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Abstrakt 

Bakalářská práce popisuje postupy vytvoření stránek internetového obchodu od vstupní 

analýzy, přes návrh informační architektury, designu až po programování a nahrání 

stránek na internet. Tyto postupy jsou následně aplikovány a je vytvořen funkční model 

obchodu. Důraz je kladen především na použitelnost vytvořeného modelu a jeho přínos 

v reálném světě.  

Abstract 

Bachelor’s thesis describes procedures during creation of e-shop. Description starts with 

input analysis, continues with design of information architecture, design of graphic 

layout and ends with programming and inserting of websites on the internet. These 

procedures are applied and real model eshop is created. Bachelor’s thesis is focused on 

a usability of shop design and its utility in the real world. 
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Úvod 

Rok 1990 byl milníkem pro celý svět. Ke konci tohoto roku totiž britský programátor 

Tim Berners-Lee spustil první webový server. Za necelých 22 let webové stránky 

pokročily mílovými kroky kupředu.  

Já osobně jsem objevil webové stránky v roce 2001, když mně a mému bratrovi 

objednali rodiče internetové připojení. První 3 roky jsem je využíval jako běžný 

konzument a uživatel. Na konci 8. třídy základní školy mi můj starší bratr představil 

webovou stránku Jak psát web. Přibližně od té doby se věnuji vytváření webových 

stránek. Až do roku 2011 jsem však využíval pouze technologie, které umožňovaly 

tvorbu statických stránek. V tomto roce přichází velká výzva v podobě bakalářské 

práce.  

Kompletní návrh internetového obchodu je nejrozsáhlejší a nejnáročnější webový 

projekt v mé dosavadní tvorbě. Při vytváření stránek internetového obchodu využívám 

šestileté praxe tvorby návrhu, značkovacího jazyka HTML a kaskádových stylů CSS. 

Mimo těchto znalostí bylo potřeba osvojit si problematiku programovacího jazyka PHP. 

Dotazovací jazyk SQL jsem z části ovládal díky studiu na FP VUT v Brně. 

Navržený internetový obchod bude použitelný v reálném provozu. V této skutečnosti 

vidím největší přínos bakalářské práce. 

  



13 

 

Cíl práce 

Hlavním cílem práce je vytvořit webové stránky na adrese www.sperkyodterky.cz pro 

nový internetový obchod. Obchod bude prodávat zboží pod značkou Šperky od Terky. 

Vytvoření obchodu zahrnuje: 

 Vypracování vstupní analýzy 

 Vytvoření vizuální identity značky Šperky od Terky 

 Navržení informační architektury webu 

 Vytvoření grafického návrhu 

 Převedení návrhu do HTML a CSS 

 Naprogramování stránek obchodu s využitím PHP a SQL 

 Umístění stránek obchodu na internet 

Stránky obchodu budou vytvořeny podle aktuálních trendů s využitím těchto 

softwarových nástrojů: 

 Adobe Photoshop CS5 – Grafický editor. 

 PSPad – Poznámkový blok. 

 XAMPP – Balíček služeb PHP, MySQL a Apache. 

 Microsoft Visio 2010 – Sada nástrojů, které slouží k tvorbě diagramů. 

 

  

http://www.sperkyodterky.cz/
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1 Teoretická část 

1.1 Definice elektronického obchodu 

Pojmem elektronický obchod se rozumí podnikání prostřednictvím elektronických 

prostředků. To obsahuje nejen obchodování se zbožím (hmotným i nehmotným) a 

službami, ale i všechny související postupy od reklamy, přes uzavření smlouvy, její 

plnění, a to včetně poprodejní podpory a služeb (15). 

1.1.1 Základní dělení modelů elektronického obchodu 

 Elektronický obchod business to business (B2B) 

Jedná se o obchodní model, kde na obou stranách aktivit stojí firma nebo 

instituce. 

 Elektronický obchod business to customer (B2C) 

Jde o prodej zboží / služeb koncovým zákazníkům. 

 Elektronický obchod consumer to consumer (C2C) 

Prodej probíhá mezi koncovými zákazníky prostřednictvím internetové inzerce 

nebo aukčních portálů (www.bazar.cz nebo www.aukro.cz) (4).  

1.1.2 Výhody elektronického obchodování 

Hlavní výhoda elektronického obchodování se nachází v dosažení trhu, na který by 

lokálně zaměřený obchod bez pomoci informačních technologií neproniknul. Například 

pokud si malý brněnský obchod s krmivem pro psy založí internetový obchod, tak 

pronikne na celý trh s krmivy v České republice. Získá tím mnohem větší počet 

potenciálních zákazníků, než kdyby působil pouze lokálně. Konkurence se mu však 

nijak nezvětšila, protože i do té doby musel svádět konkurenční boj se stávajícími 

elektronickými obchody s krmivy. 

Další výhodou elektronického obchodu je úspora finančních fixních prostředků, které 

jsou spojeny s provozem kamenného obchodu. Začínající obchod nemusí platit nájem 

provozovny ve městě či na vesnici, ale stačí mu skladovací prostory a zaměstnanci, kteří 

se budou starat pouze o objednávky a logistiku. Naproti tomu zaměstnanec v kamenném 

obchodu má měsíční ohodnocení i za dny, kdy do obchodu nechodí žádní zákazníci. 

Elektronický obchod sebou však nese i úskalí, která vychází z právních povinností.  

http://www.bazar.cz/
http://www.aukro.cz/
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1.2 Právní aspekty elektronického obchodování v České republice 

Odesláním objednávky zákazníkem vzniká smlouva mezi elektronickým obchodem a 

zákazníkem. Před odesláním objednávky musí být zákazníkovi zajištěna možnost 

kontroly a popřípadě změna údajů objednávky. V této smlouvě se definují smluvní 

strany, zboží a ceny. V rámci této smlouvy dochází současně k odsouhlasení 

obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou doplňkem k této smlouvě (17). 

1.2.1 Ochrana spotřebitele 

Spotřebitelem je každá osoba, která uzavírá smlouvu s tím, že nebude předmět smlouvy 

dál přeprodávat koncovým zákazníkům (17). 

Elektronický obchod musí před uzavřením smlouvy poskytnout spotřebiteli tyto 

informace: 

 Identifikaci provozovatele 

 Název zboží nebo služeb a jejich charakteristiku 

 Ceny zboží nebo služeb 

 Způsob dodání a náklady s touto činností spojené 

 Způsob platby 

 Poučení o právu na odstoupení (17)  

Po  uzavření smlouvy je elektronický obchod povinen potvrdit obdržení objednávky. 

Zároveň musí zákazníkovi poskytnout informace o dodavateli, sídlu a podmínkách při 

odstoupení od smlouvy (dále jen převzetí plnění) (17). 

1.2.2 Odstoupení od smlouvy 

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí 

plnění. Pokud nedošlo k převzetí plnění, je tato lhůta prodloužena na 3 měsíce. Pokud 

však v době prodloužené lhůty dojde k převzetí plnění, pak začíná běžet 14denní lhůta 

pro odstoupení od smlouvy (17). 

V určitých případech nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy. Zejména pokud se 

jedná o zboží podléhající rychlé zkáze, zakázkovou výrobu či počítačové programy 

(17). 
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1.3 Vstupní analýza 

Ještě předtím, než designér navrhne první grafický prvek a programátor napíše první 

řádek kódu, je třeba provést vstupní analýzu. Ta má za úkol definovat základní cíle, 

požadavky a minimalizovat tak případné problémy (4). 

1.3.1 Definice sortimentu 

Společnost provozující elektronický obchod by měla poskytovat kompletní a přehledné 

informace o zboží nebo službách, které hodlá nabízet. Proto je nutné statky detailně 

popsat. Dobrou definicí sortimentu a jeho rozřazením do kategorií se nejen zjednoduší 

další kroky vstupní analýzy, ale také ovlivní vývoj celé informační architektury 

obchodu, a tím přímo ovlivňuje úspěšnost obchodu. 

Základem definování je logické uvažování a selský rozum. Je třeba si položit otázku: 

Co všechno o mém statku by mohlo potenciální klienty zajímat? Zejména základní 

atributy jako název sortimentu, cena, fyzické vlastnosti (barva, rozměry) a detailní 

popis. Dále může být definován přínos zboží / služby pro uživatele. 

1.3.2 Nalezení cílové skupiny 

Je nezbytné se zamyslet nad tím, kdo bude zákazníkem obchodu. Z potřeb cílové 

skupiny se odvíjí styl grafického ztvárnění obchodu. Růžový design se srdíčky není „to 

pravé ořechové“ pro obchod se zbraněmi a střelivem. Podle výzkumu společnosti Kiss 

Metrics až 93 % zákazníků klade důraz na vizuální vjemy při nakupování (14). 

1.3.3 Stanovení konkurenčních výhod společnosti 

Každá společnost by měla vědět, v čem má náskok před konkurencí.  

Zpravidla to bývá: 

 Originální produkt 

 Nízká cena 

 Expresní dodání zboží 

 Bezproblémová reklamace 

 Kvalitní zákaznická podpora (telefonní linka, komunikační programy) 

 Nadstandardní servis 
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 Zavedená značka 

Pokud některou z těchto vlastností společnost disponuje, je prospěšné na tento fakt na 

stránkách upozornit. 

1.4 Proces nákupu v elektronickém obchodě 

Základním cílem každého elektronického obchodu je prodat nabízené zboží / služby 

zákazníkovi. Je v zájmu obchodu, aby proces nákupu byl co nejjednodušší a nejméně 

náročný na schopnosti zákazníka. Čím více překážek se v elektronickém obchodu bude 

vyskytovat, tím více se zvyšuje šance neúspěchu. 

Překážky v procesu nakupovaní: 

 Chybějící nebo špatně 

viditelný košík 

 Špatná přístupnost 

obchodu 

 Nutnost registrace  

 Vyžadování příliš mnoho 

osobních informací 

 Neuvádění cen produktů  

 Příliš mnoho kroků 

nákupu (5) 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č.  1: Proces nákupu v elektronickém obchodu (Zdroj: 
vlastní) 
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Na obrázku č. 1 je znázorněn nákupní proces. Vstupní stránkou webu může být 

libovolná stránka webu (záleží mimo jiné na kvalitě SEO
1
). Stejně tak návštěvník může 

kdykoliv obchod opustit. Příčiny jsou zmíněny výše. 

1.5 Vizuální identita společnosti 

Předem je nutno zmínit, že vizuální identita (design) je podsložkou firemní identity a 

často bývají tyto dvě položky zaměňovány nebo slučovány. Firemní identita je mnohem 

komplexnější pojem, který zahrnuje kromě vizuální identity společnosti, také firemní 

komunikaci, produkt společnosti a firemní kulturu. Výsledek těchto složek tvoří firemní 

image (11).  

 

Obrázek č.  2: Systém firemní identity (Zdroj: 6) 

1.5.1 Značka 

Značka je základním stavebním kamenem vizuální identity společnosti. Jedná se o lehce 

zapamatovatelnou kombinaci názvu, slov, symbolů nebo obrazů (10). 

Druhy značek: 

 Obrazová – Je tvořena pouhým symbolem. 

 Slovní – Logotyp tvoří pouze text. 

 Literní – Využívá jednotlivá písmena a je obvykle doplněna obrazem. 

 Kombinovaná – Kombinace výše uvedených druhů (10). 

                                                
1 Optimalizace pro vyhledávače 
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Ke každému logu by měl být přiložen manuál, který přesně popisuje typ písma, použité 

barvy a ochrannou zónu kolem loga. Ochranná zóna loga popisuje, v jaké vzdálenosti se 

nesmí okolo loga vyskytovat žádné prvky, které by logo narušovaly. Manuál loga musí 

obsahovat varianty použití loga na různých podkladech, dále může obsahovat 

interpretaci loga na prostředcích, kterými společnost komunikuje (vizitky, hlavičkový 

papír, propisovací tužky nebo reklamní předměty). Manuál je velmi důležitý proto, aby 

nedocházelo ke špatné interpretaci značky, a tím jejímu poškození. 

Obrázek č.  3: Obrazová značka Mercedes Benz (Zdroj: 18) 

Obrázek č.  4: Slovní značka Nestle (Zdroj: 22) 

Obrázek č.  5: Literní značka Sazka (Zdroj: 13) 

Obrázek č.  6: Kombinovaná značka KFC (Zdroj: 19) 
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1.5.2 Rastr 

Rastr je jednotný grafický formát, s jehož pomocí společnost komunikuje. Jde o 

nezaměnitelný prvek pro podnikové tiskoviny, který díky svému formátu jednoznačně 

identifikuje odesilatele. Hlavním cílem rastru je vytvoření pevně stanoveného řádu pro 

firemní komunikaci (10). 

1.5.3 Písmo 

Písmo slouží ke zprostředkování informací. Mělo by být snadno čitelné, působit jasně, 

vyváženě a zároveň být přehledné. Odborníci doporučují stanovit určitý druh písma a 

ten využívat pro veškerou komunikaci společnosti. Tím si společnosti vytvoří 

nezaměnitelný profil (10). 

1.6 Informační architektura elektronického obchodu 

Některé webové stránky nabízejí logickou strukturu, která pomáhá lidem nalézt 

odpovědi na jejich otázky. Takové nejsou všechny. Jsou i takové stránky, na kterých se 

návštěvníci ztrácejí, nemohou se dostat k požadovaným informacím nebo nemohou najít 

informace, které již složitě vyhledali někdy v minulosti (7). 

Informační architektura webových stránek je věda, která se zabývá organizováním a 

zjednodušováním informací, navrhováním, integrováním a sjednocováním informačních 

systémů. Cílem informační architektury je pomoci lidem nalézt a porozumět 

informacím. Díky tomu budou dělat správná rozhodnutí (3). 

Výstupem práce informačního architekta je organizační schéma webu, kostry 

jednotlivých stránek, textový popis prvků a popis jejich funkčnosti (3). 

Příkladem informační architektury z reálného světa může být kamenné knihkupectví. 

Regály s knihami jsou rozřazené podle kategorií (beletrie, dětské, naučné…). Tyto 

kategorie obsahují podkategorie jednotlivých kategorií (česká nebo světová beletrie) a 

dále jsou knihy v regálech uspořádány podle jména autora nebo názvu knihy. Toto 

uspořádání představuje na webových stránkách navigace. Návštěvník knihkupectví má 

tak na výběr, zda se pokusí požadovanou knihu vyhledat sám, nebo využije rady 

prodavače, který jej nasměruje správným směrem. Radu prodavače na webu zastupuje 

vyhledávácí pole.  
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Dobré webové stránky z pohledu informační architektury musí mít následující 

vlastnosti: 

1.6.1 Snadná nalezitelnost informací 

Každý uživatel přichází na stránky s nějakým cílem. Uživateli stránek by mělo být na 

první pohled jasné, o čem stránky jsou, co nabízí a jak nalézt požadované informace 

v co nejkratším čase. Uživatelé na stránkách nechtějí přemýšlet nad rozvržením stránek, 

nad názvy odkazů nebo snad dokonce hledat navigaci. Běžný návštěvník stránky nečte, 

ale pouze prohlíží (6). 

Proč tomu tak je? 

 Nedostatek času 

 Vědomí, že není třeba číst vše – Uživatel hledá jen ty informace, které ho 

zajímají a zbytek je pro něj nepodstatný (6).  

Důležité informace je proto nutné zvýraznit. Nadpisy například větším písmem, 

tučnějším řezem, barvou nebo je více odsadit od ostatních bloků.  

Ještě radikálnější je myšlenka předního českého designéra Vlastimila Svobody:  

„Když chcete něco zvýraznit, nedělejte to větší nebo silnější. Vyhažte balast kolem.“ 

(23) 

Související informace by měly být vizuálně sjednocené. Například seskupením pod 

jeden titulek nebo umístěním do stejné oblasti. 

Při hledání informací uživatel spoléhá na zvyklosti. Díky tomu je jeho orientace na 

stránkách rychlejší. Ovšem pouze v případě, že jsou zvyklosti dodrženy. 

V elektronickém obchodě se například jedná o vložení ikony nákupního košíku v místě, 

kde se nákupní košík nachází (6). 

 

  Obrázek č.  7: Nákupní košíky společností cpress.cz, alfacomp.cz,  alza.cz (Zdroj: vlastní 

zpracování) 
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1.6.2 Použitelnost 

Jakob Nielsen, který je celosvětově považován za největšího odborníka, co se týká 

použitelnosti webových stránek, vydal 10 základních doporučení: 

 Uživatel by měl vždy vědět, na jaké stránce se nachází. 

 Řeč stránek by měla odpovídat reálnému světu. Používat by se měla stejná slova 

a fráze, které využívá uživatel v běžné řeči. 

 Návštěvníci stránek často chybně využívají funkčnosti stránek. Pro změnu 

nechtěného stavu by měla být zachována funkčnost tlačítek zpět a vpřed 

v prohlížeči. 

 Pro stejné akce by se měla používat vždy stejná tlačítka. Dvojí pojmenování 

jedné akce je chyba. 

 Lepší než výpis chybových hlášek je předcházením problémům. Proto je 

důležité udržovat aktuální kód a databázi. 

 Snažit se nutit uživatele co nejméně přemýšlet. Poskytnout mu dostatek jasných 

a dostupných informací. 

 Umožnit uživateli přizpůsobení stránek.  

 Stránky by měly být estetické a minimalistické. Nezahlcovat uživatele údaji, 

které nepotřebuje. 

 Chybové hlášky by měly být jasné a srozumitelné v řeči uživatele. 

 Stránky by měly poskytovat nápovědu (20). 

1.6.3 Přístupnost 

Přístupnost lze definovat jako bezbariérovost. Stejně tak jako každý dům by měl mít 

plošinu, po které mohou najet vozíčkáři, tak webové stránky by měly dodržovat určitá 

pravidla a zásady. Dodržování těchto pravidel usnadní prohlížení stránek i postiženým 

uživatelům internetu. Postižení mohou být různého charakteru:  

 Vady zraku 

 Pohybově omezení uživatelé 

 Staré softwarové vybavení uživatele (21) 
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Vytvořením přístupného webu se i takto postižení uživatelé budou na stránkách 

pohybovat bez větších problémů. Přístupnost ovlivňuje i pořadí ve výsledcích 

vyhledávání vyhledávačů. Snadno přístupné informace na stránkách vyhledávač lépe 

indexuje (21). 

Komerční sféra českého internetu není nijak omezována, ale veřejná správa se musí řídit 

novelou zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (24).  

1.6.4 Důvěryhodnost 

Důvěryhodnost webových stránek je základním prvkem, který zvýší jejich obchodní 

úspěšnost. Dobrá důvěryhodnost posiluje budování značky a zvyšuje konverzní poměr 

stránek. 

Prvky webových stránek, které posilují jejich důvěryhodnost: 

 Pěkný design webu – Jak již bylo zmíněno v kapitole Nalezení cílové skupiny, 

až 93 % uživatelů klade důraz na vizuální vjemy při nakupování. 

 Kvalitní obsah stránek – Pouze pěkný design ztrácí smysl v případě, že uživatel 

na stránkách nenalezne hledané informace. U internetového obchodu jsou tímto 

obsahem parametry statku, jeho cena a například fotografie. 

 Dostatek komunikačních prostředků na stránkách – V případě, že uživatel bude 

mít nějaký dotaz k výrobku nebo službě, pak by měl vždy mít dostatek 

možností, kde se dotázat. Možnosti jsou: Kontaktní formulář, telefon, emailová 

adresa nebo instantní messengery typu ICQ, Skype. 

 Otevřenost k zákazníkovi – Není na škodu, když zákazník ví, kdo se o něj 

postará. 

 Aktuální informace – Pokud je na webu poslední aktualizace z doby před 10 

lety, pak to u zákazníka příliš důvěry nevyvolá. Je potřeba pravidelně stránky 

aktualizovat a plnit obsahem (25).  

1.7 Grafický návrh stránek 

Grafický vzhled stránek by měl vždy vycházet z podkladů, které grafikovi dodal 

informační architekt. Samotný proces tvorby webových stránek totiž nezačíná u grafika, 

ale u informačního architekta, který zpracovává prvotní analýzy. Grafik nerozhoduje o 
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pozicích jednotlivých prvků na stránkách, ani nedefinuje jejich funkčnost. Stejně jako 

informační architekt nechává z větší části vzhled jednotlivých prvků na grafikovi. Zde 

je důležitá oboustranná spolupráce zainteresovaných osob a finální návrh je výsledkem 

jejich kooperace. 

1.7.1 Prvky webových stránek 

Stejně tak jako každý automobil má volant, pedály a sedačky, každá internetová stránka 

by měla mít logo, navigační panel a vlastní obsah. Jednotlivé prvky by měly být logicky 

uspořádány a vzájemně na sebe navazovat. Logo stránky identifikuje a dává uživateli 

najevo, že prohlížené stránky jsou součástí jednoho webu. Navigace uživatelům pomáhá 

se na stránkách webu pohybovat. Navigace by měla být umístěna při horním okraji 

stránky na dobře viditelném místě. Obsah stránek je to, proč se uživatel na stránkách 

nachází. Pokud nebude dobře viditelný, pak jej uživatel nenalezne a odchází během 

několika vteřin (1). 

Základní principy dobrého grafického návrhu jsou: 

1.7.2 Blízkost 

Hlavní zásadou blízkosti je, že související údaje by měly být seskupovány, a tak se 

budou jevit jako jeden vizuální celek a nikoliv jako údaje, které spolu nikterak 

nesouvisí. Naproti tomu údaje, které spolu nesouvisí, by neměly být umisťovány příliš 

blízko sebe. Stránky tak budou působit uspořádaným dojmem a zároveň tak sdělují 

návštěvníkovi, které informace spolu souvisí (12). 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obrázek č.  8: Příklad dobré a špatné blízkosti (Zdroj: vlastní) 
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1.7.3 Zarovnání 

Žádný prvek na stránce by neměl být umístěn bez rozmyslu. Každý by měl mít nějaký 

vztah ke svému okolí. Pokud jsou údaje na stránkách správně zarovnány, pak vytvářejí 

dojem soudržnosti (12). 

 

 

 

 

 

1.7.4 Kontrast 

Kontrastní prvky na stránkách přitahují pozornost návštěvníka. Pokud jsou tedy na 

stránce dva nesouvisející prvky, je dobré je od sebe kontrastně odlišit. Stránky se tak 

stanou vizuálně zajímavější (12). 

 

 

 

 

 

1.7.5 Opakování 

Principem opakování se rozumí, že některé dílčí prvky stránek jsou cíleně používány i 

na dalších stránkách. Tím se dosáhne soudržnosti stránek a návštěvníkovi se tak usnadní 

další orientace na stránkách, protože již bude jednotlivé prvky znát a vědět co 

Obrázek č.  9: Příklad dobrého a špatného zarovnání (Zdroj: vlastní) 

 

Obrázek č.  10: Příklad dobrého a špatného kontrastu (Zdroj: vlastní) 
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znamenají. Příkladem opakujícího se prvku může být specifická barva nadpisu, styl 

zarovnání a prostorové vztahy (12). 

 

1.8 Značkovací jazyk (X)HTML 

Zkratka HTML znamená Hypertext Markup Language čili hypertextový značkovací 

jazyk. HTML se vyvinul z SGML (Standard Generalized Markup Language) a běžně se 

používá pro tvorbu webových stránek. Hypertext markup language má několik verzí 

(HTML 2.0, HTML 3.2, HTML 4.01), které se postupně vyvíjely. Z HTML se později 

vyvinul XHTML (Extended Hypertext Markup Language) (16). 

Každá verze značkovacího jazyka má svoji vlastní specifikaci, kterou musí dodržovat. 

Specifikace udává závazná pravidla pro všechny verze. Jednotlivé specifikace jsou 

detailně definovány na stránkách organizace W3C (16). 

1.8.1 Rozdíly mezi HTML a XHTML 

V XHTML platí, že: 

 Hodnoty atributů musí být v uvozovkách.  

<span class=”trida”> 

 Nesmí se křížit tagy. 

<span> <strong> Ahoj </strong> </span> 

 Nepárové tagy musí končit lomítkem. 

<br /> 

 Párové tagy jsou povinné. 

<p> Odstavec </p> 

Obrázek č.  11: Příklad dobrého a špatného opakování (Zdroj: vlastní) 
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 Všechny atributy musí mít definovanou hodnotu. 

<span class=”trida”> 

 Tagy a atributy jsou malými písmeny. 

<a href=”index.html”> 

1.8.2 Základy tvorby XHTML stránek 

Úplně na začátku stránky musí být deklarován Doctype. Tím se klientským programům 

sdělí, jaký typ dokumentu podle jaké specifikace bude zpracovávat: 

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

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

Další struktura stránky vypadá následovně: 

<html> 

<head> 

<title> 

Titulek stránky 

</title> 

</head> 

<body> 

Obsah stránky. 

</body> 

</html> 

V hlavičce stránky musí být deklarován jazyk stránky a znaková sada: 

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

charset=UTF-8" /> 

<meta http-equiv="content-language" content="cs" /> 

Klientský program, který překládá stránku tak bude vědět, že je stránka v češtině a 

používá znakovou sadu UTF-8. 

Dále se v hlavičce zpravidla deklarují omezení pro vyhledávací roboty, popis stránky 

description a klíčová slova keywords. V případě, že stránky využívají kaskádové styly, 

se zde uvádí odkaz na stylopis. 
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1.8.3 Nejdůležitější tagy  

b – Text umístěn v tomto tagu bude tučně zvýrazněn. 

i – Text bude vypsán kurzívou. 

p – Do tohoto tagu se vkládají odstavce textu. 

a – Zapisují se do něj odkazy na stránkách. 

img – Pomocí tagu img se na stránky vkládají obrázky. 

br – Zalomí stávající řádek. 

h1…h3 – Označuje nadpisy. 

span – Vkládají se do něj úseky textu. 

div – Vkládají se do něj bloky stránek. 

1.8.4 Ukázková stránka 

 

Obrázek č.  12: Ukázková stránky v prohlížeči (Zdroj: vlastní) 
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Obrázek č.  13: Zdrojový kód ukázkové stránky (Zdroj: vlastní) 

Pro ověření, zda stránka splňuje specifikaci zvoleného jazyka, se používá nástroj W3C 

Validator dostupný na adrese http://validator.w3.org.  

 

Obrázek č.  14: Úspěšný validační test (Zdroj: vlastní) 

Obrázek č. 14 ukazuje výstup validátoru v případě úspěšného absolvování testu. 

V případě neúspěchu se zobrazí červená varovná hláška, počet chyb a jejich podrobný 

výpis. Úspěšné absolvování testu by mělo zaručit vždy stejné zobrazení stránky bez 

ohledu na prohlížeč. 

1.9 Kaskádové styly CSS 

CSS je zkratka anglické fráze Cascading Style Sheets, do češtiny se volně překládá jako 

kaskádové styly. Kaskádové styly se používají k formátování obsahu stránek. Využitím 

těchto stylů se nemění obsah stránky, ale forma jakou je obsah uživateli podáván. Obsah 

lze formátovat pomocí buď již výše zmíněných HTML tagů, nebo kaskádovými styly 

(16).  

V hlavičce (<head>) dokumentu se definuje odkaz na externí stylopis a v něm se 

definují jednotlivé styly.  

Odkaz na externí stylopis vypadá následovně: <link rel="stylesheet" 

href="style.css" /> 
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Definice stylů v souboru style.css by mohla vypadat takto: body {background-

color: black; color: white; margin: 0;} 

Touto definicí je řečeno, že pozadí celého dokumentu má být černé, písmo bílé a vnější 

okraje mají být rovny nule. 

Ve stylopisu senabízí možnost definice vlastních stylů. Například styl box definujeme 

takto: 

.box {width: 300px; background-color: green; font-size: 

120%;} 

A v HTML kódu se přiřadí nějakému bloku tento styl takto: 

<div class=”box”>Obsah boxu</div> 

1.9.1 Třídy a identifikátory 

Pokud se na stránce prvek vyskytuje vícekrát se stejným stylem, je nutno jej zapisovat a 

volat jako třídu: class=“trida“. 

V případě, že je stylovaný prvek na stránce pouze jednou, volá se jako identifikátor: 

id=“identifikator“. 

Rozdíl je i v zápisu stylopisu. Třídy se definují jako .trida{definice}, zatímco 

identifikátory #identifikator{definice}. 

1.9.2 Hromadná deklarace 

Kaskádové styly umožňují také hromadnou deklaraci prvků. Je-li požadavek na nadpisy 

H1…H3 na zelenou barvu, pak lze zápis zkrátit na h1, h2, h3 {color: 

green;} 

Externím stylopisem je možno jednotlivé prvky stránek předefinovat. Například je 

zvoleno, že barva písma v celém dokumentu je černá, ale pokud se později vyskytne 

v definici stylu barva písma zelená, tak prvek nesoucí tuto definici bude mít písmo 

zelené. V kaskádových stylech o vlastnosti prvku rozhoduje, který styl je definován 

jako poslední (16).  
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1.10 Programovací jazyk PHP 

PHP je hypertextový preprocesor, který interpretuje HTML stránky na straně serveru 

s vlastními příkazy před jejich odesláním ke klientovi (webový prohlížeč). Tyto příkazy 

jsou prováděny na straně serveru, to sebou nese řadu výhod: 

 Data není nutno přenášet po internetu, takže se lépe zajišťuje bezpečnost 

stránek. 

 Výstupem je čistý HTML kód, takže nejsou kladeny nároky na hardwarové či 

softwarové vybavení klienta. 

 Uložením skriptů na serveru se zmenší objem přenesených dat. 

 Ochrana zdrojových kódů programů. Interpretace kódu probíhá na straně 

serveru, takže se klient nedostane ke zdrojovým kódům (16). 

Klient
-

Webový prohlížeč
Server

PHP preprocesor

Databáze

Požadavek

HTML

HTML.php

Vložení / získání dat

 

Obrázek č.  15: Schéma PHP a databáze (Zdroj: 16) 
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Server může běžet na vzdáleném webovém serveru, nebo na lokálním serveru 

používaném zejména vývojáři. Pro lokální server je ideální software XAMPP, který 

nabízí kombinaci webového serveru Apache a databázového systému MySQL a je 

zadarmo (16). 

1.10.1 Vkládání PHP do HTML a základní syntaxe 

PHP dovoluje vkládat PHP kód do zdrojového kódu stránek HTML. Aby PHP interpret 

poznal, která část programu je určena pro něj, se musí oddělit HTML a PHP kódy. 

Počátek PHP kódu začíná <? a končí ?>. 

Kód jazyka PHP je tvořen příkazy pro server, který je postupně provádí jeden za 

druhým. Jednotlivé příkazy se od sebe oddělují středníkem a obvykle se píší na jeden 

řádek. Příkazy mohou být různého charakteru, například početní operace nebo 

definování proměnné (16). 

1.10.2 Proměnné 

K uchovávání hodnot a další práci s nimi se stejně jako v jiných programovacích 

jazycích používají proměnné. Proměnné začínají znakem $ a pokračují identifikátorem. 

Identifikátor musí začínat podtržítkem nebo písmenem a dále může obsahovat písmena, 

znaky a číslice druhé poloviny ASCII tabulky (2).  

PHP se liší od ostatních programovacích jazyků zejména tím, že každá proměnná nemá 

pevně přiřazený datový typ. Typ se může v průběhu skriptu měnit. Základními 

datovými typy jsou celá čísla (integer), desetinná čísla (double), řetězce (string) a pole 

(array) (2). 

PHP sám pozná, jaký typ proměnné mu uživatel předkládá: $a = 10 (rozpozná 

integer), $a = 10.1 (double), $a = ‘deset’ (string) nebo $a = 

array(‘10’, ‘11’, ‘12’). Číslování indexů proměnné pole začíná od nuly. 

Takže pokud programátor chce vypsat první prvek pole, využije příkaz echo 

$a[0];. 
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1.10.3 Základní početní, porovnávací a logické operátory 

Tabulka č. 1: Přehled základních operátorů (Zdroj: 16) 

Operátor Význam 

+ Sčítání 

- Odečítání 

* Násobení 

/ Dělení 

% Zbytek po celočíselném dělení 

== Rovnost 

< Menší než 

<= Menší nebo rovno než 

> Větší než 

>= Větší nebo rovno než 

!= Nerovnost 

AND A 

OR Nebo 

  

1.10.4 Předávání proměnných mezi stránkami 

 Metoda GET – Tato metoda je vhodná, pokud se jedná o parametry stránky 

nebo jiná data, která mohou být zveřejněna, protože parametry jsou viditelné 

v adresním řádku prohlížeče. 

 Pomocí cookies – Cookies jsou krátké soubory uložené na počítači návštěvníka. 

Cookies musí mít definovaný název, hodnotu a dobu po kterou zůstane soubor 

uložen v počítači uživatele. Nevýhodou této metody je, že uživatel může mít ve 

svém prohlížeči používání cookies zakázané. 

 Metoda POST – Parametry jsou ukryty v těle dotazu a nejsou vidět. Metoda 

POST se využívá při přenosu citlivých údajů, jako jsou například email nebo 

heslo (8).  
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1.11 Relační databáze a dotazovací jazyk SQL 

Relační databáze je soubor dat uspořádaných do tabulek, ve kterých lze data vytvářet, 

odstraňovat, upravovat nebo je z nich načítat (8). Relační datové modely umožňují 

zaznamenat nejeden data o zkoumaných objektech, ale také jejich vzájemné vztahy (5). 

Práci s databázemi umožňuje software (SŘBD – Systém řízení báze dat) dodávaný 

výrobcem databáze. Softwarové produkty jsou například Microsoft Access, Microsoft 

SQL Server, Oracle Database nebo MySQL (9).  

Databázový server, kde
běží software SŘBD

Klient

Databáze

Síťové připojení

 

Obrázek č.  16: Připojení klienta SQL k databázi (Zdroj: 9) 

1.11.1 Integritní omezení 

Přenášení dat z reálného světa do relačních databází přináší určitá omezení, která 

zaručují, že data uložená v databázi odpovídají reálnému modelu (5). Omezení jsou 

následující: 

Doménová integrita 

Každý atribut relace musí mít definované povolené hodnoty atributu. Například zda 

hodnoty daného atributu musí být jedinečné, jakého jsou hodnoty datového typu, zda 

jsou povinné, jestli je definována implicitní hodnota, zda je určen rozsah hodnot nebo 

seznam přípustných hodnot (5).  
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Entitní integrita 

Každá relace v systému musí mít určen primární klíč. Primární klíč je jeden nebo více 

atributů, jejichž hodnoty identifikují každý řádek relace (5). 

Referenční integrita 

Pokud se v relaci vyskytuje cizí klíč, pak jeho hodnota musí být buď plně zadaná, nebo 

plně nezadaná. Musí existovat druhá relace s takovým primárním klíčem, jehož hodnota 

odpovídá hodnotě cizímu klíči v relaci. Cizí klíč tak umožňuje vytvářet spojení mezi 

relacemi. A to je hlavní účel relační databáze (5). 

Integritní omezení pro vztahy 

Integritní omezení pro vztahy omezují kardinalitu vztahu na poměry 1 : 1, 1 : N, N : 1 a 

N : M. Tyto poměry říkají, kolik n-tic relací sobě navzájem odpovídá. Při řešení vazby 

typu N : M je nutno vytvořit novou entitu (5).  

1.11.2 Normální formy 

Normální formy plní požadavek na efektivní ukládání dat, minimalizují dvojení údajů a 

zachovávají integritu a konzistenci dat (5).  

(1) NF – multizávislost 

Všechny položky věty musí být atomické.  

(2) NF – funkční závislost 

Všechny atributy relace musí záviset na primárním klíči a zároveň musí být 

splněna 1. NF. 

(3) NF – Tranzitivní závislost 

Všechny atributy, které nejsou klíčem v tabulce, musí být na sobě nezávislé. 

Musí platit 2. NF (5).  

SQL je dotazovací jazyk používaný ke zpracování a získávání dat z relačních databází. 

Pomocí SQL může správce databáze nebo programátor provádět tyto operace: 

 Měnit strukturu databáze 

 Měnit bezpečnostní nastavení systému 

 Spravovat oprávnění uživatele pro přístup k databázím a tabulkám 
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 Získávat informace a aktualizovat obsah databáze (9) 

Příkazy SQL se podle své funkce dělí do několika kategorií, které však mají stejnou 

syntaxi a pravidla. 

1.11.3 Jazyk DDL – Data Definition Language 

Jazyk DDL obsahuje příkazy, které umožňují uživateli databáze vytvářet objekty 

databáze (tabulky, pohledy) a upravovat strukturu těchto objektů. Jsou to příkazy, které 

obsahují klíčová slova CREATE, ALTER a DROP. Je důležité zmínit, že tyto příkazy 

nijak neupravují data uložená v databázi, ale pouze jejich kontejnery (9). 

 CREATE – Vytvoří nový databázový objekt zvoleného typu (TABLE, 

DATABASE, VIEW) 

Příklad: 

CREATE TABLE jmeno ( 

id_jmeno INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY, 

nazev VARCHAR(255) NOT NULL); 

Vytvoří novou tabulku s názvem jmeno, která bude obsahovat dva atributy 

id_jmeno (hodnoty musejí být: datový typ integer, musí být zadány a zároveň je 

primárním klíčem) a atribut nazev (řetězec o maximální délce 255 znaků, který 

musí být zadán) 

 ALTER – Upraví definici existujícího databázového objektu (nejčastěji se 

používá TABLE) 

Příklad: 

ALTER TABLE jmeno 

ADD (barva VARCHAR(25) NOT NULL); 

Vloží do existující tabulky atribut barva, který je řetězcem o maximální délce 25 

znaků a musí být zadán. 

 DROP – Odstraní zvolený existující databázový objekt. 

Příklad: 

DROP TABLE jmeno; 

Odstraní tabulku s názvem jmeno z databáze. 
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1.11.4 Jazyk DQL – Data Query Language 

Do jazyka DQL patří příkazy, pomocí kterých načítáme data z databáze. Klíčovým 

slovem tohoto jazyka je SELECT (9). 

 SELECT – Pomocí tohoto příkazu se načítají data z databáze, která přitom 

zůstává nezměněna. Data pak lze dále zpracovávat nebo je lze zobrazit uživateli 

(9). 

Příklad: 

SELECT * FROM jmeno WHERE nazev = ‘Franta’ ORDER BY 

nazev ASC; 

Místo hvězdičky lze uvést názvy sloupců a místo jmeno názvy tabulek, odkud se 

mají požadovaná data načíst. Podmínka WHERE udává, že se mají vypsat pouze 

výsledky, kde je hodnota atributu nazev rovna řetězci Franta. Klauzulí ORDER 

BY uživatel řekne, že chce výsledky seřadit podle hodnot atributu nazev 

abecedně od A.  

1.11.5 Jazyk DML – Data Manipulation Language 

Jazyk DML obsahuje příkazy, které umožňují uživateli přidávat, odebírat nebo měnit 

stávající data. Patří sem klíčová slova INSERT, UPDATE, DELETE (9). 

 INSERT – Umožňuje přidávat nové řádky do tabulek (9). 

Příklad: 

INSERT INTO jmeno (id_jmeno, nazev) VALUES (7, 

‘Josef’); 

Vloží do tabulky jmeno nový řádek. Atributu id_jmeno přiřadí hodnotu 7 a 

atributu nazev hodnotu Josef. 

 UPDATE – Umožňuje aktualizovat stávající hodnoty ve sloupcích tabulky (9). 

Příklad: 

UPDATE jmeno SET nazev = ‘Petr’ where id_jmeno = 1; 

V tabulce jmeno, kde id_jmeno je rovno jedné, upraví hodnotu atributu název na 

hodnotu Petr. 

 DELETE – Odstraní jeden nebo více řádků z tabulky (9). 

Příklad: 
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DELETE FROM jmeno WHERE id_jmeno = 1; 

Odstraní z tabulky všechny řádky, které mají hodnotu id_jmeno rovnu jedné. 

1.11.6 Jazyk DCL – Data Control Language 

Do jazyka DCL patří příkazy, které dovolují správcům řídit přístup k datům a upravovat 

systémová oprávnění databáze. Klíčová slova jsou GRANT a ALTER (9).  

1.11.7 Vybrané datové typy MySQL 

Tabulka č.  2: Vybrané datové typy (Zdroj: 16) 

Název Datový typ 

INTEGER 
Celé číslo v rozsahu -2147483648 do 

2147483647 

FLOAT 

Číslo s plovoucí desetinnou tečkou v rozsahu 

-3.402823466x10
38 

až -1.175494351x10
-38 

a 

1.175494351x10-
38 

až 3.402823466x10
38

 

DATE Datum ve formátu RRRR-MM-DD 

CHAR Řetězec maximálně 255 znaků dlouhý 

VARCHAR Řetězec maximálně 65 535 znaků dlouhý 

 

1.11.8 SQL Injection 

SQL Injection je výraz pro napadení databáze metodou podsunutí části kódu. Napadení 

probíhá například přes vstupní formulář nebo jednotlivé parametry stránek. Základním 

ochranným prvkem je ověření veškerých dat, která programátor používá k práci 

s databází (26).  

1.12 Domény a umístění stránek na internet 

Volba vhodného doménového jména je jedním z prvních manažerských rozhodnutí při 

tvorbě jakýchkoliv webových stránek. V této bakalářské práce sice následuje až po 

samotném vytvoření stránek, ale pouze z důvodu spojitosti s problematikou umísťování 

stránek na internet (16).  

Adresa webové stránky je tvořena několika doménami. Domény mají 3 základní 

úrovně: 
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 Doména 1. řádu – Generická doména. Každý stát má svoji generickou doménu, 

v České republice je to cz. 

 Doména 2. řádu – Tzv. doménové jméno, které si uživatel může vybrat (pokud 

již není obsazené). 

 Doména 3. řádu – Tzv. subdomény. Může to být například www, ale i cokoliv 

jiného. (16) 

Obsazenost doménového jména lze zjistit u registrátorů nebo například na www.nic.cz 

(provozovatel české generické domény – cz). V případě, že je vybráno doménové 

jméno, je nutno provést registraci. Ideální je případ, kdy je registrátor domény i 

provozovatel hostingu stejný. Odpadá tak nutnost nastavování DNS serverů. 

V dnešní době se nabídky webhostingových firem srovnávají. Při volbě webhostingu 

jsou důležité tyto parametry: 

 Cena 

 Diskový prostor – Udává v MB, jak velký prostor je k dispozici. 

 Omezení přenesených dat – Tzv. traffic. Udává, kolik MB je možno měsíčně 

přenést než dojde k omezení služeb. 

 Počet databází 

 Podpora PHP 

 Podpora .htaccess – Soubor .htaccess je konfigurační soubor, který umožňuje 

nastavit: chybové hlášky, přesměrování, omezení přístupu na stránky podle IP 

adres, zaheslování souborů nebo adresářů, mod_rewrite (přepisování URL 

adres). 

 Zákaznická podpora 

 Zálohování 

V případě, že je doména registrována a hosting zaplacen je potřeba nahrát soubory a 

adresáře stránek na úložiště poskytovatele hostingu. 

http://www.nic.cz/
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1.13 Analýza návštěvnosti 

Přehled návštěvnosti a sledování chování 

návštěvníků na webu jsou dva klíčové faktory 

úspěšného webu, které slouží jako podklad pro 

další rozhodování o zlepšování stránek. Hlavním 

cílem webové analytiky je měření efektivity 

webových stránek. Internetový obchod má jasný cíl 

– prodat zboží / služby. Dílčím cílem obchodu 

může být přihlášení k odběru emailového 

newsletteru. Analytické nástroje umožňují měřit a 

vyhodnocovat návštěvnost (16).  

Umístěním nástroje Google Analytics na webové 

stránky můžeme sledovat: 

 Počet návštěvníků 

 Stránky, které uživatelé navštěvují 

 Stránky, přes které vstoupili uživatelé na 

web 

 Stránky, po jejich zhlédnutí uživatelé web opustili 

 Dobu uživatelů na webu a jednotlivých stránkách 

 Zdroje návštěvnosti 

 Technologické vybavení uživatelů 

 Demografické údaje o návštěvnících 

 Plnění nastavených cílů   

Obrázek č.  17: Nástroj Google Analytics 

(Zdroj: vlastní) 
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2 Analytická část 

2.1 Značka Šperky od Terky a elektronický obchod 

Šperky od Terky je nově vzniklá značka, pod jejímž názvem budu společně s Terezou 

Čechákovou provozovat elektronický obchod. Tereza Čecháková je velmi kreativní a 

zručná při vytváření šperků. Doposud kvalitu ručně vyráběných šperků oceňovali pouze 

známí a přátelé Terezy. Vzrůstající zájem o Tereziny šperky nás dovedl k myšlence 

vytvořit elektronický obchod a prodávat šperky širšímu okruhu lidí.  

Jelikož Šperky od Terky je značka nová, bude kromě internetového obchodu potřeba 

navrhnout logo a celou identitu značky Šperky od Terky. 

2.2 Sortiment elektronického obchodu 

Jediným sortimentem, který budeme v elektronickém obchodě prodávat, budou ručně 

vyrobené šperky. Šperky se budou dělit do následujících kategorií: 

 Náušnice 

 Náhrdelníky 

 Prstýnky 

 Brože 

 Sady šperků 

Seznam těchto kategorií je konečný a nebude se měnit. 

2.3 Cílová skupina elektronického obchodu 

Předpokládáme, že cílová skupina na internetu bude podobná té, která poptává šperky u 

Terezy nyní (jediný rozdíl bude v geografickém zaměření na celou Českou republiku, 

kdežto nyní to jsou obyvatelé Brna): 

 Pohlaví: Žena 

 Věk: 15 – 30 let 

 Geografická poloha: Celá Česká republika 

 Zájmy: Péče o vzhled 
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2.4 Konkurenční výhody  

 Přívětivá cenová politika – Cena jednotlivých šperků nebude přesahovat 250 Kč. 

 Dostupnost zboží – Většina šperků bude vždy skladem. 

 Dobře navržené nákupní prostředí – Internetový obchod bude vytvořen podle 

standardů a požadavků na kvalitu. 

2.5 Cíle praktické části 

 Vytvořit vizuální identitu pro novou značku Šperky od Terky 

 Navrhnout informační architekturu pro nově vzniklé stránky elektronického 

obchodu 

 Vytvořit grafický návrh stránek elektronického obchodu 

 Grafický návrh nakódovat a naprogramovat 

 Nasadit analytický nástroj pro měření statistik a umístit stránky obchodu na 

internet 
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3 Praktická část 

3.1 Návrh vizuální identity společnosti Šperky od Terky 

Pro návrh loga Šperky od Terky jsem využíval tužku, papír a program Photoshop CS5 

od společnosti Adobe.  

3.1.1 Logo a jeho varianty 

 

Obrázek č.  18: Základní varianta loga (Zdroj: vlastní) 

 

Obrázek č.  19: Varianta loga na bílém podkladu (Zdroj: vlastní) 
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Obrázek č.  20: Ochranné zóny loga (Zdroj: vlastní) 

Tabulka č.  3: Přehled použitých barev v logu (Zdroj: vlastní) 

 Barva CMYK RGB 

Základní varianta loga 
Bílá 0 – 0 – 0 – 0  255 – 255 – 255 

Růžová 0 – 99 – 43 – 0 255 – 0 – 96 

Varianta loga na bílém 

podkladu 

Růžová 0 – 99 – 43 – 0 255 – 0 – 96 

Tmavě růžová 31 – 100 – 69 – 35 128 – 0 – 48 

 

Použité písmo 

V logotypu : Am Sans light 

Pro komunikaci: Verdana 

Jako symbol značky Šperky od Terky jsem použil tvar, který může připomínat květinu 

nebo taky šperk. Květina je symbolem ženskosti a krásy. Šperk má ujasnit představu 

uživatele o sortimentu nabízeného zboží. 

3.2 Informační architektura elektronického obchodu 

Schéma webových stránek vychází z potřeb uživatelů. Ti budou mít k dispozici hlavní 

blok, který bude obsahovat odkaz na úvodní stranu, jednotlivé kategorie a do nákupního 

košíku. Dalším blokem je blok o objednávce, kde se budou shromažďovat odkazy na 

jednotlivé stránky s informacemi související s objednávkou. Třetí a poslední blok je 

blok o společnosti, kde se budou shromažďovat odkazy na stránky obsahující informace 
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o značce Šperky od Terky. Schéma a kostry webu jsem vytvářel v program Visio 2010 

od společnosti Microsoft. 
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Obrázek č.  21: Schéma webových stránek (Zdroj: vlastní) 
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3.2.1 Úvodní strana 

Nákupní košík

Logo

Hlavní navigace

Úvodní strana

Krátké představení

Nejnovější 
produkt # 1

Nejnovější 
produkt # 2

Nejnovější 
produkt # 3

Nejnovější 
produkt # 4

Patička

Náušnice Náhrdelníky Sady šperků Prstýnky Brože

Navigace 
společnost

Navigace 
objednávka

 

Obrázek č.  22: Kostra úvodní strany webu (Zdroj: vlastní) 

Úvodní strana bude rozdělena na několik bloků: 

 Nákupní košík s informacemi o jeho stavu 

 Logo Šperky od Terky 

 Hlavní menu – Bude obsahovat položky úvodní strana – náušnice – náhrdelníky 

– sady šperků – prstýnky – brože. 

 Krátké představení společnosti – Shrnutí předmětu podnikání a přehled 

konkurenčních výhod. 

 4 nejnovější šperky 
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 Patička – Bude rozdělena na dvě části: První blok bude shromažďovat odkazy na 

stránky s informacemi o obchodu, druhý blok bude nabízet odkazy na informace 

týkající se objednávky. 

3.2.2 Kategorie šperků 

Nákupní košík

Logo

Navigace 
detail

Navigace 
detail

Navigace 
detail

Navigace 
detail

Patička

Navigace 
detail

Navigace 
detail

Navigace 
detail

Navigace 
detail

# 8

Nadpis kategorie

Filtr výrobků Řazení výrobků

Stránkování 

Hlavní navigace

Úvodní strana Náušnice Náhrdelníky Sady šperků Prstýnky Brože

Navigace 
společnost

Navigace 
objednávka

 

Obrázek č.  23: Kostra kategorie (Zdroj: vlastní) 

Základní kostra bude stejná jako na úvodní straně. Změna bude následovat po položce 

hlavní menu: 

 Název kategorie 

 Filtr zboží – Bude obsahovat filtr barev, podle kterého bude mít uživatel 

možnost šperky filtrovat. 
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 Řazení zboží – Blok, který umožní návštěvníkovi zboží dané kategorie seřadit 

podle požadovaného atributu. 

 Výpis zboží – Bude obsahovat 8 implicitně nejnovějších šperků, vždy 4 šperky 

na řádek. 

 Stránkování – V případě, že v dané kategorii bude více než 8 šperků, bude pod 

výpisem šperků blok, který umožní uživateli listovat mezi stránkami. 

 Patička – Stejná jako na úvodní straně. 

3.2.3 Detail šperku 

Nákupní košík

Logo

Patička

Fotka

Název výrobku

Informace o  výrobku

Přidání do košíku

Hlavní navigace

Úvodní strana Náušnice Náhrdelníky Sady šperků Prstýnky Brože

Navigace 
společnost

Navigace 
objednávka

 

Obrázek č.  24: Kostra detailu (Zdroj: vlastní) 

Základní kostra bude stejná jako v kategorii produktů. Změna bude následovat po 

položce hlavní menu: 

 Název šperku 
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 Fotografie 

 Popis šperku – Bude obsahovat popis parametrů šperku včetně jeho ceny. 

 Přidání do košíku – Funkční tlačítko, které návštěvníkovi stránek umožní přidat 

šperk do košíku.  

 Patička – Stejná jako na úvodní straně. 

3.2.4 Nákupní košík a objednávkový systém 

Nákupní košík

Logo

Patička

Váš nákupní košík > Doprava a platba > Vaše údaje

Hlavní navigace

Úvodní strana Náušnice Náhrdelníky Sady šperků Prstýnky Brože

Nákupní košík

Volba dopravy

Volba dopravy

Info o zákazníkovi

Údaje o zákazníkovi

Odeslání objednávky
Volba dopravy

Košík

Košík

Navigace 
společnost

Navigace 
objednávka

 

Obrázek č.  25: Kostra objednávkového systému (Zdroj: vlastní) 
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Základní kostra bude stejná jako v detailu šperku. Změna bude následovat po položce 

hlavní menu: 

 Nadpis Váš nákupní košík > Doprava a platba > Vaše údaje 

 Košík s přehledem zboží + tlačítko volba dopravy 

 Výběr druhu dopravy + tlačítko zadání údajů 

 Vložení údajů o zákazníkovi + tlačítko odeslání objednávky 

Prvky objednávkového procesu se budou postupně odkrývat. Již na začátku procesu 

bude stanoveno, že kroky budou tři. Uživatel bude mít možnost vrátit se do 

požadovaného kroku až do okamžiku odeslání objednávky. 
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3.3 Grafický návrh elektronického obchodu 

Snažil jsem se navrhnout pěkný a přehledný vzhled stránek tak, aby odpovídal 

moderním trendům. Při tvorbě grafických návrhů jednotlivých podstránek jsem vždy 

vycházel z předem vytvořené kostry dané stránky. Barvy prvků stránek odpovídají 

barevnosti loga. Každá položka kategorie v menu má vytvořený vlastní piktogram, který 

odpovídá názvu kategorie.  Pokud se bude uživatel nacházet v dané kategorii, piktogram 

změní barevnost. Pro nadpisy jsem používal písmo použité v logu, tedy Am Sans. 

Ostatní texty jsou vykresleny písmem Verdana. Také k vytvoření grafického návrhu 

jsem využil program Photoshop CS 5. 

3.3.1 Úvodní strana 

 

Obrázek č.  26: Grafický návrh úvodní strany (Zdroj: vlastní) 
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3.3.2 Kategorie šperků 

 

Obrázek č.  27: Grafický návrh kategorie (Zdroj: vlastní) 

Grafický návrh kategorie je podobný úvodní straně. Rozdíl je v tom, že už neobsahuje 

horní box s představením obchodu a konkurenčními výhodami, ale místo toho obsahuje 

prvky filtrování a řazení zboží. Navíc je přidán jeden řádek se zbožím a v případě 

potřeby se zobrazí stránkování. 
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3.3.3 Detail šperku 

 

Obrázek č.  28: Grafický návrh detailu (Zdroj: vlastní) 

Detail šperku obsahuje název šperku, důležité informace se zvýrazněnou cenou a 

viditelným tlačítkem pro přidání daného šperku do nákupního košíku. 
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3.3.4 Nákupní košík 

 

Obrázek č.  29: Grafický návrh nákupního košíku (Zdroj: vlastní) 

V případě, že je nákupní košík prázdný, tak se zobrazí pouze hláška o této skutečnosti. 

Pokud je v košíku vložen nějaký produkt, pak se zobrazí tabulka s cenou a tlačítkem 

vybízející k volbě způsobu dopravy. Mimo to se zobrazí tlačítko pro vymazání košíku. 

Po kliknutí na tlačítko vybízející k volbě dopravy se zobrazí možnosti volby dopravy a 

tlačítko vybízející k zadání údajů o zákazníkovi. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí 

formulář, do kterého zákazník vyplní dodací údaje. Dále se zobrazí informace o ceně a 

tlačítko, kterým lze potvrdit objednávku. Jak se postupně budou zobrazovat stránky, tak 
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předchozí informace budou šednout, a tak vždy vyniknou jen aktivní pole a informace. 

Samozřejmostí je možnost vrátit se o krok zpět. 

3.4 Převod grafického návrhu do HTML a CSS 

Grafické návrhy stránek jsem rozřezal v programu Photoshop CS5 a nakódoval do 

značkovacího jazyka HTML, konkrétně jsem použil implementaci XHTML 1.0. Při 

kódování stránek jsem využíval pouze program PSPad, který je zdarma a je volně 

šiřitelný. Kaskádové styly CSS jsou také ručně napsané v PSPadu.  

 

Obrázek č.  30: Ukázka vývojového prostředí (Zdroj: vlastní) 

3.5 Programování PHP a využití jazyka SQL 

3.5.1 Návrh databáze 

Databáze obsahuje tyto tabulky: 

 zbozi – Slouží k uchování údajů o nabízených produktech. 

 objednavky – Slouží k uchování údajů o vytvořené objednávce. 

 detailo – Obsahuje informace o počtu zboží v konkrétní objednávce. 

 kategorie – Slouží jako číselník k tabulce zbozi. 

 platba – Slouží jako číselník k tabulce objednavky. 

 stavobjednavky – Slouží jako číselník k tabulce objednavky. 

 barvy – Slouží jako číselník k tabulce zbozi. 
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 sklad – Slouží jako číselník k tabulce zbozi. 

 heslo – Obsahuje heslo k administrační části. Heslo je zabezpečeno funkcí 

SHA1. 

Podrobnější přehled tabulek je zobrazen na obrázku č. 31. 

 

Obrázek č.  31: Schéma databáze (Zdroj: vlastní) 

Příklad výpisu šperků 

$vysledek = mysql_query( "SELECT idzbozi, obrazek, 

nazevzbozi, cena, seolink, idkategorie FROM zbozi where 

idsklad <= 2 order by idzbozi desc LIMIT 4"); 

Do proměnné $vysledek se načítají 4 hodnoty seřazené podle idzbozi z tabulky 

zbozi, které jsou skladem. 
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while ($zaznam = mysql_fetch_array($vysledek)): 

extract($zaznam); 

echo '<div class="sperk"> 

<a href="detail.php?link=' . $seolink . '&amp;kategorie=' . 
$nazevkategorie . '"> 

<img src="' . $obrazek . '" alt="' . $nazevzbozi . '" 
height="150px"/> 

</a><br /> 

<a href="detail.php?link=', $seolink, '&amp;kategorie=' . 
$nazevkategorie . '">' .$nazevzbozi . ' </a> 

<p class="cena">' .  $cena . ' Kč </p> </div>'; 

Tímto postupem se nejnovější 4 šperky vypíší.  

Na stránkách kategorií jsem postupoval podobně s tím rozdílem, že do SELECTu 

vstupovaly různé podmínky. Například vypsání šperků pouze určité barvy nebo seřazení 

záznamů podle zvoleného parametru. 

3.5.2 Naprogramované prvky a funkce stránek 

 Generování jednotlivých stránek 

 Výpis zboží 

 Řazení podle parametrů 

 Filtr podle barvy 

 Stránkování (V případě, že kategorie obsahuje více než 8 položek, pak se 

vygeneruje nová stránka s dalšími položkami a zároveň se vygenerují odkazy 

tak, aby bylo možné stránkami listovat.) 

 Nákupní košík a jeho funkcionalita (Pomocí COOKIES – dobu platnosti 

COOKIES jsem nastavil na 15 dní.) 

o Přidání zboží do košíku 

o Vymazání košíku 

 Vytvoření objednávky 

o Kontrola vstupních údajů 

o Možnost kroku zpět 

o Odeslání potvrzení objednávky na zadaný email 
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 Administrační část (Přístup pouze na heslo.) 

o Přehled objednávek 

 Možnost změna stavu objednávky (stavy: nevyřízená, vyřízená) 

o Správce zboží (Není naprogramovaná možnost smazání šperku. Pokud 

šperk již nebude v nabídce, přiřadí se mu idskladu = 3 (vyprodáno) a tím 

se nebude zobrazovat ve výpisu, ale jeho původní odkaz bude zachován. 

Tato varianta je vhodná kvůli SEO.) 

 Editace stávajících šperků 

 Vložení nového šperku 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obrázek č.  32: Náhled administračního prostředí – objednávky (Zdroj: vlastní) 

Obrázek č.  33: Náhled administračního prostředí – 

Konkrétní objednávka (Zdroj: vlastní) 
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Kompletní kódy jednotlivých prvků se nachází v příloze. 

3.6 Nasazení analytického nástroje pro vyhodnocování statistik 

návštěvnosti 

Za nejlepší bezplatný analytický nástroj je považován Google Analytics. Proto jsem jej 

na stránky implementoval. Implementace je jednoduchá. Stačí si vytvořit účet na 

stránkách www.google.com/analytics a vygenerovat unikátní měřící kód. Tento kód je 

pak potřeba vložit na každou stránku webu těsně před uzavírací tag </head>.  

 

Obrázek č.  34: Kód nástroje Google Analytics (Zdroj: vlastní) 

3.7 Umístění stránek obchodu na internet 

Volba doménového jména byla jednoznačná. Doména sperkyodterky.cz byla volná, a 

proto jsem ji zaregistroval u společnosti WEDOS Internet, a.s. (www.wedos.com). Cena 

domény u tohoto poskytovatele je pouze 125 Kč za rok a neomezený hosting stojí 360 

Kč na rok. 

  

http://www.google.com/analytics
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Závěr 

Bakalářskou práci jsem rozdělil na tři hlavní části. V první, teoretické části, jsem se 

zaměřil na vytvoření kvalitního teoretického základu pro analytickou a praktickou část. 

Kapitoly týkající se návrhu stránek (vstupní analýza, informační architektura, design 

stránek), ale i značkovacího jazyka HTML a kaskádových stylů CSS, jsem měl značně 

ulehčené, protože se v tomto oboru pohybuji již řadu let. Problematiku PHP a SQL jsem 

před započetím prací na bakalářské práci příliš neovládal. Myslím si, že se mi podařilo 

načerpat nutné znalosti pro programování a práci s databázemi.  

V analytické části jsem představil novou značku Šperky od Terky, definoval prodávané 

statky, cílovou skupinu a vyjmenoval konkurenční výhody této značky. Dále jsem 

stanoval cíle pro praktickou část bakalářské práce.  

V praktické části jsem postupně popsal vytvoření internetového obchodu Šperky od 

Terky. Jelikož značka je nová a nemá ani logo, tak jsem musel vytvořit vizuální 

identitu. Myslím, že se mi povedlo vytvořit pěkné logo a zvolit takové barvy, které 

budou oslovovat potenciální klienty. Díky konzultacím, na kterých jsme s Terezou 

detailně probírali zaměření obchodu a sortiment, jsem dokázal vytvořit a navrhnout 

informační architekturu. Z té jsem záměrně vypustil vyhledávací prvek na stránkách, 

protože nabízený sortiment nebude příliš široký. Snažil jsem se vzít za svá slova 

Vlastimila Svobody a obchod jsem navrhl v minimalistickém duchu s důrazem na 

perfektní použitelnost.  

Navržený obchod jsem poté nakódoval a naprogramoval. Stránky obchodu jsou ve verzi 

XHTML 1.0 a jsou plně validní. Jsem si vědom, že části, kde bylo potřeba využít 

programování a práci s databázemi, by šly naprogramovat daleko lépe. Toto téma jsem 

si zvolil částečně proto, že jsem chtěl pochopit základy PHP a SQL, a to se mi povedlo. 

Dále jsem na stránky obchodu implementoval měřící kód nástroje Google Analytics pro 

vyhodnocování návštěvnosti. Poté jsem stránky obchodu umístil na adresu 

www.sperkyodterky.cz.  

Tím jsem splnil všechny stanovené cíle a přínos této bakalářské práce vidím nejen ve 

vytvoření skutečného a fungujícího obchodu, ale i v získaných zkušenostech při 

metodách, které běžně ve větších firmách zastává několik lidí. Tím jsem si také ujasnil, 

http://www.sperkyodterky.cz/
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které procesy tvorby mě baví, a tím pádem se jimi budu podrobněji věnovat 

v budoucnosti.  
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Seznam příloh 

Příloha č. 1 – Zdrojové kódy stránek na CD. 

 


