, resp. ten, na kterém byl návštěvník 

naposledy. 

 

Zdrojový kód nedodržuje správnou syntaxi – není validní. Validní kód označuje 

platný kód, který odpovídá dané syntaxi.  

V dnešní době se od rámů upouští, protože jsou pomalé, nevyzpytatelné, 

graficky omezené, špatně se ukládají, ovládají a tisknou. Existují mnohem 

sofistikovanější preferované metody, jak web tvořit. V teoretické části již zmiňovaný 

XHTML a kolekce metod pro grafickou úpravu webových stránek - CSS. 

 

Přístupnost webových stránek 

U současné prezentace na přístupnost nebyl kladen důraz a nesplňuje pravidla 

tvorby přístupného webu. 

Webové stránky by měly být přístupné všem. Nemělo by záležet na tom, jaký 

má návštěvník webu operační systém, webový prohlížeč, či jiné zařízení, než je osobní 

počítač, které použije k prohlížení (např. PDA). Samozřejmě musí být přístupné i 

uživatelům, které mají určité zdravotní omezení. Proto existují určitá pravidla1, co se 

týče použití grafiky, interaktivity a obsahu. Řešením je tvořit správně sémantický web s 

odděleným obsahem ((X)HTML) a vzhledem (CSS). Zároveň by měl by být tvořen 

odlišný vzhled pro obrazovku a pro tisk. 

 

 

 
                                                 
1 pravidla přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech 

veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb. [17] 

 24



Optimalizace pro vyhledávání – SEO 

Cílem SEO je navrhnout stránku tak, aby byla pro relevantní dotazy hodnocena 

jako kvalitní a byla zobrazována na nejvhodnějších místech, protože většina uživatelů 

při hledání věnuje pozornost jen několika prvním odkazům. 

Webová prezentace není ani zdaleka optimalizovaná pro vyhledávání. Chybí 

např. relevantní titulky na jednotlivých stránkách, popis stránky, klíčová slova apod.  

3.3.1.1 Shrnutí náležitostí nového webu 

Jak je již zřejmé, tak pouhá přestavba problém nevyřeší, je nutno provést 

kompletní navržení a realizaci nového webu. Z dočasných stránek je možné využít 

minimum informací a to pouze obsahových. 

 

Nový web by měl splňovat veškeré zvyklosti a náležitosti moderní doby: 

 validní kód 

 dokumentovaný zdrojový kód  

 logická struktura webu 

 elegantní 

 poutavý 

 přehledný design 

3.3.2 Databáze 

Databáze jsou dnes chápany jako takový neviditelný základ všech informačních 

systémů, úschoven dat, internetových aplikací. Nevědomky se s nimi setkáváme 

každodenně. Významně nám ulehčují práci, proto by byla škoda, jejich předností 

nevyužít. 

3.3.2.1 Informační toky ve firmě 

Hlavní informační toky jsou mezi zákazníky a jednateli firmy, kde se předávají 

potřebné požadavky. Dále je to mezi samotným personálem a vedoucím pracovníkem.  

Například: Dostaví se zákazník se zájmem o některou z nabízených služeb. 

Dojde ke kontrole, zda se jedná o nového zákazníka nebo o stávajícího. Jednatelé se 

domluví se zákazníkem na patřičném termínu započetí práce a na termínu dokončení. 

Jednatel zadá práci čtyřem pracovníkům v terénu, ti po odvedení své práce předávají 
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vyhotovené materiály dále zaměstnancům, kteří mají na starosti zakreslování, výpočty, 

vypracování geometrických plánů apod.  

Během těchto procesů probíhají neustálé kontroly ze strany vedoucího 

společnosti resp. jednoho z jednatelů. V neposlední řadě zaměstnanec odesílá zhotovené 

práce na katastrální úřad pro jejich schválení. 

 

 
Obrázek 3 Diagram informačních toků ve firmě 

 

Zásadním nedostatkem je, že firma žádnou databázi nemá. Veškeré údaje 

uchovává v papírové podobě nebo v nepřehledných listech programu MS Excel, což je 

v dnešní době naprosto nedostačující. 

V MS Excel se takto seskupí každým rokem až na 200 listů se zakázkami a 

případné zpětné hledání týkající se činností firmy je tak neefektivní a zdlouhavé. 

Neexistující databáze zasahuje všechny pracovníky týmu a stěžuje plynulost operací a 

vnitřní komunikace.  

Firma potřebuje získat přehled o současných i minulých klientech, 

rozpracovaných či dokončených zakázkách a o dalších informacích s tím související.  

Tím je myšleno např. datum započetí práce, činnost, která byla na daném místě 

provedena, kteří pracovníci firmy se na projektu podíleli, dobu trvání práce a datum 

fakturace. 
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Obrázek 4 Údaje o zakázce v MS Excel 

 

3.4 Shrnutí nedostatků webových stránek a databáze 

 Zastaralá webová prezentace, která neupoutá potenciálního zákazníka 

svým vzhledem a už vůbec ne svým obsahem. 

 Použití zastaralých a dnes již nepoužívaných technik pro tvorbu webu. 

 Nedodržování standardů a s tím související validita zdrojového kódu. 

 Nebrány v úvahu moderní metody pro přístupnost webu a optimalizace 

pro vyhledávače. 

 Neexistující firemní databáze, která vede ke zdlouhavým a pracným 

úkonům k vyhledání potřebných údajů. 

 Špatný přehled dokončených či započatých zakázek. 

 Neefektivní komunikace ve firmě zapříčiněná absencí databáze. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

4.1 Návrh webové prezentace 

Základem každého úspěšného webu jsou jednoznačně správně stanovené cíle. 

Firemní web musí plnit obchodní cíle firmy, za což může být považováno např. 

objednání zboží či služeb, kontaktování firmy, přečtení informací o nabídce firmy nebo 

o co nejlepší zapamatování značky.  

 

Jedním z hlavních cílů při umístění webu na internet je přitáhnout nějakým 

způsobem co největší počet uživatelů resp. potenciálních zákazníků Zde se uplatňují 

určité metody propagace: 

 katalogy 

 fulltextové vyhledavače 

 kontextová reklama 

 bannerová reklama 

 výměna odkazů 

 e-mail marketing 

 

Je tedy jen na konkrétní firmě kolik prostředků je ochotna do propagace webu 

vložit. Často se představitelé firem pletou v tom, že spoléhají na to, že stačí vytvořit 

nový a přitažlivý web a tím to končí. Opak je pravdou, pokud má být web úspěšný, 

musí se o něm veřejnost dozvědět.  

 

Na druhé straně máme faktory, které ovlivňují návštěvníka zda na webu setrvá či 

ho už nikdy nenavštíví a ty jsou následující: 

 Obsah – veškeré texty, obrázky a další informace 

 Použitelnost – web musí být srozumitelný, mít pochopitelné texty. Neměl 

by mít příliš mnoho informací na jednotlivých stránkách, aby na čtenáře 

nepůsobily nepřehledným a zmatečným dojmem. 

 Přesvědčivost – hlavní podíl na tom, jak web dokáže návštěvníka 

přesvědčit má kvalita textů a celkový obsah webu 
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 Předpoklady pro SEO – neboli již zmíněná optimalizace pro 

vyhledávače. Pomáhá docílit vysoké návštěvnosti, umístění na předních 

místech v jednotlivých vyhledávačích a následného navýšení poptávek z 

internetových stránek.  

 Konkurenceschopnost – potenciální zákazník v dnešní době může snadno 

dohledat konkurenci prakticky jakéhokoliv webu. Nabídka prezentovaná 

prostřednictvím webu nesmí zaostávat za konkurencí. 

 Grafika – návštěvník webu se při prohlížení a hledání informací musí 

cítit příjemně, grafika musí zaujmout, podílí se na dobré použitelnosti, 

důvěryhodnosti a přesvědčivosti 

 Přístupnost – web by měl být přístupný i uživatelům se zdravotním 

omezením 

Podceněním některého z faktorů může majitel webu způsobit např. předčasný 

odchod návštěvníka z prezentace a tím následné vyhledání konkurence. 

 

Shrnutí náležitostí  moderního webu: 

 Dokáže zaujmout svým vzhledem, ale zároveň působí decentním 

dojmem 

 Po vizuální stránce se řídí moderními trendy designu 

 Řešení rozmístění prvků je intuitivní, logické a účelné 

 Informace jsou presentovány uceleně a logicky 

 Jednotlivé stránky jsou logicky seřazené a intuitivně dostupné 

 Kód je sémantický, validní a přístupný 

 Způsob řešení a informace na něm přitahují nové návštěvníky a ti staří se 

opět vrací 

 Je postaven na moderních technologiích 
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Postup při tvorbě webu 

 

Schéma postupu: 

Požadavek firmy k vytvoření webu 

Konzultace obsahu a vzhledu  

Prvotní návrh a jeho předložení 

Předání podkladů ke zpracování 

Programování (X)HTML 

Vytvoření grafického návrhu 

Programování CSS 

Umístění nového webu na internet 

 
 

Není nutné se neprodleně držet tohoto postupu, je to jen příklad, jak by 

eventuelně mohla tvorba webu postupovat. Je jen na každém tvůrci webu jaký postup si 

zvolí. Některé fáze probíhají současně, není tedy podmínkou, že další fáze začíná až 

jiná skončí. Tím je myšleno především programování (X)HTML, vytvoření grafického 

návrhu a programování CSS. Tyto fáze spolu souvisí. Základním předpokladem 

kvalitního výsledku je důsledná komunikace mezi tvůrcem a jednatelem firmy, pro 

kterou je web navrhován.  
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Tvorba webu je rozdělena do několika následujících kroků: 

4.1.1 Krok 1. - konzultace 

V tomto kroku bylo zjištěno jaké má firma požadavky, jakou má představu o 

budoucím webu,  co přibližně by stránky měly obsahovat, a na co by se nemělo 

zapomenout. Došlo také k převzetí základních podkladů pro budoucí web (např. 

samotné texty, fotografie).  

4.1.2 Krok 2. – prvotní návrh webu 

Prvotní rozvržení layoutu2. Přibližná podoba webu pouze v papírové podobě 

nebo grafickém editoru. Návrh byl předložen jednateli firmy pro schválení a vytvoření 

představy jakým směrem se tvorba bude ubírat. 

 

 
Obrázek 5 Návrh úvodní stránky prezentace 

 

                                                 
2 Pojmem layout je myšleno rozmístění základních prvků na stránce. Kde bude umístěn logotyp, 

hlavní navigace, obsahy a další obvyklé součásti stránky. 
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Jednateli firmy bylo podrobně vysvětleno, co se bude na jednotlivých částech 

stránek nacházet. Byly navrženy sekce, které se podle důležitosti rozdělily mezi dvě 

menu, které jsou viditelné na každé stránce webové prezentace. 

 

Na místo hlavního menu se umístí nejdůležitější sekce: 

 o firmě 

 služby 

 reference 

 kontakty 

 

Pro levé menu byly vybrány sekce:  

 výběr ze staveb 

 fotogalerie 

 základní pojmy 

 hledáme  

 napište nám 

 

Došlo k prodiskutování obsahů, které se v dalším kroku implementují do 

zdrojového kódu,  které budou jednotlivé strany vyplňovat.  

Základním požadavkem firmy bylo dodržet stručnost a výstižnost obsahů a 

vyhnout se tak přeplněným stránkám často i zbytečným textem.   
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Osnova prezentace: 

 

Úvodní stránka 

Nabízené služby 

Reference firmy 

Kontaktní údaje 

Fotogalerie firmy 

Vysvětlení pojmů 
související s geodezií 

Nabídka práce pro 
uchazeče 

Kontaktní formulář 

Mapa webových stránek 

Hlavní navigace 

Vedlejší navigace 

Výběr zakázek na 
kterých firma pracovala 

Rozdělení 
nabídky do 
kategorií 

Nejdůležitější 
zakázky 
firmy 

Fotografie, 
zobrazení na 
mapě a popis 

Historie a 
základní 
informace 

 

 

V tomto kroku došlo také k vytvoření přibližné osnovy webových stránek. 

Osnova byla navržena na základě požadavků firmy a mém doporučení. Hlavním 

předpokladem bylo, aby stránky při návštěvě působily intuitivně. Tzn. logické větvení 

obou navigací. 
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4.1.3 Krok 3. – programování (X)HTML 

V tomto kroku byly postupně naprogramovány jednotlivé stránky webové 

prezentace. 

Jako softwarové zázemí byl zvolen freewarový produkt PSPad pro operační 

systémy MS Windows.  

Zajišťuje kvalitní prostředí schopné využít vše z plánovaných metod – zdrojový 

kód vyhovující standardu XHTML, vzhledová stránka popsaná pomocí kaskádových 

stylů (CSS), začlenění PHP skriptů k optimalizaci stránek, JavaScript (vzhledem k 

míněnému rozsahu stránek použití v menším množství).  

Důraz byl kladen na styl programování vyhovující dnešním vyhledávačům. K 

zajištění dobrého umístění na žebříčku vrácených vyhledaných stránek. 

 

 Na přiloženém obrázku jsou zobrazena metadata stránky.  

 
Obrázek 6 Metadata tvořené prezentace 

 

Můžeme vidět jaká byla použita znaková sada a jazyk, v němž je dokument 

psán. Určení znakové sady (XHTML 1.0 Strict) a jazyka dokumentu musí vždy 

předcházet jakýmkoli dalším částem dokumentu. Meta element3 author určuje vztah 

dokumentu k různým fyzickým či právnickým subjektům, typicky k autorovi obsahu, 

jeho vlastníkovi a správci webu. Meta element keywords obsahuje klíčová slova, což 

jsou termíny, které mají pro daný dokument mimořádný význam. V tomto konkrétním 

                                                 
3 Meta element je prvek metadat, což jsou strukturovaná data o datech. Jsou užitečná pro 

vyhledávání ve velkém množství dostupných informací. 
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případě byly vybrány slova související s geodézií. Meta element description obsahuje 

srozumitelný a výstižný popis dokumentu, nepřesahující 256 znaků. Meta elementem 

robots, je přikazováno programům (tzv. robotům), které slouží ke shromažďování 

metadat, jak se k vytvořené prezentaci mají chovat. V tomto případě je zvoleno all, 

follow. To znamená, že si robot může zapamatovat adresu stránek a další potřebné 

informace o stránce a, že může následovat hypertextové odkazy v dokumentu. Poslední 

část metadat značí pravidla a odkazy na externí  CSS, pomocí nichž je definován vzhled 

dokumentu. Zde je vidět externí soubor pro projekci na monitoru, pro tisk a pro tzv. 

graybox, který je použit při prohlížení fotogalerie. 

 

Dalším krokem byla nakódována hlavička webu a hlavní navigace 

prostřednictvím vrchního menu. 

 
Obrázek 7 Zdrojový kód hlavičky webu a vrchního menu 

 

U vrchního menu byl zvolen nadpis třetí úrovně, který je pod třídou invisible, 

která byla později v kaskádových stylech definována tak, že nadpis bude viditelný 

pouze pokud si návštěvník webu zobrazí prezentaci pouze v textové verzi. Patřičné 

označení navigací poslouží k lepší přehlednosti celého webu. Stejným způsobem bylo 

řešeno označení i u levého menu.  Vrchní i levé menu je tvořeno čtyřmi divy a to jen 
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z důvodu snazší implementace nařezaných částí grafického návrhu tohoto menu. 

Zvýraznění položky v menu je řešeno vyvoláním třídy active, která je opět definována 

v CSS, kde jí přísluší určitá grafická podoba, která se zobrazí na stránce. Ta je vyvolána 

pokud se do proměnné par uloží daná hodnota.  

Například: http://www.gks.cz/index.php?par=sluzby  

Pokud je tedy proměnné par přiřazena hodnota sluzby, zvýrazní se položka 

menu s názvem služby.  

 

I když se nejedná o nijak rozsáhlý web, určitou úsporou zdrojového kódu a 

hlavně zjednodušení při případné údržbě je příkaz include v programovacím jazyku 

PHP. Na dalších stránkách se tedy naprogramoval pouze obsah dané stránky a příkaz 

include se postaral o vložení částí, které se opakují tzn.hlavička, navigace a patička. 

 

 
Obrázek 8 Include 
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Switch prochází řádek po řádku, pokud najde case s hodnotou odpovídající 

výrazu, který je testován, tak začne provádět příkazy. Vykonání kódu pokračuje dokud 

nedosáhne konce bloku nebo nenarazí na break. Pokud by se zde nenacházel break, tak 

by došlo k vykonání všech příkazů po tom, co dorazí k nějakému case, který je hledán. 

Pokud ani jeden case nevyhovuje, tak je jako výchozí nastavena hodnota na uvod. 

Proměnná $page zjednodušeně přidává řetězec, který se spojí s ".php" a vzniká tak celý 

název skriptu. 

 

Patička a Google analytics 

V patičce se nachází možnost tisku aktuálního okna, což je řešeno javascrciptem. 

Dále se zde nachází mapa webu a kontakt na tvůrce webu.  

 

Google Analytics je online aplikace, která umožňuje uživateli monitorovat 

návštěvníky svých webových stránek, zjistit, sledovat a porovnávat podrobné informace 

o jejich aktivitě na webu uživatele. Tato aplikace je dostupná zdarma a kompletně 

v češtině, bude tedy pro analýzu dokonalým nástrojem. Ke zprovoznění se stačilo pouze 

zaregistrovat na Google analytics a přidat část zdrojového kódu do stránek. Od této 

doby je možné sledovat výsledky analýzy. 

 

 
Obrázek 9 Patička webu a kód google analytics 
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Obrázek 10 Přehled google analytics po dvou týdnech provozu 

 

Za zmínku stojí stránka napište nám. Zde byl navržen formulář, díky kterému 

mohou návštěvníci webu bez použití svého mailového klienta odeslat zástupcům firmy 

jakýkoliv dotaz či požadavek a budou obratem kontaktováni.  

 

 
Obrázek 11 Formulář 

 

 
Obrázek 12 Funkce mail 
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Na obrázku č.12 je vidět formulář namířený na skript post.php, který obsahuje 

funkci mail. Políčka ve formuláři jsou pojmenovány stejně jako proměnné ve funkci 

mail.  

Metodou POST jsou přeneseny data z formulářů. Je stanovena podmínku if, 

která značí, že se operace provede pouze pokud bude splněna. To znamená, že pokud je 

za proměnné dosaženo a vložený kód odpovídá vygenerovanému textu, dojde k odeslání 

mailu. Na obrazovce se také uživateli ukáže, zda mail byl úspěšně odeslán či je tomu 

jinak. 

 

 
Obrázek 13 Možné výsledné ohlášení stavu 

 

Pokud bylo tedy vše správně vyplněno, objeví se oznámení 1. Pokud bylo vše 

správně vyplněno ale mail není možné odeslat z nějakého neznámého důvodu (např. 

chyba na serveru), objeví se oznámení 2 a pokud uživatel nevyplnil požadované údaje, 

je na to upozorněn ohlášením 3. 

 

 
Obrázek 14 Zabezpečení proti spamu 
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Na obrázku č.14 je možné vidět zabezpečení proti zneužití kontaktního 

formuláře k rozesílání spamů. Uživatel musí před odesláním mailu vyplnit 

vygenerovaný text. Výsledek je možný vidět v příloze.  

Obrázek s textem se generuje při každém obnovení stránky neboli načtení 

skriptu. Po odeslání dat z formuláře se porovnává text uložený při generování obrázku 

do SESSION a text odeslaný formulářem. Pokud text nesouhlasí, nejsou data předána 

výkonnému skriptu - tzn. email se neodešle nebo příspěvek není vložen. Pro zobrazení 

textu je použité volně šířitelné písmo FreeSans.ttf. [4] 

 

Na následujícím schématu jsou vidět jednotlivé stránky prezentace s potřebnými 

CSS styly, které byly později přesně nadefinovány. Základním pilířem je tedy stránka 

index.php, na které celá prezentace stojí. Ta pro čtenáře není viditelná, pouze z ní 

vycházejí ostatní stránky, tedy obsahuje všechny potřebné php skripty. 

 

Jednotlivé soubory webu: 

uvod.php 

sluzby.php 

reference.php 

 

index.php 

kontakty.php 

vyber.php 

foto.php 

pojmy.php 

hledame.php 

napiste.php 

mapa.php 

default.css 

post.php 

print.css 

gb_style.css 
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Po naprogramování byl zdrojový kód ověřen validátorem, zda odpovídá 

specifikaci (X)HTML 1.0 Strict na adrese http://validator.w3.org. 

Návrh byl opět předložen jednateli firmy, který měl možnost vidět plně funkční 

stránky bez grafických prvků. 

 

4.1.4 Krok 4. - grafický návrh 

Navržení kompletní grafické stránky podle představy jednatele firmy či 

doporučení na jiné stránky, u kterých se inspiroval designem nebo strukturou.  

K navržení a vytvoření grafických prvků byl využit profesionální software 

Adobe Photoshop CS3, který je ideálním nástrojem pro grafické návrhy. 

 

Webová grafika 

Hezký a moderní design je prostředek, nikoliv cíl. Grafika na webu slouží 

především pro: 

 Rychlejší nalezení informace 

 Rozlišení důležitosti sdělení 

 Zvýšení důvěryhodnosti a atraktivnosti webu 

 poutavost. V tomto případě byly použity odstíny modré s 

červenými nadpisy. 

 

že dosti 

vypoví

 

 

Výběr barev 

Zde je potřeba dát si pozor na celkové sladění barev. Využití pastelových barev, 

ohled na kontrast, viditelnost a

Hlavička 

Navržení hlavičky, která návštěvníkovi okamžitě a jednoznačně sdělí jaký je 

předmět podnikání firmy. Pro geodetickou společnost si dovoluji říct, 

dající je totální stanice (typický nástroj pro geodety), zamířená na Českou 

republiku. Na levé straně hlavičky webu se nachází i zlepšené logo firmy.
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Obrázek 15 Hlavička 

 

 

Vrchn

levou stranu menu, druhý značí část, která slouží k vyplnění šířky 

menu (deklaruje se opakování pomocí CSS), třetí ukazuje ohraničení menu na pravé 

slední slouží k vytvoření hover efektu (změna vzhledu tlačítka při přejetí 

myši) a

í menu 

Rozřezání navrženého menu pro pozdější implementaci do webu pomocí CSS. 

První obrázek značí 

straně a po

 zobrazení aktivní položky menu (opět pomocí CSS nastavení opakování). 

 

 
Obrázek 16 Vrchní menu 

 

Levé menu 

Opět došlo k rozřezání jednotlivých částí menu. Ve výsledku nám pomocí CSS 

vznikne kompletní boční menu.  

 

Banner 

alo by se říci, že jde o jednu z prvních a nejznámějších forem internetové 

avržen poutavý banner, který jde ruku v ruce se sloganem: Vaše přání a 

kvalita

D

reklamy. Byl n

 našich služeb tvoří dokonalý celek.  

 

 
Obrázek 17 Banner 
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Dekorativní prvky 

Navržení obrázků pro oživení jednotlivých sekcí webové prezentace. Důraz je 

kladen hlavně na moderní vzhled egorií. Tyto prvky stránky 

velice zpříjemní. Při zvolení správných efektů, které poskytl Adobe Photoshop, vznikly 

ázky. Samozřejmě záleží na vkusu čtenáře. 

a spojitost s danou kat

zajímavé obr

 

 
Obrázek 18 Dekorativní prvky 

 

Fotografie  

Úprava rozměrů fotografií a vytvoření zmenšenin, odkazující na originál 

obrázku. 

  

t icon" href="fav.ico"/> 

do hlavičky dokumentu. 

 

Favicon 

Ikona webu, která se zobrazuje jako obrázek vedle URL adresy v adresním 

řádku, v panelu prohlížeče nebo v oblíbených položkách. 

Vytvoření obrázku o velikosti 16x16 pixelů a uložení pomocí Adobe Photoshop 

ve formátu ICO. Následné vložení části kódu <link rel="shortcu

 
Obrázek 19 Favicon 

 

 

Animace prosím čekejte 

Zde byla vytvořena animo zaneprázdnění programu. 

Bylo vytvořeno celkem 12 vrstev s jednotlivými kroky animace se zpožděním 1 

stupným otáčením jednotlivých vrstev o 30 stupňů. Výsledkem je gifová 

vaná ikona pro signalizaci 

sekundy s po

 43



animac

e a výběr ze staveb. 

e v pozadí s logem firmy, která je použita při načítání fotografií v sekci 

fotogaleri

 
Obrázek 20 Animace zaneprázdnění programu 

 

Editace mapy 

U sekce výběr ze staveb jsou k dispozici mapy jednotlivých zaměřených 

objektů. Pro lepší orientaci čtenáře byly na přání jednatele firmy fotografie obohaceny o 

ikonu fotoaparátu. Zeměpisnou orienta  zobrazený rozptyl. ci fotografie určuje

 

 
Obrázek 21 Fotoaparát 

 

4.1.5 Krok 5. – programování CSS 

V tomto kroku došlo ke kompletnímu formátování a pozicování prvků. Byly 

použity již zmiňované metody pro grafickou úpravu neboli kaskádové styly. Díky těmto 

metodám dostaly webové stránky finální podobu. 

Šířka dokumentu j ož bylo dosaženo 

pomocí vlastnosti určující šířku vnějšího okraje prvku neboli margin: 0 auto. Jako 

okumentu bylo zvolené dnes čím dál tím oblíbenější bezpatkové  písmo 

Verdan

e zvolena na 960px a je vycentrovaná, čeh

výchozí písmo d

a v relativních jednotkách.   
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Pomocí CSS došlo v podstatě k nastylování všech prvků prezentace: 

 tělo stránky (body) 

 odstavce (p) 

 nadpisy (h1-h4)  

 odkazy (a)  

 seznamy (ul) 

 hlavička 

ní vrchního menu, podobným způsobem bylo 

stylováno i boční menu je popsáno následovně. 

 

Na obrázku č.22 je možné vidět, že identifikátor topmenu má nastavenou šířku 

na 360px, která nám značí velikost celého menu. Absolutním pozivováním si menu 

umístíme přesně kam potřebujeme. V našem případě tedy 10px od pravého okraje 

stránky. Vzhledem k tomu, že se u vlastnosti margin-top (šířka vnějšího horního okraje) 

nezobrazuje pozadí, zvolíme jeho hodnotu na -15px. V praxi to znamená, že se nám ho 

podaří dostat blíže k hlavičce. Identifikátoru topmenubody je přiřazeno pozadí, které se 

o velikosti 49px opakuje po celé šířce prvku. Identifikátoru topmenuright přiřadíme 

obtékání (float), což značí, že prvek bude přesunut k pravému okraji a následující text 

ho bude obtékat. V poslední řadě potřebujeme položky nějakým způsobem oddělit.  

Tedy elementům uvnitř nečíslovaného seznamu identifikátoru topmenulist definujeme 

pozadí, které se opakuje po ose y. 

 

 logo  

 menu 

 banner  

 fotogalerie  

 formulář  

 patička 

 

Příklad postupného stylová
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Obrázek 22 Vrchní menu – CSS 

 

Uživatelé se často bojí, že se stránka vytiskne přesně tak, jak ji vidí v prohlížeči. 

Proto je vytvořen speciální stylopis – print.css, který skryje nepotřebné informace, 

navigaci, dekorativní prvky apod. 

 
Obrázek 23 Verze pro tisk – CSS 
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4.1.6 Krok 6. - umístění webu na internet 

Po kompletním naprogramování byly stránky umístěny na internet. K tomu 

slouží hostingové servery. 

Firma využívá hostingových služeb společnosti GTS Novera. Vlastní doménu 

www.gks.cz. Těchto služeb firma G.K.S. spol. s r.o. hodlá i nadále využívat, tudíž nový 

a již plně funkční web byl nahrán na tuto doménovou adresu. K nahrání byl využit 

software Total Commander, který umožnil bezproblémové připojení k ftp serveru 

www.gks.cz. 

 

 
Obrázek 24 Soubory nahrané na ftp 
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4.2 Návrh databáze 

ěno v analýze, firma nedisponuje žádným databázovým 

systém

ezi zpoplatněnými databázovými servery a mezi tzv. open-source.  

jících řádcích budou popsány nejrozšířenější zástupci těchto dvou 

variant.  

4.2.1.1 MS SQL Server 

Microsoft SQL Server je úplná databáze s podporou webu a datových analýz. 

Součástí distribuce MS SQL Serveru není pouze samotný databázový server, ale také 

celá řada dalších základních administrátorských nástrojů a klientů.  

Určitým omezením je orientace pouze na operační systémy od firmy Microsoft. 

Cena se pohybuje přibližně od 18tis Kč do 170tis Kč. Záleží na licencování produktu. 

4.2.1.2 MySQL 

MySQL je velmi populární databázový server. Považuje se i za dostatečně 

rychlý. Nabízí bohatou a praktickou sadu vestavěných typů a funkcí, data ukládá velmi 

efektivně a je velmi dobře zdokumentován.  

Důležité je, že tento databázový server je zdarma, tudíž pokud firma nehodlá 

investovat desítky tisíc korun do zpoplatněného databázového serveru, je MySQL 

ideálním řešením. 

Jak již bylo zmín

em, pokud tedy pomineme záznamy v papírové podobě či listech softwaru MS 

Excel.  

4.2.1 Databázové servery 

Výběr databázového serveru by měl být prvním krokem při návrhu databáze. Je 

možné vybírat m

Na následu
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4.2.2 Relační schéma 

Dalším krokem je navržení relačního schématu databáze, určení primárních 

klíčů, cizích klíčů a vazeb mezi tabulkami. 

 

 
Obrázek 25 Relační schéma 

obsaženy veškeré údaje o zakázkách. Vzhledem k tomu, že jednotliví 

zákazníci mají více kontaktních údajů, bylo zapotřebí vytvořit tabulku Kontakty, která 

tvoří vazbu s tabulkami Telefon a Mail. Tyto tabulky obsahují cizí klíč idkontakt 

z tabulky Kontakty. Vazby mezi tabulkami jsou typu 1:N, tedy např. právě pro jednoho 

zákazníka může být vyhotoveno více zakázek, ale jedna konkrétní zakázka přísluší 

jednomu konkrétnímu zákazníkovi a vazby typu M:N jsou ty, kdy např.  zaměstnanec 

firmy může pracovat na více zakázkách a zároveň jedna zakázka může být vyhotovena 

více zaměstnanci. 

 

Z relačního schématu je zřetelné, že hlavní tabulkou databáze bude tabulka 

Zakázky. Jsou v ní 

 49



Toto relační schéma je naprosto dostačující pro splnění účelu databáze. Dalším 

h typů jednotlivých sloupců.  

4.2.3 efinice datových typů 

Při tvorbě tabulek musíme SQL serveru sdělit, jaké typy informací chceme 

v jednotlivých sloupcích ukládat. 

 
Tabulka 1 Služby 

Sloupec Datový typ 

krokem je definice datovýc

 

D

 
Tabulka 5 Kontakty 

Sloupec Datový typ 
idsluzba int(7) idkontakt int(7) 
nazev varchar(80) idzakaznik int(7) 

 
Tabulka 2 Zaměstnanci 

Sloupec Datový typ 

jmeno varchar(10) 
prijmeni varchar(20) 
adresa varchar(30) 
psc int(5) 
město varchar(30) 

idzamestnanec int(7)  
Tabulka 6 Telefon 

Sloupec Datový typ 

jmeno varchar(10) 
prijmeni varchar(20) 
funkce varchar(20) 

 
Tabulka 3 Zakázky 

Sloupec Datový typ 

idtelefon int(7) 
idkontakt int(7) 
telefon varchar(13) 

 
Tabulka 7 Mail 

Datový typ 

idzakazky int(7) 
idsluzba int(7) 
idzamestnanec int(7) 
idzakaznik int(7) 
nazev varchar(80) 
adresa varchar(30) 
mesto varchar(30) 
objekt varchar(30) 
cislofakturace int(7) 
denfakturace date 

 
Tabulka 4 Zákazník 

Sloupec Datový typ 
idzakaznik int(7) 
nazev varchar(30) 
IC int(8) 
DIC var

Sloupec 
idmail int(7) 
idkontakt int(7) 
mail varchar(30) 

 

char(10) 
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Po definování datových typů je vše připraveno k vytvoření a naplnění 

jednotlivých tabulek pomocí SQL příkazů, což je popsáno v následující kapitole. 

tabulka zaměstnanci, ostatní tabulky byly vytvořeny 

stejným . 

městnanci 

(i

 j CHAR(10), 

CHAR(20), 

  funkce VARCHAR(20), 

) 

aplně  

áme-li kompletně vytvořenou strukturu databázových tabulek, můžeme začít s 

jejich n o vkládání jednoho ř  do tab se používá příkaz 

INSERT, jehož syntaxe je následující:  

T  jméno_tabulky [(jména sloupců eznam hodnot) 

Za klíčo  INSERT INTO se udává jméno tabulky, do které chceme 

kládat. Za  slovem je uveden s m hodnot, které vkládáme. Pořadí 

 p vídat pořadí sloupců v tabulce. Příklad naplnění tabulky 

. 

ěstnanci 

VALUES (1, 'petr', 'zaměstnaný', 'geodet') 

ňovali podobným způsobem, jen je třeba dát si pozor při 

ěkterý ze sloupců je cizím klíčem do jiné tabulky. Musí 

4.2.4 Vytvoření tabulky 

Využití základního příkazu pro vytvoření databázové tabulky CREATE TABLE: 

Jako příklad byla zvolena 

 postupem

 

CREATE TABLE za

 dzamestnanec INTEGER PRIMARY KEY, 

 meno VAR

  prijmeni VAR

 

4.2.5 N ní tabulek

M

aplněním daty. Pr ádku dat ulky 

 

INSER  INTO )] VALUES (s

 

vými slovy

data v  klíčovým ezna

hodnot musí řesně odpo

zaměstnanci

INSERT INTO zam

 

Další tabulky by se napl

vkládání data do tabulky, jejíž n
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být dodrženo, že konkrétní hodnota, kterou budeme chtít vložit do sloupce, který je 

cizím k

4.2.6 Propojení webu s db 

ebové prezentace s vnitřní databází by se provedlo 

naprog  

kombin

obsahu databáze odkudkoli, kde bude k dispozici webový prohlížeč 

a připojení na internet. Samozřejmě by došlo k rozdělení práv jednotlivým uživatelům. 

To zna áva zápisu, úpravy, výmazu atd. Zatímco ostatní 

uživate  by m či prohlížet jim relevantní 

údaje. 

líčem, musí nejdříve existovat v odkazované tabulce (v primárním klíči).  

Konečné propojení w

ramováním příslušných částí skriptovacím jazykem PHP se současnou

ací SQL dotazů. Vzniklo by tak komplexní webové rozhraní umožňující 

pohodlný přístup k 

mená, že zaměstnanci by měli pr

lé ohli například jen vkládat nové objednávky 
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5 PŘÍNOSY 

Pokud by se ve firmě aplikovala databáze na základě návrhu, hlavním přínosem 

čnosti a zefektivnění komunikace mezi 

zaměst

éně http://www.gks.cz.  

Zásadním přínosem je, že firma již nezaostává za konkurencí v rámci kvality 

webové prezentace. Zkvalitnění obsahů, lepší orientace a moderní design se rozhodně 

může projevit na zlepšením jména  společnosti. Pro návštěvníka webu je nyní snazší 

najít na webu informace, které hledá. Má nyní také možnost se na stránkách dozvědět 

základní pojmy související s geodezií, což dříve možné nebylo a musel podstoupit další 

hledání či kontaktování někoho z firmy. Je pro něj nyní snazší jednatelé firmy 

kontaktovat přes navržený kontaktní formulář bez použití mailového klienta. Za několik 

týdnů, co je nový návrh aplikován, tak právě tento formulář se již v mnoha případech 

osvědčil.  

Webové stránky jsou nyní lépe použitelné, bezbariérové, dobře přístupné 

vyhledávačům, a použitelné všemi návštěvníky nezávisle na technickém vybavení 

(prohlížeč, operační systém apod.). Lepší výsledky ve vyhledávačích firmě zajistí více 

potenciálních zákazníků. 

by jednoznačně mohlo být zlepšení chodu spole

nanci. Jednoduše řečeno, databáze by do firmy přinesla pořádek, centralizaci a 

ucelenost dat. Vzhledem k tomu, že do teď firma pracuje s daty pouze v papírové 

podobě či v listech MS Excel, tak zpětné vyhledávání potřebných údajů je zdlouhavé a 

celková spořádanost dat je na nízké úrovni. Aplikace databáze by tedy firmě přinesla 

určitou časovou úsporu. 

 

Zastaralé webové stránky již byly vyměněny za webovou prezentaci navrženou 

v tomto návrhu. Nachází se na dom
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6 ZÁVĚR 

Bakalářská práce měla za úkol především pomoci vyřešit konkrétní problém ve 

zmiňované firmě. V první řadě zmiňuje nejzásadnější teoretická východiska a analyzuje 

současný stav ve firmě. Zde podrobně popisuje a analyzuje daný  problém. V praktické 

části práce jsou krok po kroku popsány jednotlivé fáze tvorby webových stránek firmy, 

které odpovídají současným pravidlům, jak moderní web tvořit. Tato podmínka byla 

zásadním požadavkem.  

Vzhledem k tomu, že při návrhu nestačilo pouze přibližně navrhnout webové 

stránky, ale bylo potřeba provést všechny fáze od prvotního seznámení s firmou a 

předmě

 cesta k zadanému cíli byla 

velice č

tem podnikání, následným získáním kvalitních informací a samotných textů až 

po kompletní nakódování a navržení grafiky celého webu,

asově náročná.  

Při návrhu databáze došlo k navržení relačního schématu, vazeb a tedy vytvoření 

kostry celé databáze. Nyní je již na firmě, zda bude tento návrh akceptovat a považovat 

za ideální a přistoupí k programovací části a implementaci do svého informačního 

systému.  

 54



SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

[1]

ublishing, 2006. ISBN 80-247-1382-9. 

zpečení skriptů + webového formuláře [online]. 2006 [cit. 

WW: <http://firemniweb.h1.cz/>. 

 

[6] JANOVSKÝ, Dušan. CSS [online]. 2000 [cit. 2008-05-15]. Dostupný z 

WWW: <http://www.jakpsatweb.cz/css/>. 

 

[7] JANOVSKÝ, Dušan. Syntaxe XHTML [online]. 2004 [cit. 2008-05-15]. 

Dostupný z WWW: <http://www.jakpsatweb.cz/html/xhtml.html>. 

 

[8] KOFLER, M. ÖGGL, B. PHP 5 a MySQL 5 : Průvodce webového 

programátora. Praha : Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1813-9. 

 

[9] LAHVIČKA, Jiří. PHP - základní informace [online]. 2000 [cit. 2008-05-15]. 

Dostupný z WWW: <http://interval.cz/clanky/php-zakladni-informace/>. 

 

[10] NARAMORE, Elizabeth, et al. PHP5, MySQL, Apache : Vytváříme webové 

aplikace. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1073-7. 

 CEDERHOLM, D. Flexibilní webdesign - Vytváříme přizpůsobitelné a 

přístupné stránky pomocí XHTML a CSS. 1. vyd. Brno : Computer press, 

2007. ISBN 80-251-1018-4. 

 

[2] DRUSKA, P. CSS a XHTML : Tvorba dokonalých webových stránek krok za 

krokem. Grada P

 

[3] FOGL, Jiří. Syntaxe PHP a integrace do HTML [online]. 2007 [cit. 2008-05-

15]. Dostupný z WWW: <http://www.pcsvet.cz/art/article.php?id=2135>. 

 

[4] FORPSI. Zabe

2008-05-15]. Dostupný z WWW: <http://kb.forpsi.com/article.php?id=373>. 

 

[5] H1.CZ. Seriál Firemní web [online]. 2007 [cit. 2008-05-15]. Dostupný z 

W

 55



 

azyk SQL [online]. 2000 [cit. 2008-05-15]. 

 

[12] tvorba tabulek [online]. 2000 [cit. 2008-05-15]. 

Dostupný z WWW: <http://interval.cz/clanky/sql-tvorba-tabulek/>. 

[13] line]. 2004 [cit. 2008-

05-15]. Dostupný z WWW: <http://interval.cz/clanky/jak-psat-css-prehledne-

 

[14 SNÍŽEK, Martin. XHTML - další prvky XHTML a DTD [online]. 2002 [cit. 

 

: <http://interval.cz/clanky/xhtml-vyvoj-

x-html-a-jeho-moznosti/>. 

[16] ho webu [online]. 2006 [cit. 2008-

05-15]. Dostupný z WWW: <http://www.pravidla-pristupnosti.cz/>. 

 

[17] ce. Brno : 

Computer Press, 2003. 178 s. ISBN 80-7226-872-4. 

 

[18] L 5 

krok za krokem [online]. 2007 [cit. 2008-05-15]. Dostupný z WWW: 

[11] SKŘIVAN, Jaromír. Databáze a j

Dostupný z WWW: < http://interval.cz/clanky/databaze-a-jazyk-sql/>. 

SKŘIVAN, Jaromír. SQL - 

 

SNÍŽEK, Martin. Jak psát CSS přehledně a logicky [on

a-logicky/>. 

] 

2008-05-15]. Dostupný z WWW: <http://interval.cz/clanky/xhtml-dalsi-prvky-

xhtml-a-dtd/>. 

 

[15] SNÍŽEK, Martin. XHTML - vývoj (X)HTML a jeho možnosti [online]. 2002 

[cit. 2008-05-15]. Dostupný z WWW

 

ŠPINAR, David. Pravidla tvorby přístupné

STANÍČEK, Petr. CSS Kaskádové styly : Kompletní průvod

VEČEŘA, Zdeněk. Instalace nejnovější verze Apache 2, PHP 5 a MySQ

<http://programujte.com/index.php?akce=clanek&cl=2007011101-instalace-

nejnovejsi-verze-apache-2-php-5-a-mysql-5-krok-za-krokem>. 

 

[19] WIKIPEDIA CONTRIBUTORS. SQL [online]. 2008 [cit. 2008-05-15]. 

Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/SQL>. 

 56



SE

 

Cascading Style Sheets 

D

Document Type Definition 

H

I Icon image file format 

P

PX Picture element 

RAM Random-access memory 

S

U formation Format 

eXtensible HyperText Markup Language 

 

 

ZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CSS 

DCL Data Control Language 

DL Data Definition Language 

DTD 

GIF Graphics Interchange Format 

TML HyperText Markup Language 

CO 

MB Megabyte 

PHP Hypertext Preprocessor 

K Primary key 

SEO Search Engine Optimization 

QL Structured Query Language 

TF UCS Trans

XHTML

XML eXtensible Markup Language 

 57



SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1 Zastaralá webová prezentace............................................................. 22 

astara l. s r.o.............................................. 22 

k 3 Diagra irmě ................................................ 26 

k 4 Údaje .................................................... 27 

k 5 Návrh ................................................... 31 

ek 6 Metada ............................................... 34 

drojo o menu................................. 35 

.......................................................... 36 

čka webu a kód google analytics................................................. 37 

řehled google analytics po dvou týdnech provozu ........................ 38 

.......................................................................... 38 

zek 12 Funkc ..................................................................... 38 

k 13 Možn ....................................................... 39 

k 14 Zabez ................................................. 39 

.................................................. 42 

k 16 Vrchn ................................................ 42 

7 Banne ............................ 42 

k 18 Deko .............................................. 43 

brázek 19 Favicon ............................................................................................ 43 

Obrázek 20 Animace zaneprázdnění programu .................................................. 44 

Obrázek 21 Fotoaparát ........................................................................................ 44 

Obrázek 22 Vrchní menu – CSS......................................................................... 46 

Obrázek 23 Verze pro tisk – CSS ....................................................................... 46 

Obrázek 24 Soubory nahrané na ftp.................................................................... 47 

Obrázek 25 Relační schéma................................................................................ 49 

 

Obrázek 2 Z lé logo firmy G.K.S. spo

Obráze m informačních toků ve f

Obráze o zakázce v MS Excel .........

Obráze úvodní stránky prezentace ...

Obráz ta tvořené prezentace ..............

Obrázek 7 Z vý kód hlavičky webu a vrchníh

Obrázek 8 Include .....................................

Obrázek 9 Pati

Obrázek 10 P

Obrázek 11 Formulář ................

Obrá e mail ................

Obráze é výsledné ohlášení stavu

Obráze pečení proti spamu................

Obrázek 15 Hlavička.........................................

Obráze í menu ....................................

Obrázek 1 r..................................................................

Obráze rativní prvky..............................

O

 58



SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1 Služby ................................................................................................ 50 

Tabulka 2 Zaměstnanci ....................................................................................... 50 

Tabulka 3 Zakázky.............................................................................................. 50 

Tabulka 4 Zákazník............................................................................................. 50 

Tabulka 5 Kontakty............................................................................................. 50 

Tabulka 6 Telefon ............................................................................................... 50 

Tabulka 7 Mail .................................................................................................... 50 

 

 59



SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 Úvodní stránka navržené prezentace ................................................... 61 

Příloha 2 Sekce výběr ze staveb.......................................................................... 61 

Příloha 3 Grafická úprava map pro lepší orientaci čtenáře................................. 62 

Příloha 4 Animace načítání fotografie ................................................................ 62 

Příloha 5 Použití javascriptu pro procházení fotogalerií..................................... 63 

Příloha 6 Kontaktní formulář s ověřovacím kódem............................................ 63 

Příloha 7 Validace............................................................................................... 63 

 

 60



PŘÍLOHY 
Příloha 1 Úvodní stránka navržené prezentace 

 
 

 
Příloha 2 Sekce výběr ze staveb 

 
 

 61



Příloha 3 Grafická úprava map pro lepší orientaci čtenáře 

 
 

 
Příloha 4 Animace načítání fotografie 

 
 

 62



Příloha 5 Použití javascriptu pro procházení fotogalerií 

 
 

Příloha 6 Kontaktní formulář s ověřovacím kódem 

 

 
 

Příloha 7 Validace 

 

 

 63


	bakalarska_prace_-_slobodnik_milan
	titulni.pdf
	finaaaal.pdf
	 
	ÚVOD 
	1  Vymezení problému a cíl práce 
	1.1 Vymezení problému 
	1.2 Cíl práce 
	2  Teoretická východiska 
	2.1 Značkovací jazyky 
	2.1.1 Jazyk HTML 
	2.1.1.1 Párové a nepárové tagy 

	2.1.2 Jazyk XHTML 
	2.1.2.1 Základní struktura dokumentu 
	2.1.2.2 Definice typu DTD 
	2.1.2.3 Elementy 
	2.1.2.4 Atributy 


	2.2 HTML a XHTML 
	2.3 Kaskádové styly CSS 
	2.3.1.1 Syntaxe CSS 
	2.3.1.2 Výhody CSS 
	2.3.1.3 Nevýhody 

	2.3.2 PHP 
	2.3.2.1 PHP značky 
	2.3.2.2 Příkazy 
	2.3.2.3 Proměnné 


	2.4 Databáze 
	2.4.1 Vazby mezi entitami 
	2.4.2 Databázové modely 
	2.4.2.1 Relační databáze 
	2.4.2.1.1 Primární klíč (Primary key) 
	2.4.2.1.2 Cizí klíč (Foreign key) 


	2.4.3  SQL 
	2.4.3.1 Příkazy pro manipulaci s daty 
	2.4.3.2 Příkazy pro definici dat 
	2.4.3.3 Příkazy pro řízení dat 



	3  Analýza problému a současné situace 
	3.1 Hardware 
	3.2 Software 
	3.3 Současný stav 
	3.3.1 Webové stránky 
	3.3.1.1 Shrnutí náležitostí nového webu 

	3.3.2 Databáze 
	3.3.2.1 Informační toky ve firmě 


	3.4 Shrnutí nedostatků webových stránek a databáze 

	4  Vlastní návrhy řešení 
	4.1 Návrh webové prezentace 
	4.1.1 Krok 1. - konzultace 
	4.1.2 Krok 2. – prvotní návrh webu 
	4.1.3  Krok 3. – programování (X)HTML 
	4.1.4 Krok 4. - grafický návrh 
	4.1.5 Krok 5. – programování CSS 
	4.1.6 Krok 6. - umístění webu na internet 

	4.2  Návrh databáze 
	4.2.1 Databázové servery 
	4.2.1.1 MS SQL Server 
	4.2.1.2 MySQL 

	4.2.2  Relační schéma 
	4.2.3 Definice datových typů 
	4.2.4 Vytvoření tabulky 
	4.2.5 Naplnění tabulek 
	4.2.6 Propojení webu s db 


	5  Přínosy 
	6  Závěr 
	 Seznam použité literatury 
	 Seznam použitých zkratek 
	 Seznam obrázků 
	 Seznam tabulek 
	 Seznam příloh 
	 Přílohy 



	Milan_1
	Milan_2
	bakalarska_prace_-_slobodnik_milan
	titulni.pdf
	finaaaal.pdf
	 
	ÚVOD 
	1  Vymezení problému a cíl práce 
	1.1 Vymezení problému 
	1.2 Cíl práce 
	2  Teoretická východiska 
	2.1 Značkovací jazyky 
	2.1.1 Jazyk HTML 
	2.1.1.1 Párové a nepárové tagy 

	2.1.2 Jazyk XHTML 
	2.1.2.1 Základní struktura dokumentu 
	2.1.2.2 Definice typu DTD 
	2.1.2.3 Elementy 
	2.1.2.4 Atributy 


	2.2 HTML a XHTML 
	2.3 Kaskádové styly CSS 
	2.3.1.1 Syntaxe CSS 
	2.3.1.2 Výhody CSS 
	2.3.1.3 Nevýhody 

	2.3.2 PHP 
	2.3.2.1 PHP značky 
	2.3.2.2 Příkazy 
	2.3.2.3 Proměnné 


	2.4 Databáze 
	2.4.1 Vazby mezi entitami 
	2.4.2 Databázové modely 
	2.4.2.1 Relační databáze 
	2.4.2.1.1 Primární klíč (Primary key) 
	2.4.2.1.2 Cizí klíč (Foreign key) 


	2.4.3  SQL 
	2.4.3.1 Příkazy pro manipulaci s daty 
	2.4.3.2 Příkazy pro definici dat 
	2.4.3.3 Příkazy pro řízení dat 



	3  Analýza problému a současné situace 
	3.1 Hardware 
	3.2 Software 
	3.3 Současný stav 
	3.3.1 Webové stránky 
	3.3.1.1 Shrnutí náležitostí nového webu 

	3.3.2 Databáze 
	3.3.2.1 Informační toky ve firmě 


	3.4 Shrnutí nedostatků webových stránek a databáze 

	4  Vlastní návrhy řešení 
	4.1 Návrh webové prezentace 
	4.1.1 Krok 1. - konzultace 
	4.1.2 Krok 2. – prvotní návrh webu 
	4.1.3  Krok 3. – programování (X)HTML 
	4.1.4 Krok 4. - grafický návrh 
	4.1.5 Krok 5. – programování CSS 
	4.1.6 Krok 6. - umístění webu na internet 

	4.2  Návrh databáze 
	4.2.1 Databázové servery 
	4.2.1.1 MS SQL Server 
	4.2.1.2 MySQL 

	4.2.2  Relační schéma 
	4.2.3 Definice datových typů 
	4.2.4 Vytvoření tabulky 
	4.2.5 Naplnění tabulek 
	4.2.6 Propojení webu s db 


	5  Přínosy 
	6  Závěr 
	 Seznam použité literatury 
	 Seznam použitých zkratek 
	 Seznam obrázků 
	 Seznam tabulek 
	 Seznam příloh 
	 Přílohy 




