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Abstrakt 
Předmětem bakalářské práce je problematika tvorby firemních internetových 

stránek. První část je orientována na teoretickou oblast týkající se internetu, jeho sluţeb 

a funkcí a efektivity internetových stránek. V praktické části bakalářské práce se 

zaměřuji na konkrétní návrh a tvorbu internetových stránek. 

 

Abstract 

The goal of this thesis is solution to problems relating to the web sites 

development. The first part is oriented on the theoretic area of the internet, its services, 

functions and web page efficiency. In the practical part I focused on a specific problem 

and proceeded to develop a web site. 
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1. Úvod 

Mnoţství dat přenesených po internetu se kaţdé tři měsíce zdvojnásobí. Je to 

známka toho, jak je v dnešní době internet a elektronická komunikace čím dál, tím víc 

důleţitá. Počet uţivatelů internetu kaţdým dnem roste a to samé platí i o firmách, které 

se rozhodly zviditelnit a získat nové zákazníky formou internetových stránek. Ne kaţdý 

podnik se k tomuto kroku ale postaví správně a následně mohou být oproti velkým 

očekávání nemile překvapeni. 

 

Z hlediska dnešních potřeb, trendů a poţadavků trhu v této oblasti je jiţ zcela 

nepřípustný někdejší průkopnický přístup spočívající v triviálním nastudování příručky 

s názvem typu „Začínáme programovat“ a následném vytvoření stránek v programu MS 

Front Page. V dnešní době tvrdého konkurenčního boje a vysokých nároků zákazníků je 

třeba do úspěšných webových stránek investovat. Ať uţ se jedná o finanční odměnu pro 

firmu zabývající se tvorbou webů či čas strávený nad knihami, internetovými články 

a zkoumáním konkurenčních webových prezentací. 

 

Předměte této práce je navrhnout webové stránky odpovídající dnešním 

standardům i nárokům trhu. Chtěla bych zde prezentovat všeobecně pouţívané 

a doporučované metody i překvapivé poznatky z oblasti návrhu a tvorby efektivního 

designu i funkčních webových stránek, které mají za cíl zaujmout a oslovit co největší 

mnoţství nových zákazníků. Za cíl si kladu vytvořit univerzální popis postupu 

od grafické skici aţ po plně funkční webové stránky, a to s nejvyšší moţnou efektivitou 

a úsporou času i investic 
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2. Vymezení problému a cíl práce 

2.1. Vymezení problému 

Pan Sysala má asi sedm let staré webové stránky, které byly naposledy 

aktualizované na začátku roku 2006. Web byl vytvořen jednoduchým a rychlým 

způsobem v programu MS Front Page. Bohuţel kvůli kolapsu HDD s daty stránek nebyl 

pan podnikatel schopen stránky od roku 2006 aktualizovat. 

 

2.2. Cíl práce 

Cílem práce je nastudovat, osvojit si či rozšířit všeobecné zásady a osvědčená 

pravidla pro tvorbu funkční a poutavé webové prezentace. Na základě těchto znalostí 

pak navrhnu novou webovou prezentaci, která bude slouţit pro osobní i firemní účely 

pana Sysaly. 

 

Velkou pomocí a inspirací při tvorbě nových stránek budou stávající stránky, které 

jsou stále dostupné online na adrese „www.sysala.cz“. Některé prvky těchto stránek 

jsou i přes značnou jednoduchost pouţitelné i na novém webu. Převaţují ale chyby 

a nedostatky, které budou inspirací v tom smyslu, ţe je třeba se jim na nových stránkách 

vyvarovat. 

 

Další inspirací budou samozřejmě i jakékoliv webové prezentace, a to nejen 

s podobným tematickým zaměřením. Domnívám se, ţe hodnotné podněty lze získat 

prakticky na jakýchkoliv stránkách. Zadavatel totiţ nemá konkrétní představu o vzhledu 

jeho budoucích stránek, proto mu ze začátku doporučím projít si internet či mu sama 

předloţím několik vzorových příkladů, abychom věděli, kterým směrem se v případě 

návrhu designu stránek ubírat. 

 

Pan Sysala má momentálně na své koníčky, kterých se stránky z velké části týkají, 

jen minimum volného času, a proto bude třeba se s ním ještě domluvit: můţu totiţ 

pomocí programovacích jazyků vytvořit stránky se stávajícími články doplněnými jen 

o nějaké aktualizace a dále uţ se nic přidávat nebude. Pokud by se ale pan podnikatel 

rozhodl na stránky pravidelně přidávat nové články, výhodnějším řešením by byla 

správa stránek přes redakční systém. 
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S několika poţadavky, které má klient na nový web, se tedy budu snaţit vytvořit 

jednoduchou, ale efektní a efektivní webovou prezentaci odpovídající jak poţadavkům 

zadavatele, tak všeobecným nárokům trhu. Později se s panem podnikatelem 

rozhodneme, jestli budu při vytváření stránek pouţívat značkovací jazyk XHTML spolu 

s kaskádovými styly a dále v minimální potřebné a vhodné míře JavaScript a PHP, 

či zda pouţijeme redakční systém k usnadnění aktualizace stránek. 
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3. Teoretické podklady 

3.1. Obecné informace 

3.1.1. Historie a vývoj internetu 

Internet je pro dnešního moderního člověka téměř samozřejmostí. Pouţíváme jej 

denně v práci i ve svém volném čase. Díky této celosvětové počítačové síti si můţeme 

prohlíţet webové stránky, komunikovat a sdílet soubory. Jak ale internet vznikl, čí to 

byl nápad a za jakým účelem byl vyvinut? 

 

Vznik internetu se váţe s 60. lety 20. století. Vláda USA přemýšlela o způsobu 

komunikace a řízení klíčových úřadů, orgánů a základen po případné nukleární válce. 

Jakékoliv centralizované řešení, které bylo do té doby pouţíváno, by bylo jedním 

z prvních potenciálních cílů nepřátelského útoku. Proto v roce 1964 přišla společnost 

RAND s odváţným řešením: decentralizovaná síť počítačů, kde kaţdý z nich bude 

rovnocenný a autorizovaný k vytváření, předávání a přijímaní zpráv. Síť by pak 

fungovala i v případě, kdy by některá část sítě byla vyřazena. 

První síť se čtyřmi uzly sestávajících z univerzitních počítačů však vnikla aţ na 

konci roku 1969. Podle Pentagonské agentury ARPA (Advanced Research Project 

Agency), která projekt financovala, byla tato síť pojmenována „ARPANET“. V roce 

1971 bylo součástí sítě patnáct počítačů výzkumných a vojenských center, o rok později 

jiţ třicet sedm. 

Pojem „Internet“ vznikl aţ v roce 1987, kdy bylo v síti propojeno přibliţně 

270 000 počítačů. 

 

Zajímavým faktem je, ţe dnešní internet není nikým řízen či vlastněn. Existuje 

mnoho společností a organizací, které jistým způsobem kontrolují a korigují obsah 

webových stránek. 

 

„Již počátkem roku 1989 se na půdě ústavu částicové fyziky CERN objevil 

dokument HyperText and CERN, jenž popisoval možnosti vytvoření interního 

distribuovaného systému jako jednotné nadstavby nad mnoha různorodými 

informačními zdroji. Autorem tohoto dokumentu byl Tim Berners-Lee, který později 

v listopadu roku 1990 předvedl první prototyp WWW serveru“ [15] 
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Obrázek 1: Schéma internetu [23] 

 

3.1.2. WWW (World Wide Web) 

Internet uţivatelům nabízí několik sluţeb, jako jsou například FTP (File Transfer 

Protocol), e-mail a v neposlední řadě WWW. Tato sluţba funguje na principu klient-

server a umoţňuje přenos hypertextových souborů, tj. webových stránek. 

Prvním prohlíţečem webových stránek byl roku 1993 NCSA Mosaic. V prvních 

pěti letech existence prohlíţečů jich vzniklo přes 40. Můţeme být rádi, ţe dnes se běţně 

pouţívá jen kolem pěti prohlíţečů – i tak je optimalizace pro všechny z nich značně 

komplikovaná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlížeč Únor 2010 

Internet Explorer 8 24.45 

Firefox 3.5 19.95 

Internet Explorer 7 14.40 

Internet Explorer 6 9.79 

Firefox 3.6 6.94 

Google Chrome 4.0 6.12 

Safari 4.0 5.21 

Firefox 3.0 4.42 

Opera 10.0 1.38 

Obrázek 2: Vzhled prohlížeče Mosaic [24] Tabulka 1: Statistiky prohlížečů [27] 
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3.1.3. HTTP (HyperText Transfer Protocol) 

HTTP je bezstavový protokol, který definuje pravidla komunikace mezi serverem 

a klientem pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML. Server si 

neudrţuje o klientovy ţádné informace. Pokud je na server zaslán dotaz, odpoví a tím 

pro něj končí jedna ucelená HTTP transakce. 

Nadstavbou HTTP protokolu je bezpečnější verze HTTPS, která šifruje 

komunikaci mezi klientem a serverem a umoţňuje tak ověření identity protistrany.  

 

3.1.4. Doména 

Doména je jeden ze způsobu zápisu adresy webové stránky. Druhým způsobem je 

IP adresa neboli číselná adresa. Tyto dvě adresy mezi sebou převádí DNS server 

(Domain Name System). 

 

Kaţdá adresa je sloţena z domén tří úrovní. Úrovně se číslují odzadu a jsou 

odděleny tečkami. Například u adresy „www.google.com“ je první úroveň „com“, druhá 

„google.com“ a třetí „www.google.com“. Za doménou první úrovně a lomítkem můţe 

následovat ještě cesta k souboru. 

Většina neamerických počítačů zvolili označování domén prvního řádu podle 

svého geografického umístění – např. „cz“, „sk“, „uk“. 

Americké počítače a servery byly seskupeny do šesti historicky základních 

internetových domén: „gov“, „mil“, „edu“, „com“, „org“ a „net“. 

„Domény „gov“, „mil“ a „edu“ označují vládní (governmental), vojenské (military) 

a vzdělávací (educational) instituce. Doména „com“ naopak začala být používána pro 

komerční instituce (commercial), které brzy vtrhly do sítě jako býci do arény, 

doprovázeny prašným oblakem dychtivých nevýdělečných organizací - doména „org“. 

Počítače z domény „net“ pak začaly sloužit jako brány (gateways) mezi sítěmi.“[7] 
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<!DOCTYPE html>  

<html>  

   <head>  

      <title>HTML dokument</title>  

   </head>  

   <body>  

      <h1>Příklad</h1>  

      <p>Toto je příklad HTML dokumentu.  

   </body>  

</html> 

3.2. Technologie tvorby a správy webu 

3.2.1. HTML  

HyperText Markup Language neboli značkovací jazyk pro hypertext umoţňuje 

vytváření webových stránek. „Jazyk HTML se skládá z množiny prvků, které definují 

dokument a návod jak jej zobrazit.“[16] Kaţdý prvek neboli element se zapisuje 

do ostrých závorek „< >“ a takovému zápisu se říká značka neboli „tag“. „Pokud má 

tag obsah, musí mít dvě značky, otevírací a zavírací (např. <p>text</p>). Pokud ovšem 

tag obsah nemá, není nutné zavírací část uvádět (např. <meta ... />).“[32] 

 

Značky jazyka HTML lze z hlediska významu rozdělit na tři základní typy: 

 Strukturální značky – definují strukturu a rozvrţení dokumentu; příkladem 

mohou být značky pro odstavce (<p>), nadpisy (<h1>, <h2>), atd. 

 Sémantické značky – neovlivňují obsah stránky, ulehčují orientaci v kódu 

vyhledávačům. 

 Stylistické značky – určují vzhled elementu při zobrazení, v dnešní době se 

od nich přímo v HTML dokumentu upouští a přechází se k formátování 

v odděleném CSS dokumentu; příkladem mohou být značky pro tučné písmo 

(<b>) či kurzívu (<i>). 

 

Ukázka kódu HTML: 

 

 

 

 

 

 

 

Citováno z [17] 

 

3.2.2. XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) 

XHTML bylo původně zamýšleno jako náhrada staršího HTML. „Extensible“ 

znamená v překladu „rozšířený“; ve skutečnosti jde ale o ořezanou verzi HTML. 
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XHTML vs. HTML:  

Pravidla pro HTML i XHTML: 

 Hodnoty všech atributů jsou vţdy uvedeny v uvozovkách. 

<img src=“obrázek.jpg“ width=“90“ height=“120“> 

 Tagy se nesmí kříţit. 

ne:  <p><b> Text </p></b> 

ano:  <p><b> Text </b></p> 

Pravidla pro XHTML: 

 Tagy i atributy se píší malými písmeny.  

– XHTML je na rozdíl od HTML case sensitivní a záleţí na velikosti 

písmen. 

HTML:  <ImG src=“obrázek.jpg“ width=“90“ height=“120“> 

XHTML: <img src=“obrázek.jpg“ width=“90“ height=“120“> 

 Nepárové tagy musí být ukončeny lomítkem. 

HTML: <hr> 

XHTML: <hr> </hr> nebo zkráceně <hr /> 

 Párové tagy se musí povinně zapisovat párově.  

– ve starších verzích HTML se například tag pro odstavec <p> či buňku 

tabulky <td> nemusel uzavírat; prohlíţeč si po nalezení dalšího stejného 

tagu ten předchozí automaticky uzavřel 

 Kaţdý atribut musí mít hodnotu. 

 V dokumentu má být XML prolog. 

 Dokument musí obsahovat korektní doctype. 

 

Jazyky HTML i XHTML se vyvíjí uţ od roku 1995. Od roku 2007 se pak pracuje 

na nejnovější verzi HTML 5, jejíţ součástí je i XHTML 5. Poslední pracovní návrh 

vyšel v roce 2009 a specifikace by měla být hotova v letech 2011 aţ 2012. 
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3.2.3. CSS (Cascading Style Sheet) 

Hlavním úkolem kaskádových stylů je graficky upravit vzhled stránek a oddělit jej 

od informací o jejich obsahu. 

Původně se stránky formátovaly přímo v HTML dokumentu. Formátovací značky 

však takto tvořily převáţnou část datového objemu stránek a tak zpomalovaly jejich 

načítání. Vloţením všech formátovacích pokynů do jednoho samostatného souboru lze 

výrazně omezit velikost souboru a jedinou změnou v tomto dokumentu lze změnit 

vzhled celých stránek. 

 

Stejně jako HTML i CSS má pod dohledem W3C. První implementaci vydané 

specifikace CSS provedl v roce 1996 Microsoft do svého prohlíţeče Internet Explorer 

3.0 ale podpora CSS se omezovala jen na barvy a písma. Aţ IE5.0 měl více jak 99% 

podporu CSS1, čímţ předstihl Operu, která do té doby v podpoře kaskádových stylů 

vedla. „Ve verzi 5.5 se objevily možnosti barvení rolovací lišty, zvětšování objektů 

a převracení textu, což jsou věci, které také do CSS1 nepatří.“[14] 

Specifikace CSS2 byla vydána jiţ o dva roky později a oproti CSS1 obsahovala 

takové novinky, jako jsou např. absolutní, relativní a fixní pozicování elementů, z-index 

či stínování textů. 

Nyní vývojáři W3C stále ještě pracují na CSS3, které ve vývoji přibliţně od roku 

2005, kdy vyšel první „working draft“
1
 [10] 

 

Obecný příklad CSS:    Konkrétní příklad CSS: 

   

 

                                                 
1
  Working draft – v překladu „pracovní návrh“. 

h1 

{color: green; 

padding: 0 5px 0; 

} 

selector 

{vlastnost1: hodnota1; 

vlastnost2: hodnota2; 

} 
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Výhody 

 oddělení sémantického obsahu od samostatně definovaného grafického 

vzhledu stránek – to umoţňuje jednodušší orientaci v kódu lidem 

i prohlíţečům či vyhledávačům. 

 ušetření místa i práce – pro celý web stačí jediný CSS soubor a není třeba 

v kaţdém HTML dokumentu neboli stránce příkazy neustále opakovat. 

 jednodušší zpráva webu a jeho vzhledu – pro změnu jakékoliv grafické 

vlastnosti prvků na stránkách není nutné procházet celý kód stránek, 

ale stačí jen změnit konkrétní hodnotu vlastnosti v CSS dokumentu 

formátujícímu dané stránky. 

 různé styly pro různá výstupní zařízení – k dokumentu můţe být připojeno 

více CSS dokumentů, které vytvoří jiný vzhled pro kaţdé výstupní 

zařízení. Mohou tak existovat jiné zobrazení pro obrazovku počítače, 

mobilu, pro tisk, projektor či pomůcky pro zrakově postiţené uţivatele. 

Pomocí CSS můţeme vytvořit dokonce jiný styl pro kaţdý z běţně 

pouţívaných prohlíţečů. Je však třeba myslet na to, ţe ne kaţdý prohlíţeč 

má dostatečnou podporu pro všechny tagy CSS kódu. 

 v kombinaci s JavaScriptem mohou vzniknout další vylepšení webu. 

 

Omezení  

 absence proměnných – v jazyku CSS neexistuje proměnná či konstanta, 

která by místy značně zjednodušila programování vzhledu stránek. 

Všechny hodnoty stylů musí být pokaţdé znovu zapsány v kódu. 

 kaskádové styly neumí dopočítat hodnoty – prohlíţeč tak nepřečte 

například zápis: width: 80% - 20px; 

 

Podpora CSS v různých prohlížečích  

Podpora kaskádových stylů v různých prohlíţečích se velmi liší. Ne kaţdý prvek 

umí prohlíţeč interpretovat. Některé příkazy jsou v různých prohlíţečích různě chápány. 

A některé prvky jsou zobrazovány jen v určitých prohlíţečích a validátor
2
 je dokonce 

povaţuje za chybu. 

                                                 
2
 Validátor je program společnosti W3C, který dokáţe zkontrolovat správnost příkazů v dokumentu 

CSS. 
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Tabulka 2: Test podpory CSS3 v různých prohlížečích 

 Safari 4 Firefox 3.5 Chrome Opera 10 IE 6, 7 a 8 

@font-face      

Canvas      

Canvas Text      

HTML5 Audio      

HTML5 Video      

rgba()      

hsla()      

border-image      

border-radius      

box-shadow      

Multiple backgrounds      

opacity      

CSS Animations      

CSS Columns      

CSS Gradients      

CSS Reflections      

CSS 2D Transforms      

CSS 3D Transforms      

CSS Transitions      

Geolocation API      

Citováno z [9] 

 

Podporu CSS3 ve vašem prohlíţeči si můţete ověřit sami na těchto stránkách: 

„http://www.css3.info/selectors-test/“. 
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Připojení CSS dokumentu k HTML stránkám: 

 připojením externího souboru pomocí příkazu link: 

<link rel='stylesheet' href='CSS.css' type='text/css'> 

 pomocí atributu style přímo v HTML dokumentu: 

<p style="color: #003399; font-weight: bold; text-

shadow: #003366 0px 0px 10px;">TTeennttoo  tteexxtt  bbuuddee  mmooddrrýý,,  

ttuuččnnýý  aa  ssee  ssttíínneemm..</p> 

 zápis stylů v HTML dokumentu do elementu style: 

<style type="text/css"> 

#p { 

 color: #003399; 

 font-weight: bold; 

 } 

</style> 

 

3.2.4. JavaScript (JScript, JS) 

JavaScript je objektově orientovaný skriptovací jazyk, který byl vydán společností 

Netscape v roce 1995 pod původním názvem Mocha, později LiveSript. Pod názvem 

JavaScript byl poprvé součástí prohlíţeče IE 3.0 vydaného v roce 1996. Od té doby 

slouţí k oţivení webových stránek a povaţuje se za základ dynamického webu. 

Pouţití slova „Java“ v jeho názvu je čistě z marketingových důvodů a JS 

s programovacím jazykem Java spojuje jen příslušnost do stejné rodiny jazyků díky 

podobné syntaxi. 

 

Příklady prvků a funkcí vytvořených pomocí JS: 

 rozbalovací menu po najetí myší 

 aktuální datum a čas 

 moţnosti skrytí části stránek 

 kontrola formulářů 

 dopočítávání hodnot 

 programy či funkce, které se spustí aţ po určité události 

 programy měnící stránku i po načtení 
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Z uvedených příkladů lze vyčíst, ţe JS neprobíhá na straně serveru, jako většina 

programovacích jazyků pouţitých na stránkách, ale na straně klienta. To ale dává 

klientům také moţnost si JS ve svém prohlíţeči zakázat, a tudíţ je při psaní 

JScriptových prvků třeba myslet na jejich vzhled či funkčnost i při vypnutém JS. 

 

Připojení JS k HTML stránkám: 

 externí soubor s příponou „.js“: 

<script type="text/javascript" src="JS.js"></script> 

 přímo v HTML kódu stránky v elementu script: 

<script type="text/javascript"> 

skript JScriptu 

</script> 

 přímo v tagu HTML jazyka: 

<a onclick="zápis JScriptu">Click Here!</a> 

 

Příklad JS pro funkci datum: 

 

Citováno z [11] 

3.2.5. PHP 

Historie tohoto jazyka sahá aţ do roku 1994, veřejné vydání se uskutečnilo 

v červnu následujícího roku pod názvem „PHP verze 2“. Tehdy zkratka PHP znamenala 

„Personal Home Page“. Jazyk totiţ měl původně slouţit k údrţbě osobní domovské 

stránky autora PHP, Rasmuse Lerdorfa. 

O dva roky později jiţ vyšla beta verze
3
 PHP 3, kde byl název změněn na „PHP: 

Hypertext Preprocessor“. 

                                                 
3
 Beta verze - nedokončený produkt, na kterém vývojáři stále ještě pracují a dolaďují chyby. 

datum = new Date(); 

with(datum){ 

d = getDate(); 

m = getMonth(); 

if (document.all) 

r = getYear() 

else r = getYear() + 1900} 

document.write(d+"."+m+"."+r); 
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Jazyk PHP se od JavaScriptu liší hlavně tím, ţe jeho zpracování probíhá jiţ 

na serveru a klientovi pak přijde jen výsledek v podobě HTML stránky. PHP také umí 

pracovat se soubory, coţ je u JScriptu z důvodu nedostatečné bezpečnosti prakticky 

nemoţné. 

 

JScript například zkontroluje hodnoty ve vyplněném formuláři a v případě chyby 

klienta ihned upozorní. Pokud by tuto funkci mělo plnit PHP, musí se informace 

z formuláře odeslat na server a ten pak zasílá zpátky odpověď, čímţ by se znovu načetla 

stránka. Toto řešení je evidentně časově o hodně náročnější a navíc zbytečně vytěţuje 

server. Proto se v případě práce s formuláři PHP pouţívá aţ k ukládání JScriptem 

ověřených informací do databáze. 

 

Možnosti PHP: 

Nejpouţívanější funkcí PHP je moţnost naprogramování šablony, tj. opakování 

určitých částí na všech stránkách. Například záhlaví a zápatí, horizontální a vertikální 

menu se nemusí psát do kaţdé stránky znovu, ale kaţdá část se uloţí do samostatného 

dokumentu s příponou „html“ a v dokumentu s příponou „php“ se napíše skript 

pro jednotný vzhled všech stránek sloţený z přiloţených částí. Pokud pak chceme 

změnit poloţku v menu či obsah záhlaví, stačí změnit jen příslušný dokument a nemusí 

se procházet a měnit všechny stránky webu. 

 

Příklad PHP skriptu a jeho výsledného zobrazení: 

<?php  

echo ("toto je text" .  

 "přes dvě řádky<br>"); 

echo ("vypíše text <br />"); 

echo "i bez závorek se to vypíše<br>"; 

print ("to samé </br>"); 

echo ("<strong>též můžete používat HTML značky </strong></br>"); 

echo 'můžete používat jednoduché uvozovky'; 

?> 

Citováno z [12] 
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toto je text 

přes dvě řádky 

vypíše text 

i bez závorek se to vypíše 

to samé 

též můžete používat tagy 

 

můžete používat jednoduché uvozovky 

Citováno z [12] 

 

Další možnosti: 

 diskusní fórum 

 anketa 

 testy 

 kniha návštěv 

 počítadlo návštěv 

 spolupráce s databází 

 redakční systém 

 

Jazyk PHP se velmi často pouţívá v kombinaci s databázemi, např. MySQL. 

 

3.2.6. Redakční a publikační systémy (CMS) 

CMS, neboli Content Management System označuje internetovou aplikaci 

umoţňující snadné spravování webových stránek. Redakční systém tak dovolí 

i laickému uţivateli internetu vytvořit a provozovat své internetové stránky. Je vhodný 

především pro ty, kteří se chtějí o své stránky pravidelně starat a udrţovat je 

aktualizované 

Díky redakčnímu systému není vlastník webu závislý na komunikaci, práci 

a volném času programátora. Odpadají tak i nemalé finanční částky, které by se 

normálně správci webu musely platit. Aktualizovat a rozšiřovat web zvládne kaţdý sám, 

a to bez jinak nutných programátorských znalostí. 
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Výhody redakčních systémů 

 „jednoduché ovládání redakčního systému 

 jednoduchá správa obsahu 

 snadné přidávání nového obsahu 

 snadné rozšiřování menu 

 jednoduchá změna struktury menu 

 jednoduchá práce s obrázky 

 jednoduchá práce se soubory 

 jednoduchá práce s fotogaleriemi 

 redakční systémy generují validní kód stránek 

 jednorázová investice a tím tedy dlouhodobá úspora finančních nákladů 

 možnost obsluhovat systém odkudkoliv, kde je dostupný internet 

 spolehlivý chod aplikace“[28] 

 

 

Tabulka 3: Statistika používaných redakčních systémů na Webhostingu C4 

Pořadí Aplikace Absolutní počet domén s instalací Relativní počet k 10.000 domén 

1. Joomla 1.5 857 1487 

2. WordPress 366 635 

3. Drupal 6 342 593 

4. Phoca Gallery 253 439 

5. VirtueMart 158 274 

6. PhpBB 145 252 

7. Joomla 1.0 135 234 

Citováno z [21] 
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3.3. Zásady dobrého webu 

 Grafický design: vzhled stránky je první, co na návštěvníka stránek působí. 

Design musí být poutavý a hned v prvních sekundách musí zákazníka 

zaujmout. Je ale třeba svou snahu o skvělý design nepřehnat. Velkolepá 

grafika není zárukou úspěchu. 

 Hodnotný obsah: dobré texty, kvalitní fotografie či jakýkoliv další obsah je 

jedním ze základních předpokladů úspěšnosti webu. 

 Logické uspořádání: zřejmá logika v uspořádání elementů a roztřízení 

článků pomáhá návštěvníkovi snadno a rychle najít to, co hledá. S tím 

souvisí i všechny moţné způsoby navigace, které by na stránkách měly 

usnadňovat zákazníkovi pohyb a hledání. 

 Optimalizace: kaţdé stránky by měly projít všemi výše uvedenými 

optimalizacemi (kapitola „Optimalizace webu“) 

 Vhodná doména: krátká, stručná, výstiţná a dobře zapamatovatelná 

doména je dalším krokem k úspěchu webu. Dlouhé názvy jsou velmi 

náchylné k překlepům, coţ můţe odradit některé nervóznější zákazníky. 

 Vyhledávání: pro weby s velkým mnoţstvím informací a sekcí je 

samozřejmostí vyhledávací funkce, jejíţ oblíbenost u uţivatelů stále roste. 

 Validní kód: korektní kód je podmínkou správného zobrazení stránek 

ve všech prohlíţečích i známkou kvality. 

Zpracováno dle [33] 

 

3.3.1. Detaily pro lepší design 

Existuje mnoho pravidel tvorby správného webdesignu. Také existují knihy o 600 

či 1000 stranách a kaţdá z nich se na standarty designu webových stránek můţe dívat 

naprosto odlišně. V této kapitole bych chtěla ale zmínit pár překvapivých drobností, 

díky kterým mohou Vaše stránky vypadat aţ překvapivě o mnoho lépe. 

 Rozmístění či odstupy (Spacing): při tvoření stránek bychom se měli zbavit 

dojmu, ţe kaţdé bílé či volné místo je mrháním prostoru a musí být nutně 

zaplněno něčím zbytečným, co na stránkách původně vůbec nemuselo být. 

Je totiţ lepší raději méně přehledného textu, neţ mnoţství zbytečných 

a neuspořádaných informací, které mohou zákazníka zahltit a odradit 

od dalšího uţití webu. 
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Obrázek 4: Nejsledovanější oblasti na stránce [25] 

 Perfektní detaily: v tomto případě se jedná 

o detaily o velikosti jen několika či dokonce 

jen jednoho pixelu. I ty totiţ můţou dotvářet 

web tak, ţe vypadá reálněji a propracovaněji. 

Většinou jsou to linky, přechody a stíny, které 

udělají nejvíce práce a to nemusí být ani nijak 

výrazné; spíše naopak. 

 Typografie: je důleţité, aby 

samotné písmo ladilo s celkovým 

designem a charakterem stránek. 

Hledání ideálního fontu můţe být 

mnohdy velmi zdlouhavý proces 

s postupem typu „pokus-omyl“ 

a výsledek pak závisí 

na zkušenostech i momentální 

náladě. Hlavní podmínkou dobrého 

fontu je čitelnost samotného typu 

písma. Ta jde mnohdy zlepšit 

jednoduchým zvětšením odsazení, mezer a paddingu. Vhodná velikost je 

samozřejmě druhou moţností a také je součástí problematiky této vědy, 

zvané typografie. 

 Umístění elementů: při usazování jednotlivých 

elementů je dobré si tak trochu hrát a opět 

zkoušet, co je lepší a co ne. Je důleţité mít na 

paměti, co je cílem webu a co má jako první 

opravdu upoutat. Proto je důleţité web 

nepřeplácat, aby důleţité prvky zůstaly 

viditelné a oslovily na první pohled.  

 Jemnost: je důleţité pracovat na detailech 

nejen o velikostech jednoho pixelu, ale i velký obrázek na pozadí stránky 

s průhledností jen 3% můţe mít svůj efekt. Grafik by se nikdy neměl bát 

těchto velmi jemných detailů, a pokud si pohraje s různými obrázky 

a štětci, můţe stránky těmito detaily překvapivě vylepšit. 

Obrázek 3: Detail webu [25] 

Obrázek 5: Průhledný detail [25] 
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 Vyuţívat plný potenciál barev: stránky s nudným obsahem nemusí mít 

automaticky nudný design. Proto je opět zapotřebí experimentovat 

a zkoušet. Samozřejmě je při tom nutné mít alespoň trochu cit pro barvu, 

ale s tím se tak nějak jiţ předem počítá, pokud člověk pracuje jako grafik. 

Nutností je také sladění barev s tématem a charakterem webu. 

Není nezbytné vţdy vylepšovat jen samotnou barvu – zajímavý design 

můţe vznikat i kombinací barevných přechodů nebo barvy a vzorku 

či štětce. 

 Vytvořit něco nového: v první chvíli je nutné zapomenout na standarty 

a stereotypy a nebát se vymyslet něco, co tu ještě nebylo. Otázkou je, jestli 

to tu ještě není třeba z toho důvodu, ţe je to naprosto nevhodné. Je nutné si 

uvědomit, kde leţí ta pomyslná, velmi tenká čára mezi úspěchem 

a selháním. Pokud ale nový nápad dává smysl a vypadá dobře a funkčně, 

pak vše vypadá nadějně. 

Zpracováno dle [25] 

 

3.4. Postup při tvorbě webu 

Při tvorbě webu se dá postupovat všelijak a kaţdá firma či osoba má svoje vlastní 

postupy. Mohu uvést alespoň některé základní kroky, které mohou být doplněny 

spousty dalšími: 

 Analýza a konzultace: v prvním kroku musíme zjistit, jaká je představa 

zákazníka o novém webu. Měly bychom dále vědět jaká je dosavadní 

marketingová strategie a co chce vlastně firma na stránkách prezentovat 

či prodávat. Je třeba dobře znát výrobek či sluţbu, jeho silné a slabé 

stránky; dále konkurenci a jejich webové prezentace včetně kladů a záporů. 

Měla by být definovaná cílová skupina zákazníků. 

V této fázi je moţné vytvořit hrubou papírovou skicu webu, resp. 

wireframe
4
 a přibliţný design.  

                                                 
4
 Hrubý model či architektonický náčrt vymezující funkci a obsah stránek webové prezentace. 
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 Grafik: nyní přichází na řadu grafik s programy typu Adobe Photoshop 

či Illustrator. Při navrhování designu stránek je třeba mít neustále 

na paměti cílovou skupinu lidí i vlastnosti prezentovaného produktu. 

Je dobré na konci této fáze návrh otestovat na vzorku lidí cílové skupiny. 

Vzhled stránek je v prvních pár sekundách to nejdůleţitější, co musí 

zákazníka ihned oslovit a zaujmout. Proto by se měl grafik snaţit 

předloţené poţadavky zákazníka co nejlépe skloubit se svými předchozími 

zkušenostmi i obecnými webovými a grafickými standarty. Pro jistotu je 

dobrým zvykem vytvářet více variant moţného řešení. 

Výsledek či výsledky této fáze by se měly hned předloţit zadavateli 

projektu ke schválení, aby se předešlo pozdějším nedorozuměním. 

 Kodér, programátor: jeho či jejich prací je v první řadě rozřezání 

grafického návrhu na jednotlivé části, které pak zase dohromady vytvoří 

cílový vzhled. 

Prací kodéra je pomocí programovacích jazyků, jako jsou např. HTML, 

XHTML a CSS, vytvořit funkční šablonu webu, která bude splňovat 

všechny podmínky optimalizace. Programátor pak ze šablony udělá celiství 

web se všemi funkcemi a aplikacemi. 

 Textař: mnoho lidí podceňuje tuto část tvorby webu, a proto můţeme 

na internetu vidět obrovské mnoţství moţná i graficky zdařilých webů, 

které ale po obsahové a textové stránce rozpláčou kaţdého učitele češtiny. 

Je třeba si ale uvědomit, ţe jednoduché aţ stupidní věty a slovní zásoba 

na úrovni desetiletého dítěte můţou zákazníka odpudit, znechutit, 

či dokonce urazit. Sama jsem na takové stránky jiţ několikrát narazila. 

Při tom by stačil člověk, který ve škole nepropadal z češtiny, a web by 

rázem stoupl o třídu výš. 

 Validita: finální verze souborů se zdrojovým kódem i s CSS by měly projít 

validátorem bez nahlášení chyby. Výjimkou mohou být funkce platné jen 

pro některé prohlíţeče, které validátory povaţují za chyby.
5
 

                                                 
5
 např. „-moz-border-radius“  - tag pro zaoblení rohů čtyřúhelníka v prohlíţeči Mozzila Firefox 



30 

3.5. Optimalizace webu 

3.5.1. Optimalizace pro různé prohlížeče 

Kaskádové styly se mohou zobrazovat v kaţdém prohlíţeči jinak. Za největšího 

„rebela“ mezi prohlíţeči bývá povaţován Internet Explorer (IE, MSIE). Proto je dnes jiţ 

běţným postupem například pro kaţdý prohlíţeč napsat jiný CSS dokument. 

 

Graf 1: Zastoupení prohlížečů mezi uživateli internetu dle hodnot [34] 

 

 

Jedním z problémů rozdílného chápání kaskádových stylů prohlíţeči IE je výše 

uvedený příklad vnímání definované šířky. Většina prohlíţečů celý element zobrazí 

správně, tj. tak jak na prvním obrázku. Prohlíţeč IE ale chápe šířku (width) jako součet 

všech částí elementu včetně paddingu, borderu a marginu
6
. 

                                                 
6
 padding = vnitřní okraje prvku; border = rámeček; margin = vnější okraj prvku 

Obrázek 6: Chápání šířky IE Obrázek 7: Chápání šířky většinou prohlížečů 
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Podmíněné komentáře (conditional coments) 

První moţné řešení jsou podmíněné komentáře, coţ jsou vlastně zvláštní tagy, 

které neignoruje jen prohlíţeč IE 5+ a pro ostatní prohlíţeče jsou to pouze komentáře 

v HTML dokumentu. 

 

Na následujícím příkladu můţeme vidět zápis pro připojení CSS dokumentu 

pro všechny prohlíţeče a pod tím syntaxi pro připojení zvláštního CSS dokumentu 

pro jakoukoliv verzi IE. 

 

 

 

 

Citováno z [8] 

 

Využití chyb aneb hacky  

IE má i mnoho dalších příkladů rozdílného vnímání CSS příkazů. Je to pak jediný 

prohlíţeč, který by měl vnímat následující zápisy: 

 rovnítko a uvozovky (color= blue, color: “blue”, color= “blue”) 

 vlastnost začínající podtrţítkem (_width: 800px) 

 zápis hexadecimálních barev bez kříţku ( 0000FF je pro IE modrá, pro ostatní 

nesmysl) [29] 

 

3.5.2. Optimalizace pro vyhledávače (SEO) 

Pokud si zákazník zadá do vyhledávače název zboţí, které nabízí i naše firma, je 

naším cílem, aby se náš obchod či stránka objevily co nejvýše v nabídce nalezených 

odpovědí na dotaz. 

 

Klíčová slova 

Volba vhodných klíčových slov na stránce je nejdůleţitější částí optimalizace. 

Pokud se důleţité slovo na stránce nevyskytuje, nebo je skloňované, pak to můţe být 

zvlášť pro cizojazyčné vyhledávače problém a nemusejí danou stránku vůbec najít. 

 

Kaţdou stránku lze dobře optimalizovat tak na pět šest klíčových slov, takţe jejich 

volbu a rozloţení by měl mít programátor jasnou jiţ při psaní webových stránek. 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" /> 

 

<!--[if IE]> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style-msie.css" /> 

<![endif]--> 
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 Pokud prodáváme více druhů výrobků či inzerujeme více sluţeb, je lepší pro 

kaţdý druh mít samostatnou stránku s relevantními klíčovými slovy. 

 

Volba klíčových slov není vţdy lehkou záleţitostí. Je důleţité se vţít do role 

zákazníka hledajícího dané zboţí. Dále si musíme uvědomit, ţe kaţdý by hledal danou 

věc pod jiným vyhledávacím výrazem – jiná slova by pouţil mladý informatik, jiná 

počítačový laik důchodového věku. 

Dnes jiţ třeba Google či Seznam nabízí pro své reklamní systémy nástroje pro 

návrh klíčových slov, kde stačí zadat klíčové slovo a systém zákazníkovi nabídne další 

vhodná klíčová slova. 

Pro některé prohlíţeče můţe být velkým problémem skloňování slov. Některé si to 

jiţ dnes umí odvodit, ale na to nesmíme spoléhat a tak musíme myslet na tento problém 

při psaní webu a vkládání klíčových slov. 

 

Dalším problémem spojeným s klíčovými slovy je jejich hustota na stránce. 

Optimální hodnota se pohybuje v rozmezí 2-7%. Vyšší hustota pak nemusí mít vyšší 

účinnost, jak by někteří čekali, ale můţe naopak škodit. 

 

Kromě hustoty je důleţité i samotné umístění klíčového slova na stránce. Největší 

váhu mají klíčová slova přímo v titulu stránky, pak v nadpisu (h1), atd. [36] 

 

Stop slova 

Stop slova jsou slova, která nenesou ţádnou vypovídací hodnotu – například 

spojky, předloţky atd. Vyhledávače těmto slovům kvůli zrychlení vyhledávání 

přikládají niţší důleţitost nebo je úplně ignorují. Je tedy zbytečné tato slova dávat 

například do titulu stránky apod. 

O tom, jak se vyhledávač k danému slovu chová, je nejlepší se prakticky 

přesvědčit. 

 

PageRank (PR) 

Je to obchodní značka patřící přímo Googlu. Byl vytvořen zakladateli Googlu jako 

číselný systém pro hodnocení relativní důleţitosti stránky. 

Systém ve zkratce funguje tak, ţe kaţdá stránka, které je odkaz na jinou stránku, 

dává této druhé stránce svůj hlas. Při hodnocení ale záleţí také na PR stránky, z které 
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vede odkaz a na počtu odkazů na dané stránce. Hlavní je, ţe hodnota PR není jednotná 

pro celé jedny webové stránky, ale je různá pro jednotlivé stránky webu. 

 

Hodnoty PR jsou podle Google toolbaru dnes přepočítávány na desetiny, 

respektive PR stránky můţe vypadat např. takto: „4/10“. Reálné hodnoty jsou ale trochu 

odlišné. Kvůli gigantickým rozměrům dnešního webu je ale velmi těţké je spočítat. 

Google přepočítává PR jednotlivých stránek přibliţně jednou za měsíc; s postupem času 

ale tuto operaci plánuje urychlit. 

 

Nejjednodušší způsob, jak zvýšit počet odkazů na naši stránku a tak PR, je 

registrace do některého internetového katalogu (u nás např. Seznam, …). Jen tímto 

krokem lze dosáhnout PR 4/10. 

Další moţností je výměna linků s tematicky podobnými weby. Při tomto způsobu 

zvyšování PR je třeba si zkontrolovat PR stránky, na které bude odkaz na nás umístěn 

a nikoliv jen PR hlavní stránky. Nevyplatí se výměna linku se stránkami, které mají 

niţší PR neţ my. Obecně se vůbec nedoporučuje vyměňovat odkaz se stránkami 

s niţším PageRankem neţ je 4. Je také důleţité si uvědomit, ţe pokud bude odkaz 

na naše stránky umístěn na stránce s dalšími 49 takovými, PR se pak rozděluje mezi 

všechny, tedy kaţdá obdrţí 1/50. 

Zpracováno dle [30] 

 

3.5.3. Optimalizace pro různá rozlišení obrazovek 

Při psaní CSS, neboli vzhledu stránek je třeba myslet na to, ţe kaţdý uţivatel 

můţe mít jiné rozlišení obrazovky a proto se stránky při nevhodném naprogramování 

mohou zobrazit zcela špatně. 
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Obrázek 8: Rychlost stahování dle kontinentů [35] 

Z následujícího grafu můţeme vidět, ţe největší zastoupení má rozlišení 

1024 x 768 px a ostatní rozlišení jsou aţ na jedinou výjimku stále vyšší. 

 

Graf 2: Rozlišení obrazovek uživatelů internetu [34] 

 

3.5.4. Optimalizace datové velikosti 

I kdyţ se rychlejší připojení stává samozřejmostí, 

nemůţe či nechce si jej dovolit kaţdý. Je totiţ 

pravidlem, ţe s rychlejším připojením aţ neúměrně 

prudce roste i cena. 

Jak vidíme z obrázků, naštěstí je Evropa na prvním 

místě v ţebříčku rychlosti stahování a samotná Česká 

Republika se pohybuje na 18. místě v celosvětové 

tabulce rychlostí stahování (Download Speed) a na 17. 

místě v ţebříčku rychlostí nahrávání (Upload Speed)
 
. 
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Obrázek 9: Rychlosti stahování a nahrávání podle zemí světa [35] 

 

Kaţdý programátor ale musí počítat s tím, ţe ne kaţdý uţivatel má rychlé 

připojení, a proto se musí snaţit své stránky vytvořit co nejmenší a tím tak maximálně 

zkrátit dobu načítání stránek. 

Společnost Google dokonce nedávno oznámila, ţe do svého hodnocení stránek 

(PageRank) zařadí i parametr rychlosti načítání stránek. Pokud se tedy stránka bude 

načítat pomalu či s velkými obtíţemi, negativně to ovlivní její PR. [20] 
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Některé rady: 

 Bannery: Prvním pravidlem je omezit mnoţství reklamních bannerů 

na stránkách. Nejen ţe animované reklamy zabírají datově i vzhledově 

obrovské mnoţství místa, ale také jsou často tak otravné, ţe odradí 

návštěvníka od dalšího brouzdání po našich stránkách. 

 Úprava obrázků: Animované obrázky jdou nahradit statickými, u obrázků 

s příponou „gif“ lze sníţit počet barev a u „jpg“ zvýšit kompresní poměr. 

 Nahrazení obrázků textem: I kdyţ se to říká i naopak, text často můţe 

poskytnout více informací neţ obrázek a zabere při tom mnohem méně 

místa. 

 Vynechat náročné technologie: Načítání stránky například s Flash či Java 

aplikací, či s hudbou na pozadí můţe být pro uţivatele s pomalejším 

připojením doslova noční můrou. Proto by se kaţdý programátor měl snaţit 

na podobné případné nepříjemnosti neustále myslet a zbytečnosti 

podobného rázu zcela vynechávat. 

 Co nejméně kódu: Formátování webových stránek pomocí CSS je nejen 

přehlednější, ale také šetří místo. Totéţ platí i o PHP. Pro kaţdého tvůrce 

webových stránek by jiţ dnes mělo být proto samozřejmostí pouţívat tyto 

programovací jazyky a psát tyto jednotlivé kódy do samostatných 

dokumentů. Pokud se při tom bude snaţit také o minimalizaci kódu 

a odstranění zbytečných tagů, správa stránek se pak stane jednodušší, 

přehlednější a minimalizuje se tak mnoţství přenášených dat. 

Zpracováno dle [13] a [31] 

 

3.5.5. Optimalizace použitelnosti 

Kaţdý programátor, grafik či provozovatel webu by měl mít neustále na paměti, 

ţe tu web není pro ně a pro firmu, ale pro zákazníka. A toho je třeba během prvních pár 

sekund zaujmout. Pokud se totiţ zákazník v našem webu nevyzná, neorientuje se v něm, 

či se mu prostě nelíbí, odejde. Proto by kaţdý web měl projít fází testování 

a optimalizace pouţitelnosti. 
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Hlavním problémem je představa vývojářů webu o způsobu pouţívání 

internetových stránek uţivateli. Ti si totiţ stránky neprohlíţí část po části tak, jak si to 

například programátoři představují, ale stránky tzv. scanují – přejedou stránku očima 

a pokud na ní do tří aţ pěti sekund nenajdou nic zajímavého, nebo podobného tomu, 

co právě hledají, stránku opustí. 

 

Na prvním obrázku je představa programátora o tom, jak si uţivatel prohlédne jeho 

stránky, a na druhém přibliţná realita. 

 

Obrázek 10: Způsob prohlížení stránek [22]
 

Na dalších obrázcích můţeme vidět, jak uţivatel vnímá stránky, pokud hledá něco 

konkrétního – pak totiţ zůstává soustředěný na hledanou frázi či slova, která se podobají 

nebo shodují s tím, co uţivatel hledá, a pak jiţ přestane vnímat zbylý obsah stránky. 

 

Obrázek 11: Vnímání stránek uživatelem [22] 
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Abychom získali představu o tom, jak bude běţný uţivatel naše stránky vnímat 

a pracovat s nimi, doporučuje se nechat web několikrát v průběhu vývoje otestovat. 

Mnohdy se například stává, ţe uţivatel přehlédne velké tlačítko odkazující přímo 

na hledané zboţí a klikne třeba raději na „Slevy“, protoţe by rád, aby bylo jeho zboţí 

právě ve slevě. I kdyţ pak programátor tlačítko ještě vylepší, psychiku člověka změnit 

nemůţe. 

 

Dalším ţalostným případem jsou uţivatelé, kteří například Yahoo.com či v ČR 

velmi populární Seznam.cz povaţují za středobod internetu. Bratr mi například dnes 

sdělil, jak se jeho učitelka dostala na stránky Youtube: otevřela IE, kde jako domovská 

stránka byla nastavena „www.google.com“, do vyhledávacího okénka Googlu zadala 

adresu Seznamu a poté do vyhledávacího okénka Seznamu zase adresu Youtube. 

Naprosto nepochopitelná a zbytečná cesta k cílovým stránkám. Bohuţel takových lidí je 

více a logiku internetu či vyhledávačů nejsou schopni pochopit. 

 

Testování nejde provádět aţ pár týdnů před spuštěním serveru. Pokud chceme 

opravdu zjistit chyby v návrhu či odhalit jaká případná nedorozumění mohou vznikat, 

je nejlepší testovat několikrát v průběhu vzniku celého webu. 

 

Přibližný postup testování stránek:
 
 

 Vytvořit plán testu: účel a otázky testu, druh testovaných uţivatelů, metody 

a způsoby měření. 

 Zvolit testovací prostředí: najít místo, pomůcky; rozhodnout, zda se bude test 

nahrávat, případně jiný způsob zaznamenávání. 

 Najít a vybrat vhodné účastníky: je dobré provádět testy s lidmi podobnými těm, 

kteří pak budou server pouţívat 

 Připravit materiály pro test: podkladové materiály musí mít připravené jak 

moderátor, tak účastníci do nejmenších detailů. 

 Moderovat sezení: kaţdé testování musí být moderováno jedním z týmu, aby 

ostatní členové mohli sledovat účastníky testu a vyhodnocovat výsledky. 

 Na závěr vše rozebrat s účastníky a pozorovateli: zjistit doplňkové dojmy 

a názory účastníků; poděkovat, odměnit je za účast. 
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 Analyzovat data a pozorování: ze zjištěných problémů a nedostatků 

vydedukovat jejich původ či důvody, z těch příčiny, dále moţné návrhy oprav, 

uskutečnit opravy a nakonec je třeba vše znovu otestovat. 

 Formulovat závěry a doporučení. 

Zpracováno dle [18] 
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4. Analýza současného stavu  

4.1. Oblast podnikání 

Pan Sysala podniká v mnoha oborech: Jeho firma „Ing. Petr Sysala – Měření 

a regulace“ se zabývá hlavně drobnou elektronikou pro modelářské účely, konkrétně 

letecké modely. Z této činnosti je nejdůleţitější výroba výškoměrů, varií a zařízení pro 

měření a záznamy parametrů elektro pohonů. 

Dále jako OSVČ poskytuje sluţby a výrobky v oblasti informační technologie. 

Dodává tedy HW a SW firmám i soukromým osobám a pracuje jako externí správce sítí 

v několika firmách. 

S tím také v době vzniku stránek souvisela tvorba jednoduchých webových 

stránek, prezentací a grafik v programech Power Point, Corel Draw a Autocad.  

Postupem času a s vývojem technologií a programů ale od těchto aktivit upustil 

a nyní se věnuje hlavně školení uţivatelů PC v oblasti základního uţití OS a především 

MS Office. 

 

4.2. Analýza současných stránek 

Aktuální webové stránky firmy si pan podnikatel před více neţ sedmi lety tvořil 

sám v programu MS Front Page
7
. Celkový dojem ze stránek je velmi slabý a moţnosti 

programu MS Front Page se dosti podepsaly na velmi jednoduchém aţ laciném vzhledu 

stránek. To jsou jistě také některé z důvodů nízké návštěvnosti stránek i povědomí 

o existenci firmy. 

 

Stránky jsou zaměřeny především na sluţby a výrobky spojené s činností firmy 

a dále na zájmové činnosti pana Sysaly, tj. testování modelů letadel. 

 

4.2.1. Úvodní stránka 

Klient počítá s návštěvníky, kteří cíleně hledají stránky s odbornými články 

o elektronice a modelářství. Proto nemá na úvodní stránce všeobecné informace o druhu 

obsahu a tématech odborných článků a vyuţívá titulní stranu pro aktuality. 

                                                 
7
 MS Front Page je tzv. WUSIWUG (What You See Is What You Get = to co vidíte, to dostanete) 

editor HTML, v kterém není nutné psát kód, ale program Vám ho sám vytvoří. 
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Po dlouhém hledání jsem zjistila, ţe články zobrazené na úvodní stránce jiţ ale 

nejsou zařazené a tudíţ ani přístupné v ţádné další sekci. 

 

 

Obrázek 12: Úvodní stránka webu pana Sysaly  

 

4.2.2. Logo 

Je dobrým zvykem, ţe logo firmy či webu slouţí na většině stránek jako odkaz pro 

návrat na úvodní stranu, která se z tohoto pravidla můţe vynechávat. Tento web ale 

obsahuje logo pana Sysaly pouze jako statický obrázek. 

Barva loga se také příliš nehodí k barvě pozadí hlavičky. Všeobecně jsou barvy 

pouţity velmi jednoduše, bez přechodů, vzorů, lesku, či 3D efektů. 

 

4.2.3. Menu a navigace 

Hlavním nedostatkem menu je to, ţe nelze poznat, na kterém odkazu právě jsme. 

Aktuální odkaz není nijak vizuálně označený či odlišený od ostatních a stránky také 

postrádají drobečkovou navigaci, takţe zákazník můţe být poněkud zmaten. 

 

Nepochopitelným a pravděpodobně i neúmyslným úkazem jsou poloţky menu, 

které náhodně mění tučnost písma. 
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Jednotlivé poloţky menu nejsou od sebe fyzicky jakkoliv odděleny a proto jejich 

naprogramovaná vlastnost – a:hover {font-weight: bold }, tj. tučný text po přejetí 

odkazu myší – neustále mění počet řádků v menu nebo přinejmenším mezery mezi 

řádky. 

 

 

4.2.4. Chyby v odkazech 

Na několika místech na stránkách se stává to, ţe některé odkazy jsou z určité 

stránky nefunkční či odkazují jinam, neţ kam mají (zpravidla na úvodní stranu). Z jiné 

stránky je odkaz opět bez problémů. 

Např. stránky „Vario“ či „Modely“ jsou přístupné pouze z úvodní stránky. Pokud 

na ně klikneme z jakékoliv jiné sekce, přejdeme ne na články o Variu či modelech, 

ale na úvodní stránku. 

 

Sekce menu jako jsou např. „Riva Models“ či „Elektronika“ pak obsahují zcela 

nefunkční odkazy, patrně na tehdy teprve připravované články. 

 

Obrázek 13: Vzhled menu před a po najetí myší na odkaz 
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4.2.5. Kontakt 

V dnešní době jiţ je pravidlem, ţe se e-mailová adresa nepíše v plném znění se 

zavináčem – „@“. Aktivní odkazy s plnohodnotnou adresou totiţ vyhledávají škodliví 

roboti
8
 a rozesílají spam

9
. Proto je dnes doporučováno psát e-mailovou adresu v textu 

i v odkazu např. ve tvaru: „info(at)sysala.cz“. Další moţností je nahrazovat znak 

zavináče jeho obrázkem, coţ je ale postup mírně náročnější na čas i datový prostor.  

 

4.2.6. Požadavky zadavatele 

 navrhnout vhodnější grafický design stránek včetně barev a uspořádání 

menu 

 ponechat stávající odborné články s drobnými úpravami či aktualizacemi, 

které ale budou k dispozici aţ později 

 přidat nové články, které budou časem dodány 

 zprovoznit stránky přes redakční systém 

                                                 
8
 tzv. spamboti, harvesters 

9
 nevyţádaná pošta; masově šířené reklamní sdělení. 
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5. Vlastní návrhy řešení 

5.1. Layout a menu 

Jelikoţ je třeba stránky kompletně přepracovat, bylo nutné začít zcela od začátku. 

První tedy přišel na řadu layout, tedy základní rozvrţení stránek a hlavně způsob 

zpracování a umístění menu. 

 

První varianta layoutu počítá s hlavními poloţkami menu hned pod hlavičkou 

a podsekce menu jsou umístěny ve sloupci vlevo. 

Druhý layout v levém sloupci kombinuje hlavní i vedlejší poloţky menu. Tedy 

stejné rozloţení, jaké můţeme vidět na aktuálních stránkách. 

Třetí varianta by pak zobrazovala jednotlivé podsekce bezprostředně v řádku 

pod hlavním menu. 

 

Kombinace hlavního i vedlejšího menu v jednom levém sloupci se jeví jako dosti 

chaotické a nepřehledné řešení. S počtem článků v jednotlivých sekcích by se mohlo 

lehce stát, ţe rozbalené menu by bylo v některých případech delší neţ samotný článek. 

Velký počet poloţek v některých sekcích menu také komplikuje třetí verzi návrhu. 

Proto byl nakonec vybrán layout č. 1, tedy oddělené sekce pro hlavní a vedlejší 

menu. 

Podle standardů a všeobecných zvyklostí nechám sloupec s vedlejším menu vlevo. 

Opačné řešení, tedy kontextové menu vpravo, sice občas na některých stránkách 

Obrázek 14: Možné rozložení stránek (layout) 
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můţeme vidět, ale rozhodně je to vţdy vcelku nezvyklý záţitek a některé zákazníky by 

to mohlo mást. 

 

I kdyţ se zřídka dá narazit i na opak, doporučuje se mít stejné menu na všech 

stránkách webu. Menu se můţe mírně lišit maximálně na úvodní straně, kde můţe 

vzniknout dostatek prostoru. Změna vzhledu či rozloţení menu někde hlouběji 

na stránkách je ale velmi nevhodná a opět můţe zmást zákazníka. 

 

5.2. Hlavička 

Hlavička se v jednotlivých návrzích layoutu neliší. Vţdy bude obsahovat logo 

zadavatele. Podle nápadů a návrhů můţe být zabudováno do širšího okolí hlavičky, 

nebo zůstat samostatně na pozadí.  

 

Práce s logem není omezená copyrightem, tudíţ můţu logo barevně přizpůsobovat 

celkovému barevnému schématu stránek. 

 

Obrázek 15: Logo pana Sysaly 

 

5.3. Záložky 

Správná volba záloţek a zobrazování či odlišení aktivního odkazu je i mezi 

webdesignery stále velmi diskutované téma. 

 

Některé weby odlišení aktivní záloţky vůbec neřeší a spoléhají buď na nadpis na 

stránce, nebo na drobečkovou navigaci, či jen na inteligenci a paměť zákazníka, který si 

musí pamatovat, kam naposledy klikl. 

Barevné či jinačí odlišení nicméně velmi usnadňuje navigaci a pohyb po 

stránkách, tudíţ se rozhodně budu snaţit aktivní záloţku nějakým způsobem zvýraznit. 

 

V knize „Webdesign: Nenuťte uţivatele přemýšlet“ rozebírá autor moţnosti 

odlišení záloţek velmi podrobně a jeho způsob se mi velmi zamlouvá. 
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První moţností je jednoduché barevné odlišení aktivní záloţky od ostatních. 

K tomu je pouţita jiná barva či kontrastní odstín. Záloţka ale dále není s aktuální 

stránkou nijak spojena ani nevyskakuje. 

Druhá varianta jiţ řeší propojení záloţky s oknem, coţ vytváří dojem, ţe aktivní 

záloţka je před ostatními. Nulový barevný kontrast ale omezuje vyskakovací dojem. 

Nejlepší řešení je tedy kombinace předchozích dvou – barevné odlišení a propojení 

aktivní záloţky s načteným listem. 

 

Obrázek 16: Vyskakování záložek [2, str. 71] 

 

Za extrém v odlišování záloţek povaţujeme s panem podnikatelem následující dva 

příklady, kdy má kaţdá záloţka a s ní propojené okno jinou barvu. Jelikoţ se nám toto 

řešení nelíbí, záloţky budu řešit jen jednoduchým kontrastem aktivní záloţky vůči 

ostatním neaktivním, které budou všechny v jedné barvě. 

 

Obrázek 17: Barevné řešení záložek [2, str. 68] 
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5.4. Barvy 

Pro barvy nemá zadavatel ţádné poţadavky ani návrhy, tudíţ je grafický design 

zcela na mém uváţení. 

 

Původní schéma barev se mi zdá poněkud nepraktické a nevhodné. Pokud mají 

stránky jakékoliv firmy v dnešní době obstát v souboji s konkurencí, je třeba si 

s barvami pohrát více, neţ jen jednoduchým způsobem zkombinovat bílou, modrou 

a červenou. 

 

Já osobně si představují nové stránky klienta buď v odstínech jedné barvy 

(například modré), nebo v kombinaci černá – zelená nebo ţlutá. 

 

Kdo se domnívá, ţe nemá ten správný cit pro kombinaci barev, či se jen chce 

nechat inspirovat, jsou tu stránky „http://colorschemedesigner.com“. Na těchto 

stránkách si můţeme vybrat z různého počtu barevných kombinací. Stránky mají 

i nápovědu k barvám v podobě označení studených a teplých barev. Po najetí myškou 

na náhledy jednotlivých vybraných barev se nám v titulku objeví jak hexadecimální 

kód
10

 barvy, tak RGB
11

 kombinace hodnot. 

Podobnými stránkami jsou „http://kuler.adobe.com/“, které pracují na podobném 

principu jako předchozí. Výhodou ale je moţnost upravení jasu a intenzity jednotlivých 

vybraných barev. Krom RGB schématu se zde zobrazuje i CMYK
12

 a HSV
13

. 

 

5.5. Úvodní stránka 

Úvodní strana webu je to nejdůleţitější, na čem musí grafik i textař pracovat. 

Dojmy z prvních pár sekund totiţ rozhodují o dalším pobytu zákazníka na stránkách. 

Je zbytečné úvodní stránce psát sáhodlouhé uvítací řeči, protoţe návštěvník webu 

stránky nečte, ale prohlíţí! Web s laciným grafickým designem nemá ani cenu spouštět. 

Přeplácané stránky zákazníka jiţ v prvních vteřinách zahltí a ten raději uteče. Další 

                                                 
10

 například fialové barvě – purple odpovídá hexadecimální kód #800080 

11
 RGB: Red-Green-Blue, neboli červená-zelená-modra; aditivní (sčítání) míchání barev. 

12
 CMYK: Cyan-Magenta-Yellow-blacK, v překladu azurová-purpurová-subtraktivní (odečítání) 

míchání barev. 

13
 HSV: Hue, Saturation, Value, zkratka pro odstín, sytost a jas barvy. 



48 

chybou úvodní stránky můţou být texty s příliš jednoduchou aţ slangovou slovní 

zásobou a s hrubkami v gramatice. Ale asi nejdůleţitějším pravidlem je: Nenuťte 

uživatele přemýšlet![2] 

 

Doteď byl na úvodní stránce pouze seznam nejnovějších článků a ţádné základní 

informace o webu. To bych chtěla změnit a na první stránce uvést pár vět 

charakterizujících vlastnosti a zaměření webu. Pod nimi pak nechám seznam tří aţ pěti 

nejnovějších článků s odkazy na ně. 

 

5.6. Tisk 

Kaţdá stránka bude obsahovat ikonu tiskárny či přímo nápis „Tisk“ jako odkaz 

na tiskovou verzi aktuální stránky. Tiskové verze budou mít svůj vlastní CSS dokument, 

který skryje nepotřebné a přebytečné prvky stránek, jako je například pozadí a barevné 

prvky. 

 

5.7. Texty 

Momentálně mám k dispozici stávající články a jimi můţu dočasně vyplnit obsah 

stránek. Pan Sysala ale bude během léta stránky procházet a vybírat články, které 

na stránkách nechá. Články, které jiţ nebude povaţovat za aktuální, se budou mazat.  

 

5.8. Upload (nahrání) 

Samotný upload na server bude také probíhat aţ v létě po celkových úpravách 

a opravách nových stránek a článků. Vlastně se klient teprve v létě rozhodne, zda se 

nové stránky vůbec budou nahrávat na původní server, či zda své stránky zcela zruší. 

 

Prozatím tedy zprovozním stránky ve zkušebním provozu na některém z free 

serverů. 
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5.9. Návrhy 

5.9.1. Č.1 

Schéma prvního návrhu jsem měla v hlavě jiţ delší dobu. Částečně vycházel 

z původních stránek – konkrétně pozadí v podobě milimetrového papíru jsem chtěla 

ponechat. 

Jelikoţ je web zaměřený na letecké modelářství, elektroniku a výhledově 

na rekonstrukce přístrojů ze 70. let minulého století – Vintage HiFi, jedním z nápadů 

bylo zabudovat schéma plošného spoje do pozadí či hlavičky stránek. 

Návrh jsem vytvářela v šedých barevných odstínech a později jsem jej plánovala 

dobarvit. 

Celkový vzhled a layout byl ale mými známými, kteří se profesně a profesionálně 

zabývají tvorbou webů, označen za nevhodný a nevyhovující dnešním standardům 

a nárokům trhu. 

 

 

Obrázek 18: První návrh designu 

 

Na výše uvedeném obrázku můţete vidět rozpracovanou verzi prvního návrhu 

v okamţiku, kdy jsem procházela moţné varianty písma. 
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5.9.2. Č.2 

Ve druhém návrhu jsem jiţ upustila od bílého pozadí se vzorem milimetrového 

papíru a pokusila se navrhnout výraznější pozadí odpovídající dnešním poţadavkům 

na moderní web. 

 

Obrázek 19: Design pozadí 

 

Snaţila jsem se stále drţet technického tématu stránek, a proto jsem z nespočtu 

štětců, které jsou k dispozici v programu Adobe Photoshop, vybrala několik, které 

tematicky ladí s technickým námětem webu. 

Rozhodla jsem se pak vytvořit návrh rovnou v určité barvě, coţ později usnadní 

představit si konečný výsledek. 

 

 

Obrázek 20: Druhý návrh designu 
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Design je částečně podobný s předchozím návrhem. Vynechala jsem zešikmení 

záloţek menu a naopak zachovala hlavičku v podobě kombinace modrého loga 

a schématu plošného spoje v pozadí. 

 

Na tomto návrhu je uţ také patrné jiţ dříve vybrané zpracování záloţek – tedy 

barevné odlišení aktivní záloţky a její propojení s aktivním listem. 

 

Kontextové neboli vedlejší menu není nijak výrazně oddělené od obsahu stránky, 

aby bylo očividné spojení mezi aktuální stránkou a moţností procházet mezi dalšími 

podsekcemi. 

 

Bohuţel ani tento návrh nebyl odborníky na práci s webovými prezentacemi 

schválen jako vyhovující a tak jsem se pustila do třetí, finální verze. 
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5.9.3. Č.3 

V posledním návrhu jsem zcela upustila od předchozích návrhů a nápadů a zvolila 

naprosto nový design. Jediné, co zůstalo z předchozích návrhů, je pozadí s technickým 

námětem a samozřejmě logo pana Sysaly. 

 

Z barevných variant vytvořených dle jednoho schématu byla v anketě na sociální 

síti Facebook i po zhodnocení profesionálními tvůrci webu jednoznačně vybrána 

varianta č.2. 

 

Obrázek 22: Návrh č.2 Obrázek 21: Návrh č.1 

Obrázek 24: Návrh č.4 Obrázek 23: Návrh č.3 
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Obrázek 25: Vítězný návrh nových stránek 

 

Zcela jsem vypustila hlavičku, kterou tvořilo seskupení loga zadavatele a pozadí 

v podobě schématu plošného spoje. V kombinaci s daným pozadím se zdálo nevhodné. 

 

Podklad stránek bude statický, tj. modré pozadí bude při rolování (scrollování) 

myší stát na místě a zbylý obsah se bude pohybovat nahoru a dolů. 

 

Logo „Sysala“ tedy nakonec zůstalo na stránkách v jednoduché podobě přímo 

na pozadí. Na logu bylo třeba vytáhnout některé linky a další dokreslit. Střed loga jsem 

přebarvila z původní světle modré na bílou, aby logo na stránkách více vyniklo. Dále 

jsem ho vystínovala a místy zesvětlila tak, ţe nakonec získalo 3D vzhled. 

 

Kvůli omezené šířce těla (kvůli optimalizaci pro prohlíţeče má část „body“ jen 

800px) nezbylo na záloţku „HOME“
14

 v menu místo. Proto logo webu slouţí zároveň 

jako odkaz na úvodní stranu, coţ doufám dosti zřetelně napovídá nápis „HOME“ 

ve spodní části loga. 

                                                 
14

 Home, v překladu „domů“ se pouţívá pro označení úvodní strany. 
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V pravém horním rohu jsem umístila vyhledávací okno pouze s logem lupy. 

Domnívám se, ţe na tak jednoduše roztřízeném webu snad vyhledávání nebude ani moc 

pouţívané. 

 

Hlavní menu i nadpis kontextového menu jsou vytvořeny pouze jako průhledný 

přechod tmavších odstínů barev. Okno pro vyhledávání je také jen z průhledné tmavě 

modré barvy. Všechny prvky na webu jsem se snaţila nenásilně zasadit do celkového 

designu a nepovaţovala jsem za nutné je výrazně barevně odlišovat od ostatních částí. 

Přikláním se k názoru, ţe v jednoduchosti je síla a komentáře a hodnocení tohoto 

designu od webdesignerů mě v tomto přesvědčení jen utvrdily. 

 

V levém horním rohu obsahu stránky si můţete všimnout drobečkové navigace, 

kterou povaţuji za samozřejmost na všech dobrých stránkách. Text je sice zabarven 

do tmavě modré, ale má nastavenou dostatečnou průhlednost (60%), aby nerušil 

celkový dojem stránky. 

 

Zdlouhavým problémem bylo najít vhodný font textu pro celé stránky. Font 

musel v první řadě ladit s logem stránek, protoţe to je dost dominantní. Rozhodla jsem 

se pro font „Myriad Pro“ v záloţkách menu i textu samotného obsahu. Pokud by stejný 

styl zůstal i v nadpisech článků, stránky uţ potom příliš splývaly a tudíţ jsem pro 

nadpisy zvolila font výrazně odlišný od „Myriad Pro“. 

 

Pro představu o vzhledu stránky s odborným článkem jsem zatím pouţívala 

psudolatinský text „Lorem ipsum“, který se pouţívá jako demonstrativní výplňový text 

pro pracovní ukázky grafických návrhů.[26] 

Konkrétní články budu doplňovat aţ v létě po vyhodnocení situace a protřízení 

článků mým klientem. 

 

Aktivní záloţka hlavního menu je propojená s obsahem stránky a je ve stejném 

odstínu, akorát s opačným směrem přechodu barvy, jako samotný list s textovým 

obsahem stránky. 
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Aktivní odkaz kontextového menu je lehce barevně odlišený (tmavší) 

od ostatních v seznamu a k tomu je k příslušnému aktivnímu řádku připojen ukazatel 

v podobě trojúhelníku či šipky. 

 

Většina článků jsou dost dlouhé, proto se jistě budou hodit odkazy z hlavního 

menu spolu s odkazy na domovskou stránku a tisk v zápatí kaţdé stránky. 

 

 

Obrázek 26: Patička stránek 

 

Na stránce „Kontakt“ je uvedeno několik moţných spojení na pana Sysalu. 

Samozřejmostí je pro zadavatele adresa bydliště. E-mailovou adresu jsem kvůli ochraně 

před roboty uvedla v podobě obrázku s aktivním odkazem ve formě „info(at)sysala.cz“. 

Nikde v adrese tudíţ značkující robot nemá šanci najít znak zavináče a tudíţ adresu 

neuloţí do seznamů pro rozesílání spamů. 

 

5.10. Provedení 

5.10.1. Šablona 

Vytvoření šablony velmi usnadnil program Artisteer. I kdyţ jsou jeho moţnosti 

široké, konečná šablona je přece jen mírně odlišná od grafického návrhu. 

Z původního návrhu zůstalo zachováno pozadí s technickým námětem a celkový 

layout. 

Bohuţel v programu není moţná průhledná hlavička, ani další prvky stránek. 

Tmavé zabarvení menu ale designu vůbec neuškodilo. 

 

Celkově byl pan podnikatel s převedením grafického návrhu na reálnou šablonu 

velmi spokojen a proto jsem přistoupila k výběru hostingu a redakčního systému. 
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Obrázek 27: Šablona webu v programu Artisteer 

 

5.10.2. Hosting a redakční systém 

Pro prozatímní zkušební účely jsem zvolila bezplatný free hosting na serveru 

„www.ic.cz“. Server nabízí 250MB zdarma s moţností vyuţívat nejrůznější technologie 

jako např. PHP5 a MySQL. 

 

Jelikoţ je tato práce mým prvním setkáním s redakčními systémy jsem zvolila 

jeden z jednodušších – WordPress. 

WordPress je Open Source neboli volně šiřitelný redakční systém s dvěma 

moţnostmi zobrazení: WYSIWYG i HTML. Drobnosti, které nejdou nastavit přímo 

ve WYSIWYG módu, lze tedy naprogramovat přímo do kódu. Díky jednoduché 

struktuře stránek tvorba webu přes redakční systém plně vyhovuje a dostačuje. 

 

Zadavateli jsem zřídila jako spoluautorovi přístupový účet, takţe pokud by chtěl 

sám vkládat nové články, není závislý na mém volném čase. 
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5.11. Ekonomické zhodnocení 

5.11.1. Časová náročnost projektu 

Díky mnoha technologiím a programům, které velmi usnadňují a urychlují tvorbu 

webových šablon i samotných stránek, se celková doba práce na stránkách zkrátila 

asi na týden. Kvůli velkému počtu článků s mnoha obrázky, zabírá nejvíce času samotné 

naplnění webu daty. 

 

5.11.2. Finanční odměna 

Za zpracování tohoto projektu a konečnou spokojenost zadavatele mi byla 

přislíbena jednorázová finanční odměna. V případě domluvy na další spolupráci mohu 

dále zpravovat stránky za drobnou finanční odměnu. 

 

5.11.3. Výhody nového webu 

Staré webové stránky jsou zařazené do některých internetových katalogů a také 

na ně odkazuje několik externích odkazů. Bylo by tedy vhodné po reaktivaci hesla nové 

stránky nahrát na původní server. Tím nové stránky získají vyšší PR a pořadí 

ve výsledcích při vyhledávání. 

 

Díky kombinaci nového designu a vysoké pozice výsledků ve vyhledávači bude 

jistě brzy po plném zprovoznění stránek vidět pozitivní efekt tohoto projektu. 

 

Návratnost investic vloţených do projektu nových webových stránek se pohybuje 

v řádu měsíců. Je však nutné v případě těchto nekomerčních stránek malého ţivnostníka 

počítat s moţností prodlouţení období návratnosti investic. Maximálně však odhaduji 

jeden rok. 
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6. Závěr 

Jiţ na začátku roku 2009 překročil celosvětový počet uţivatelů internetu jednu 

miliardu. V celé Evropě ţije přibliţně 803 milionů obyvatel a asi 53% z nich má přístup 

k internetu, coţ řadí Evropu na druhé místo hned za Asii. 

Česká republika je na tom s procenty podobně jako Evropa: z celkového počtu 

10,5 milionů obyvatel je 5,5 milionů aktivními uţivateli internetu. 

 

Tato čísla ukazují, jak je internet v našem ţivotě důleţitý. Kaţdodenně ovlivňuje 

naše ţivoty. Stále více si zvykáme na nákupy přes internet. O novém zaměstnanci 

či partnerovi si nejprve vyhledáme všechny moţné dostupné informace. Sledujeme tak 

televizi i filmy, posloucháme hudbu, sdílíme dokumenty. Komunikujeme. 

 

A další číslo: jen na portálu „Seznam.cz“ je zaregistrováno přes půl milionu firem. 

Firma, která se v dnešní době neprezentuje pomocí webových stránek, jakoby 

neexistovala. 

Je důleţité si uvědomit, ţe ekonomicky aktivní lidé, firmy a dnes i instituce jiţ 

nečekají na nabídku zboţí od dodavatelů, ale sami tuto nabídku aktivně hledají na webu. 

A proto je třeba mít aktualizované, přehledné a atraktivní stránky, které v prvním 

momentu po jejich zhlédnutí převáţí onen citlivý jazýček vah, kdy návštěvník buď 

ihned odejde, nebo pokračuje v hledání na dané stránce. 

 

Pan Sysala má sice aktivní webové stránky, ale designově i informačně jsou jiţ 

značně zastaralé. 

V této práci jsem proto navrhla několik nových grafických řešení, s kterými byl 

klient velmi spokojen a z kterých jsme vybrali to nejvhodnější. Dále jsem ho díky 

redakčnímu systému zpracovala do podoby funkční kostry stránek. Zadavatel mi 

později dodá nové články, které do stránek doplním a poté jiţ bude web nahrán 

na původní server a plně zprovozněn. 

 

Stanoveného cíle bakalářské práce tedy bylo dosaţeno. Její pojetí, teoretická 

východiska, praktické zpracování i konkrétní výstupy tímto korespondují se zadáním 

a reprezentují moţný postup v řešení podobné problematiky. 
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