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Abstrakt 
 
 Návrh a implementace webových stránek pro určitý podnik za pomocí 

programovacích jazyků jako: HTML, XHTML, CSS, JS, PHP, MySQL, SEO. Práce 

pojednává o způsobu zpracování a postupu prací.  
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Abstract of diploma thesis 
 
 Design and Implementation of Web pages for a specific company using 

programming languages such as: HTML, XHTML, CSS, JS, PHP, MySQL, SEO. Work 

deals with the processes and progress.  
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Úvod 

 Úkolem práce je návrh internetových stránek pro určitý podnik nebo organizaci. 

K tomu je nutné zmapování stavu původních stránek firmy, její konkurence a celkově 

stav a potřeby co se týče aktuálních trendů na trhu.  

 Zvolil jsem si toto téma proto, že v dnešní době je potřeba pro každý podnik být 

vidět a zároveň mít kvalitní a přehledný web. Výsledek této práce by mohl být užitečný 

pro další návrh nebo vývoj www stránek daného podniku. A proto při vývoji bude 

kladen důraz na to, aby byl funkční, přehledný a lepší než stávající model.  

 Změnit by se měla celkově koncepce stránek vzhledem k novým trendům a 

požadavkům moderní doby. Měřitelný výstup je již hotový model, který splňuje 

všechny zadané požadavky, je srozumitelný, plně funkční a měl by být prospěšný 

danému podniku a také potencionálním zákazníkům. Za určitých podmínek by tento 

návrh mohl být peněžně ohodnocen.  

 Tento návrh www stránek je vypracován pro společnost Motoma, s r.o.. Tato 

společnost se zabývá ekonomickým a provozní poradenstvím, zpracování dokumentace 

k odnětí pozemku ze ZPF/PUPFL, Administrace povolování zařízení ke sběru odpadů 

se zaměřením na autovrakoviště nebo prodej odborné literatury. 
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1 Vymezení problému a cíle bakalářské práce 

 

1.1 Základní vymezení problému 
 

Návrh a implementace a uvedení na internet funkčního modelu www 

stránek za pomocí moderních technologii, postupů a trendů. Zvládnutí 

požadovaných podmínek a začlenění návrhu do firemního konceptu. Hotový 

funkční model by měl být lepší jak z hlediska zpracování, obsahu, aktuálnosti 

tak i vzhledu.    

Společnost Motoma, s r.o. používá velmi zastaralý web, který již 

nevyhovuje požadavkům doby, je matoucí, působí dezorientujícím a 

amatérským dojmem.      

 

1.2 Cíl práce 
 

Při samotném návrhu budu vycházet ze zadání firmy Motoma, s r.o., pro 

kterou bude návrh realizován. Vzhledem k aktuálním trendům na trhu a 

potřebám podniku bude docházet k rozvinutí, zdokonalení modelu a k jeho 

postupným dílčím výsledkům, které budou prezentovány ve firmě, aby tak 

mohlo zavčas docházet k změnám podle zadavatele. Samotné programování 

bude probíhat za pomocí odborné literatury, inspirace na internetu (co se týče 

vzhledu a ovládacím prvků) a také pomocí rad odborníků na aktuální tématiku. 

Samotné programování bude probíhat pomocí programovacího jazyka 

XHTML, PHP, CSS a bude propojen s vlastní databází pomocí MySQL. Stránky 

budou testovány, zda jsou psány normovaným způsobem zápisu jazyka dle 

norem a vyhovují tak co se týče technických nároků na kvalitu.  

Hotový model bude předveden a vyzkoušen pracovníky dané firmy. Po 

odsouhlasení a schválení návrhu bude umístěn na internet a podroben testování 

potencionálními klienty. Posléze bude vyhodnoceno, zda daný návrh vyhovuje 

klientům a dá se opravdu používat. Pokud ano, mohl by nahradit stávající a 



 3 

pokud ne, tak si firma ponechá původní a nový návrh bude použit jako základ 

pro další vývoj internetových stránek firmy. 

 V nejlepším případě bude nově navržený web umístěn na internet, kde 

nahradí již zastaralý a z pohledu využitelností nepoužitelný předchůdce. Na 

nových www stránkách bude doplněn obsah dle přání objednavatele a bude 

odstraněn ten provizorní, který sloužil jen jako testovací pro potřeby modelování 

konečného stavu. Právě díky konzultacím a prezentaci návrhu objednavatelem 

by tento web měl být přesně takový, jako firma požaduje, potřebuje a rovněž 

takový, který zaujme a přiláká nové klienty. 
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2 Analýza problému a současná situace 

 
2.1 Základní informace o podniku 

 
Firma Motoma, s r.o. vznikla v roce 1997 za účelem podnikání v oborech 

jako: Ekonomické a provozní poradenství, koupě zboží za účelem jeho dalšího 

prodeje, zprostředkovatelská činnost. V současné době se o chod firmy starají 

dva lidé, kteří jsou spolumajitelé. Firma je prosperující bez finančních problémů 

a má desítky stálých zákazníků.  

Firma podniká hlavně v činnostech jako je zpracování dokumentace k 

odnětí pozemku ze ZPF nebo PUPFL, administrace povolování zařízení ke sběru 

odpadů se zaměřením na autovrakoviště, prodej odborné literatury atd.. 

 

2.2 Organizační struktura 

 
Organizační struktura je vzhledem ke své velikosti a počtu zaměstnanců 

jednoduchá. Veškeré pravomoci jsou rozděleny mezi dva spolumajitele, kteří 

zde vystupují jako jednatelé.  

Podle vlastních slov jednoho ze spolumajitelů není zatím potřeba najímat 

další pracovníky a veškerou agendu spojenou s podnikáním zvládají sami.  

Právní a účetní úkony z toho vyplývající pro podnik Motoma, s r.o. 

provádí externí firmy a z tohoto důvodu podnik nemusí mít vlastní zaměstnance 

zabývající se touto agendou a problémy s ní spojené. 
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2.3   Předmět podnikání 

 
Předmět podnikání společnosti je koupě zboží za účelem jeho dalšího 

prodeje a jeho prodej, prostředkovatelská činnost  a činnost organizačních a 

ekonomických poradců. 

  

MOTOMA, s.r.o.  

 

IČO: 25512986  

 

DIČ: CZ25512986  

 

Sídlo: Blatnická 10, 628 00 Brno  

Adresa pro doručování: Podolí 231, 664 03 Podolí u Brna  

Společnost je vedená u Rejstříkového soudu v Brně pod spisovou 

značkou: C.29110.  

Společnost není registrovaným plátcem DPH. 
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2.4 SWOT analýza 

 
2.4.1 Silné stránky 

 

Mezi silné stránky patří, že se firma nespecializuje jen na 

jeden druh provozní činnosti. Jedná se o menší firmu, která díky své 

velikosti dostatečně flexibilní na to, aby dokázala obstát u širokého 

spektra zakázek, a nemá finanční ani jiné problémy.  

Firma má desítky stálých zákazníků. Se svými klienty jedná 

vždy na úrovni a poskytuje vždy kompletní a místy i nadstandardní 

servis. Díky dlouhé tradici a zkušenostem nasbíraným po dobu 

podnikání představuje tato firma jistotu pro své stále i potenciální 

klienty a to nejen v oboru zprostředkovatelství či poradenství. 

 

2.4.2 Slabé stránky 

 

Nevýhodou může být fakt, že díky své velikosti má tato firma 

omezenou kapacitu a u větších zakázek musí být přizvány i další 

potencionální investoři nebo se musí hledat další možnosti 

financování jinde.  

Další slabou stránkou může být fakt, že firma působí jen na 

území Brna, tím pádem obchoduje jen na velmi omezeném trhu a 

nemá doposud kvalitní webovou prezentaci nebo reklamu, která by 

mohla přilákat další potencionální zákazníky pro které je nejspíš stále 

neznámou nebo hodnověrnou firmou. 

 

2.4.3 Příležitosti 

 

Mezi hlavní příležitosti patří fakt, že vzhledem k ekonomické 

krizi lidé a podniky hodně šetří a mají potřebu šikovně a účelně 
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investovat své peníze tak, aby z nich měli potřebný užitek. Právě 

k tomu by mohla přispět již zmíněná firma, z hlediska své 

poradenské činnosti.   

Zprostředkovatelská činnost má široké uplatnění a skrývá 

velký potenciál, který by se ještě určitě dal využít ve větší míře.  

Jako další příležitost bych viděl lepší zviditelnění na trhu, 

reklama, školení, další vzdělávání v klíčových oborech, hledání 

nových trendů a možností a další rozrůstání firmy, která by se dala 

rozdělit do několika sekcí podle zaměření, v rámci kterých by se 

mohli objevit noví zaměstnanci, kteří by se zabývali jen určitou 

problematikou.  

 

2.4.4 Hrozby 

 

Jako hrozby bych viděl ztrátu klíčových zákazníků, nevyužití 

dostupných informací o trhu a jejích dalších neuplatnění. Strnutí na 

jednom místě bez hledání dalších možností jak rozšířit, zkvalitnit a 

přizpůsobit poskytované služby klientům a aktuální ekonomické a 

celkové situaci na trhu. 

Neúčelné investování do zboží, u kterého se nedá zaručit jeho 

další výhodný prodej, nedostatečné odhadnutí konkurence, a 

nekvalitní služby.  
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2.5 Analýza současných www stránek 

2.5.1 Vzhled 

 

Vzhled podnikových stránek je velmi obyčejný a 

neprofesionální. Neexistuje žádné barevné schéma, obsah působí 

dezorientujícím dojmem a jako potencionální zákazník bych ihned 

z takových stránek odešel, protože jsou velmi zastaralé, neaktuální a 

ničím nezaujmou.  

Stránky postrádají jednotnou koncepci, nedá se jednoznačně 

říci, čím se firma zabývá a absolutně postrádají jakoukoliv 

inteligentní strukturu nebo schéma. Každá stránka má úplně jinou 

barvu podkladu a písma, neexistuje žádné firemní logo, podle kterého 

by zákazník věděl, že je skutečně na správném webu.  

Díky tomu, že celý web byl vytvořen pomocí aplikace 

Microsoft Frontpage, tak veškeré úpravy a struktura je prováděná jen 

jazykem HTML.   

Hlavní strana je velmi jednoduchá a obsahuje pouze odkaz na 

sekce „poradenství“, „knihy“ a „o nás“. Strana je čistě bíla a 

obsahuje ještě nad každým odkazem název firmy. Sekce Knihy je 

zase pro změnu velmi obsáhla a obsahuje plno další sekci zabývající 

se prodejem odborné literatury. Tato strana má své vlastní barevné 

schéma, které ale není moc povedené. Další sekce jsou opět jak 

hlavní strana bílé a černým písmem.  

Web postrádá jakoukoliv aktualizaci. Poslední změna 

proběhla v roce 2007 a od té doby nebyl učiněn žádný zásah nebo 

změna k lepšímu.  
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Obrázek 1: Vzhled hlavní stránky [9.] 

 
 

2.5.2 Funkčnost 

 

Co se týče funkčnosti, jsem na rozpacích, protože stránky sice 

fungují a téměř všechny odkazy vedou tam, kam nejspíše mají, ale 

z některých stran není možnost návratu nazpět. Stejně tak postrádají 

navigační lištu, pomocí které by se klient mohl pohodlně dostat tam, 

kam chce bez vracení se přes tlačítko zpět a další složité hledání. 

Neexistuje rovněž ani mapa webu, podle které by se dalo lépe 

navigovat ve struktuře stránek. 

 Strana knihy je rozvržena do rámců, které se dnes již 

nepoužívají, protože jsou zastaralé. Web, co se týká dnešních nároků, 

je zcela nepoužitelný a nefunkční. Tyto stránky neplní svůj účel a 

jako takové potřebují změnu.  Web je vytvořen pouze pomocí jazyka 

HTML. místo kterého se dnes využívá spíše XHTML, jsou statické 

bez využití PHP, struktura není řešena pomocí Kaskádových stylu 

(CSS), což přináší další problémy spojené s úpravou základního 

dokumentu HTML a rovněž nebylo využito možností napojení na 

databázi. Další problém je ten, že web obsahuje jakýsi zjednodušený 
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e-shop, kde má návštěvník stránek možnost si nějakou knihu 

objednat přes přiložený formulář. Nedostatkem je to, že ne u všech 

knih tento formulář je a také to, že nefunguje a neodesílá objednávky 

dále. Proto je vše provizorně řešeno pomocí kontaktního emailu.  

      

 

 

 
Obrázek 2: Původní web sekce knihy [10.] 

 

2.5.3 Zhodnocení 

 

Tyto www stránky byly vytvořený v programu Microsoft 

Frontpage, který podle mne není vhodný pro podobné účely, každá 

část stránek vypadá úplně jinak, chybí jednotný vzhled a celkově 

působí neprofesionálním dojmem. Důvodem toho, proč tento web 

vypadá tak, jak vypadá, podobně jak u veškerých obsahových 

aktualizací je i ten, že byl vytvořen v počátcích vzniku firmy a nebyl 

do této doby udělán jakýkoliv pokus o nápravu.     

Společnost Motoma, s r.o. potřebuje úplně nový web u 

kterého by se začínalo úplně od nuly.  Je potřeba navrhnout novou 

identitu, grafický design a celkovou koncepci webu společnosti. Dále 
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je nutné připravit nové aktuality, rozšíření webu a jeho přizpůsobení 

novým trendům, logické rozvržení a dotažení všech věcí do konce. Je 

zapotřebí navrhnou nové stránky tak aby dokázaly zaujmout a 

přilákat další klienty. Využití nových technologií, kterých nebylo při 

tvorbě starých stránek využito.  
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3 Teoretická východiska řešení 

3.1 Přehled technologií 

 
3.1.1 HTML 

 

HTML (HyperText Markup Language) je původní jazyk pro 

tvorbu webových stránek, který se postupně dočkal několika verzí, 

z nichž poslední je HTML 5. V dnešní době se ale již málo využívá, 

protože ho nahradil programovací jazyk XHTML, který je jeho 

přímým nástupcem, a vychází z něj. Na rozdíl od XHTML obsahuje i 

nepárové značky, které nemusí být ukončeny. Rovněž u tohoto 

jazyka nezáleží na Case sensitive (citlivost na velikost písmen), 

respektive zda například značka pro nadpis první úrovně je zapsána 

jako <H1> nebo <h1>.   [3.] [5.] [8.] 

 

3.1.2 XHTML 

 

XHTML (Extensible HyperText Markup Language) je mladší 

jazyk pro tvorbu www stránek, který vychází z jazyka HTML a je mu 

proto hodně podobný.  

Existují tři základní verze XHTML 1.0 Frameset, který 

umožňuje používání starých značek XHTML, má podporu pro 

rámce, ale neumožňuje použití PHP nebo CSS. Další verze je 

XHTML 1.0 Transitional, který je vhodný pro vytváření www 

stránek pro starší verze webových prohlížečů, které nedovedou 

zobrazit kaskádové styly. Poslední a nejvíce využívanou verzí je 

XHTML 1.0 Strict, který umožňuje nejvíce možností počínaje 

možností využívat technologii jako CSS až k přechodu na dynamické 

webové stránky PHP.  [3.] [8.] 
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3.1.3 CSS 

 

CSS (Cascading Style Sheets), takzvané kaskádové styly 

pomocí kterých se popisuje a upravuje vzhled a fungování elementů 

obsažených ve zdrojovém kódu (X)HTML.  

Smyslem tohoto jazyka je oddělení vzhledu dokumentu od 

jeho struktury a obsahu. Soubory napsané v tomto jazyce jsou pak 

připojeny ke stávajícím HTML nebo XHTML souborům, kde nemusí 

být žádným způsobem řešen vzhled, protože právě ten se řeší pomocí 

jazyka CSS.  [3.]    

 

3.1.4 PHP 

 

PHP (Personal Home Page nebo také Hypertext Preprocesor) 

je serverový skriptovací jazyk pomocí kterého se dají vytvářet 

dynamické webové stránky. Aktuální verze je verze 6. Skripty tohoto 

jazyka jsou většinou prováděny na straně serveru a k uživateli je 

přenášen až hotový výsledek jeho činnosti. Syntaxe jazyka PHP je 

inspirována programovacími jazyky jako jazyk C, Pascal, Java a Perl. 

Tento jazyk PHP je nezávislý na platformě, a proto tyto skripty 

fungují bez větších úprav na mnoha různých operačních systémech, 

nejen na nejvíce používaném operačním systému Microsoft 

Windows. PHP se používá nejenom pro tvorbu dynamických www 

stránek, ale i pro zpracování textu, grafiky, práci se soubory, přístupu 

k většině databázových systémů jako je MySQL a také pro podporu 

internetových protokolů jako jsou: HTTP, FTP nebo POP3.   [8.] 

  

3.1.5 JS 

 

JS (JavaScript), je objektově orientovaný skriptovací jazyk. 

Který hlavně používá jako interpretovaný programovací jazyk pro 

tvorbu www stránek a je často vkládán přímo do (X)HTML kódu 
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stránky. Pomocí těchto skriptů se dají ovládat různé interaktivní 

prvky jako tlačítka, textová políčka, animace a efekty.  

Tento jazyk patří k rodině C/C++ a je doplňkem k (X)HTML 

a Javě. Programy napsané pomocí JavaScriptů se obvykle spouští až 

po stažení www stránky z Internetu a ne jako například PHP, který se 

provádí ještě před jeho stažením na straně serveru. 

 

3.1.6 MySQL 

 

MySQL je multiplatformní databáze u které komunikace 

probíhá pomocí jazyka SQL. Tato verze podobně jako u ostatních 

SQL databází je programovací jazyk SQL s některými dalšími 

vylepšeními a rozšířením. MySQL je volně šiřitelný software, který 

je velmi často v dnešní době používaný při tvorbě různých 

databázích. Nejčastěji je tento programovací jazyk používán 

v kombinaci s PHP a Apache jako základní software webového 

serveru, pomocí kterého funguje většina dnešních webových 

stránek. [1.] [7.] [8.] 

 

3.2 SEO  

(Search Engine Optimization) je metodika pro vytváření a 

upravování webových stránek tak, aby je bylo možné hledané www stránky 

nalézt přes libovolný internetový vyhledávač, a zároveň aby hledaná stránka 

byla zobrazena co možná na vyšší pozici podle hledaného obsahu. Tato 

metodika má za úkol přivést na dané stránky co nejvíce potencionálních 

zákazníků. K tomu slouží používání klíčových slov pro vyhledávání, která se 

implementují do zdrojového kódu do hlavičky stránek. Dále se přihlíží i 

k tomu, aby byly stránky přehledné a dalo se na nich snadno pohybovat. 

K tomu složí správné používání normovaných tagů, používaní titulků, 

unikátní obsah nebo neměnná adresa URL.  
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3.3 Webhosting 

 
Webhosting souvisí s umístěním stránek na serveru poskytovatele, 

aby bylo možné se k nim pomocí internetu dostat. Každé stránky musí mít 

rovněž zaregistrovanou doménu nebo mohou použít jakoukoliv doménu 3. 

řádu, kterou nabízí poskytovatelé neplacených takzvaných freehostingů jako 

například: motoma.wz.cz. 

U již zmíněného webhostingu lze rozlišit placenou a neplacenou 

formu (freehosting). Freehosting je bezplatná služba, která ovšem přináší 

různá úskalí v podobě omezené funkčnosti, omezeného prostoru na serveru, 

nežádoucí reklamy a také omezené technické podpory. Naproti tomu placená 

forma přináší výhody v podobě technické podpory, která často bývá nonstop, 

větší serverové prostor, vlastní doménové emaily a možnost používat mnohé 

ze skriptovacích technologii jako například: PHP, ASP, JS, MySQL atd., 

které ne všechny neplacené freehostingy opravdu nabízí. Na trhu existuje 

několik poskytovatelů a záleží jen na tvůrci stránek (po dohodě 

s objednavatelem), kterého zvolí.  [13.]  

Tabulka 1: Webhosting, porovnání [12.] 

Poskytovatel Cena Prostor Technologie Počet emailů Další 

Webhosting C4 1200 Kč ročně 2 GB PHP 5, MySQL 100 doména zdarma, .htaccess, mod_rewrite 

BlueBoard Zelená varianta 34 Kč měsíčně 1 GB   neomezeně .htaccess, mod_rewrite 

BlueBoard Modrá varianta 80 Kč měsíčně 2 GB PHP, MySQL neomezeně .htaccess, mod_rewrite 

ONEbit START 30 Kč měsíčně 200 MB PHP, MySQL 4 neomezeně subdomén, mod_rewrite 

ONEbit OPTIM 45 Kč měsíčně 1,5 GB PHP, MySQL 12 neomezeně subdomén, mod_rewrite 

ONEbit PROFI 80 Kč měsíčně 4,5 GB PHP, MySQL 27 neomezeně subdomén, mod_rewrite 

Český webhosting MINI 68 Kč měsíčně 100 MB PHP 1   

Český webhosting STANDARD 166 Kč měsíčně 500 MB PHP, MySQL 15   

Český webhosting BUSINESS 328 Kč měsíčně 2 GB PHP, MySQL 200   

  

Tabulka 2: Freehosting, porovnání [11.] 

Poskytovatel Prostor Technologie 

Webzdarma.cz 50 MB PHP, MySQL, FTP 

IC.cz 250 MB MySQL, PHP 4, PHP 5 

PHP5.cz  10 MB  PHP 5 a MySQL, FTP 

ASP2.cz 10 MB ASP.NET verze 2, MS SQL Server 2005, FTP 

Sweb.cz 1 MB,  (60 Kč/10MB) PHP a MySQL 

AspWeb.cz 30 MB Visual Studio .NET, databáze MS SQL, Access 
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4 Vlastní návrh řešení 

4.1 Základní popis 

 
Podle zadání od objednavatele vyplývá, že www stránky jsou spíše 

doplňkový kontakt se společností. Tyto stránky navštěvují především starší 

lidé, kteří nejsou příliš počítačově gramotní, a proto by měly být dobře 

přehledné, neměly by se používat až příliš malá písmena a celkově vytvořit 

stránky tak, aby byly spíše konzervativní a neměly přehnaně futuristický 

design v ohledu na ovládací prvky a vzhled.  

Z tohoto důvodu jsem celé www stránky vytvářel tak, aby byly 

přehledné a po konzultaci s objednavatelem byl zvolen jednodušší design, 

který nebude až příliš křiklavý a násilný (dvě, maximálně tři barvy). Oproti 

předchozímu webu je na všech stránkách navigační lišta a také existuje i 

mapa webu, kde jsou zobrazeny odkazy na všechny již zmíněné stránky. 

Další bod projektu byl návrh a implementace funkčního 

zjednodušeného e-shopu tak, aby odesílal emaily do firemní schránky a bylo 

možné pomocí jeho realizovat objednávky knih.  

 

4.2 Grafický design 

 
Pro potřeby tohoto projektu jsem zvolil jednoduchý design 

vycházející z názvu společnosti. Celkový vzhled je laděn do modré barvy a 

text je vždy vykreslen, tak aby byl dostatečně kontrastní a nesplýval 

s pozadím. Logo a ovládací prvky byly vytvořeny v programu Gimp 2.6. 

Web společnosti navštěvují především starší lidé, a proto je tomu podřízena i 

velikost textu a kontrast barev.  
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4.2.1 Logo  

 

Logo společnosti je řešeno v modré a bílé barvě podle zadání 

objednavatele. Mělo jít o jednoduché logo bez zbytečných složitých 

barevných přechodů, efektů a složitostí. Hlavní motiv je název 

společnosti. V nabídce písem jsem nenašel žádné, co by splňovalo 

mé představy, takže jsem byl nucen pro tyto potřeby vyvinout 

vlastní. Výsledné logo je umístěno nahoře nad menu, jeho další 

zmenšenina je umístěna ještě v zápatí stránky přičemž to spodní 

slouží rovněž jako odkaz na hlavní stránku webu.  

 

 
Obrázek 3: Nové logo společnosti Motoma, s r.o. 

  

4.2.2 Menu  

  
Barvy menu vychází z baveného schématu loga. Font písma 

se jmenuje „Arial Heavy“. Každé tlačítko obsahuje tři stavy, podle 

kterých se zobrazují různé tři části obrázku. První stav, je při 

nezmáčknutém tlačítku, kdy je podklad modrý stejně jako logo a 

písmo je bíle. Druhý stav je aktivován při nájezdu myší na tlačítko, 

obsahuje světle modrý podklad a tmavošedé písmo. Třetí stav je 

aktivován při samotném zmáčknutí tlačítka, které má potom bílý 

podklad a písmo má stejnou tmavošedou barvu. [3.] 

 

 
Obrázek 4: Tlačítko odkazující se do sekce poradenství 
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4.2.3 Zápatí  

 
Dolní část stránek vždy obsahuje odkaz na mapu stránek, 

zmenšené logo, které odkazuje na hlavní stránku a informaci autorovi 

stránek. Podkladová barva je stejná modrá jako na hlavním loga a 

písmo je pro kontrast bíle.  

 

 

 
Obrázek 5: Vzhled zápatí 

 
 

4.2.4 Prvky stránek  

 
Nadpisy sekcí a informace v nich podávané jsou vždy od sebe 

odlišené barevně tak, aby bylo na první pohled vše jasné. Seznamy a 

ikona stránek jsou označeny pomocí malého vyříznutého písmene M 

z loga. Obsah stránek s výjimkou názvu sekcí a položek knih jsou 

všechny informace na bílém podkladě a psány modře. Navíc jsou 

stránky po obou stranách odděleny modrými čárami a obsah od 

těchto dvou čar dále je vyplněn světle modrou barvou pro lepší 

kontrast.   

 

 
Obrázek 6: Ikona webu a zároveň obrázek označující seznam 

 

 

4.3 Struktura webu 

 
Vytvořená struktura webu odpovídá informacím, které jsou 

zobrazeny na nových stránkách v sekci „Mapa stránek“. Celé schéma je 

jednoduché a přehledné. Pokud se návštěvník stránek kdekoliv ztratí, tak 

může použít tuto sekce k tomu, aby našel potřebné informace, které hledá. 
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Rovněž na všech stranách existuje navigační lišta nebo popisek dané sekce, 

podle které se dá zjistit, kde se právě nalézáme a můžeme se pomocí toho 

odkazu dostat také na hledané místo.   

První místo, kam se návštěvník webu dostane, je hlavní strana neboli 

„O nás“. Do sekcí: „O nás“,  „Knihy“, „Poradenství“, „Kontakt“ a „Odkazy“ 

se návštěvních dostane přes tlačítka v menu v horní části stránek. Do 

podsekcí „Publikace“, „Aktuality“ a „Platba přes účet“ se pak dostane přes 

odkazy, které jsou umístěny v sekci „Knihy“ a rovněž také ze sekce „Mapa 

stránek“ podobně jako všechny ostatní strany webu. Odkaz na „Mapu 

stránek“ je umístěn v zápatí a je přístupný z kterékoliv strany. Sekce „O 

nás“, „Poradenství“, „Kontakt“ a „Odkazy“ nemají další podsekce a jsou 

proto konečné. Poslední a nejrozsáhlejší sekcí je sekce „Knihy“. Zde se dá 

nalézt kompletní seznam nabízených knih, všechny vložené aktuality a také 

postup při platbě přes účet.  

 

 

 
Obrázek 7: Mapa webu (kostra) 
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4.4 Implementace 

 
Implementace webu probíhala pomocí programovacího normovaného 

jazyka XHMTL 1.0 STRICT, který se pro podobné projekty výborně hodí 

vzhledem k jeho vlastnostem. Styl webu a rozmístění prvků stran, stejně tak 

jako barvy pozadí nebo vlastností písem bylo řešeno pomocí kaskádových 

stylů (CSS). Celé stránky jsou ve formátu PHP 5, a jsou tudíž dynamické. 

Nově vytvořený web je napojen na vlastní databázi MySQL.  Toto řešení 

projektu na vytváření www stránek je nejčastější, a proto jsem ho zvolil také. 

Web je vyzkoušen verifikátorem správnosti podle použitých norem a je 

otestovaný na tolik, aby mohl byt umístěn na internet. 

Hlavní princip zobrazování je v tom, že hlavní dokument obsahuje 

tagy „<div>“, který rozděluje každou stranu do bloků, které jsou po té 

upravovány pomocí nadefinovaný vlastní v souboru s kaskádovými styly. 

Toto řešení je dobré v tom, že můžeme mít už dopředu vyřešený vzhled 

celého webu, včetně rozmístění bloků na stránce a hlavní dokument může 

být tak zbaven těchto vlastností, které by jen zbytečně znepřehledňovaly celý 

zdrojový kód.  

Další využití nových technik spočívá v tom, že rozsáhlejší části kódu 

jsou rozděleny do externích souborů, které jsou pak přikládány do 

dokumentů pomocí funkce „include“ z jazyka PHP. Tento jazyk je zde 

využit rovněž při předávání proměnných, ať už kvůli zobrazování aktuálních 

titulků stránek, změna umístění v menu podle zobrazené stránky, předávání 

proměnných ze stran zabývající knihami a aktuality na podrobné stránky ke 

každé položce nebo i využití funkce „mail“ v objednávkové m rozhraní. 

  Využití databáze MySQL pomáhá ke zjednodušení webu v tom, že 

může být měněn, mazán nebo přidáván nový obsah informací na web a 

nemusí, tak být přepisován celý zdrojový kód, když například chceme přidat 

další položku do sekce knihy. V databázi jsou pak všechny položky v dané 

tabulce ukládány tak, aby se daly jednoduše využít jako obsah na 

požadovaných stránkách webu. K připojení k této databázi je potřeba ve 

zdrojovém kódu adresu, login a heslo. Dále se pak vybere potřebná databáze 
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a pomocí dotazu z jazyka SQL, se vybere okruh hledaných dat nebo už daný 

hledaný výsledek. Tyto data jsou pak vypisovány podle dalšího 

podrobnějšího naimplementovaného nastavení zdrojového kódu.  

    

 

 
Obrázek 8: část obsahu ze souboru kaskádových stylů 

 
 
 

4.4.1 Hlavička stránky  

 
Tato hlavička je obsažena na každé stránce webu. Značí se 

tagem <head> pro začátek a tagem </head> pro konec. Pro její 

snadnější použití vzhledem k možným změnám a aktualizacím je 

uložena v samostatném souboru head.inc a je vkládána do 
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dokumentu pomocí skriptu PHP. Protože obsahuje i informaci o 

popisku stránky, tak z důvodu její změny pro každou stránku je tento 

popisek ovládán hodnotou proměnné $hlavicka, kterou má každá 

stránka jinou. Hlavička dále obsahuje informace jako jsou: klíčová 

slova webu, jazyk, kódovací sadu, informace o autorovi stránek nebo  

připojení souboru s kaskádovými styly. Web má dva tyto soubory, 

jen slouží pro změnu vzhledu pro běžné prohlížení a druhý slouží 

k tiskovému náhledu, který je ochuzen o barevné schéma a grafiku, 

která není pro tisk nutná.   

 

 
Obrázek 9: Hlavička webu 
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4.4.2 Zápatí stránky  

 

Zápatí je rovněž uloženo v samostatném souboru pod názvem 

„zapati.inc“ a je vkládáno pomocí skriptu PHP. Obsahuje blok, který 

se jmenuje „zapati“. V tomto bloku je odkaz na mapu stránek, 

informace o autorovi a odkaz na hlavní stránku webu.  

   

 

 

 
Obrázek 10: Zápatí stránek 

 
 
 

4.4.3 Menu   

 
Tato část zdrojového kódu obsahuje nejdůležitější ovládací 

prvky. Nalezneme zde odkazy na všechny sekce webu. Vzhledem 

k univerzálnímu použití je obsazeno v samostatném souboru 

„menu.inc“ a je ovládáno pomocí proměnných tak, aby bylo jasné na  

jaké stránce webu zrovna jsme. Toto je umožněno pomocí naplnění 

aktuální proměnné stránky hodnou „class="aktivni"“, což označuje 

název bloku, který má vlastní nastavení vyplývající ze souboru 

kaskádového stylu. Celé menu je zpracováno pomocí seznamu a má 

vlastní blok pojmenovaný „menu“. [3.] 
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Obrázek 11: Menu stránek 

 
 
 

4.4.4 Hlavní strana  

 

Hlavní strana je na přání zadavatele strana „O nás“ a jak 

napovídá název, obsahuje informace o společnosti, čím se zabývá a 

co všechno je možné na webu nalézt.   

Pro zjednodušení zde bylo použito vkládání hlavičky, menu a 

zápatí pomocí PHP. To je docíleno příkazem include. Hlavička a 

menu je ovládána proměnnými $hlavicka a $onas, které určují název 

titulku stránky a označení aktuálního umístění v menu podle 

zakliknutého tlačítka. Rovněž je také zobrazování a vzhled stránky 

řešeno přes kaskádové styly CSS.     

 

 

 
Obrázek 12: Hlavní strana 
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4.4.5 Sekce Knihy  

 
Tato sekce je nejrozsáhlejší, obsahuje 3 podsekce a je 

napojená na vlastní databázi MySQL. Strana knihy a její podsekce 

má další tlačítka která jsou použita v menu, jen s tím rozdílem, že 

jsou umístěna pod nadpisem sekce a nejsou obsaženy v menu pro 

lepší orientaci.  

První podsekce obsahuje informace o platbě přes internet. 

Tato stránka je jednoduchá a nepotřebuje složitější komentář. 

Druhá podsekce obsahuje seznam aktualit z oboru střeliva a 

zbraní stejně jako nabízené knihy. Strana je napojena na vlastní 

databázi MySQL a obsahuje všechny uložené aktuality. Celý 

mechanizmus funguje tak, že se nejprve pomocí jednoho skriptu 

připojíme k serveru. K tomu je zapotřebí znát adresu, přihlašovací 

jméno a heslo. Poté se dalším skriptem přepneme na danou databázi, 

kterou potřebujeme. Dále pomoci dalšího skriptu vybereme všechna 

data, která nás zajímají, a ta pak pomocí vlastního cyklu vypíšeme. 

Tento výběr dat probíhá pomocí určení hledané tabulky databáze a 

příkazu jazyka SQL, kterým určíme, že například z tabulky aktuality, 

hledáme všechny záznamy, ale zajímají nás jen sloupce id, nazev a 

text. Poté už můžeme pracovat s jednotlivými daty uloženými v 

proměnné podobně jako s řetězcem (například výpis po jednotlivých 

pozicích atd.). Celý tento mechanizmus načítání je ošetřen, takže 

když se nepodaří z nějakého důvodu připojit k databázi, tak se vypíše 

chybové hlášení a celé další načítání stránky se zastaví. 

Samozřejmostí je i to, že po ukončení výpisu a hledání dat se tato 

data uvolní a následuje odpojení od databáze. Podobně jako další 

sekce je i tato část zobrazována podle vlastního nastavení obsaženého 

v souboru kaskádových stylů vyplývající z nastavených vlastnosti 

pro dané bloky označené v hlavním dokumentu XHMTL. Všechny 

aktuality jsou zobrazeny pomocí seznamu, který označuje každou 

položku obrázkem malého M, který je zmíněn v kapitole o grafickém 

designu.  U každé z těchto aktualit je možnost kliknout na odkaz, 
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který nás odkáže na podrobnou stránku, která nám na další straně 

zobrazí obsah pomocí zasílání id každé s aktuality. Podle tohoto id se 

znovu přes databázi vyhledá celý obsah, který je posléze na straně 

zobrazen. 

Poslední je podsekce, která obsahuje nabízené knihy. Je ze 

všech stran nejsložitější a obsahuje nejvíce informaci. Stejně tak jako 

strana obsahující aktuality je i tato strana napojena na databázi a jsou 

zde zobrazeny všechny položky z dané tabulky, v tomto případě z 

tabulky knihy a stejně jako u aktualit opačném pořadí, aby byly 

nahoře zobrazovány nejnovější položky. Každá s nabízených knih má 

vlastní miniaturu ohraničenou rámečkem, kde je název, obrázek a 

cena knihy. Celé je to opět řešeno stejně jak aktuality, vzhled stránek 

je řešen pomocí kaskádových stylů a každá kniha má rovněž možnost 

zobrazení všech potřebných informací. Na rozdíl od již zmíněných 

aktualit, tyto stránky obsahují formulář, pomocí kterého si návštěvník 

může nějakou knihu objednat. Funguje to tak, že vyplní informace o 

své osobě jako jméno, příjmení, adresa a email, na který mu posléze 

tato objednávka dorazí ve formě potvrzení. Další email putuje na 

podnikový email, kde je poté vyřízen a kniha je poslána. Email 

zákazníka není potřeba, ale když si například žádá knihu zaplatit přes 

účet, tak je tento email potřebný ke zpětnému zaslání variabilního 

kódu objednávky.  [8.] 
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Obrázek 13: Publikace 

           

 

 

 

4.4.6 Sekce Poradenství  

 
Další ze sekcí je sekce Poradenství. Vzhled je řízen 

nastavením vyplývajícím z přiloženého souboru kaskádových stylů 

CSS, kde má tato strana přiřazené parametry pomocí vlastních id 

bloků, do kterých je tato strana rozdělena v souboru 

„poradenstvi.php“. Podobně jako u aktualit jsou prvky označující 

seznam řešeny pomocí vlastní ikony, která je zmíněná v kapitole 

zabývající se grafickým designem. Mimo jiné je zde navíc ještě 

použit soubor „email.inc“ ve kterém jsou obsažena kontaktní 

telefonní čísla a email. Je to kvůli tomu, že tyto informace jsou 

použity navíc i v sekci Kontakt a bylo by zbytečné psát tuto část 

zdrojového kódu dvakrát.  
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Obrázek 14: Sekce poradenství 

 
 
 
 
 
 

4.4.7 Sekce kontakt 

 
V této sekci je obsažen kontakt na společnost, IČO, DIČ, 

adresa a informace kde se dá nalézt společnost v evidenci 

rejstříkového soudu. Stejně tak jako u přešlé sekce navíc ještě soubor 

„email.inc“ ve kterém jsou uloženy informace jako email a kontaktní 

telefon. Jako na všech stránkách jsou i zde požity bloky pomocí 

kterých je přes soubor obsahující kaskádové styly upravován vzhled.     
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Obrázek 15: Sekce kontakt 

 

4.4.8 Sekce odkazy 

 
Sekce odkazy patří k těm jednodušším stránkám webu. 

Obsahuje všechny prvky jako: hlavička, menu a zápatí. Tyto prvky 

jsou zde přikládány pomocí příkazu include z jazyka PHP a jsou 

řešeny pomocí externích souborů s koncovkou .inc. Odkazy zde 

zobrazené jsou naimplementované ve zdrojovém kódu pomocí 

seznamu, kde je opět použita ikona, která je obsažena na všech jiných 

stranách, kde je použit seznam. Bylo by asi rozumnější tento seznam 

řešit pomocí databáze, ale vzhledem k nízkému počtu odkazů jsem 

toto řešil ručně. Kdyby do budoucna byla potřeba toto řešit pomocí 

databáze, tak není problém tuto stránku jednoduše a lehce předělat 

podle přání společnosti stejně tak jako ostatní stránky nového webu. 
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Obrázek 16: Sekce odkazy 

 
 

4.4.9 Mapa stránek 
 
 

Poslední z obsažených částí webu je Mapa stránek. Tato 

stránka, jako úplně jediná, nemá odkaz na sebe sama z menu nebo 

druhého menu obsaženého v sekci knihy, ale ze zápatí stránek. 

Z tohoto důvodu nemá tato sekce vlastní proměnou na ovládání 

navigace v menu.  Struktura odkazů je řešena pomocí seznamu a 

podobně jako u ostatních stránek je zde použit obrázek označující 

seznam. Protože web obsahuje sekce a v jednom případě i podsekce, 

je i zde toto zohledněno pomocí vnořeného bloku ve zdrojovém kódu 

tak, aby byl pomocí nastavení vyplývající ze souboru kaskádového 

stylu tento blok o něco málo odskočený a bylo patrno, že se nejedná 

o hlavní sekci.  
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Obrázek 17: Mapa webu (zdrojový kód) 

 
 

4.4.10 Objednávkové rozhraní 

 

Tento web má své vlastní zjednodušené objednávkové 

rozhraní, pomocí kterého se dá v sekci knihy objednat libovolný titul. 

Toto rozhraní funguje tak, že po vyplnění předdefinovaného 

formuláře na podrobné stránce u každé knihy se tyto informace 

odešlou na firemní email společnosti, kde je dál zpracováván a druhý 

se poté odešle na vyplněný email z formuláře. Celá aplikace je 

naimplementována pomocí PHP skriptů a pomocí příkazu „mail“. 

Funkce „mail“ má čtyři atributy: příchozí email, hlavička zprávy, 

samotný text a hlavička zprávy. Ve formuláři je vždy předvyplněný 

název knihy, který se načítá z databáze pomocí id, stejně jako 

informace na celé stránce, dále se pak už sám zákazník vyplňuje 

email, jméno a přímení, adresa, PSČ a počet kusů. Objednávku si 

zpracovává firma sama podle informací z emailu.  
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Obrázek 18: Objednávkové rozhraní 

 

 
4.5 Výběr vhodného webhostingu 

 
Kdyby měl výběr vhodného webhostingu záležet jen na mě, tak bych 

volil nějakou z placených verzí, kde je možnost mít vlastní doménu, rovněž 

je zde i výhoda nonstop servisu pro zákazníky a dokonalejší služby celkově.  

Podle objednavatele toto není potřeba, a proto by raději využil 

stávající freehosting. Adresa původního webu je motoma.wz.cz  a přesně 

tuto by chtěli i zanechat, protože tato adresa je dobře známá všem 

zákazníkům. Freehosting na tomto webu nabízí možnost využití php, 

MySQL a velikost úložného prostoru je také dostatečná, ale podle mého 

názoru by bylo vhodnější obětovat menší finanční obnos a umístit nový web 

na lukrativnější doménu a starou doménu jen přesměrovat na tu novou.  
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4.6 Umístění na webu 

 
Nový web je prozatím umístěn na adrese didel-zkouska.wz.cz . Je to 

z  toho důvodu, že jsem doposud neobdržel podrobný obsah stránek jako je 

obsah a nové aktuality, komentáře ke knihám a další informace umístěné na 

webu.  

Poté co bude doplněn tento obsah, web bude umístěn na místo toho 

původního. Jeho adresa je již evidována ve vyhledávačích a dalších 

katalozích na internetu, a proto není potřeba tuto problematiku zohledňovat 

na prozatímní adrese. 
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5 Ekonomické zhodnoceni navrhovaného řešení 

 
V minulosti byl web společnosti v takovém stavu, že většina klientů tyto stránky 

ihned opouštěla právě kvůli vzhledu a ovladatelnosti. Objednávkové rozhraní vůbec 

nefungovalo a pro objednání knih bylo potřeba volat na uvedené telefonní číslo nebo 

napsat email. Výsledkem mé práce je profesionální webová prezentace společnosti na 

internetu. Tento web je na rozdíl od jeho předchůdce plně funkční, vyzkoušený a jsou 

zde zohledněny nároky potencionálních klientů, kteří by mohli na tento web zavítat.  

Náklady na projekt odhaduji na přibližně 10tis Kč. Samotné programování zabralo 

zhruba 14 dní čistého času. Tento návrh byl pro společnost vyhotoven zdarma stejně 

jako zatím i servis, čímž došlo k úspoře potřebných prostředků. Web je na přání 

objednavatele umístěn na internetu pomocí neplaceného freehostingu, takže zatím 

odpadají i tyto náklady.  

Z mého pohledu bych spíše preferoval formu placeného webhostingu a nákup 

softwaru na vytvoření profesionálnějšího e-shopu, ale vzhledem k tomu, že firma bere 

tento prodej jen jako doplňkovou aktivitu, tak chce zatím problém řešit levnějším 

přístupem.    

Dle výše uvedené tabulky č.1 na str.15 se dá touto formou hostování ušetřit při 

průměrné ceně za službu cca 2 000 Kč za rok. 

Jako hlavní přínos tohoto projektu pro společnost vidím, že bez vynaložení 

prostředků získala nové webové stránky, které by měly pomoci přilákat nové klienty 

pomocí lepšího a uživatelsky přívětivého vzhledu a také díky celkové funkčnosti webu 

včetně nového objednávkové rozhraní, Toto rozhraní by mělo pomoci urychlit a 

zkvalitnit samotné objednávaní knih a rovněž by také mohlo společnosti zajistit větší 

objemy prodeje z e-shopu. Přesné vyhodnocení zatím není možné, protože nový web 

ještě není v provozu. Ale očekává se, že zvýšení prodeje by mohlo být brzy po spuštění 

asi 10%.  

Tím by mohly nové webové stránky přispět k vyšší ekonomické efektivitě 

společnosti. 
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit návrh www stránek pro určitý podnik na 

solidní úrovni tak, aby splňovala nároky objednavatele nového webu. Po mnoha 

konzultacích a úpravách byl projekt dotáhnut do konce, byly odstraněny poslední vady a 

nový web odsouhlasen. Nyní se již čeká na dodělání obsahu a celý web bude přesunout 

z provizorní adresy na adresu původního webu.  

Co se týče grafického designu, tak nebyl použit příliš složitý, ale za to byl kladen 

důraz na celkovou funkčnost, přehlednost a jednotnou koncepci. Stránky byly 

vytvořeny pro společnost, která se nezabývá jen jedním oborem podnikání, a proto bylo 

složité je koncipovat tak, aby nebyly zaměřeny jen jedním směrem a nezanikla tak 

jakákoliv z jeho dalších sekcí, které jsou na tomto novém webu. Celkový vzhled je 

laděn do příjemných a nekřiklavých barev tak, aby hned každého klienta neodradily tak 

jak ty předchozí.  

Další důležitou částí projektu bylo vytvořit funkční objednávkový systém, pomocí 

kterého by se daly objednávat knihy (tato možnost byla i na předchozím webu, ale 

nefungovala a nikdo se tím nezaobíral). Mnou navržený systém sice nepřipomíná 

klasický e-shop, ale na rozdíl od toho předchozího skutečně funguje a chová se tak jak 

má, a proto věřím, že může být skutečně použit v provozu. 

Tato práce má užitek i pro mne, protože jsem se během tohoto projektu naučil 

důkladně programovací techniky potřebné k vytváření www stránek, které ještě určitě 

v budoucnu využiji. Rovněž také výsledek mé práce má užitek pro firmu, která si je 

objednala, a které se tyto stránky skutečně líbily a chtějí jimi nahradit ty staré, které již 

neplní svůj účel. 
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