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Abstrakt 

 Bakalářská práce se zabývá kompletní analýzou současných internetových 

stránek. Obsahem práce je v první části analýza všech prvků internetové prezentace a 

nalezení chyb a nedostatků. V další části bude navrţen nový design stránek a budou 

poskytnuty doporučení k řešení dalších nalezených problémů. 

 

 

Abstract 

 The bachelor‘s thesis is engaging in complete analysis of a company website. 

First part of the thesis analyzes all aspects of website design and creates a summary of 

found mistakes and imperfections. In the second part of the thesis I have outlined a 

completely new website design and made recommendations regarding other found 

website issues. 
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Úvod 

Vybrané téma bakalářské práce jsem si zvolila, protoţe je součástí internetu, 

propagace a informačních technologií a to jsou okruhy, které jsou nedílnou součástí 

kaţdodenního ţivota kaţdého z nás. Jejich potenciál neustále vzrůstá. Internet poskytuje 

nepřeberné mnoţství informací a společnostem umoţňuje efektivnější a snadnější 

propagaci svých podnikatelských záměrů.  

Internetovou prezentaci vyuţívá jiţ většina firem. Vytvořit si internetovou 

prezentaci je v dnešní době velmi snadné a umoţňuje vypustit náklady, které souvisí 

s provozem kamenného obchodu. Kvalitně provedena internetová prezentace přispívá 

ke zviditelnění firmy, snadnějšímu přístupu zákazníků k výrobkům a k rozšíření 

působnosti na dalších trzích.  

K prezentaci firmy na internetu se vyuţívají statické stránky, které jsou 

vytvořené bez redakčního systému. Pokud chce firma prezentovat i své výrobky či 

sluţby, často se to řeší pomocí redakčního systému, který umoţňuje snadnější a 

rychlejší správu obsahu. Člověk, který se bude správou stránek zabývat, nemusí mít 

ţádné znalosti či zkušenosti v samostatném vytváření internetových stránek. Je to velmi 

často vyhledávané řešení, jelikoţ pomocí redakčního systému stránky zůstávají aktuální, 

stabilní a hlavně bez nutnosti dalších sloţitých postupů. 

Bakalářskou práci budu aplikovat na stránkách firmy Arten Bohemia, s.r.o., 

Stránky jsou řešené pomocí redakčního systému, který umoţňuje snadné vkládání a 

následné prezentování výrobků na internetu. Firmu jsem si vybrala pro naši 

dlouhodobou spolupráci a tedy znalosti jejího prostředí. 
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Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce bude zdokonalení vybrané internetové prezentace. 

Nejprve budou uvedena teoretická východiska, která pomohou srozumění pouţitých 

pojmů a aplikovaných prvků analýzy. Následně se provede analýza současného stavu, 

která pomůţe zjistit nedostatky. Na základě vyskytnutých problémů se navrhne 

zdokonalení.  

Práce má pomoci společnosti snadnějšímu vyhledání jejich internetových 

stránek na internetu. S tím souvisí přilákání potencionálních zákazníků, jejich udrţení, 

zajištění pravidelné návštěvy a v neposlední řadě zajištění konkurenceschopnosti 

společnosti. Navrţenými řešeními by mělo dojít ke zvýšení zájmu o výrobky 

společnosti, následně trţeb a dobrého jména společnosti. 
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1. Teoretická východiska 

1.1.  Marketingový mix 

Marketingový mix je jeden z klíčových pojmů marketingu. Firma jej pouţívá k 

dosaţení stanoveného cíle. Marketingový mix představuje a konkretizuje všechny 

kroky, které organizace dělá, aby vzbudila poptávku po produktu. Při sestavování 

marketingového mixu si musíme dát pozor na vzájemné vazby jednotlivých prvků. 

Úspěch na trhu lze jedině dosáhnout jejich správnou kombinací s ohledem na cílové 

zákazníky. Proto je důleţité předem vědět, na jakou cílovou skupinu zákazníků se 

budeme orientovat. Práce se bude zaměřovat na základní verzi a to z pohledu firmy, 

protoţe dostatečně odráţí samostatný základ a podstatu marketingového mixu. [[4], s. 

83-84] 

 

Produkt 

Produkt slouţí k uspokojení potřeb a přání zákazníků. Je to vše, co lze zakoupit 

a prodat. Objektem zájmu na trhu není samostatný výrobek, ale uspokojení zákazníků v 

určitém směru. [[4], s. 87] 

 

Cena 

Kaţdý produkt má svou hodnotu, která se vyjadřuje v peněţních jednotkách. 

Cena je jediným prvkem z marketingového mixu, který představuje pro firmu zdroj 

příjmů. Všechny další prvky představují pro organizaci výdaje. V organizaci by měl být 

kladen větší důraz na správné stanovení ceny. Při tvorbě cen se úzkostlivě sleduje pouze 

výrobní a provozní náklady a nereaguje se tak na změny, ke kterým na trhu dochází. 

[[4], s. 95] 

 

Distribuce 

Je to proces přemístění produktu z výrobního místa k zákazníkovi. Cílem 

distribuce je dostat produkty na poţadované místo, v určitém čase a mnoţství, které si 

kupující určili. [[4], s. 103] 
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Marketingová komunikace 

Propagace je ovlivňování či působení na spotřebitele tak, aby vlivem činů 

výrobce dotvářel, případně měnil své potřeby k prospěchu výrobce. Je to proces s cílem 

informovat zákazníka o produktu, motivovat ho ke koupi a také zjištění informací od 

zákazníka o jeho potřebách a přáních. Efektivní marketingová strategie se projeví 

zvýšenou spotřebou produktů, zákazníci nakupují více a častěji. Práce bude zaměřena 

na propagaci na internetu. [[4], s. 113] 

1.2.  Internetová prezentace 

Vyuţívá se také slovo internetová či webová stránka nebo zkráceně web. Měla 

by být součástí marketingu kaţdé firmy, která pomáhá reprezentovat firmu, její 

produkty či sluţby. V dnešní době je to standard, na který by neměla zapomínat kaţdá 

firma, která chce drţet krok s konkurencí. Díky kvalitně vytvořené a neustále aktuální 

internetové prezentaci můţe firma udrţet své stávající klienty nebo získat mnoho 

potencionálních zákazníků. 

Rozhodnutí uţivatele, zda zůstat nebo odejít ze stránky, se velmi často odehrává 

na domovské stránce nebo na dalších pár stránkách odkazovaných z domovské stránky. 

Průměrný návštěvník, který přijde na internetovou prezentaci, jiţ má určité povědomí o 

tom, jak funguje většina stránek. Pokud budou všechny domovské stránky do určité 

míry fungovat podobně, budou pro návštěvníka přehlednější a přístupnější. V práci se 

proto bude vybranou internetovou prezentaci hodnotit z následujících hledisek: 

 První dojem 

 Rozloţení stránek 

 Informace o firmě 

 Obsah 

 Navigace 

 Vyhledávání 

 Design 

 Přístupnost 

 Funkčnost 
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 Důvěryhodnost 

 Technická realizace 

 Optimalizace pro vyhledávače 

1.2.1. Optimalizace pro vyhledávače 

Search Engine Marketing (SEM) je jeden z nepřeberného mnoţství způsobu 

propagace internetové prezentace. Metodu SEM je moţné rozdělit na dvě části. První 

část spočívá v moţnosti zaplacení si lepší pozice ve vyhledávačích. Práce se nebude 

zabývat placenou částí SEM, ale zaměří se na neplacenou metodu Search Engine 

Optimalizaion (SEO). [[10], s. 7] 

SEO pro zviditelnění internetové prezentace vyuţívá neplaceného řešení, které 

vede ke zlepšení pozic ve vyhledávačích. Je důleţité mít na paměti, ţe webové stránky 

se nevytvářejí pro vyhledávače, ale pro uţivatele. Metoda SEO se skládá ze dvou částí 

On Page faktory a Off Page faktory [[10], s. 39 – 73] 

 

On Page faktory 

Jedná se o analýzu obsahu internetové stránky (klíčová slova, titulek stránky, apod.). 

 

Off Page faktory  

Vnější vlivy působící na danou stránku (zpětné odkazy apod.). 

1.3.  SWOT analýza 

Metoda, která pomáhá najít silné (Strenghts), slabé (Weaknesses) stránky, 

příleţitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). Mohou se aplikovat na projekty, politiku, 

internetové stránky firmy apod. 

1.4.  Google Analytics 

Google Analytics je v současnosti velmi oblíbený nástroj poskytující statistiky o 

webu. Po vloţení bloku v JavaScriptu do HTML kódu stránek se načte v internetovém 

prohlíţeči uţivateli stránek sledovací kód, který po nahrání externího souboru zajišťuje 
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sběr dat. Poskytuje nejrůznější přehledy o návštěvnosti internetových stránek (např. 

URL stránky, časová značka, rozlišení obrazovky apod.). [[2], s. 51] 

1.5.  Použité technologie 

1.5.1. Grafický software 

Grafické zhotovení stránky je základ kvalitní internetové prezentace. V dnešní 

době existuje široká škála grafických editorů. K těm neznámějším patří produkty 

společnosti Adobe Systems (hlavně Photoshop). Jedná se o placený software. Řadí se 

mezi profesionální editory pro tvorbu a různé vylepšování obrazů, fotografií a návrhu 

celkového designu webu. Dalším mezi nepřeberným mnoţstvím jiných grafických 

editorů je GIMP. Často je vyuţíván jako náhrada za Adobe Photoshop pro jeho volnou 

distribuci.  

1.5.2. Jazyk (X)HTML 

Jedná se o jednoduchý hypertextový značkovací jazyk (Hyper Text Markup 

Language). Hypertext umoţňuje propojení internetové stránky s jinou internetovou 

stránkou a univerzálnost zase tvorbu a ukládání dokumentů jako textové soubory. Proto 

světová internetová síť je otevřená všem. [[1], s. 16] 

Internetovou prezentaci sice lze zobrazit na kaţdém počítači na světě, ale jak se 

zobrazí, záleţí na internetovém prohlíţeči. Internetové prohlíţeče začaly vytvářet svoje 

rozšíření pro základní jazyk HTML. Chtěly dosáhnout, aby zobrazení internetových 

stránek zvládl pouze jejich prohlíţeč. Společenství národů na Internetu (W3C) začalo 

odstraňovat existující překáţky a přesvědčovat o důleţitosti univerzálnosti. Vytvořilo 

standardy, podle kterých se internetová stránka bude chovat stejně v různých 

prohlíţečích. Navrhlo také systém pravidel formátování nazvaný Kaskádové styly 

(Cascading Style Sheets, zkráceně CSS). Z důvodu stálého zmatku přišlo W3C 

s jazykem XHTML, který má všechny rysy jazyka HTML a který tvoří perfektní základ 

pro CSS. Rozdíl mezi HTML a XHTML spočívá ve psaní elementů a atributů. V jazyce 

HTML nezáleţí, jakým způsobem je píšeme, v případě XHTML se elementy píši 

malými písmeny. [[1], s. 16-19] 
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V dnešní době existují 3 standardy jazyka HTML a XHTML. Standard 

transitional (přechodová) umoţňuje uţití přechodových značek, strict (striktní) zakazuje 

uţití zavrţených značek a frameset (s rámy) povoluje pouţít zavrţené značky a rámů. 

Jazyk XHTML je doporučován pro ty, kteří chtějí, aby jejich internetové stránky 

splňovaly poţadavky na přístupnost (pro lidi s omezeními), co chtějí oslovit co největší 

mnoţství návštěvníků. Pro odkazování na oba jazyky HTML a XHTML, se v práci 

vyuţívá zkratku (X)HTML. [[1], s. 20] 

1.5.3. Základní struktura (X)HTML 

Internetové stránky jsou rozděleny na hlavičku (element head) a tělo (element 

body), které se musí nacházet uvnitř elementu html. V hlavičce se uvádějí tzv. metadata 

(informace o dokumentu), která jsou mimo titulku stránky (element title) návštěvníkovi 

skryté. Mezi metadata dále patří informace pro vyhledávače, umístění stránek, propojení 

se šablonou CSS stylů a skripty. V těle je obsaţen celý obsah stránky (text, obrázky 

apod.). [[1], s. 56-58] 

Deklarováním pomocí DOCTYPE prohlíţeč zjistí, jaký se vybral typ dokumentu 

a validátor, jak má posuzovat a kontrolovat syntaxi kódu. [[1], s. 54 - 56] 

 

Deklarování kódování ve značce meta charakterizuje kódování, ve kterém je 

soubor uloţen. Pro prohlíţeče zobrazující internetovou stránku je pak zřejmé, v jakém 

kódování byla internetová stránka uloţena a znaky se zobrazí korektně. Kódování 

určuje, jak je znak převeden na sekvenci bitů. Nejčastěji pouţívané kódování je UTF-8 

<!DOCTYPE HTML  

 PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

 "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

Zdroj: http://www.pestujemeweb.cz/obsah/html/html-tagy-struktura.php 

Obrázek 2: DOCTYPE HTML 4.01 Strict DTD 

Obrázek 1: DOCTYPE XHTML 1.0 Strict 

<!DOCTYPE html  

 PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

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

Zdroj: http://interval.cz/clanky/xhtml-zakladni-struktura-dokumentu/ 
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(kóduje znaky z ASCII do sedmi bitů) a UTF-16 (kóduje do dvou bitů) a 8bitové 

znakové sady (ISO 8859x a windows-125x). Nejčastěji se vyuţívá kódování UTF-8 

nebo 8bitová kódování podle normy ISO pro jejich nejmenší velikost souborů. [[1], s. 

57] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<!DOCTYPE html 

 PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

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

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

 <head> 

 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

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

 <title>XHTML stránka</title> 

 </head> 

 <body> 

 <p>Toto jiţ je XHTML stránka se všemi nutnými náleţitostmi.</p> 

 </body> 

</html> 

Zdroj: http://interval.cz/clanky/xhtml-zakladni-struktura-dokumentu/ 

Obrázek 4: Deklarování hlavičky, kódování, titulku a těla dokumentu XHTML 

<!DOCTYPE HTML  

 PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

 "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<HTML> 

  <HEAD> 

 <TITLE>Náhled</TITLE> 

 <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows- 

 1250"> 

  </HEAD> 

  <BODY  

 <p>Toto jiţ je XHTML stránka se všemi nutnými náleţitostmi.</p> 

  </BODY> 

</HTML> 

Zdroj: http://www.pestujemeweb.cz/obsah/html/html-tagy-struktura.php 

Obrázek 3: Deklarování hlavičky, kódování, titulku a těla dokumentu HTML 
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1.5.4. Kaskádové styly 

Kaskádové styly (Cascading Style Sheets, zkráceně CSS) definují vzhled 

internetových stránek. Šablonou stylů se nazývá jednoduchý textový soubor s 

nadefinovanými vlastnostmi a jejich hodnotami, ovlivňující zobrazení určitých 

elementů na internetové stránce. CSS styly je moţné vytvářet mimo internetovou 

stránku a poté je aplikovat na všechny stránky najednou. [[1], s. 117] 

1.5.5. JavaScript 

JavaScript je objektově orientovaný skriptovací jazyk, který můţe být vloţený 

přímo do internetových stránek. Ovládá různé interaktivní prvky grafického 

uţivatelského rozhraní (tlačítka, efekty u obrázků, animace atd.). Někteří si jej pletou 

s Javou, ale spojuje je jen podobná syntaxe. JavaScript je moţné spouštět na straně 

klienta nebo serveru. V dnešní době jiţ většina uţvatelů má povolenou podporu 

JavaScriptu a tak se více pouţívá spouštění na straně klienta. [7] 
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2. Analýza současné situace 

2.1.  Představení firmy 

Název:  Arten Bohemia, s.r.o. 

Sídlo:  Dolní Lomná č.p. 1, PSČ 739 91 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:  zprostředkování obchodu, velkoobchod, specializovaný 

 maloobchod, truhlářství 

 

Firma se na trhu s nábytkem pohybuje od roku 1998. Od samého začátku je 

rodinnou firmou a disponuje výhradně s českým kapitálem. Podniká velkoobchodně a 

působí v České republice i na Slovensku. Ze začátku se zaměřovala na výrobu 

konferenčních stolů a rohových kuchyňských lavic, ale postupně začala výrobní 

sortiment rozšiřovat dle poţadavků a přání zákazníků. V současné době disponuje 

dostatečnými výrobními a skladovými prostory, které v současné době mají 1 500 m
3
 a 

jsou vybavené moderními technologiemi.  

V pohraničí i na internetu neustále přibývají obchody, které distribuují levnější 

polský nábytek. Výhoda polských výrobců je v levnějších surovinách, coţ se projevuje 

na výhodnější ceně. Proti zahraničním konkurentům je těţké bojovat, kdyţ firma má 

určité náklady, pod které nemůţe klesnout. Firma se rozhodla pro rozšíření nabídky 

výrobků, nákupem nábytku z Polska. Stále ale zůstává skupina zákazníků, která dává 

přednost kvalitě. A i přes různé dílčí problémy, je to silná a prosperující firma. 

2.2.  Marketingový mix 

2.2.1. Produkt 

Firma vyrábí nábytek do dětského pokoje, loţnice, obývacího pokoje, jídelny a 

předsíně. Pouţívají kvalitní borovicový masiv, laminovou dřevotřískovou desku 

(LDTD) tloušťky 18 mm nebo 25 mm, laminované MDF desky tloušťky 25 mm 

výhradně od českých dodavatelů, které z jejich výrobků tvoří nábytek vysoké kvality. 
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Zákazníci si mohou vybrat i z nabídky nábytku od jiných výrobců nábytku. Převáţně se 

jedná o nábytek z materiálu lamino. Výrobky se dodávají rozloţené na menší označené 

části z důvodů snadnější přepravy a na stránkách firmy lze snadno najít jednoduchý 

obrázkový návod na sestavení výrobku. Záruka na zakoupené výrobky je standardně 2 

roky. Samozřejmostí je poskytnutí poradenství a servisu. 

2.2.2. Cena 

Firma má svoje stálé odběratelé, kterým při změně ceny výrobků zasílá aktuální 

ceník a v případě potencionálních zákazníků lze na stránkách firmy najít kontakt na 

obchodní zástupce. Firma poskytuje mnoţstevní a funkční slevy – před Vánočními 

svátky, po Novém roce apod. Tvorba ceny se stanovuje podle nákladů s marţí, také se 

firma orientuje podle konkurence, která prodává podobné výrobky. 

2.2.3. Místo 

Z hlediska distribuční struktury firma vyuţívá jednoúrovňový distribuční kanál. 

Prostřednictvím internetové prezentace prezentuje svoje výrobky a maloobchodníci 

mají moţnost si výrobky prohlédnout a případně zavolat obchodnímu zástupci a 

dohodnout se na případné spolupráci. Maloobchodníci dále distribuují výrobky ke 

koncovým zákazníkům. Firma působí v rámci České a Slovenské republiky. Průměrná 

doba dodávek k zákazníkovi je 14 dnů, ale především záleţí od místa odběru.  

2.2.4. Marketingová komunikace 

Svoje výrobky firma propaguje prostřednictvím internetové prezentace, kterou 

lze najít na adrese www.arten.cz. Firmu je moţné nalézt v pár katalozích na internetu, 

ale přes vyhledávače je těţko k nalezení. Dále obchodní zástupci firmy při kontaktu se 

zákazníky podávají také katalogy a letáky. Další formy reklamy firma nevyuţívá. 
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2.3. Analýza realizace internetové prezentace 

2.3.1. První dojem 

Na první pohled musí být zřejmé, čím se internetová prezentace zabývá a co 

nabízí. Musí upoutat a zaujmout. Analyzovaná internetová prezentace působí na 

současnou dobu nemoderně. Nadpis na úvodní stránce „Český výrobce nábytku“ 

informuje, čím se stránky zabývají, ale celkově stránky mají nezajímavý vzhled. 

Uţivatelé preferují přehledné stránky, aby se co nejrychlejší a nejjednodušší 

cestou dostali k potřebným informacím. Při prohlíţení nabídky výrobků, stránky nejsou 

intuitivní a na první pohled není zřejmé, kde lze poţadovaný výrobek najít. Pouţitá 

velikost písma je dostatečná.  

2.3.2. Rozložení stránek 

Návštěvník na první pohled vidí nadpis „Arten“, které se nachází v pravém 

horním rohu. Svou velikostí převládá nad ostatními prvky na stránce. Spolu s nadpisem 

se v horní liště stránky nacházejí mapa České republiky a podnadpis „Český výrobce 

nábytku“. Vyhledávání na stránce je situováno nad horní lištou v levém horním rohu 

stránky. Panel s informacemi o společnosti, obchodními podmínkami, kontaktem a 

návody na sestavení zakoupeného nábytku se nachází pod horní lištou. Sortiment 

nabízených výrobků je vypsán po levé straně stránky a naproti němu má uţivatel 

moţnost vytvořit dotaz na určitý výrobek. Při vytváření dotazu musí návštěvník zadat 

příliš mnoho informací, co v důsledku ho spíše odradí. Jednodušší by byla moţnost 

vytvoření dotazu přímo u výrobku a pravá strana na úvodní stránce by mohla být lépe 

vyuţita. Na spodní části stránky se nachází ţlutý panel s dalším nadpisem „Arten“ a 

zeleným podnadpisem „nábytek, na který myslíte“. Na internetové stránce není zřejmé, 

co je logem společnosti. Obecně firma pouţívá ţlutý prouţek s nadpisem „Arten“ a 

zeleným podnadpisem „nábytek, na který myslíte“. Pod panelem lze najít informace o 

tvůrcích internetové prezentace, nabízená podpora, katalog firem a vyhledávač zboţí. 
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Informace o společnosti na domovské stránce překáţejí. Potencionálního 

zákazníka při vstupu na internetové stránky především zajímá, co ta firma nabízí. Často 

se domovská stránka vyuţívá pro nové výrobky v nabídce nebo nejprodávanější 

výrobky. 

 

2.3.3. Informace o firmě 

Chybí seskupení firemních informací (Kontakty, informace o firmě apod.) do 

samostatné oblasti. Informace budou pro uţivatele snadněji k nalezení a zároveň 

nebudou zabírat zbytečně místo na stránce. Informace o firmě by mohly být detailnější, 

s přidáním fotografií firmy a jejího sídla. 

2.3.4. Obsah 

Kategorie a podkategorie se ve většině případů jmenují stejně. Návštěvník musí 

vícekrát kliknout, aby se dostal k výrobku. Omezení počtu kliknutí uţivateli umoţní, 

Obrázek 5: Současná internetová prezentace  

 Zdroj: http://www.arten.cz/ 
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aby obsah našel co rychleji a bez pocitu zmatení. Podkategorie začínají malým 

písmenem, co působí nepřehledně a nekonzistentně. 

U většiny výrobků je nedostatečný popis nebo popis zcela chybí. Z hlediska 

návštěvníka se jedná o nedostatek informací o výrobku a z hlediska vyhledávačů můţe 

ztratit pozici ve vyhledávačích. 

 

 

2.3.5. Navigace 

Uţivatel je schopen snadno najít většinu navigačních oblastí na zbývající části 

webu a rozlišit většinu jednotlivých poloţek, aniţ by na všechny musel kliknout. Pro 

návštěvníka je na první pohled zřejmé, co internetová prezentace nabízí. Hlavní 

navigační oblast je umístěna nad hlavním obsahem stránky, coţ je dostatečně přehledné 

a uţivatel ho nemusí dlouho hledat. Ve svislém navigačním panelu by kategorie a 

podkategorie mohly být seskupené, aby výrobky řadící se ke stejné místnosti (Kuchyň, 

Loţnice apod.) byly umístěny pod stejnou kategorii a podkategorii. Logo by mohlo být 

pouţito (mimo domovské stránky) jako aktivní odkaz na domovskou stránku ze všech 

stránek nacházejících se na internetových stránkách.  

Obrázek 6: Vytvořený obsah stránky  

Zdroj: http://www.arten.cz/9710-univerzalni-stolky/21601-m1/ 
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2.3.6. Vyhledávání 

Moţnost vyhledávání na internetové stránce je umístěno v levém horním rohu. 

Je pouţitý odstín ţluté barvy a na stránce se ztrácí. Potencionální zákazník se musí 

zorientovat na stránce, aby ho našel. Textové pole umoţňující vyhledávání by mohlo 

být širší, aby uţivatel mohl snadno upravovat své dotazy. Tlačítko „Lupa“ pro 

vyhledání není dostatečně vidět a mohlo by být pro návštěvníka matoucí, na co 

kliknout, aby začal vyhledávání. Bylo by lepší, připsat k tlačítku „Lupy“ slovo „Hledej“ 

nebo tlačítko „Lupy“ zcela vyměnit za tlačítko „Hledej“. Pro uţivatele to bude mnohem 

zřetelnější a jednodušší způsob vyhledávání. Na stránkách je moţnost i rozšířeného 

vyhledávání, které je uvedeno jako odkaz. 

 

2.3.7. Design 

Z  pohledu grafiky působí internetová prezentace jednoduše a zastarale. 

Dominuje ţlutá barva, která má utvrzovat povědomí o značce Arten. Firma si své logo 

staví na ţlutém pozadí s černým nadpisem „Arten“ a zeleným podnadpisem „nábytek, 

na který myslíte“. Jsou pouţité jednoduché geometrické tvary a stránky jsou řešeny bez 

zbytečných prvků, které by činily stránky nepřehlednými. Avšak stránky mě připadají 

nezajímavé a působí neprofesionálně.  

2.3.8. Přístupnost  

Webové konsorcium W3C pomáhá webovým designérům, aby se naučili tvořit 

přístupné internetové stránky. Na jejich stránkách se nachází nespočet dokumentů, které 

jsou uznávané za všeobecný standard. Jako jeden z nejdůleţitějších dokumentů je 

Obrázek 7: Vyhledávání na internetové stránce 

Zdroj: http://www.arten.cz/ 
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WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) a definuje 14 pravidel, kontrolní body 

a určuje prioritu kaţdého pravidla. 

K provedení auditu přístupnosti byl pouţit validátor Cynthia Says™
1
. Pro 

testování bylo zjištěno, ţe analyzovaná internetová prezentace není validní dle metodik 

přístupnosti WCAG a normy Section 508. To znamená, ţe lidé se zdravotním 

postiţením nebudou schopni internetovou prezentaci ovládat a vyhledávače ve snaze 

indexování stránek budou mít problémy s procházením a rozpoznáním jejich obsahu. 

K provedení analýze HTML kódu byl pouţit validátor W3C Markup Validation 

Service. Validátor, který nalezl 26 chyb. 

 

2.3.9. Funkčnost 

Internetové stránky se načítají rychle a pracují spolehlivě. Stránky jsou 

konstantně nastaveny na rozlišení 800 x 600. Ve výsledku se v kaţdém internetovém 

prohlíţeči zobrazí stejně.  

                                                 

 

1
 Zdroj: URL: http://www.cynthiasays.com/Default.asp 

Obrázek 8: Analyzovaný kód HTML validátorem W3C 

 Zdroj: http://validator.w3.org/ 
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2.3.10.  Důvěryhodnost 

Všechny prvky prezentace utvářejí povědomí, zdali stránky na potencionálního 

zákazníka působí spolehlivě. Na první pohled internetová prezentace nepůsobí příliš 

věrohodně. Spolehlivost stránek se zvyšuje po kliknutí na kontakty, kde lze najít jméno 

manaţera, vedoucího obchodního oddělení, obchodní zástupce a jejich kontaktní údaje. 

V obchodních podmínkách se nenachází dostatek informací, návštěvník musí 

kontaktovat firmu, aby se dozvěděl všechny podmínky nákupu. Další informace je 

moţné nalézt v informacích o společnosti pod odkazem „Arten“. Uţivatel můţe 

postrádat odpověď na otázku, proč by si měl právě vybrat firmu Arten Bohemia, s.r.o. 

2.3.11.  Technická realizace 

Internetová prezentace byla vytvořena společností Czechproduct.cz, s.r.o., která 

zároveň pronajala prostor na serveru a zařídila registraci domény. Nadále provozuje 

správu domény, coţ umoţňuje dohled nad exspiraci či přesměrování domény. Jsou to 

stránky dynamické. Správa stránek je umoţněna přes redakční systém Shopadmin, který 

firma vyuţívá pouze ke vkládání výrobků. Internetová prezentace postupně ztratila 

pozici ve výsledcích vyhledávání. 

2.3.12.  SEO 

On Page 

 

 

Titulek 
Konferenční stolky-televizní stolky-

kuchyňské sety-ţidle 

Popis Arten 

Klíčová slova 
Arten, Konferenční stolky-televizní 

stolky-kuchyňské sety-ţidle 

Info pro roboty all,follow 

Autor All: Czechproduct, s.r.o. 

robots.txt Neexistuje 

 Zdroj: http://seo-servis.cz/source-zdrojovy-kod/2770483 

Tabulka 1: Analýza internetových stránek – popisné informace 
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Titulek domovské stránky by měl začínat nejdůleţitějším slovem, obvykle je to 

název firmy. Po uloţení stránek do oblíbených záloţek a ve výsledcích vyhledávání se 

firma ztratí mezi dalšími uloţenými internetovými stránkami.  

Popis stránky je důleţitý u internetových stránek, které nejsou všeobecně známé. 

Pomáhají si návštěvníkovi pamatovat nebo vybavit si, čím se internetové stránky 

zabývají. Ve výsledcích vyhledávání, pokud potencionální zákazník vidí seznam odkazů 

na internetové stránky, které odpovídají zadaným klíčovým slovům, popis pomáhá 

uţivateli si vybrat. U internetové prezentace společnosti Arten je popis stránky název 

firmy.  

Kaţdá stránka internetové prezentace obsahuje velmi malé mnoţství klíčových 

slov. U celé řady výrobků se v nadpisu nachází kód výrobku. U obrázků chybí nadpisy, 

které by zvýšily počet klíčových slov. Je velmi malá šance, ţe při vyhledávání 

klíčového slova se návštěvníkovi, internetová stránka s hledaným výrobkem objeví na 

dobrém místě ve výsledcích vyhledávání. 

Vyhledávače k nalezení nové stránky na internetu a k přidání nalezené stránky 

do indexu vyhledávače, pouţívají malé programy, zvané roboti nebo pavouci. Textový 

soubor „robots.txt“ v případě internetových stránek společnosti Arten není pouţit. Je 

pouţito povolené oindexování pomocí meta tagu v hlavičce HTML kódu kaţdé 

internetové stránky zvlášť. Ve výsledku se jedná o totéţ s tím, ţe při předem 

zamýšleném povolení všech stránek, se vyuţívá soubor „robots.txt“, pro snadnější a 

rychlejší provedení. 

 

Off Page 

Popularitu stránek lze také zvýšit mnoţstvím a důleţitostí podobných stránek 

tzv. zpětných odkazů (backlinks), které odkazují na danou internetovou prezentaci. 

Mezi zpětné odkazy se řadí i interně vytvořené odkazy, ale nemají takovou váhu jako 

odkazy na stránku z jiných stránek. Počet odkazů zaznamenaných vyhledávačem 

Google bylo zjištěno zadáním do vyhledávacího pole „link:www.arten.cz“. Internetové 

stránky společnosti Arten vykazují nulové mnoţství zpětných odkazů v internetovém 

vyhledávači Google. U vyhledávače Seznam byl výsledek stejný, aţ u vyhledávače Jyxo 

se zobrazilo pár stránek, které odkazují na stránky firmy Arten. Nalezené odkazující 
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firmy mají velmi nízký rank, tzv. čím je rank větší, tím větší je hodnota odkazu. Kaţdý 

vyhledávač má svoje vlastní hodnocení, ale v práci bylo bráno v úvahu hodnocení od 

vyhledávačů Google (PageRank), Seznam (S-rank) a Jyxo (JyxoRank).  

2.4.  SWOT analýza internetových stránek 

Tabulka 2: SWOT analýza 

 

Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weakness) 

 Jednoduchost – snadná orientace při 

hledání navigačních oblastí na 

zbývající části webu  

 Rychlé načítání 

 Dostatek kontaktních údajů při utváření 

důvěryhodnosti webu 

 Zastaralost  

 Chyby v kódu 

 Nezajímavý vzhled 

 Nedostatečný obsah – špatná 

informovanost návštěvníka 

 Nepřehlednost ve výrobcích 

Příleţitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

 Nový grafický návrh 

 Vylepšení obsahu, moţnost vyuţití 

copywritingu 

 Nezískání dostatečné pozice ve 

vyhledávačích a následné nezískání 

potenciálních zákazníků 

2.5.  Výsledky Google Analytics 

 

 

Obrázek 9: Přehled používání internetových stránek 
 Zdroj: Měsíční zpráva z Google Analytics únor/březen 2010 

Zdroj: vlastní 
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Firma Arten si měsíčně nechává zasílat zprávy z Google Analytics. Pouţívání 

webu nám dává přehled o počtu návštěv a zobrazených stránek s porovnáním 

s předchozím měsícem. Dále lze zjistit míru opuštění stránek, průměrnou dobu 

strávenou procházením celé internetové prezentace a kolik procentuálně přibylo nových 

návštěvníků, kteří určitým způsobem narazili na internetové stránky. 

 

 

Z Google Analytics je dále moţné zjistit, z jakých zdrojů se potencionální 

zákazníci dostali na internetové stránky. Největší počet návštěvníků přišlo přes 

internetové vyhledávače, pak přímo přes internetové stránky společnosti a nakonec přes 

Obrázek 11: Přehled nejpoužívanějších klíčových slov 

 Zdroj: Měsíční zpráva z Google Analytics únor/březen 2010 

Obrázek 10: Přehled zdrojů návštěv internetových stránek 

 Zdroj: Měsíční zpráva z Google Analytics únor/březen 2010 
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odkazující stránky.  

Vzhledem k tomu, ţe vybraná internetová prezentace se nezaměřila na vyuţití 

klíčových slov, tak stránky nejsou snadno k nalezení a uţivatel k nalezení stránek 

nejvíce vyuţívá slova jako „arten“, „www.arten.cz“ a pár klíčových slov „peřináče“, 

„předsíňový nábytek“, a „pc stoly“. Další klíčová slova nejsou ve statistikách zahrnuta, 

jelikoţ jejich počet na stránkách je velice malý a pravděpodobně se stránky nezobrazují 

na viditelném místě ve výsledcích vyhledávání, aby je uţivatel byl schopný najít. 

2.6. Srovnání s konkurencí 

Na internetu se nachází velké mnoţství firem, které prodávají nábytek. Ke 

srovnání firem jsem pouţila stránky konkurenčních firem, které mají sídlo v blízkosti 

analyzované firmy. Pro ohodnocení vybraných stránek z předem vybraných hledisek, je 

pouţito hodnocení nejlepší, dobré a nejhorší. 

 

 

Analyzovaná firma Arten Bohemia,s.r.o. BRADOP.com, s.r.o. Nábytek ALDO, s.r.o. 

Internetové stránky www.arten.cz www.bradop.cz www.nabytek-aldo.cz 

První dojem dobré dobré nejlepší 

Informace o firmě dobré nejlepší dobré 

Obsah nejhorší nejhorší nejlepší 

Navigace dobré nejhorší nejlepší 

Vyhledávání nejhorší dobré nejlepší 

Design nejhorší dobré nejlepší 

Funkčnost nejlepší dobré nejlepší 

Důvěryhodnost dobré dobré nejlepší 

SEO (On Page) dobré nejhorší nejlepší 

SEO (Off Page) nejhorší dobré nejlepší 

 

Srovnáním internetových stránek konkurenčních firem se z hlediska prvního 

dojmu nejlépe umístily stránky firmy Nábytek ALDO, s.r.o. a na dalším místě se 

stejným výsledkem stránky firmy Bradop.com, s.r.o. a analyzované firmy Arten 

Bohemia, s.r.o.  

Co se týče informací o firmě, nejvíce informací poskytují stránky firmy 

Bradop.com, s.r.o. (fotografie zaměstnanců, pouţitých strojů ke zpracování dřeva a 

nejvíce kontaktních údajů). Informace poskytnuté firmou Bradop.com, s.r.o. jsou 

Zdroj: vlastní 

Tabulka 3: Srovnání konkurenčních firem s analyzovanou firmou 
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nesrovnatelně celistvější a i kdyţ firmy Nábytek ALDO, s.r.o. a Arten Bohemia, s.r.o. 

poskytují dostatek informací, umístily se na dalším místě. 

Obsahově jsou nejlepší stránky firmy Nábytek ALDO, s.r.o., kde lze najít 

nejvíce informací o výrobcích a logické zařazení podkategorií výrobků do kategorií. 

Nejhůře jsou na tom stránky firmy Arten Bohemia, s.r.o. a Bradop.com, s.r.o., které 

neposkytují dostatek informací o všech výrobcích a podkategorie výrobků nejsou 

správně zařazeny do kategorií. 

Nejlepší orientace je na stránkách firmy Nábytek ALDO, s.r.o., kde se jde 

snadno zorientovat a najít poţadované informace. Na dalším místě stránky firmy Arten 

Bohemia, s.r.o. a nejhorší orientace je na stránkách Bradop.com, s.r.o. 

Vyhledávací políčko je nejvíce viditelné a lze snadno najít na stránkách firmy 

ALDO, s.r.o., dále na stránkách firmy Bradop.com, s.r.o. a nejhůře lze najít na 

stránkách firmy Arten Bohemia, s.r.o. 

 Design stránky Nábytek ALDO, s.r.o. je nejlépe zpracovaný, dále pak stránky 

firmy Bradop.com, s.r.o. a nejhorší design mají stránky Arten Bohemia, s.r.o. 

 Stránky firmy Nábytek ALDO, s.r.o. a Arten Bohemia, s.r.o. jsou nejlepší 

z hlediska funkčnosti. Pracují rychle, spolehlivě a načtou se všechny prvky stránky. Na 

dalším místě se umístily stránky firmy Bradop.com, s.r.o. a i kdyţ je načítání dostatečně 

rychlé, při načtení stránek se nezobrazily dva obrázky po stranách stránky. 

Nejdůvěryhodněji působí stránky firmy Nábytek ALDO, s.r.o. Na dalším místě 

stránky firmy Arten Bohemia, s.r.o. a Bradop.com, s.r.o., jelikoţ na první pohled 

nepůsobí důvěryhodně. Důvěryhodnost se zvyšuje aţ po kliknutí na informace o firmě a 

kontakty. 

Při analýze On Page faktorů se nejlépe umístily stránky firmy ALDO, s.r.o., kde 

je všechno řádně a správně vyplněné (titulek, popis, klíčová slova apod.). Na dalším 

místě stránky firmy Arten Bohemia, s.r.o., kde je z větší části všechno vyplněné a 

nejhůře na tom jsou stránky Bradop.com, s.r.o., kde existuje víc chyb (dlouhý titulek, 

příliš mnoho klíčových slov apod.).  

Nejvíce zpětných odkazů odkazuje na stránky firmy ALDO, s.r.o., menší počet 

na stránky firmy Bradop.com, s.r.o. a nejhůře na tom je firma Arten Bohemia, s.r.o., kde 

si firma nezajistila dostatek zpětných odkazů. 
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Po provedeném srovnání všech tří firem, by firma Arten Bohemia, s.r.o. se měla 

hlavně zaměřit na zdokonalení z hlediska obsahu, vyhledávání, designu a Off Page 

faktorů. 

 

 

Obrázek 12: Stránky konkurenční firmy Bradop.com, s.r.o. 

Zdroj: http://www.bradop.cz/ 

Obrázek 13: Stránky konkurenční firmy Nábytek ALDO, s.r.o. 

Zdroj: http://www.nabytek-aldo.cz/ 
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3. Vlastní návrh řešení 

3.1. Struktura internetové prezentace 

Struktura současné internetové prezentace je jednoduchá a dostatečně intuitivní. 

Je přehledná a snadno se v ní návštěvník zorientuje, proto bych ji doporučovala 

zachovat. 

3.1.1. Domů 

 Přehled novinek s krátkým popisem 

 Moţnost přihlášení odběru novinek 

3.1.2. Montážní metody 

 Seznam výrobků s nabízenými návody 

3.1.3. Obchodní podmínky 

 Informace o podmínkách obchodní spolupráce 

3.1.4. O nás 

 Informace o společnosti a její historie 

 Kontakt (adresa sídla firmy s fotkou, kontakty důleţitých osob a jejich 

fotky) 

3.1.5. Naše nabídka 

 Seznam nabízených výrobků, které jsou rozčleněny do kategorií a 

podkategorií 
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3.2. Nový design stránek 

Pro návrh designu internetové prezentace byl pouţit Adobe Photoshop. 

Vytvoření konceptu nových internetových stránek v aplikaci Photoshop je efektivnější a 

rychlejší, neţ vytváření stránek po částech pomocí HTML kódu a šablon CSS. Během 

vytváření konceptu lze snadno provádět změny. Aplikace Photoshop vyuţívá vrstvy, a 

proto je navrţený design flexibilní. Po dokončení konceptu dojde k jeho rozřezání do 

několika obrázků, které se následně uloţí do náleţitých formátů. Pomocí HTML kódu a 

kaskádových stylů se obrázky a texty spojí dohromady.  

3.2.1. Rozvržení stránky 

Stránky jsou strukturovány do oddílů. Celková šířka stránky je 1000 pixelů a 

výška je 900 pixelů (1 pixel je 1 obrazový bod monitoru).  

 

3.2.2. Umístění vodítek 

Vodítkem myslíme vodorovné a svislé čáry, které pomáhají při tvorbě celého 

konceptu. Rozdělují dokument na předem promyšlené části a umísťují se s přesností na 

jeden pixel. Podle nich se rozmísťují všechny prvky na stránce, jak vidíme na níţe 

uvedeném obrázku.  

 

Obrázek 15: Rozvržení zbylých stránek Obrázek 14: Rozvržení hlavní stránky („Domů“) 
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Vodorovně počínaje od shora: 

 k prvnímu vodítku se nachází záhlaví stránky 

 první a druhé představují navigační panel 

 druhé a třetí vymezují hlavičku 

 třetí, čtvrté a páté vodítko vyznačují obsahovou část 

 od pátého níţe se nachází zápatí stránky 

 

Svisle: 

 první aţ třetí vodítko označují celkovou šířku stránky 

3.2.3. Logo firmy 

K propagaci firmy Arten Bohemia, s.r.o. se nejvíce pouţívají tištěné katalogy a 

internetová prezentace. Je prvním vizuálním prvkem, který sděluje jaká je to společnost. 

Logo firmy je velice důleţitým aspektem pro zapamatování si firmy. Firma Arten si 

Obrázek 16: Umístění vodítek na domovské stránce  
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zvolila černý nadpis „Arten“ se zeleným podnadpisem „nábytek, na který myslíte“ na 

ţlutém pozadí.  

 

Při návrhu nového designu celých stránek, je důleţité zachovat současné logo 

firmy, aby bylo poznat, o jakou firmu se jedná. Nicméně aktuální logo působí 

nemoderně a nezajímavě, a tak se pomocí nástrojů upravilo a k nadpisu „Arten“ byl 

přidán podnadpis „Český výrobce nábytku“, který se nachází na stávajících 

internetových stránkách. Na pozadí byl přidán obrázek. Výsledná kombinace vypadá 

zajímavě a moderně a zachovalo se také logo společnosti. 

 

Obrázek 17: Aktuální logo 

Obrázek 20: Nový koncept horní lišty internetové prezentace  

Obrázek 18: Nový koncept loga, část 1 

Obrázek 19: Nový koncept loga, část 2  
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3.2.4. Hlavní navigační panel a vyhledávací pole 

Hlavní navigační panel je umístěn nahoře pod vyhledávacím polem. Je viditelný 

a návštěvníci se snadno dostanou na další části internetové prezentace.  

Vyhledávací pole zůstalo v horní části stránky, ale bylo přesunuto do pravého 

horního rohu stránky. Je dostatečně dlouhé a výrazné, s tlačítkem „Hledej“ a obrázkem 

lupy. Hlavní navigační oblast se zvolila jednodušší a přehledná, umístěna napravo 

od loga a pod vyhledávací pole. 

3.2.5. Svislý navigační panel (Menu) a zobrazení vybraného výrobku 

Svislý navigační panel zůstal na stejném místě. Došlo ke zpřehlednění kategorií 

a podkategorií zdůrazněním panelu. Po rozbalení kategorie se zobrazí seznam dalších 

výrobků v dané kategorii, takţe se uţivatel jednoduše můţe přepnout na další nabízený 

výrobek v dané kategorii nebo po kliknutí na danou kategorii se zobrazí všechny v ní 

nabízené výrobky. 

Zobrazení vybraného výrobku se stalo přehlednější. Jsou zvýrazněné parametry 

a popis výrobků. 

Obrázek 21: Hlavní navigační panel a vyhledávací pole 
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3.2.6. Výsledný design domovské stránky 

Design domovské stránky byl navrţen, aby se návštěvník snadno orientoval na 

stránkách a co nejjednodušeji našel, co hledá.  

Doporučovala bych do kontaktů přidat více kontaktních informací s fotografiemi 

kontaktních osob a k adrese firmy, čímţ se zvýší důvěryhodnost a firma si tak získá více 

potencionálních zákazníků.  

V informacích o firmě bych vyuţila moţnosti vloţení fotek pouţívaných 

technologií či interiéru, tak návštěvník získá obecný přehled, jak to ve firmě chodí, 

dojem kvality výrobků a otevřenosti ze strany firmy. 

Obrázek 22: Svislý navigační panel a ukázka zobrazení vybraného výrobku 
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Na domovské stránce vystřídaly novinky ve výrobcích, informace o firmě. 

Návštěvník při zobrazení domovské stránky, bude hned vědět, čím se daná internetová 

prezentace zabývá. 

Moţnost zeptání se na výrobek, vystřídala moţnost, sledujte nás. Po zadání e-

mailu, návštěvník bude pravidelně informován o přidaných výrobcích. 

3.3. Rozčlenění konceptu na kód HTML a šablony CSS 

3.3.1. Přidání řezů 

Po přidání vodítek, se v konceptu provádějí řezy. Umoţňují rozdělení konceptu 

na určité části, které se později uloţí na zkomprimované obrázky. Vyřezáváním části se 

ušetří spoustu času. Při provedení změn se zopakuje pouze uloţení konceptu na obrázky 

Obrázek 23: Výsledný koncept domovské stránky 
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a do HTML a CSS se znovu nahrají jen ty upravené. Na níţe uvedeném obrázku jsou 

modře znázorněny řezy. 

3.3.2. Vytvoření HTML a CSS (ukázky) 

HTML kód 

Pro tvorbu internetových stránek firmy Arten se pouţil jazyk XHTML s 

transitional standardem, který umoţňuje pouţívat přechodové značky. Na domovské 

stránce se do metaelementu nastavil přiměřený počet klíčových slov, týkajících se 

nabízeného typu nábytku. Do titulku stránky byl umístěn název firmy a její slogan. 

Popisek vyzdvihuje přednosti firmy a nabádá potencionálního zákazníka k vybrání si 

právě této firmy. 

Obrázek 25: Provedení řezů konceptu na obrázky 
Obrázek 24: Rozčlenění konceptu pomocí řezů na domovské stránce 
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<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

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

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

<meta name="keywords" content="Arten-Loţnice-Kuchyně-Obývací pokoje-Dětské pokoje-Předsíně" /> 

<title>Arten.cz - Nábytek, na který myslíte</title> 

<meta name="description" content="Arten - tradice, dlouholeté zkušenosti ve výrobě nábytku a nejvyšší 

kvalita." /> 

 

Hlavní navigační panel a zápatí stránky se vyřešil absolutními odkazy na určité 

stránky. Logo firmy funguje zároveň jako odkaz na domovskou stránku. 

 

<menu> 

 <li><a href="http://www.arten.cz">Domů</a></li> 

 <li><a href="http://www.arten.cz/11566/montazni- 

navody/">Montáţnímetody</a></li> 

 <li><a href="http://www.arten.cz/6611/obchodni-podminky/">Obchodní 

 podmínky</a></li> 

 <li><a href="http://www.arten.cz/6612/kontakt/">O nás</a></li> 

</menu> 

 

<div  id="logo"> 

 <a href="http://www.arten.cz"><IMG src="./img/bg_logo.png" alt="Arten" border="0"></a> 

</div> 

 

<div id="footer"> 

 Provozováno <a href="http://www.czechproduct.cz/44721/redakcni-system- 

cms/">CMS</a> 

 / <a href="http://www.czechproduct.cz/44722/internetovy-obchod-e- 

shop/">Eshop</a>  

 (c)2010 <a href="http://www.czechproduct.cz/">Czechproduct.cz s.r.o.</a> 

 | <a href="http://podpora.czechproduct.cz/">podpora</a>  

 | <a href="http://www.oblibene.cz/">katalog firem</a>  

 | <a href="http://www.prodejna.info/">vyhledávač zboţí</a> 

</div> 
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CSS 

Šířka strany se nastavila na 900px a minimální výška na 600px. Písmo se 

přednastavilo na Georgia a jako náhradní Sans Serif s velikostí 15px, zarovnáním do 

bloku a šedou barvou. Pro poţadované pozadí se pouţil výřez č. 03 a roztáhnul se po 

celé šíře stránky.  

 

#page { 

 width: 900px; 

 min-height: 600px; 

 margin: 0 auto; 

} 

body { 

 ont-family: Georgia, sans serif; 

 font-size: 15px; 

 text-align: justify; 

 color: #666666; 

 background-image: url(../img/bg_page.png); 

 background-repeat: repeat-x; 

 background-color: E9E9E9; 

} 

 

Hlavní navigační panel je na výšku nastaven na 120px a na šířku 490px. Byla 

nastavena šířka vnitřního okraje 5px, 10px, 0px a 400px (horní, pravý, spodní a levý 

okraj). Pro záhlaví byl pouţit výřez č. 2 a zůstal umístěn na střed.  

 
menu { 

 width: 490px; 

 height: 120px; 

 padding: 5px 10px 0px 400px; 

 background-image: url(../img/bg_top.png); 

 background-position: bottom center; 

} 
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menu li { 

 display: inline; 

 margin: 0; 

} 

menu a { 

 float: left; 

 width: auto; 

 margin: 0 10px 0 10px; 

 color: #666666; 

 font-size: 14px; 

 font-weight: bold; 

 text-decoration: none; 

} 

menu a:hover { 

 float: left; 

 color: #666666; 

 font-size: 14px; 

 font-weight: bold; 

 text-decoration: underline; 

} 

 

Pro hlavičku stránky byl pouţit výřez č. 4 se šířkou 900px a výškou 150px a 

zarovnáním na střed, aby navázal na záhlaví stránky. Logo bylo vytvořeno jako 

samostatný obrázek, aby bylo moţné ho pouţít jako odkaz na domovskou stránku. 

Pozice loga se nastavila jako absolutní s 15px od vrchního okraje, 210px zleva a 

s překrýváním ostatních vrstev. 

 

#picture { 

 width: 900px; 

 height: 150px; 

 background-image: url(../img/bg_picture.png); 

 background-position: bottom center; 

} 
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#logo { 

 width: 0px; 

 height: 0px;  

 position: absolute;  

 left: 210px;  

 top: 15px;  

 z-index: 4;  

} 

 

Pro obsah se pouţil výřez č. 5 s šířkou 900px a výškou 550px a byl nastaven 

jako pozadí s vycentrováním na střed a bez opakování. 

 

#content { 

 float: left; 

 width: 900px; 

 min-height: 550px; 

 background-image: url(../img/bg_content.png); 

 background-position: top center; 

 background-repeat: no-repeat; 

} 

} 

#content p { 

 float: left; 

 width: 270px; 

 min-height: 20px;  

 padding: 5px;   

} 
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Zápatí stránky se vytvořilo výřezem č. 6 s výškou 10px a šířko 880px. Zarovnání 

textu na střed a velikostí písma 10px. 

 
#footer { 

 width: 880px; 

 height: 10px; 

 text-align: center; 

 font-size: 10px; 

 background-image: url(../img/bg_down.png); 

} 

 

Všechny výřezy se HTML kódem a CSS styly poskládaly dohromady a 

vytvořily domovskou stránku. 

3.4. Obsahová část 

Doporučila bych vylepšení obsahu. Firma poskytuje nedostatek informací o 

kaţdém výrobku.  

Často chybí popis výrobku, který by poskytoval potencionálním zákazníkům 

dostatek informací a vyhledávačům klíčových slov. Nadpisy výrobku jsou často kódy 

výrobku, díky čemu dochází ke zmatení návštěvníka.  

Důleţité je také správné označení kategorií a podkategorií a jejich logické 

zařazení. Zjednodušuje navigaci a zrychluje nalezení výrobku. 

Firma má moţnost vyuţití copywritingu, aby se vytvořily texty, které zaujmou 

návštěvníka a zároveň poskytnou dostatek informací o výrobku. Pro vyhledávače se 

zvýší počet klíčových slov a firma má moţnost zvýšit svou pozici ve výsledcích 

vyhledávání. 

3.5. SEO 

Jedná se o největší nedostatek, co se týče propagování internetové prezentace. 

Při vyhledávání klíčových slov týkajících se nábytku, byla pozice velmi nízká. 

Uţitečným pomocníkem je sluţba Google Analytics. Analyzováním jednotlivých částí 

internetových stránek, lze zjistit, na co se zaměřit a vylepšit.  
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On Page 

 Klíčová slova 

Jedná se zejména o doplnění nadpisů a popisků výrobků, se začleněním 

nejvyhledávanějších klíčových slov. 

 

 Titulek 

Titulek by měl být na kaţdé stránce unikátní. Je dobré, aby obsahoval název firmy a 

slova podle obsahu stránky. 

 

 Popis 

Stejně jako titulek i popis má být unikátní. Umoţňuje doplnit titulek o rozšířenější popis 

stránky. Je moţné pouţít více slov k popsání, co se na dané stránce nachází a zvýšit tak 

celkový počet klíčových slov pro lepší vyhledání stránky. 

 

Off Page 

 Zpětné odkazy 

Doporučuje se zvýšit počet zpětných odkazů a zaměřit se na stránky firem z podobných 

obsahem a z co moţná nejvýše moţným hodnocením stránek. Jednou z moţností jsou 

interní odkazy, kde je moţné u výrobku přidat podobný nebo doplňující výrobek. 
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Závěr 

Internetová prezentace byla vytvořena podle stanoveného plánu. Celý grafický 

koncept byl vymyšlen podle předem stanovených kritérií. S pouţitím různých 

grafických prvků, jsou stránky modernější a lákavější. Přesto ţádný prvek neodvádí 

pozornost od samostatného obsahu. Došlo ke zpřehlednění všech částí stránek, aby 

návštěvník se snadno orientoval a jednoduchým způsobem našel poţadované informace. 

Kaţdý potencionální zákazník, který zavítá na web společnosti Arten, ihned vidí, co 

firma nabízí a čím se zabývá. 

Z důvodů implementovaného redakčního systému, nebylo moţné HTML kódem 

a kaskádovými styly, vytvořit všechny předem vymyšlené prvky, jelikoţ jsou přímo 

závislé na publikačním systému. Chybějící prvky byly nahrazeny názornými obrázky a 

tlačítky, které si firma můţe sama doplnit po upravení a navázání HTML kódu a šablon 

CSS s redakčním systémem. 

Mezi návrh na zlepšení jsem uvedla moţnost vylepšení propagace internetových 

stránek. Jedná se zejména o zaměření se na obsahovou část webu a SEO optimalizaci. 

Vidím zde velké nedostatky, které po nápravě, by zkvalitnily celé internetové stránky a 

více by se zviditelnily na internetu. 

Po implementaci nových internetových stránek a dodrţení dalších doporučení, se 

pomocí Google Analytics můţe snadno ověřit, zdali došlo ke změně v  přírůstku 

zákazníků, uskutečnění objednávek apod. 

S vývojem informačních technologií a s nimi spojeným internetem, se v dnešní 

době ţádná společnost neobejde bez své prezentace na internetu. V dnešní době je to 

velmi rozšířené odvětví, a proto je určitě uţitečné se v něm umět pohybovat. 
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