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Anotace 

Cílem mé bakalářské práce je vytvoření kompletní internetové prezentace pro 

společnost PENTA Trading, s.r.o., jejíž stávající webové stránky jsou již v dnešní době 

ve všech aspektech zastaralé. Nová podoba internetové prezentace si klade za cíl oslovit 

více potencionálních zákazníků a zlepšit kontakt s těmi stávajícími díky využití 

dynamických prvků, moderních komunikačních nástrojů a forem prezentace. Součástí 

mé práce bude kompletní vytvoření internetové prezentace a její umístění na stávající 

firemní webhosting a doménu. 

 

 

Annotation 

Content of my Bachelor‘s thesis is to create a complex website for the PENTA Trading, 

s.r.o. company, because their current webpages are on these days out-of-date in all 

aspects. New look of company website takes aim on speaking to new potential clients 

and better communication with current clients thanks to using dynamic elements on 

page, modern communication tools and new form of presentation. The part of this task 

will be a complete creation of company website and also putting it on web and current 

company domain. 
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Úvod 

Současný svět třetího tisíciletí je velmi dynamický a plný změn. A to platí dvojnásob 

v oborech, jako jsou informační technologie, či práce se zákazníkem. Celosvětová síť 

Internet přináší rok co rok nové možnosti a umožňuje bližší kontakt mezi jeho uživateli. 

Je tak dokonalým nástrojem na oslovování potenciálních zákazníků pro společnosti bez 

omezení velikostí, oborem podnikání, či geografickým umístěním. Každá společnost 

může využít výhod, které jim síť Internet nabízí. Ne každá jich však využívá. Přitom 

kvalitní internetová prezentace by v dnešní době měla být nedílnou součástí firemní 

strategie pro komunikaci se zákazníky. 

 

Ze své podstaty elektronické formy je webová prezentace velmi vhodná právě pro 

současný neustále se měnící dynamický svět. Dovoluje nám okamžitě reagovat na 

změny, dle aktuální situace na trhu můžeme měnit její podobu a dokáže také zákazníky 

opětovně zaujmout svým dynamickým obsahem. Která společnost toto včas pochopí a 

nebude brát internetovou prezentaci pouze za jakési nutné zlo, bude mít možnost 

opravdu oslovovat obrovské množství lidí po celém světě. 

 

Při mé práci na nové webové prezentaci pro společnost PENTA Trading, s.r.o. jsem si 

byl výše zmíněného vědom. Jejich stávající prezentace byla po všech stránkách 

nevyhovující, ať už se jednalo o zastaralý grafický design, chaotickou strukturu, či 

chyby v samotném kódu stránek. Mým cílem tak bylo vytvořit nové stránky, které by 

poutavou formou prezentovali samotnou společnost, přehledně nabízeli veškeré 

informace nejen o nabízených produktech, ale také o možnostech komunikace s firmou. 

Tato práce tak obsáhne popis kompletního rozsahu prací pro vytvoření úspěšné 

internetové prezentace, jako je její grafický návrh, validní naprogramování s ohledem 

na dostupnost a kompatibilitu, monitorování potřeb a zájmů návštěvníků/zákazníků a 

následné úpravy v koncepci webu dle zjištěných údajů, či hardwarové řešení pro 

zajištění samotného chodu internetové prezentace. 

 

Má práce je zamřena na vytvoření rozsáhlé a komplexní webové prezentace pro větší 

strojírenskou firmu. To ale neznamená, že kvalitními internetovými stránkami by se 
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měly zaobírat jen velké společnosti. Naopak. I malé podniky, živnostníci, ba dokonce i 

soukromé osoby mohou dnes mít poutavé webové prezentace, které jim pomohou 

uskutečňovat své cíle. Postupy zmíněné v této práci tak může využít každý se zájmem o 

vytvoření internetových stránek, jelikož se bude jednat o obecně platná pravidla a 

standardy a budou zde také vysvětleny ve stručnosti základní internetové technologie, 

jakými jsou například XHTML, CSS, či PHP. 
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1. Vymezení problému a cíle práce 

1.1. Vymezení problému 

Společnost PENTA Trading, s.r.o. (dále jen PENTA) byla založena už v roce 1991. 

Působí ve strojírenském průmyslu a to konkrétně v odvětví elektroerozívních strojů. 

Jedná se o ve svém oboru velmi známou firmu s bohatými zkušenostmi a velkou 

základnou zákazníků. Významnosti této společnosti však neodpovídá kvalita jejich 

současných internetových stránek. PENTA za dobu své existence obměnila, či od 

základu změnila své webové stránky již mnohokrát. Nikdy to však nepřineslo 

uspokojivý výsledek a tak firma tak nějak rezignovala na další pokusy o vytvoření 

kvalitní a odpovídající internetové prezentace. 

 

Hlavním problémem, který tedy v této práci bude řešen, bude vytvoření úplně nové 

koncepce, jak by měly firemní stránky vypadat. Bude třeba zjistit potřeby firmy a její 

představy o podobě a funkčnosti webových stránek. Zjištěné poznatky pak budou 

zapracovány do celkového projektu v kompletním rozsahu, to znamená od vytvoření 

grafických návrhů, až po samotné umístění na internet a následnou kontinuální správu. 

 

Do projektu bych také rád zapracoval novou formu komunikace se zákazníky skrze 

internetové stránky společnosti PENTA. Na současných stránkách firmy totiž mohl 

jejich návštěvník najít pouze suchý výčet údajů o firmě a v chaotické struktuře se 

proklikat k pár údajům o produktech. Nebylo zde navíc nic, co by zákazníka motivovalo 

k opětovnému návratu, či k zapamatování si tohoto konkrétního webu. V novém 

projektu tak půjde především o přehledně zpracované kontakty, tlačítka pro rychlé 

odesílání emailů či dotazů a nabídku zajímavého a pravidelně aktualizovaného obsahu 

ke čtení, či ke stažení. 
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1.2. Cíl práce 

Hlavním cílem této práce je kompletní vytvoření nových firemních stránek pro 

společnost PENTA Trading, s.r.o., jejíž stávající internetová prezentace je pro použití 

v dnešní době již značně nevyhovující a nedostatečná. Nebude se však jednat ani tak o 

redesign, jako spíše o po všech stránkách od základu vytvořenou novou podobu firemní 

internetové prezentace. Výsledkem mé práce by měl být moderní web splňující pravidla 

přístupnosti, validity, s líbivou grafickou podobou a uživatelskou přívětivostí. 

K dosažení tohoto hlavního cíle bude potřeba projít několika fázemi a dosáhnout tak 

jakýchsi podcílů. Mezi nejhlavnější fáze budou patřit tyto: 

 

• Analýza stávající webové prezentace, zjištění jejich nedostatků a návrh jejich 

řešení v novém projektu internetových stránek. 

• Konzultace s vedením společnosti za účelem ujasnění si jejich požadavků a 

představ ohledně nových internetových stránek. 

• Připravení nového grafického stylu. 

• Nakódování grafického návrhu do validního zdrojového kódu, který bude 

kompatibilní napříč prohlížeči a platformami. 

• Příprava firemních materiálů pro zobrazení na webových stránkách. 

• Umístění na vhodný webhosting a závěrečné testování. 

 

Splnění těchto bodů by mělo zaručit, že výstupem mé práce bude nová firemní 

internetová prezentace, která bude splňovat jak všechny požadavky vedení firmy, tak i 

požadavky návštěvníků webových stránek moderní doby. Zároveň půjde o po technické 

stránce promyšlený web s ohledem na optimalizaci pro vyhledávače. 

 

U každého z bodů bude dopodrobna vysvětlen postup, důvod zvoleného řešení a jeho 

časová náročnost. Časovou náročnost bude dokumentována pro možnost vypočtení 

kompletních nákladů na vznik nových stránek.  
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2. Teoretická východiska práce 

2.1. Obecný úvod do světa internetu a WWW 

V dnešní době, kdy má informace a informovanost stále větší hodnotu, si jen málokdo 

dokáže představit život bez celosvětové sítě Internet. I když je tu s námi tato síť 

poměrně krátce, nabízí svým uživatelům takřka nekonečné množství informací snad 

z každého myslitelného odvětví. Pomocí hypertextových odkazů se můžeme pohybovat 

mezi jednotlivými stránkami, pomocí emailů můžeme jednoduše komunikovat s lidmi 

po celém světě a pomocí FTP s nimi můžeme sdílet data. Je toho spousta, co nám 

Internet v současnosti nabízí a v budoucnu zcela jistě ještě mnoho dalšího nabídne. Dá 

se říct, že Internet v podobě, jak ho známe dnes, je tu s námi od počátku 90. let 20. 

století. V této době (1990) byl totiž ve švýcarském institutu pro jaderný výzkum CERN 

předveden první prototyp WWW serveru. Od té doby každým rokem roste počet 

připojených uživatelů i WWW serverů. Co tedy ale tomuto všemu předcházelo? 

 

V období studené války řešilo velitelství amerických vojenských sil problém, jak zajistit 

úspěšnou komunikaci úřadů, velitelství a vojenských základen po nukleárním útoku. 

Výsledkem toho byla koncepce decentralizované, paketově orientované sítě, což byl 

vlastně zárodek současné sítě Internet. Na konci 60. let pak byla tato koncepce 

realizována a vznikla síť ARPANET (název odvozen od grantové agentury ministerstva 

obrany USA - Advanced Research Projects Agency). Tato síť původně sloužila 

vědeckým pracovníkům ke sdílení výpočetních zdrojů na dálku. Později však tuto síť 

začali její uživatelé využívat jiným způsobem, než bylo původně zamýšleno. 

Výzkumníci začali síť používat pro vzájemnou komunikaci, či pro výměnu pracovních 

zpráv. 

 

Síť ARPANET také dala vzniknout protokolu TCP/IP (Transmission Control Protocol / 

Internet Protocol), který je používán dodnes. Jedná se o protokol, který zajišťuje převod 

zpráv do formy paketů na zdrojovém uzlu, adresování mezi jednotlivými uzly sítě (i 

mezi sítěmi samotnými) a následné znovu sestavení zprávy na cílovém uzlu. Jelikož byl 

tento protokol volně dostupný a samotná síť byla decentralizovaná, bylo velmi snadné 

se do ní připojit. 
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Na přelomu 80. a 90. let a především pak v prvních letech 90. let nastává obrovský 

rozmach sítě Internet. Uzly sítě byly rozčleněny do skupin a vznikají tak základní 

internetové domény gov, mil, edu, com, org a net. Jelikož je snadné se připojit a 

počítačové vybavení je již dostupné poměrně široké veřejnosti, počet uživatelů každým 

rokem strmě stoupá. V roce 1995 je již celosvětově připojeno kolem 20 milionů 

uživatelů, v roce 2000 je to již 300 milionů připojených uživatelů. V současné době je 

již k internetu připojeno přes 1 miliardu uživatelů na celém světě a toto číslo bude zcela 

jistě i nadále růst, jelikož www stránky, email, online komunikace, sdílení informací a 

dat, to vše společně do značné míry změnilo způsob života celého lidstva. (16) (21) (23) 

2.2. Využití internetu v České republice 

Abychom si udělali představu o tom, kolik lidí a firem můžeme svojí internetovou 

prezentací oslovit, je dobré nahlédnout do údajů Českého statistického úřadu, který nám 

přinese přesná data o pokrytí a využívání internetu v ČR.  

 

V České republice bylo ke konci roku 2008 evidováno 10 467 542 obyvatel. To je 

samozřejmě údaj čítající veškerou populaci, včetně nemluvňat a dětí, které vzhledem k 

jejich věku nemůžeme považovat za potenciální návštěvníky našich webových stránek. 

Proto jsem pro statistické pozorování zvolil věkové rozpětí 15 – 64 let, které vyjadřuje 

nejaktivnější část populace. V tomto rozmezí se pak ke konci roku 2008 nacházelo 

celkem 7 431 383 obyvatel. Ne každý však používá internet a ne každý se tak k našim 

stránkám dostane. Procento lidí využívajících internet je v současné době vyšší u lidí 

s nižším věkem. Konkrétní údaje jsou shrnuty v následující tabulce. 

 

Tabulka 1: Jednotlivci používající internet (údaje z roku 2009) 

Věková skupina Procento využívající internet 

16 - 24 let 90,3 
25 - 34 let 76,9 
35 - 44 let 72,7 
45 - 54 let 56,9 
55 - 64 let 36,0 
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Z tabulky vyplývá, že v průměru více než ¾ lidí mezí 16 a 44 rokem věku využívá 

internet. V konkrétních číslech je to přibližně 3,5 milionu lidí v nejaktivnějším věku, 

kteří používají internet a které tak můžeme díky svým stránkám (a to pouze v rámci ČR) 

oslovit. 

 

Jelikož se však firma, pro kterou budu zpracovávat nové webové stránky, zabývá 

prodejem strojírenských zařízení, nejsou jejími zákazníky „obyčejní lidé“, ale spíše 

firmy ze zpracovatelského a strojírenského průmyslu. Je tedy vhodnější podívat se na 

pokrytí internetem u takovýchto firem. 

 

Ve zpracovatelském průmyslu, ze kterého se rekrutuje většina zákazníku mnou zvolené 

společnosti, je ke konci roku 2008 evidováno 314 485 registrovaných jednotek 

(fyzických i právnických osob). Drtivá většina z tohoto počtu, konkrétně 95,5%, byla 

v roce 2008 připojena k internetu. Je tedy velmi vhodné, aby měla firma podnikající 

v tomto oboru kvalitní internetovou prezentaci, jelikož téměř všichni její potenciální 

zákazníci se na internetu pohybují a vyhledávají na něm informace. 

 

Zajímavý je také údaj o procentu podniků, které mají své vlastní webové stránky. Dle 

údajů ke konci roku 2008 mělo v oboru zpracovatelského průmyslu svoji vlastní 

internetovou prezentaci pouze 74,3% všech podniků. Píši pouze, jelikož v dnešní době 

aktivního vyhledávání informací na internetu, by již každý podnik měl mít alespoň 

jednoduchou webovou prezentaci. Více než čtvrtina podniků ji ale dle výše napsaného 

nemá a pokud tedy firma má kvalitní internetové stránky, lze to stále považovat za jistý 

druh konkurenční výhody. (3) 

2.3. Technologie pro tvorbu internetových stránek 

2.3.1. HTML a XHTML 

Základem současných webových stránek jsou programovací jazyky založené na 

odkazech na jiné stránky (hypertext), jež se zapisují pomocí značek definovaných pro 

daný jazyk. Konkrétně je v současnosti využíváno technologií HTML (HyperText 
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Markup Language) a XHTML (eXtensible HyperText Markup Language), pomocí 

kterých je definována struktura a obsah budoucí webové stránky. Dříve se jazyka 

HTML používalo také k definici vzhledu internetových stránek, od toho se ale 

v poslední době upouští a doporučuje se využívání kombinace XHTML pro stanovení 

kostry webu a obsahu a CSS pro definici vizuálního stylu stránky. 

 

Jazyk XHTML vychází ze staršího HTML a zaměřuje se na jasnější oddělení vzhledu 

webové stránky od její samotné struktury zdůrazněním použití formátovacích sad. Další 

změnou jsou přísnější pravidla syntaxe. Všechny značky musí být například zapisovány 

malými písmeny, atributy musí být ohraničeny vždy pomocí uvozovek, i nepárové 

značky musí být ukončeny lomítkem a mnoho dalších pravidel, které vyžaduje 

specifikace XHTML. (7) 

 

Jak již bylo zmíněno, mluvíme zde o značkovacím jazyce. Značky jako takové lze dělit 

do dvou kategorií, a to párové a nepárové. Jak lze odvodit z tohoto označení, rozdílem 

mezi těmito značkami je to, že jedny jsou psány v páru (mají svůj začátek a ukončení) a 

ty druhé lze zapsat jedinou značkou. 

Mezi základní párové značky patří například: 

• <html> </html> - vymezuje celý HTML dokument 

• <head> </head> - vymezuje hlavičku HTML dokumentu 

• <body> </body> - vymezuje tělo HTML dokumentu 

• <h1 – h6> </h1 – h6> - zápis pro nadpisy úrovně 1 až 6 

• <a> </a> - značka pro zápis hypertextového odkazu 

• <ul> </ul> - značka definující seznam 

• <li> </li> - značka definující jednotlivou položku seznamu 

 

Mezi nejpoužívanější nepárové značky můžeme zařadit tyto (ve verzi XHTML musí 

obsahovat zakončovací lomítko): 

• <img /> - značka pro vložení obrázku 

• <br /> - značka pro odsazení na nový řádek 

• <hr /> - značka pro vložení vodorovné čáry 
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Každý HTML dokument také musí dodržovat určitou stanovenou formu. To znamená, 

že je celý uzavřen do <html> značky, v ní je nejprve obsažena hlavička <head> a až 

potom následuje samotné tělo dokumentu <body>. I v HTML je samozřejmě možno 

používání komentářů, které jsou při zpracování webové stránky ignorovány a 

nezobrazují se (slouží tak například pro lepší orientaci v kódu). Tyto komentáře se 

zapisují pomocí značek <!-- text komentáře -->. Ukázku základní struktury HTML 

dokumentu (opravdu jen základní, spíše blokové schéma, neosahuje totiž definici 

doctype apod.) je možno vidět na následující ukázce. Jak je z ní patrné, při zápisu 

HTML kódu si nemusíme lámat hlavu se zarovnáváním, odsazováním, či 

„odenterováváním“ jednotlivých pasáží. Znaky jako více mezer za sebou, či 

odřádkování enterem, jsou při zpracovávání ignorovány. Pokud chceme tyto prvky 

(mezery, odřádkování) zobrazit, je třeba k tomu použít příslušných značek, například 

<br />, případně využít pozicování pomocí CSS. (4) 

 

 
Obrázek 1: Ukázka zápisu jednoduchého HTML dokumentu 

2.3.2. CSS 

Značkovací jazyk HTML je vhodný především pro strukturování obsahu stránky. 

V možnostech jeho prezentace a grafického ztvárnění však už značně pokulhává. 
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Ostatně pro tyto účely ani nebyl vytvořen. K definici vzhledu stránek a formátování by 

tak mělo být využíváno CSS, což je zkratka pro Cascading Style Sheets. CSS bylo 

dlouho webovými vývojáři přehlíženo, nicméně s nástupem modernějších prohlížečů a 

především XHTML se konečně dočkalo masivnějšího rozšíření. Přitom nabízí mnoho 

výhod, mezi ty nejvýznamnější patří zpřehlednění obou kódu HTML i CSS pramenící 

z jejich vzájemného oddělení a hlavně zjednodušení správy vzhledu pro více stránek 

najednou. Na soubor s definicemi CSS stylů se totiž můžeme odkazovat z libovolného 

počtu HTML stránek. To v praxi znamená, že stačí vytvořit jeden soubor definic stylů 

vzhledu stránky a pomocí něj graficky upravíme třeba celý rozsáhlý mnohostránkový 

web. Není tak nutno ten samý kód s definicemi vzhledu vkládat opakovaně do každé 

HTML stránky zvlášť. To je výhodné i v tom, že pokud bychom po nějaké době chtěli 

učinit určité změny v designu, stačí tuto změnu provést v příslušeném CSS souboru a 

změna se promítne ihned do všech HTML souborů, kteří se na tento CSS soubor 

odkazují. V opačném případě, pokud bychom styly zapisovaly postaru do každého 

HTML zvlášť, případné změny bychom museli provést opět v každém HTML souboru, 

což je značně náročné a neefektivní. 

 

K propojení HTML souboru s externím CSS souborem stačí jednoduše přidat podobný 

kód jako je tento následující. Ten se vkládá do hlavičky HTML dokumentu a obsahuje 

informace o cestě k CSS souboru a definici, kdy se má použít (v závislosti na zařízení, 

na kterém je stránka zobrazena – to umožňuje přípravu například speciálních stylů pro 

tisk). 

<link rel=“stylesheet“ href=“printerstyle.css“ media=“printer“ /> 

 

Samozřejmě lze CSS styly zapisovat i do jednotlivých HTML dokumentů zvlášť 

(například pomocí zápisu CSS kódu do hlavičky HTML dokumentu v elementu <style 

type=“text/css“> </style>), ale z důvodů výše zmíněných bych to doporučil jen 

v nejnutnějších případech. (7) 

 

Pomocí CSS pak můžeme jednotlivým prvkům na stránce definovat různé vizuální 

aspekty, od barvy, přes velikost, až po umístění a pozicování. Přiřazení CSS definic 
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k HTML značkám se provádí pomocí tříd a identifikátorů. Rozdíl mezi nimi je v tom, 

že identifikátory se používají pro unikátní prvky, které jsou na stránce pouze jednou 

(například logo v hlavičce), zatímco třídy se používají pro opakující se elementy 

(například definice vzhledu odstavců s textem). Přiřazení konkrétní třídy se provádí 

pomocí class=“nazev_tridy“, zatímco k přiřazení identifikátoru se využívá zápisu 

id=“nazev_identifikatoru“. (4) 

 

Pokud bychom tedy chtěli, aby námi vybrané odstavce měli určitý vzhled, například 

kvůli tomu, že jsou důležitější, než jiné, můžeme využít následujícího zápisu. 

Výsledkem bude červený a tučný text v odstavcích příslušné třídy. 

 

Do HTML dokumentu zapíšeme pro vybrané odstavce následující kód: 

<p class=“dulezite“>Text v odstavci!</p> 

 

A do CSS souboru následně zapíšeme definici: 

p.dulezite {color: red; font-weight: bold;} 

 

CSS nám také dovoluje obecnou definici stylů pro jednotlivé značky, takže můžeme 

například značce <body> nastavit globálně typ použitého písma, který převezmou 

všechny vnořené elementy (pokud jim nebude pomocí CSS nastaveno něco jiného). 

Pokud totiž nedefinujeme třídu, či identifikátor, nastaví se daný styl všem značkám, 

v tomto případě elementu <body>. Takový zápis by v CSS vypadal takto: 

body {font-family: arial;} 

 

Jak je vidět, CSS přináší spoustu výhod a zjednodušení při tvorbě webových stránek 

tomu, kdo jej ovládá. Proto by se v dnešní době již neměly vyskytovat webové stránky 

s definicí vzhledu určovanou čistě pomocí HTML. 
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2.3.3. PHP 

Se zkratkou PHP se na současném Internetu můžeme setkat takřka na každém kroku. 

Doba, kdy Internetu vládly statické webové stránky, je již dávno pryč. Dnes již téměř 

každá, i jednoduchá internetová stránka, obsahuje dynamické prvky. Může se jednat o 

jednoduchý formulář pro odesílání emailů, ale také o komplexní redakční systém. PHP 

je tedy v současnosti jedním z nejoblíbenějších skriptovacích jazyků určených pro 

tvorbu internetových aplikací. A co vlastně zkratka PHP znamená? Původní význam byl 

Personal Home Page Tools, což vyjadřovalo jeho využití pro jednoduchou tvorbu 

osobních stránek. Postupně se však z toho jazyka stal velmi mocný a použitelný nástroj, 

který může směle konkurovat technologiím velkých firem jako je například ASP 

(Actvie Server Pages) od Microsoftu. Později byl tak význam této zkratky upraven na 

Hypertext PreProcessor. 

 

PHP si získalo velkou oblibu i proto, že se jedná o volně šiřitelný program, který je 

dostupný volně ke stažení. Výhodou je také možnost jeho instalace jak na platformu 

Linux, tak i na Windows od Microsoftu. Dokonce je možno vlastní PHP aplikace 

vyvíjet v prostředí Windows a následně je provozovat na serveru s nainstalovaným 

Linuxem. Ostatně toto je velmi rozšířená praxe. Důležitá je také podpora ze strany 

poskytovatelů webhostingů, kdy podporu PHP nabízejí v základních verzích 

webhostingu snad všichni poskytovatelé těchto služeb. 

 

Skript v PHP a základní syntaxe 

 

Programování v jazyce PHP se velmi podobá programování v ostatních skriptovacích 

jazycích.  Každý, kdo tedy už někdy v nějakém jazyce programoval, by neměl mít se 

začátky v PHP problémy. Syntaxe jazyka se velmi podobá například JavaScriptu. A i 

naprostí začátečníci se mohou PHP poměrně snadno naučit díky jeho relativní 

jednoduchosti, kdy názvy jednotlivých funkcí často vycházejí z anglického překladu 

jejich významu (například vytisknutí řetězce na obrazovku se provede příkazem 

„print“). 
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Skript v PHP je tvořen textovým souborem s příponou, která bývá nejčastěji ve tvaru 

.php. Takový textový soubor potom obsahuje samotný PHP kód, ale může obsahovat i 

směsici HTML a PHP kódu. PHP kód je od toho HTML oddělen speciálními znaky tak, 

aby server toto rozlišil a určil správný způsob interpretace kódu. Pro označení začátku 

PHP kódu se tedy používá znaků <? nebo také <?php a konec se značí za pomocí ?>. 

Takto ohraničený PHP kód můžeme vkládat kamkoliv do HTML. Je také možné (a 

někdy je to dokonce i vhodné) generovat HTML kód pomocí PHP skriptů. 

 

Dalším důležitým rysem PHP je fakt, že každý příkaz musí být ukončen středníkem. To 

je velký rozdíl oproti HTML a začátečníkům toto může dělat z počátku problémy a PHP 

skripty jim nebudou fungovat třeba jenom proto, že někde zapomenou středník. 

Samozřejmě pro lepší orientaci v dlouhém kódu i PHP nabízí možnost vytvoření 

komentářů, které se při provádění skriptů ignorují a slouží pouze programátorovi pro 

lepší orientaci. Pro účely komentování se pak používají znaky // nebo #. 

 

Všechny uvedené zásady lze prezentovat na jednoduchém PHP skriptu, který vypíše do 

prohlížeče nápis „PHP je náš přítel!“. 

 

<html> 

  <head> 

    <title>Ukázkový PHP skript</title> 

  </head> 

  <body> 

    <?php 

      // příkaz echo vypíše na obrazovku zadaný text 

      echo "PHP je náš přítel!"; 

      # jak vidíte, je to jednoduché 

    ?> 

  </body> 

</html> 
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Jak to celé funguje? Pokud bychom si předchozí kód zobrazili v prohlížeči, zobrazil by 

se nám pouze nápis „PHP je náš přítel!“. Kdybychom si pak zobrazili zdrojový kód 

stránky, byl by vidět pouze čistě HTML kód. To proto, že kód PHP je pro návštěvníky 

webu zcela neviditelný. To také poskytuje o něco větší bezpečí v podobě skrytí 

programového kódu webové aplikace. 

 

Zpět ale k ukázce kódu výše a k popisu toho, co probíhá při jejím zpracování. Po 

zavolání PHP programu v prohlížeči server nejprve prohledá celý kód a vyhledá 

všechny PHP části (to jsou právě ty, které jsou vymezené pomocí <?php a ?> ), které 

následně postupně zpracuje. Po zpracování PHP kódu se server vrátí k celému PHP 

souboru a načte zbylý HTML kód. Ten pak společně se zpracovaným PHP kódem 

odešle do okna klientského prohlížeče. Výsledkem je tak stránka, která se návštěvníkovi 

jeví, jako by byla tvořena pouze za pomocí HTML. (2) 

2.3.4. MySQL 

MySQL je databázový systém, který nám v kombinaci s PHP umožňuje vytvářet 

komplexní webové aplikace. Databáze jako takové jsou sklady informací, které 

umožňují snadné ukládání obrovského množství informací a následný přístup k nim. 

Mohou uchovávat libovolné soubory a typy dat, takže se s nimi můžeme setkat téměř na 

každém kroku, ať už se jedná o databázi firemních zákazníků, zdravotní záznamy, či 

databáze shromažďující informace o soukromé hudební sbírce. 

 

MySQL je relační databázový systém, který umožňuje rozdělit informace do tabulek, 

což jsou skupiny souvisejících informací. Každá tabulka se pak skládá ze sloupců, které 

ukládají jednotlivé části uložené informace. Například tedy může existovat tabulka 

„zákazníci“, kdy jeden sloupce bude obsahovat jeho křestní jméno, další sloupec jeho 

příjmení, další telefon atd. Jednotlivé sloupce pak mohou obsahovat data různých typů 

(text, číslo, datum apod.) Využití těchto datových typů pro jednotlivé sloupce je 

v MySQL jasně dané a tak například pokud chceme v jednom ze sloupců ukládat datum, 

je třeba mu nastavit datový typ „date“, aby bylo možné s touto hodnotou dále pracovat 

jako s kalendářním údajem. 
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Jednotlivé tabulky jsou v MySQL propojovány mezi sebou pomocí primárního (primary 

key) a cizího klíče (foreign key) tabulky. To jsou takové hodnoty, které jsou shodné pro 

obě tabulky. Pokud tedy máme například tabulku zákazníků a objednávek, v každé 

z tabulek bude např. sloupec „id_zakaznik“, který nám obě tabulky propojí a přiřadí 

každé objednávce odpovídající údaje o zákazníkovi (dle „id_zakaznik“). 

 

Při práci s MySQL databází se často užívá příkazů operujících s tabulkami, mezi ty 

základní pak patří tyto: 

 

• CREATE – vytváří nové tabulky a databáze 

• ALTER – modifikuje stávající tabulky 

• SELECT – výběr dat z databáze 

• DELETE – slouží pro mazání dat z tabulky 

• INSERT – vkládá hodnoty do tabulek databáze 

• DROP – odstraňuje celou tabulku, případně i celou databázi 

 

Aby však mohlo PHP vzájemně spolupracovat s MySQL, je třeba nejprve PHP ke 

konkrétní MySQL databázi připojit. K tomu je v PHP připraveno několik příkazů, mezi 

ty nejzákladnější patří: 

 

• MYSQL_CONNECT – zajistí připojení k serveru MySQL 

• MYSQL_SELECT_DB – vybere příslušnou databázi, se kterou se bude pracovat 

• MYSQL_QUERY – odesílá příkaz MySQL na server 

 

Pokud jsme tedy již připojeni k databázovému serveru a máme vybranou příslušnou 

databázi, můžeme v PHP například zapsat následující kód, který nám jako výsledek 

vrátí všechny hodnoty uložené v tabulce „zakaznici“ a uloží je do proměnné (typu pole) 

s názvem „vysledek“. (2) 

 

$vysledek = mysql_query(“SELECT * FROM zakaznici“); 
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MySQL databází však nemusíme spravovat pouze pomocí speciálních příkazů, můžeme 

využít nástroje PhpMyAdmin, což je v současnosti asi nejoblíbenější nástroj pro správu 

MySQL. Lze pomocí něj provádět veškeré operace s tabulkami a databázemi, jako je 

jejich vytváření, mazaní, editace apod. Umožňuje ale také jednoduchý import a export 

celých databází, což je vhodné při zálohování, či přesouvání databází na jiný server. 

Toto administrační rozhraní lze zdarma stáhnout na adrese 

http://www.phpmyadmin.net a není nutné jej instalovat na webserver, je možné jej 

zprovoznit a používat i na domácím PC například pro testovací potřeby. (6) 

2.4. Specifika moderní webové prezentace 

Dávno pryč jsou doby, kdy stránku tvořila pouze spousta textu, sem tam nějaký nadpis a 

obrázek. To bylo vše, co webdesigner musel zvládnout. Dnešní doba si však žádá 

mnohem komplexnější přístup k tvorbě webových stránek. Vývojář (pokud je sám, 

například živnostník) musí zvládnout hned několik disciplín na jednou, přičemž každá 

má vliv na to, zda bude výsledný projekt úspěšný, či nikoliv. 

2.4.1. Grafický design 

Grafické ztvárnění webové prezentace je to první, co návštěvník po příchodu uvidí. 

Zvláště v dnešní moderní době, kdy se každá firma snaží pomocí efektivních 

marketingových a prezentačních metod oslovit a získat co nejvíce zákazníků, je důležité 

zaměřit se na atraktivní vizuální styl a kvalitní design celého webu. Graficky styl, jeho 

propracovanost a zpracování totiž do značné míry ovlivňuje to, zda budou návštěvníci 

považovat stránku (a i celou firmu) za důvěryhodnou. 

 

Při vytváření grafického návrhu nových webových stránek bychom měli respektovat 

několik základních pravidel a podle nich přistupovat k samotnému návrhu: 

 

• Systém – nový grafický styl by měl sjednocovat celý web. To znamená, že 

například u všech produktů by měla jejich prezentační stránka zachovávat stejné 
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provedení a stejné rozložení prvků, aby návštěvník nebyl s každou novou 

stránkou nucen opět zjišťovat, kde se co nachází. 

 

• Přehlednost – je důležitá proto, aby se návštěvník mohl na stránce snadno 

orientovat. Graficky velmi bohaté a extravagantní návrhy mohou mít za 

následek zmatenost návštěvníka. Vždy by měly být jasně odděleny důležité 

prvky webu od těch méně důležitých. Takovým důležitým prvkem je například 

navigace, která by měla být jasně vidět a neměla by být schovaná, či splývat a 

ztrácet se v okolních prvcích. 

 

• Adekvátní rozsah – lidé jsou na internetu zvyklí pracovat a vyhledávat 

informace rychle. Je tedy vhodné tyto informace podávat v takové formě, aby 

byly snadno k nalezení. Tomu může výrazně pomoci správný rozsah stránky, 

omezení zbytečných prvků a vyvarování se například mohutných grafických 

hlaviček, které by obsah odsouvaly zbytečně dolů a důležité informace by tak 

byly na první pohled skryty (muselo by se scrollovat). 

 

• Respektování vizuální stylu – pokud má firma jednotný vizuální styl svých 

propagačních materiálů, mělo by mu odpovídat i grafické provedení webu. To 

znamená využití firemních barev a prezentačního stylu. Když potom přijde na 

web návštěvník, který už měl možnost poznat propagační materiály firmy, bude 

se na stránkách cítit „jako doma“. (8) 

2.4.2. Důraz na kvalitní obsah 

U firemních stránek je ale více než grafické zpracování důležitá informační hodnota 

stránek a celkově kvalitní obsah. Je tedy velmi vhodné zajistit relevantní informační 

obsah a pokud možno také v kontinuální formě. Jak je totiž vidět z obrázku níže, 

návštěvníci firemních prezentací očekávají především široký rozsah dostupných 

informací a jejich praktickou využitelnost. Pravidelné zveřejňování novinek z oboru, či 

prostředí firmy pak zajistí častější vracení se návštěvníka na webové stránky. (24) 
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Obrázek 2: Důležitost jednotlivých aspektů firemních stránek (24) 

2.4.3. Optimalizace pro vyhledávače 

Optimalizace pro vyhledávače, nebo také Search Engine Optimization a nebo jen 

zkráceně SEO. To vše jsou označení pro jednu z nejdůležitějších disciplín při vývoji 

internetových stránek. A co si pod těmito pojmy představit? Jedná se o soubor činností, 

které by měly ideálně vést ke zvýšenému objemu návštěvníků proudícího na naše 

stránky z internetových vyhledávačů. Zjednodušeně lze předchozí větu vyjádřit také 

jako snahu o dosažení co nejlepších pozic ve výsledcích vyhledávačů. Toho lze 

dosáhnout kombinací více technik. Mezi ty nejzákladnější a nejdůležitější patří 

optimalizace HTML kódu stránky, příprava kvalitního obsahu a zajištění co největšího 

počtu zpětných odkazů (odkazů vedoucích z jiných webů na náš web). 

 

• Optimalizace HTML kódu – tímto se rozumí především vyplnění všech 

důležitých položek, jako je titulek stránky, meta tagů (informace v hlavičce o 

klíčových slovech a popisu stránky), využití vhodných HTML značek pro 

klíčové prvky (například pro důležité nadpisy použít značku <h1> </h1>. 
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• Příprava kvalitního obsahu – pod tím si lze představit přípravu takových 

článků, které budou frekventovaně obsahovat klíčová slova, na které chceme 

cílit optimalizaci. Je také důležité správně formulovat nadpisy a titulek stránky. 

 

• Zajištění zpětných odkazů – na toto nemá webdesigner přímý vliv. Toho, aby 

na náš web odkazovali ostatní weby, lze docílit kvalitním obsahem, který 

návštěvníky zaujme a o který se budou chtít podělit s dalšími lidmi. Čím více 

takovýchto zpětných odkazů na náš web vede, tím jsme pro vyhledávače 

„důležitější a významnější“ a proto nás umisťuje na vyšší pozice ve výsledcích 

vyhledávání. 

 

Je však třeba se řídit heslem všeho s mírou a hlavně se nesnažit vyhledávače podvádět. 

Je totiž hodně věcí, které vyhledávače nemají rády a za které stránku ve výsledcích 

penalizují. Mezi tyto „nedovolené“ metody patří: 

 

• Maskování – metoda, kdy je pomocí skriptu identifikován přístup robota, 

kterému je pak podstrčena speciální SEO stránka. „Obyčejnému“ návštěvníkovi 

se pak zobrazuje jiná stránka. 

 

• Duplicitní obsah – pokud byste se rozhodli vytvořit druhou, identickou stránku 

k té vaší současné s tím, že čím víc stránek, tím větší pravděpodobnost, že ji 

vyhledávač zobrazí, jste na omylu. Pokud vyhledávače zaindexují duplicitní 

obsah, už pro ně není tak jedinečný a zajímavý, tudíž je efekt opačný a stránka 

se ve výsledcích spíše propadá. 

 

• Podsouvání klíčových slov – tím se myslí, že například na konec stránky za text 

je vypisována dokola spousta klíčových slov. Nejen, že to není pro návštěvníka 

příjemné na pohled, bezdůvodným vypisováním klíčových slov se ale riskuje 

penalizace ze strany prohlížečů. 

 

• Neviditelný text – jedná se o něco podobného jako v předchozím bodu, jen 

s tím rozdílem, že text klíčových slov je zbarven na stejnou barvu jako pozadí 
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stránky. Tudíž jej návštěvník nevidí, ale roboti vyhledávačů ano. Ti už tuto 

metodu však dávno odhalili a za její používání opět může následovat penalizace 

a propad ve výsledcích. (5) 

2.4.4. Kontakt a komunikace s návštěvníkem/zákazníkem 

Firemní webové stránky nejsou jen pouhou nástěnkou, kam společnost umístí své 

prospekty. Jde o prostor, pomocí kterého může udržovat kontakt se zákazníkem a dále 

s ním komunikovat. Výhod internetové komunikace je hned několik: 

• Celosvětový dosah webových stránek, 

• dostupnost 24 hodin denně, 

• takřka okamžité doručení zprávy (např. email), 

• možnost zpětné vazby (ankety, formuláře…), 

• nízké náklady. 

 

Stejně jako existuje klasické PR (Public Relations – vztahy s veřejností), existuje i jeho 

internetová verze. Do té spadají mimo samotné webové stránky také vydávání 

elektronických firemních časopisů, diskuze v diskusních fórech, vydávání tiskových 

zpráv elektronickým médiím apod. (1) 

 

V případě tvorby webu pro společnost PENTA jsme se potom zaměřili na výše 

zmíněné. Výsledkem je vydávání firemního časopisu PENTANEWS, který je jednak ke 

stažení na internetových stránkách a návštěvníci se také tamtéž mohou zaregistrovat 

k jeho automatickému zasílání e-mailem. Dále jsou na webu průběžně vydávány tiskové 

zprávy o zajímavostech z oboru, či činnosti firmy. Tyto zprávy poté často převezmou 

odborná elektronická i tištěná média a povědomí o společnosti a jejím webu se tak 

rozrůstá. 

 

Díky výše zmíněným činnostem (a mnoha dalším, například formulářům zjišťující 

zákaznickou spokojenost apod.) tak má návštěvník webu pocit, že se o něj někdo stará, 

má zájem s ním komunikovat a není firmě lhostejný. 



30 

 

2.4.5. Webové standardy, přístupnost a použitelnost 

Nakonec jsem si nechal aspekty webové prezentace, které jsou ale stejně důležité, jako 

ty předchozí, ne-li důležitější. Pokud se má návštěvník na stránkách cítit dobře, musí se 

na první pohled dobře zorientovat, musí mu být jasné, jaké prvky k čemu slouží a celý 

web se mu musí korektně zobrazovat a fungovat bez ohledu na jeho hardwarové 

vybavení. To nám zajistí dodržování webových standardů a respektování pravidel 

přístupnosti a použitelnosti. Nic totiž nedokáže návštěvníka stránek tak znechutit, jako 

když narazí na nefunkční stránku po jejím dlouhém hledání v chaotické struktuře 

nevýrazného menu. Jak se tedy takovýchto problémů vyvarovat? 

 

Dodržování webových standardů 

• Webové standardy jsou doporučení a normy pro tvorbu webových stránek. 

Dodržováním těchto standardů je zajištěno korektní zobrazování stránek napříč 

různým hardwarem a softwarem. 

• Dodržování webových standardů také pomáhá k lepším pozicím ve 

vyhledávačích. 

• Stránky psané dle webových standardů mají přehlednější kód a snáze se 

upravuje jejich struktura, tak vzhled. 

• Dodržení webových standardů lze zkontrolovat na webu konsorcia W3C (The 

World Wide Web Consortium - http://www.w3.org/ ) (17) 

 

Pravidla přístupnosti 

• Přístupný web je takový, který klade co možná nejmenší překážky při jeho 

používání. Při návrhu takového webu musí být pamatováno také na to, aby byl 

web použitelný i na různém hardwaru, softwaru a aby jeho používání 

nepředstavovalo problém pro zdravotně hendikepované. 

• Pokud si návštěvník z jakéhokoliv důvodu vypne zobrazování obrázků, nesmí to 

negativně ovlivnit funkčnost, či použitelnost webových stránek. To samé platí 

pro vypnutí FLASH prvků, JavaScriptu, či CSS stylů. 

• Rozložení stránky a celková čitelnost by neměla být ohrožena při zvětšování 

písma v prohlížeči. 
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Pravidla použitelnosti 

• Návštěvník musí vždy jasně vědět, kde se nachází a o čem webové stránka je. 

• Navigace je umístěna na zřetelném a viditelném místě. 

• Velikost písma a řádkování je dostatečná pro pohodlné čtení, řádky textu nejsou 

příliš dlouhé (dlouhé řádky znesnadňují přechod očí na další řádek). 

• Obsah stránky je jasně strukturován pomocí nadpisů a odstavců. 

• Aktivní hypertextové odkazy jsou jasně vizuálně či jinak označeny. (15) 
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3. Analýza problému a současné situace 

Hlavním problémem, na který se v této práci zaměřuji, je nevyhovující stav internetové 

prezentace společnosti PENTA Trading, s.r.o.. Stávající web je nevyhovující z hlediska 

grafického designu, technického zpracování, prezentace jednotlivých produktů a také 

z hlediska celkové navigace v rámci webu. Po konzultaci s vedením firmy tak bylo 

rozhodnuto, že výstupem mé práce budou kompletně nové webové stránky. To 

znamená, že se nebude jednat o redesign stávajícího webu, jelikož ten je v tak špatném 

stavu, že z něj do nového projektu nelze takřka nic převzít a alespoň se tak vyhneme 

přenášení starých chyb a bude moci začít s čistým štítem. 

3.1. Představení společnosti 

Společnost PENTA Trading, s.r.o. byla založena již v roce 1991 a sama sebe prezentuje 

jako tradičního, největšího a nejoblíbenějšího prodejce elektroerozívních strojů v České 

a Slovenské republice. Jedná se tedy o firmu s působností i mimo Českou republiku, 

podnikající ve strojírenském oboru a nabízející kompletní služby spojené 

s elektroerozívními stroji. V portfoliu jejich služeb tak je prodej samotných strojů, jejich 

servis (záruční i pozáruční), školení pracovníků pro obsluhu strojů, modernizace 

stávajících starších strojů zákazníků, prodej spotřebního materiálu a náhradních dílů a 

mnoho dalšího. V posledních letech se také začíná věnovat vývoji vlastních strojů, které 

následně nabízí svým zákazníkům jako alternativu pro současné zavedené značky. 

Jedná se tedy o významnou firmu ve svém oboru a je tedy velmi důležité, aby její 

webové stránky toto zohledňovaly a byly náležitě propracované. 

3.1.1. Důležité milníky ve vývoji společnosti 

1991 

• založení společnosti PENTA TRADING, spol. s r.o. 

1994  

• první účast na Brněnském strojírenském veletrhu 
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1996 

• založení pobočky na Slovensku pod značkou PENTA Slovensko, spol. s r.o. 

2000 

• otevření Technologického centra elektroeroze v Lounech 

• zisk Zlaté medaile na IMT 2000 (drátová řezačka HITACHI) 

2002 

• rozšíření působnosti do Polska (založení společnosti PENTA POLSKA) 

2006 

• otevření Aplikačního centra elektroeroze v pobočce Morava v Postřelmově 

2007 

• otevření Aplikačního střediska HSC frézování a hloubení v Říčanech u Prahy 

• zisk ocenění Inovace roku v Senátu ČR za elektroerozivní hloubičku PENTA 

3.1.2. Údaje o společnosti z obchodního rejstříku 

Tabulka 2: Údaje o společnosti PENTA TRADING, spol. s.r.o. z obchodního rejstříku 

Níže uvedené údaje jsou platné k 26.4.2010. 

IČ: 43005136 

obchodní firma: PENTA TRADING, spol. s r.o. 

právní forma: Společnost s ručením omezeným 

sídlo: Michelská 3/9, 14000 Praha 4 

datum zápisu: 29.10.1991 

předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ 

3.1.3. Analýza marketingového mixu – 4P 

PRODUKT 

Hlavním generátorem zisku firmy je prodej nových elektroerozívních strojů. Společnost 

sice nabízí i další služby, jako je jejich servis, modernizace, školení pracovníků 

obsluhujících stroje, prodej spotřebního materiálu a další činnosti, hlavní ale zmíněný 

prodej nových strojů, který se největší měrou podílí na tržbách společnosti. Tyto stroje 

se dělí na několik kategorií, z nichž každá má své odlišné využití ve strojírenství, 
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vzájemně se mohou doplňovat a společně tvoří komplexní strojní vybavení pro velké 

obráběcí podniky (ale i jednotlivé zákazníky). Zmíněné kategorie tedy jsou: 

 

• Drátové řezačky, 

• elektroerozívní hloubičky, 

• EDM vrtačky, 

• HSC obráběcí centra, 

• mini-hloubičky, 

• vrtačky. 

 

Jedná se o špičkové stroje vybavené tou nejmodernější technikou pro obrábění 

materiálů zaručující maximální přesnosti v řádech mikrometrů. Společnost PENTA si 

pečlivě vybírá, produkty kterých výrobců zařadí do své nabídky, aby tak nabídla 

zákazníkovi to nejlepší na trhu. V současnosti tak firma nabízí především stroje značek 

FANUC, EXERON. Tyto stroje nabízejí vyšší výkon, než předchozí generace. Zároveň 

jsou však jednodušší konstrukce a tudíž jsou i méně náročné na údržbu a odborné 

znalosti obsluhy. 

 

V posledních letech se však firma rozhodla nabídnout také stroje vlastní výroby a po 

nezbytném vývoji nyní na trh dodává hloubičky pod svojí značkou a tím se PENTA 

stala jediným výrobcem podobných strojů v České republice. 

 

CENA 

Cena jednotlivých strojů se liší v závislosti na tom, do které kategorie patří a o jaký se 

jedná typ. U nových strojů se pak cena pohybuje řádově v milionech korun. Zákazník 

má přitom možnost pořízení rozsáhlé příplatkové výbavy, podobně jako je tomu 

například u automobilů. Za své peníze potom dostává techniku, která má morální výdrž 

cca 5 let. Za tuto dobu se však zákazníkům investice mnohonásobně vrátí a i po 

uplynutí této doby je možno se stroji dále pracovat. S cenou se v rámci konkurenčního 

boje dá mírně operovat a nabídnout tak zákazníkovi atraktivnější cenové podmínky, 

ceny tak většinou nejsou pevně stanoveny a dá se o nich jednat, což se také velice často 

děje. Firma také svým zákazníkům nabízí bohaté možnosti financování nákupu, 
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například za pomocí úvěru, leasingu, či pronájmu stroje s následným odkupem za 

zbytkovou cenu. 

 

MÍSTO 

Centrála firmy sídlí v Praze, což se jeví jako dobré místo z hlediska logistického a 

geografického. S postupem času však bylo otevřeno několik dalších poboček, 

v západních Čechách (Louny), v blízkosti Prahy (Říčany) a v olomouckém kraji. Jelikož 

zákazníci jsou rozeseti po celé republice, je toto rozmístění vhodné, jelikož pokrývá 

v jedné linii celou republiku a případní zájemci o praktické ukázky strojů to mají vždy 

relativně blízko k pobočce pro danou oblast. 

 

Vlastní distribuce strojů k zákazníkovi je nejčastěji realizována pomocí kamionové 

dopravy v rámci republiky či okolních zemí. To v případě, že jsou stroje skladem zde 

v republice. Firma má skladem nejžádanější stroje, ostatní musí být dodány od výrobce, 

což prodlužuje dobu dodání třeba i na 2 – 3 měsíce. To proto, že například stroje 

FANUC jsou vyráběny v Japonsku a transportují se do Evropy lodní dopravou. 

 

PROPAGACE 

Společnost samotná je díky dlouhé tradici a dobrému postavení na trhu přirozeně známá 

mezi zákazníky. Pravidelně se zúčastňuje Mezinárodních Strojírenských Veletrhů 

v Brně, odkud už si také odnesla i několik významných ocenění. Pravidelně také vydává 

vlastní informační noviny pod značkou PENTA NEWS, ve kterých informuje o dění ve 

firmě, novinkách v oboru, či výhodných nabídkách produktů. Komunikace se zákazníky 

probíhá skrze odborně znalé obchodní manažery, nejčastěji osobní formou. Využívána 

je však bohatě i e-mailová a telefonická komunikace. Dokončení nových internetových 

stránek bude významným posílením propagace samotné firmy, jejich služeb a 

nabízených produktů a také přinese nové možnosti komunikace se zákazníky.  

3.2. Analýza zákazníků firmy 

Podle vyjádření vedení společnosti PENTA se v České republice nachází přibližně 500 

zákazníků, kteří mohou poptávat jejich produkty. Jejich zákazníky jsou strojírenské a 
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nástrojařské firmy všech velikostí, od malých rodinných podniků, až po velké 

strojírenské podniky. Mezi největší zákazníky patří například Brano Group, a.s., což je 

velmi známá mezinárodní firma orientující se na kvalitní elektromechanické výrobky, 

zejména výrobky pro autoprůmysl, zamykací a zavírací systémy, manipulační techniku 

a drobné odlitky. Dalším významným klientem je nástrojárna a lisovna plastů RONAS 

s.r.o. Po celé republice je však spousta dalších stejně významných, ale i drobných 

zákazníků. Jelikož se jedná o technicky zaměřené podniky, je velmi pravděpodobné, že 

budou využívat moderní technologie, jako je internet. To potvrzují i data ze Statistické 

ročenky České republiky, kdy v letech 2005 - 2008 95% podniků působících ve 

zpracovatelském průmyslu bylo připojeno k internetu. Pokud tak tito zákazníci budou 

hledat informace o nových produktech pro své podnikání, pravděpodobně tak budou 

činit alespoň ze začátku z velké míry přes internet. Proto je velmi důležité vytvořit 

společnosti PENTA kvalitní a přístupné webové stránky, na kterých potencionální 

zákazníci snadno najdou požadované informace.(19) 

3.3. Analýza konkurence 

Konkurence v tomto oboru strojírenství, kdy hlavní příjem firem tvoří hlavně prodeje 

nových elektroerozívních strojů, je značná. Jedná se totiž o špičkové stroje a tomu 

samozřejmě odpovídá i jejich cena, která se pohybuje v řádech milionů korun. Nejde 

tedy o zboží, které se prodává v tisících kusech, ale naopak. Zákazník si takový stroj 

pořizuje nejčastěji na horizont přibližně pěti let. Boj o zákazníky je tedy tvrdý. PENTĚ 

se však na poli konkurenčního boje daří a dle jejich vyjádření nyní okupují přibližně 

70% trhu. Mezi jejich hlavní konkurenty by se pak mohly zařadit především tyto tři 

firmy: +GF+ Agie Charmilles s.r.o., Zenit, spol. s r.o. a NEWTECH s.r.o. Všechny tyto 

společnosti se zaměřují na prodej EDM a dalších obráběcích strojů. Na svých webových 

stránkách si daly záležet, alespoň u prvních dvou zmíněných firem je to patrné. Jejich 

stránky nabízí spoustu informací, ty jsou přehledně členěny do kategorií, URL odkazy 

jsou optimalizovány pro internetové vyhledávače apod. To se ovšem nedá říct o 

stávající prezentaci PENTY, jak bude popsáno v kapitole 3.4. Pro názornost se pojďme 

na webové stránky konkurenčních firem podívat obrazem. 
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Obrázek 3: Úvodní stránka +GF+ Agie 

Charmilles s.r.o. (9) 
Obrázek 4: Úvodní stránka ZENIT, spol. s.r.o. 

(22) 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Úvodní stránka NEWTECH s.r.o. 
(14) 
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3.4. Analýza současné webové prezentace 

Jak již bylo mnohokráte zmíněno, stávající webová prezentace společnosti PENTA je 

naprosto nevyhovující. Svým návštěvníkům nabízí neatraktivní a velmi zastaralý 

grafický design, dohledat se konkrétních informací je vzhledem ke špatnému členění a 

rozložení také velmi obtížné. Co se týká technického zpracování, web není validní, 

nenabízí takřka žádnou optimalizaci pro vyhledávače a nevyužívá správně HTML 

značky. Pokud na takovýto web potencionální zákazník přijde, už samotný design ho 

zřejmě odradí a půjde na stránky konkurence, které mu svůj obsah nabídnou v mnohem 

atraktivnějším kabátku, viz konkurenční weby v kapitole 3.3. 

 

Po zadání www adresy společnosti PENTA www.penta-edm.cz se nám nejprve zobrazí 

jakási úvodní stránka. To je dle mého názoru zbytečné a návštěvníka to pouze zdržuje. 

Vhodnější je na úvodní stránku zobrazit rovnou nějaké konkrétní informace, či 

upoutávky na nejdůležitější a nejčastěji žádané produkty a informace. 

 

 
Obrázek 6: Úvodní stránka původního webu společnosti PENTA (12) 

 

Pokud se bude chtít návštěvník podívat například na nabídku produktů, bude zde muset 

kliknout na prodejní program, což není přímo optimální název vystihující kategorii 

produktů. Po té se musí proklikat dalšími podnabídkami, ve kterých je navíc zahlcován 
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spoustou nijak neformátovaného a nepřehledného textu. Ukázkou může být výpis 

konkrétní kategorie produktů na následujícím obrázku. 

 

 
 

Obrázek 7: Výpis nabízených produktů na původním webu (13) 

 

 

Jak je vidět, výpis nepůsobí nijak příjemně. Naopak, všechen text splývá do hromady, 

jelikož není nijak členěný, volba konkrétních produktů z dané kategorie se navíc nalézá 

až na konci stránky a je tak vidět až po odscrollování níže. To ale není vhodné řešení, 

důležité informace by měly být viditelné hned na první pohled. Optimalizace pro 

vyhledávače je také nulová, místo toho, aby byly například nadpisy zapsány pomocí 

značky H1 či nižších typů (H2, H3…), jsou zapsány takto: 

 

<div class="title">Exeron DIGMA HSC centra</div> 
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Vyhledávače tak nepoznají, že se jedná o hlavní nadpis dané kategorie, což má za 

následek nižší pozice ve vyhledávačích na klíčová slova uvedená v nadpise. Také 

generované URL adresy nejsou optimalizovány pro internetové vyhledávače. 

V optimálním případě by mělo URL obsahovat příslušná klíčová slova, nejčastěji se pak 

jedná a nadpis dané kategorie, či produktu. V tomto případě se však v adresním řádku 

zobrazí tento nevhodně generovaný link: 

 

www.penta-edm.cz/NewWeb/article.php?id=266 

 

Takový zápis také vyhledávačům neřekne nic o tom, co se na dané stránce nachází. Ten 

se tak může spoléhat alespoň na titulek stránky, ovšem ani ten zde není vhodně zvolen a 

obsahuje nic neříkající Penta. 

 

Jak je tedy vidět, současný web je nevyhovující po všech stránkách. Není možno z něj 

nic převzít do nového webu, jelikož je od jádra špatně vytvořený. Bude třeba tedy začít 

úplně od začátku, navrhnout nový grafický design, ten naprogramovat do validního 

XHTML kódu, optimalizovat jej pro vyhledávače a připravit obsah pro vhodnou 

internetovou prezentaci. 
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4. Vlastní návrh řešení 

Poté, co jsem se seznámil s firmou samotnou, s jejími produkty, zákazníky a 

konkurencí, mohli jsme přistoupit k vlastnímu návrhu nových internetových stránek. 

Přitom volím takový postup, který se mi během mé praxe osvědčil a který vždy vedl 

k omezení různých pochybení či nedorozumění a výsledkem bylo úspěšné dokončení 

projektu a spokojený zákazník. 

 

 

 

Obrázek 8: Znázornění postupu při vývoji webových stránek 

 

Pro lepší pochopení toho, co se skrývá pod jednotlivými kroky diagramu výše, 

následuje jejich podrobnější popis (v závorce je uvedena přibližná časová náročnost): 

 

1. Požadavek vytvoření webových stránek 

 Celý proces samozřejmě začíná tím, že si u nás zákazník objedná 

 vytvoření webové prezentace. 

2. Konzultace požadavků se zákazníkem (2 – 4 hodiny) 

 Hned tato fáze je velmi důležitá, jelikož je potřeba si během ní přesně 

 ujasnit, jaká má zákazník přání, jaké jsou jeho představy a co požaduje. 

 Dochází na rozbor stávající webové prezentace (pokud existuje), řeší se 
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 její nedostatky, co se klientovi nelíbí a co by chtěl změnit. Zákazník dále 

 předkládá své představy o budoucí podobě a funkčnosti nového webu a 

 jako názorné příklady pro inspiraci může uvádět existující stránky, 

 například konkurenčních firem. Pokud je to možné, je vhodné již v této 

 fázi zhotovit předběžnou skicu budoucího grafického designu podle 

 požadavků klienta. 

3. Převzetí firemních materiálů a dalších podkladů (do 1 hodiny) 

V tomto kroku si od klienta převezmeme veškeré firemní podklady, ze 

kterých budeme vycházet při samotném vytváření webových stránek. 

Může se jednat o grafický manuál firmy, který je pro nás důležitý 

z hlediska správné volby barev a stylu grafického designu budoucího 

webu. Můžou to být ale různé propagační materiály, fotografie, 

poznámky, či katalogy produktů, které budou prezentovány na firemních 

stránkách. 

4. Příprava variant grafického návrhu (20 – 25 hodin) 

 Zde již začínají práce na budoucí grafické podobě internetových stránek. 

 Je třeba vycházet z informací získaných při konzultaci s klientem (fáze 

 č. 2) a také je třeba, aby výsledná podoba odpovídala grafickému 

 manuálu (pokud existuje) firmy klienta. Je vhodné zpracovat více variant 

 designu, aby si měl klient z čeho vybírat, případně mohl kombinovat 

 dohromady prvky z nabídnutých variant řešení budoucí podoby webu. 

5. Odsouhlasení návrhu zákazníkem 

 V této fázi jsou zákazníkovi předvedeny grafické návrhy podoby webu. 

 Pokud se klientovi některý z návrhů líbil, můžeme přistoupit k další fázi. 

 Jestliže by měl nějaké připomínky, či dodatečné nápady, je třeba toto 

 zapracovat do návrhu designu a vrátit se tak tedy do fáze č. 4. Po 

 úpravách je nutná opět konzultace. Takto se bude postupovat až do doby, 

 než bude zákazník s návrhem grafiky dokonale spokojen. 

6. Programování šablony pomocí XHTML a CSS (cca 35 – 45 hodin) 

 Když máme připravenou grafickou šablonu, je třeba ji připravit pro fázi 

 programování. To znamená nařezat grafiku na menší oddíly, které na 

 sebe budou navazovat. Poté se za pomocí programovacích jazyků 
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 XHTML a CSS vytváří funkční podoba webových stránek. XHTML 

 definuje strukturu a obsah webu, CSS pak dotváří grafický styl 

 s využitím připravených grafických oddílů. 

7. Je kód validní? 

 Když máme základní šablonu hotovou, je potřeba zkontrolovat správnost 

 kódu dle standardů, takzvanou validitu. To je důležité provést právě teď, 

 jelikož z této šablony budou vycházet veškeré další stránky a případné 

 chyby by se tak přenášely a bylo by obtížné je ve finále všechny opravit. 

 Pokud budou objeveny nějaké chyby, je potřeba je opravit a teprve pak 

 lze pokračovat v práci dále. 

8. Propojení XHTML šablony s redakčním systémem (2 – 4 hodiny) 

 Připravenou šablonu je nyní potřeba propojit se zvoleným redakčním 

 systémem. Ten má v základu pouze jednoduchý design a je nutné ho 

 upravit do námi navržené podoby. Redakční systémy se však nejčastěji 

 skládají z modulů, které lze vkládat do připravených pozic v XHTML 

 šabloně, kde potom přebírají stylové vlastnosti daného prvku. Toto je 

 vhodné provádět již na testovací doméně (případně je třeba si 

 nainstalovat www server k sobě na PC), jelikož redakční systémy pro 

 svůj plný běh a správně zobrazení vyžadují PHP a mySQL funkce. 

9. Úprava obsahu pro webové zobrazení (30 – 40 hodin) 

 Jelikož jsme si ve fázi 3 převzali od klienta všemožné firemní materiály, 

 je třeba je teď protřídit a ty informace, které budou zobrazovány na 

 webových stránkách, je třeba pro toto zobrazení připravit. To znamená 

 přepis textů, úprava a komprimace obrázků, příprava PDF dokumentů 

 apod. V této fázi už jsou také potřeba finální texty a obrázky od klienta, 

 které budou zobrazovány v příslušných částech webu. 

10. Plnění redakčního systému obsahem, testování, finální úpravy (5 – 10 hod.) 

 Když jsou připraveny obsahové podklady i redakční systém, můžeme 

 přistoupit k jeho plnění. To znamená přes webové rozhraní zvoleného 

 redakčního systému vytvořit jednotlivé sekce a vložit příslušný obsah. Ve 

 finále je také třeba vše důkladně otestovat, zda vše funguje jak má a 

 nejsou problémy například se zobrazováním v různých prohlížečích. 
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11. Finální konzultace s klientem (1 – 4 hodiny) 

 V této fázi by již měl mít web svoji finální podobu. Je tedy možné jej 

 předvést klientovi, který zhodnotí, zda je vše podle jeho představ a 

 vznese případné náměty na dodatečné změny. Když jsou všechny jeho 

 požadavky vyřízeny, můžeme přesunout webové stránky z testovacího do 

 ostrého provozu. 

12. Nasazení do ostrého provozu (1 – 2 hodiny) 

 Doteď byly webové stránky umístěné na testovací doméně, například na 

 http://www.test.vasedomena.cz. Nyní je však již vše připraveno na 

 spuštění v ostrém provozu a tudíž je třeba web přesunout na zvolenou 

 doménu klienta a jeho hosting. Po té, co je vše přesunutu a otestováno, 

 smažeme vývojovou verzi z testovací domény, abychom zabránili 

 duplicitám na internetu (což zvláště vyhledávače nemají rádi). Je však 

 vhodné si ponechat zálohu pro řešení případných budoucích problémů. 

13. Dokončené a funkční webové stránky 

 Provedení předchozích dvanácti kroků vedlo k úspěšnému procesu 

 vytvoření nových webových stránek a snad i k získání nového 

 spokojeného klienta. 

4.1. Idea nového webu 

Před tím, než se pustíme do samotné tvorby nových webových stránek, je potřeba si 

utvořit určitou vizi budoucího webu a jasně si stanovit cíle, kterých chceme v nové 

prezentaci dosáhnout. Jako základ pro toto rozhodování může pomoci analýza stávající 

webové prezentace a identifikace jejich nedostatků. Inspirací nám také mohou být weby 

konkurenčních firem. Neměli bychom však kompletně přebírat jejich řešení a styl, to 

není korektní a ani produktivní, jelikož by nám to mohlo přisoudit nálepku plagiátora. 

My se naopak budeme snažit být originální a poučit se z chyb vlastních, ale i z chyb 

konkurenčních firem a jejich internetových prezentací. 

 

Při konzultaci s klientem jsme tedy provedli výše zmíněné analýzy a diskutovali jsme 

spolu naše nápady a návrhy ohledně koncepce nového webu. Přitom často dochází 
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k situaci, kdy se střetává názor klienta jakožto laika v oboru a webdesignera. Zákazník 

má často nereálné, nevhodné, či na dnešní dobu zastaralé návrhy řešení a je na 

webdesignerovi, aby jeho myšlenky a požadavky usměrňoval. Samozřejmě, že platí 

pravidlo „Náš zákazník, náš pán.“, ale je v zájmu klienta samotného nechat si poradit od 

člověka, který danému oboru opravdu rozumí a ví, jaké řešení je pro danou situaci 

vhodné použít. 

 

Po společné debatě jsme si tedy stanovili několik základních bodů, které by měly nové 

stránky splňovat. 

 

• Jednoduchý, přehledný a přitom moderní a poutavý grafický design, 

• využití firemních barev (modrá, bílá, šedá), 

• proměnlivá hlavička webu dle sekce, ve které se aktuálně návštěvník nachází, 

• nabídnout návštěvníkovi stránek možnost rychle přejit ke klíčovým produktům, 

• přehledné zobrazení více informací u jednotlivých produktů, než jak je tomu u 

stávající prezentace, 

• přehledně zpracované kontakty, 

• dát návštěvníkovi důvod se na stránky vracet (nabídnout obsah ke stažení, 

uveřejňovat zajímavé aktuality z oboru), 

• vylepšení pozic ve vyhledávačích a korektní zobrazení napříč platformami a 

internetovými prohlížeči, 

• možnost jednoduché správy webu a získávání detailních statistik o návštěvnosti. 

4.2. Struktura webové prezentace 

Aby se návštěvník na webových stránkách neztrácel a měl jasnou představu o tom, kde 

které informace najde, je potřeba mu nabídnout přehlednou strukturu informací a 

členění do kategorií s výstižným názvem. Společně se zástupci firmy PENTA jsme tedy 

přepracovali strukturu menu u stávajícího webu, která byla značně nepřehledná a 

nabízela zbytečně moc kategorií. Výsledkem by mělo být jednodušší menu s jasnými 
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názvy jednotlivých kategorií, takže se návštěvník bude moci snadno orientovat. 

Výsledný návrh menu je tedy tento. 

 

• Úvod – návrat na úvodní stránku 

• O firmě – sekce představující samotnou firmu a vše s ní spojené 

o Kdo jsme 

o Historie 

o Obrazová galerie 

o Napsali o nás 

o Certifikáty 

o Veletrhy 

� Veletrh 01 

� Veletrh … 

o Semináře 

� Seminář 01 

� Seminář … 

• Aktuality – archiv všech aktualit členěných dle data publikování 

• Produkty – výpis nabízených produktů členěný podle typu produktu 

o Drátové řezačky 

o Elektroerozivní hloubičky 

o EDM vrtačky 

� Manuální vrtačky 

� CNC vrtačky 

o HSC obráběcí centra 

o Použité stroje 

o Ostatní produkty 

� Upínání 

� Spotřební materiál 

� Normálie 

� Grafit 

� Programovací systémy 

� Mini-hloubičky 
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� Profilování nástrojů 

• Služby – nabídka služeb, které firma nabízí, či zajišťuje 

o Servis a podpora 

o Kooperace 

� Zakázkové řezání 

� Výroba grafitových elektrod 

� Zakázkové hloubení 

o Modernizace 

• Kontakty – seznam kontaktů členěný dle územní příslušnosti 

o Centrála firmy Praha 

o Pobočka ACE Morava 

o Pobočka TCE Louny 

o Pobočka AS Říčany 

o Pobočka Slovensko 

4.3. Grafický design stránek 

V této kapitole se zaměřím na grafickou podobu nových internetových stránek. Nejprve 

se podíváme na základní blokové schéma rozmístění jednotlivých prvků na stránce, poté 

se již budu věnovat konkrétnímu grafickému řešení a popisu připravených variant řešení 

nového designu. 

4.3.1. Rozložení jednotlivých prvků – layout 

Správné rozložení jednotlivých prvků na stránce je důležité pro snadnou orientaci 

návštěvníka. Proto jsme se rozhodli pro co možná nejjednodušší strukturu, která bude 

tvořena hlavičkou obsahující hlavní menu celého webu, poté následují dva sloupce, kdy 

jeden bude využit pro zobrazení odkazů na nejžádanější produkty a druhý bude sloužit 

jako hlavní plocha pro zobrazování obsahu. Aby web působil uceleně, je vhodné ho 

nějak zakončit, a proto na konci stránky figuruje patička, která sdílí grafický styl 

s hlavičkou a jasně tak ohraničuje prostor pro obsah. Samotná patička pak bude 
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obsahovat základní údaje o firmě ve stejném stylu, jako tomu je u všech firemních 

dokumentů společnosti a na což jsou už tak její zákazníci zvyklí. 

 

 
Obrázek 9: Návrh rozložení prvků na webové stránce 

 

Myšlenkou tohoto rozložení je, aby měl návštěvník vše důležité hned od začátku na 

očích. Proto je menu úplně nahoře, aby bylo vidět na monitoru s jakýmkoliv rozlišením 

a nebylo nutné k jeho zobrazení scrollovat stránkou. Stejně tak produkty, které chce 

společnost zdůraznit, jsou v levém sloupci oblíbených produktů řazeny nahoru. 

Společně s dynamicky se měnící hlavičkou tak má návštěvník přehled o tom, kde se 

právě nachází a ví, jak se dostat k informacím, které hledá. 

4.3.2. První grafické návrhy 

Poté, co jsme si stanovili strukturu webu a rozložení jednotlivých prvků, můžeme 

přistoupit ke konkrétnímu navrhování grafické podoby nových internetových stránek. 

Připravil jsem dvě mírně odlišené varianty, které jsem následně konzultoval s užším 

vedením společnosti. 
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Obrázek 10: Úvodní návrh – varianta č. 1 

 

Úvodní varianta číslo jedna přinášela graficky spíše jednodušší a světlý design. Menu, 

hlavička i logo ctí blokové rozvržení popsané v předchozí kapitole. Do levého panelu 

jsem se potom rozhodl dát spíše výtah aktuálního dění z firmy, jako jsou krátké 

aktuality, či poslední čísla firemního časopisu ke stažení. Samotné odkazy na klíčové 

produkty jsem poté umístil mezi hlavičku a obsah. Po konzultaci s klientem jsme došli 

k závěru, že celý design je až příliš světlý, nenápadný, prázdný a nepůsobí natolik 

seriózně, jak by si firma takové velikosti zasloužila. Proto jsem tedy připravil druhou 

variantu designu. 
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Obrázek 11: Úvodní návrh – varianta č. 2 

 

V této variantě byla kompletně přepracována hlavička včetně loga a změn doznalo i 

samotné menu, které se přesunulo úplně nahoru a dostalo elegantnější provedení. 

Použití velkoformátové fotografie s oborovým motivem v hlavičce dodalo celému 

návrhu atraktivitu a rozbilo nudné a jednobarevné plochy. Úplně pak zmizely odkazy na 

oblíbené produkty. Ty byly nahrazeny jedním velkým tlačítkem v hlavičce, které mělo 

odkazovat na kompletní nabídku produktů. Při konzultaci tohoto designu jsme však 

odhalili některé nedostatky, na kterých bylo nutné ještě zapracovat. Klientovi se nelíbila 
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přílišná tmavost hlavičky a patičky a raději by v těchto partiích viděl dominantní 

firemní barvu – modrou. Místo fotografie z procesu obrábění by pak v hlavičce raději 

viděl náznak firemního znaku – pětiúhelníku. Obsah levého panelu se mu pak zdál 

zbytečný a tak jsme se rozhodli do něj v dalším návrhu vrátit odkazy na oblíbené 

produkty. Design tak putoval k dalšímu přepracování. 

4.3.3. Finální grafický návrh 

Po zapracování všeho zmíněného v předchozí kapitole tak vznikl konečný návrh 

grafického designu. Nakonec jsem ještě trochu upravil vzhled loga, které bylo 

v předchozí variantě příliš agresivní a nehodilo se do jemnějšího pojetí barev v novém 

návrhu. Hlavička i patička dostaly modrou barvu s mírným přechodem do tmavšího 

odstínu. V levém panelu se pak objevují odkazy na zvolené produkty, na které chce 

firma poutat pozornost. Pro větší atraktivitu těchto odkazů jsou tyto odkazy vyvedeny 

jako tlačítko s upravenou miniaturou fotky stroje nejlépe vystihující danou kategorii. 

Zvýrazněn byl také obsah a to pomocí bílého pozadí. Nyní je tak jasně oddělen od 

zbytku stránky a s nejsvětlejším pozadím je tak nejvýraznější prvkem na stránce. 

S tímto návrhem již byla společnost spokojena a z něho se tedy vycházelo při dalších 

pracích. Samozřejmě došlo v jejich průběhu k drobným změnám, ale celkové pojetí se 

již nijak výrazněji neměnilo. 
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Obrázek 12: Finální návrh grafického designu 
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4.4. Práce na XHTML šabloně 

Přestože webové stránky ve finále poběží na redakčním systému a mohlo by se tak zdát, 

že programování zde nebude třeba, opak je pravdou. Redakční systémy nabízejí 

uniformní vzhled a funkčnost. V našem případě však máme připravený unikátní design 

vytvořený na míru a stejně tak i některou požadovanou funkčnost bude nutné 

doprogramovat. Nejprve tedy bude nutné převést grafický návrh do podoby XHTML + 

CSS stránky. Vytvoříme si tak kompletní statickou stránku, kterou poté rozdělíme na 

jednotlivé bloky, které spojíme s příslušnými prvky redakčního systému. XHTML 

bloky budou víceméně odpovídat blokům z kapitoly 4.3.1. 

 

Jako vývojové prostředí byl zvolen program PSPad, který je v komunitě webdesignerů 

oblíbený pro svoji přehlednost, zvýrazňování syntaxe, možnost práce v záložkách a 

navíc je k dispozici zdarma. 

4.4.1. Hlavička XHTML dokumentu 

 
Obrázek 13: Naprogramovaná hlavička XHTML dokumentu 

 

V hlavičce je nejprve uveden DOCTYPE, který určuje, v jaké verzi HTML je stránka 

naprogramovaná. Dále vidíme definice použitého jazyka, popis obsahu stránky, určení 
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klíčových slov pro vyhledávače, určení titulku stránky a odkazy na spojení s externími 

soubory CSS stylů, JavaScriptů a dalších souborů. 

4.4.2. Menu a hlavička webové stránky 

 
Obrázek 14: XHTML zápis menu a grafické hlavičky 

 

Zde již začíná tělo webové stránky. Nejprve je definován prostor (stříbrný proužek na 

vršku stránky) pro hlavní menu, které je dále tvořeno pomocí seznamu. Tomu jsou 

následně pomocí CSS definovány vlastnosti jako rozměry, obrázek na pozadí a hover 

efekt. Pod těmito elementy je definován prostor grafické hlavičky. Ten je tvořen divem 

s nastaveným ID namísto použití definice klasického obrázku. Tak je tomu proto, že je 

v plánu měnit obrázek v hlavičce podle sekce, na které se právě bude návštěvník 

nacházet. Pomocí PHP, CSS a příslušného ID toho bude možno jednoduše dosáhnout. 
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4.4.3. Hlavní část – levý a pravý sloupec 

 
Obrázek 15: XHTML zápis levého a pravého sloupce 

 

Toto je již zápis hlavní části webu situovaný pod hlavičkou, kde se bude zobrazovat 

obsah a odkazy na důležité produkty společnosti. Celá tato část je ohraničena divem, 

který určuje šedé pozadí a následně dalším divem, který již vymezuje celkovou šířku 

obou sloupů dohromady a dává jim bílé pozadí s efektem stínu. Samotné dva sloupce 

jsou pak pro jednoduchost zarovnání a omezení problémů s obtékáním tvořené 

dvousloupcovou tabulkou. V levém sloupci (main_left) se nachází odkazy na důležité 

produkty, které jsou tvořeny divy s nastavenou velikostí, uvnitř kterých jsou aktivní 

odkazy na tyto produkty. Těmto odkazům jsou nastaveny příslušené vlastnosti tak, aby 

bylo dosaženo vzhledu dle grafické šablony (bude popsáno v kapitole CSS). Toto na 
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první pohled složitější řešení bylo zvoleno pro jeho bezproblémové zobrazení ve všech 

nových i starších prohlížečích. 

 

V pravém sloupci (main_right) se nejprve nachází menší tabulka, které má na starosti 

zobrazení modrého proužku s informací o stránce, na které se aktuálně návštěvník 

nachází a odkazu pro navrácení se na předchozí stránku. Pod touto tabulkou se již 

nachází div zobrazující aktuality. Aktualitu tvoří ilustrační obrázek, nadpis H2 s název 

aktuality, údaje o datu zveřejnění, samotný text aktuality a nakonec div s nastaveným 

okrajem a obrázkem pozadí v podobě oddělovací čáry. To zajistí optické oddělení 

jednotlivých aktualit. 
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4.4.4. Patička a zakončení webové stránky 

 
Obrázek 16: XHTML zápis patičky 

 

Na obsahovou část navazuje část s patičkou, která celý web opticky uzavírá. V ní je 

nejprve div, který vymezuje celé modré pozadí, následuje div vymezující rozměry a 

pozicování obsahu. Jelikož v patičce budou zobrazovány tabulkové hodnoty, je pro 

jejich zápis použito také elementu <table>. Ten má nastaveny čtyři sloupce, ve kterých 

jsou příslušné údaje. Pod touto tabulkou se nachází již jen část s informacemi o 

copyrightu a odkaz na webové stránky tvůrce webu (mě). 
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4.5. Stylování pomocí CSS 

Jelikož celý soubor definic stylů je z důvodu obrovské rozsáhlosti webu a grafické 

náročnosti značně velký, není zde místo pro jeho kompletní rozbor. Proto se budu 

věnovat jen některým důležitějším a zajímavým prvkům. Do kompletní definice CSS je 

možno nahlédnout na CD přiloženém k této práci, nebo na samotných internetových 

stránkách společnosti PENTA. 

4.5.1. Obecné definice 

 
Obrázek 17: CSS zápis obecných definic 

 

Jelikož je v návrhu mnoho originálních prvků, nelze použít příliš obecných definic, 

které by hromadně určovali vlastnosti více prvkům. V obecné definici je tak zařazeno 

stylování prvku BODY, kterému jsou nastaveny nulové okraje, aby obsah sahal až 

k okrajům vykreslovací plochy prohlížeče. Také je zde definován použitý font celého 

webu, jeho velikost a barva. Nakonec je zde definována barva odkazů a to jak základní, 

tak HOVER barva, která se zobrazí při najetí kurzorem na daný odkaz. 

4.5.2. Horní menu a jeho pozadí 

Jelikož je menu tvořené pomocí seznamu a každý jeho bod má nastavený vlastní styl, 

zvolil jsem pro ukázku CSS zápisu pouze nastavení jedné položky, konkrétně #menu_1. 

Ostatní položky menu jsou stylovány analogicky k této. 
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Obrázek 18: CSS zápis horního menu 

 

Nejprve je nastaveno pozadí horní šedé lišty pomocí prvku #bg_top. Tomu je nastavena 

šířka přes celou stránku, výška a obrázek na pozadí, který je z důvodu ušetření datového 

přenosu tvořen pouze úzkým proužkem grafiky. Ten je pak kopírován po ose x, takže 

vytváří celistvé pozadí. V tomto divu je pak další div, #top. Ten vymezuje šířku stránky 

a zarovnává ji na střed. Jelikož je menu tvořeno seznamem využívajícím obrázky, je 

třeba nastavit obrázkům nulový rámeček a nulová odsazení u položek seznamu. 

Samotná položka menu má pak nastavené rozměry dle rozměrů příslušného grafického 

prvku, který ji tvoří. Jelikož jsou položky menu horizontálně vedle sebe, je jim 

nastaveno příslušené obtékání. Odkaz pak tvoří element <a>, kterému je nastaveno 

blokové zobrazení (aby byla klikatelná celá plocha obrázku na pozadí). 
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4.5.3. Důležité odkazy 

Jsou tvořeny podobně jako menu. To znamená, že jsou definovány divem, který určuje 

jejich rozměry a uvnitř tohoto divu je samotný odkaz. Ten má opět blokovou formu, 

nastavené rozměry dle příslušného grafického prvku a obrázek na pozadí, který se mění 

při najetí kurzorem na daný prvek. CSS definice jednoho z těchto důležitých odkazů 

v levém sloupci je zobrazena níže. 

 

 
Obrázek 19: CSS zápis jednoho z důležitých odkazů v levém sloupci 

 

4.6. Propojení s redakčním systémem 

Když máme připravenou XHTML šablonu s CSS styly, je třeba ji provázat 

s připraveným volně dostupným redakčním systémem RS2. Ten není součástí mé práce, 

a proto jej nebudu nijak detailněji popisovat. Ve stručnosti stačí napsat, že umožňuje 

jednoduchou administraci článků, členění článků do kategorií, tvoří automaticky SEO 

přívětivé URL odkazy podle názvu článku a hlavně umožňuje webdesignerovi 

doprogramovat si další potřebné funkce.  

 

Nasazení naší šablony na redakční systém není nic obtížného, jelikož ten je tvořen 

v kódu zástupnými tagy jednotlivých prvků. Takže například na místo, ve kterém 

chceme v naší šabloně vypisovat nadpis aktuality, vložíme zástupný tag 
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<%TextNadpis%>. Ten je samozřejmě ještě nutné ostylovat a tak výsledný zápis může 

v našem případě vypadat nějak takto: 

 

<h2 class="nadpis"><%TextNadpis%></h2> 

 

Takto tedy budeme pokračovat, dokud neumístíme veškeré moduly, které budeme 

využívat na příslušná místa. Tento systém je velmi jednoduchý a umožňuje 

webdesignerovi zvolit si, které moduly bude využívat a které nikoliv. Navíc má tento 

systém výhodu, že je možné si další moduly samostatně naprogramovat, v redakčním 

systému naprogramovaný kód uložit pod zástupný tag a ten pak vkládat na cílová místa 

webové stránky. 

4.7. Proměnlivý design hlavičky 

V novém návrhu webu je prvek, kdy se dynamicky mění grafická podoba hlavičky 

v závislosti na stránce, na které se právě návštěvník nachází. To je vyřešeno tak, že 

každý článek/produkt patří do jiné kategorie. Tato kategorie má v databázi své ID. A 

právě podle tohoto ID budeme určovat, který obrázek se má v hlavičce zobrazovat. PHP 

kód, který tuto funkčnost bude zajišťovat, může vypadat následovně. 

 

 
Obrázek 20: PHP kód pro výběr pozadí hlavičky dle ID tématu článku 

 

Můžeme vidět více CASE variant, které určují, jaké pozadí hlavičky se má u daného 

tématu/článku zobrazit. Při konzultacích se společností PENTA nakonec bylo 

rozhodnuto, že hlavička se bude měnit pouze u jednotlivých produktů, kdy se v ní 
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zobrazí fotografie produktu a krátký popis. Pro ostatní sekce webu bude zobrazována 

výchozí hlavička, které je vidět například na úvodní stránce. 

 

Pro každý produkt jsem tedy připravil odlišné grafické ztvárnění hlavičky. Některé 

z nich můžete vidět na obrázcích níže. 

 

 

 

 

 
Obrázek 21: Různé varianty hlavičky 
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4.8. Validita a její kontrola 

Jedním z důležitých faktorů pro správné zobrazování webu ve všech prohlížečích a na 

všech platformách je to, aby byl kód stránek validní. To znamená, aby splňoval 

standardy a normy použitého programovacího jazyka. V tomto případě jsem použil 

jazyků XHTML 1.0 Transitional a CSS 2.1. Pro ověření napsaného kódu lze využít 

online nástrojů W3C dostupných na adresách http://validator.w3.org/ pro ověření 

HTML a http://jigsaw.w3.org/css-validator/ pro ověření CSS. Do těchto validátorů 

pak jen stačí zadat adresu webu, který chceme zkontrolovat (v mém případě tedy 

www.penta-edm.cz) a za chvíli již známe výsledek kontroly. Nové stránky oběma 

kontrolami prošly bez chyb, což dokládají následující obrázky. 

 

 

 
 

Obrázek 22: Úspěšná kontrola HTML a CSS kódu (20) 

4.9. Optimalizace pro vyhledávače (SEO) 

Starý firemní web nedisponoval takřka žádnou optimalizací pro vyhledávače a tomu 

také odpovídala pozice stránek v nich. S novým webem je tomu však jinak. Snažil jsem 

se využít veškerých metod, které by mohly přispět k lepšímu umístění ve 

vyhledávačích. Klíčovým slovem pro firmu je podle jejich vyjádření „elektroeroze“. Na 

toto slovo byla tedy zaměřena optimalizace. 
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4.9.1. Provedené optimalizace 

Prvním krokem bylo vyplnění všech údajů v hlavičce HTML dokumentu, které mohou 

mít na umístění ve vyhledávačích nějaký vliv. To znamená především popis stránky 

(description), klíčová slova (keywords) a titulek stránky. Po dohodě se zástupci 

společnosti PENTA jsem do hlavičky zadal následující. 

 

Description 

PENTA - na špici v kvalitě a servisu elektroerozivních strojů. Elektroeroze je náš život. 

Elektroerozivní stroje, drátové řezačky, hloubičky a spotřební materiál (grafit, 

normálie, elektrody, ...) prodáváme a servisujeme úspěšně již 19 let. PENTA TRADING 

také zastupuje značky STEINEL, HIRSCHMANN, FANUC, EXERON. 

 

Keywords 

elektroeroze, elektroerozivní stroje, drátová řezačka, hloubička, drátovka, erodování, 

fanuc, grafit, normálie 

 

Title 

Titulek webu je v případě tohoto webu řešen dynamicky. To znamená, že se mění podle 

toho, jaká stránka je právě zobrazená a přebírá její nadpis. Společně s nadpisem je však 

zobrazován i krátký text, který je zobrazován na všech stránkách. Titulek se tak tedy 

skládá ze statické části + dynamické části. Ve výsledku pak může vypadat například 

takto: 

 

PENTA TRADING s.r.o. - Elektroeroze je náš život! - Spotřební 
materiál 

 

Část až po druhou pomlčku je neměnná a zobrazuje se na všech stránkách. Tento titulek 

je přebrán ze stránky o spotřebním materiálů a proto titulek doplňuje ještě nápis 

„Spotřební materiál“. Titulek je velmi vhodné správně optimalizovat, neboť právě jej 

vyhledávače nejčastěji indexují a zobrazují ve výsledcích svého vyhledávání. 
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Dalším prvkem, který by měl pomoci webovým stránkám k lepším pozicím ve 

vyhledávačích jsou SEO přátelské URL. Pokud URL obsahuje klíčová slova, je to vždy 

velké plus. Starý web nic takového nenabízel a zobrazoval URL ve formě generovaných 

náhodných čísel a písmen, takže odkaz ve výsledku vypadal například jako www.penta-

edm.cz/a89i4rh7.htm. To je samozřejmě nevhodné, jelikož to vyhledávačům nic 

neřekne o tom, co se na stránce nachází. Použitý redakční systém ale naštěstí funguje 

jinak a URL generuje podle názvu článku, což má pozitivní dopad na pozici nového 

webu ve vyhledávači. Pokud bychom se vrátili opět ke stránce se spotřebním 

materiálem, její URL je takováto: 

 

http://penta-edm.cz/index.php?text=46-spotrebni-material 

 

Jak je vidět, URL obsahuje přesně ta klíčová slova, která reprezentují obsah dané 

konkrétní webové stránky. Společně s využitím správných elementů při vytváření 

HTML šablony, jako například nadpisy uzavírat do tagu Hx (x zde označuje číselnou 

hodnotu úrovně nadpisu) a četným užíváním klíčových slov v textu, je toto všechno 

předpokladem k dosažení dobrých pozic ve výsledcích vyhledávání. 

4.9.2. Dopady optimalizace 

Jak již bylo zmíněno, vedení firmy si kladlo za cíl dostat se na přední příčky hlavně při 

hledání klíčového slova „elektroeroze“. Tomu se podřídily veškeré SEO optimalizace. 

Před touto optimalizací byla pozice starého webu ve vyhledávačích žalostná a 

zobrazovala se až na x-tých stránkách výsledků vyhledávání. S novým webem se však 

podařilo dosáhnout velmi značného zlepšení na dvou u nás nejvýznamnějších 

vyhledávačích, tj. na Seznamu a Googlu. 

 

V případě vyhledávače Seznam se podařilo nový web dostat po zadání vyhledávání 

klíčového slova „elektroeroze“ dokonce na první místo. Zobrazené výsledky 

demonstruje následující obrázek, kdy se podařilo předstihnout dokonce i konkurenční 

firmu Šrámek, což bylo velkým přáním a cílem společnosti PENTA. Navíc se firma v 
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rámci své propagace zapojila i do reklamního systému SKLIK a tak je ve výsledcích 

vyhledávání oborových klíčových slov zobrazována na čelních pozicích jako 

zvýrazněný placený odkaz. Při hledání slova „elektroeroze“ je tak ve výsledcích 

zobrazena PENTA hned dvakrát na čelních pozicích. 

 

 
Obrázek 23: První pozice na Seznamu po SEO optimalizaci (18) 

 

Ve vyhledávači Google se již první příčky dosáhnout nepodařilo, alespoň tedy prozatím 

ne. Je možné, že se pozice ještě časem zlepší. Nicméně i zde je vidět veliký posun 

kupředu, kdy starý web byl ve výsledcích zobrazován až na několikáté stránce vzadu. 

Nyní se podařilo dostat nový web hned na první stránku a to konkrétně na šestou pozici, 

což je také dobrý výsledek. Optimalizace tedy přinesla své ovoce v podobě výrazného 

zlepšená pozic ve výsledcích hledání u obou nejdůležitějších vyhledávačů. 
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Obrázek 24: Vylepšení pozice také ve vyhledávači Google (10) 

4.10. Umístění na webhosting a sledování statistik návštěvnosti 

Web byl vyvíjen na mých FTP serverech a vlastní testované doméně. Když byly nové 

stránky hotovy, nastal čas na jejich přesun na webhosting a doménu společnosti 

PENTA. Ta má vlastní dlouhodobou smlouvu s jistou IT společností o zajišťování 

těchto služeb. Detaily a technické informace mi bohužel nebyly sděleny. Pouze jsem 

dostal přístup přes FTP na webhosting a přihlašovací údaje do připravené databáze. 

Přesun do ostrého provozu tak nebyl ničím složitým. Nejprve jsem si ve svém 

databázovém prostředí phphMyAdmin vyexportoval kompletní databázi nového webu a 

tu jsem následně importoval ve stejném prostředí na serveru, na který jsem dostal 

přístup. Pak už jen stačilo překopírovat veškeré soubory z mého FTP pomocí programu 

Total Commander na FTP webhostingové společnosti. Po této operaci se již nové 

webové stránky nacházely na oficiální firemní doméně www.penta-edm.cz  
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4.10.1. Sledování statistik návštěvnosti 

Jelikož firma chtěla mít možnost sledovat návštěvnost svých nových stránek, bylo nutné 

toto zajistit. Použitý redakční systém sice základní funkce pro sledování návštěvnosti 

nabízí, nicméně se jedná pouze o počet přístupů za den, či za měsíc. Já však chtěl 

nabídnout komplexnější řešení a proto jsem stránky zaregistroval do v současnosti 

jednoho z nejlepších online monitoringů stránek - Google Analytics. Ten nabízí zdarma 

možnost sledování nepřeberného množství statistik týkajících se provozu a návštěvnosti 

stránek. Mezi ty patří například sledování počtu návštěv, počet návštěv jednotlivých 

stránek, čas strávený na stránkách, statistika odkud návštěvníci na stránky přicházejí a 

mnoho dalšího. Celý systém nabízí navíc velmi přehledné prostředí, ve kterém je 

snadné se zorientovat a získat potřebná data pro analýzu. 

 

 
Obrázek 25: Ukázka prostředí Google Analytics (11) 

 

Jednou z užitečných funkcí tohoto systému, která umožňuje optimalizovat nabízené 

informace návštěvníkovi, je generovaná mapa prokliků na stránce. Ukáže se vám 

obrázek vaší stránky a u každého odkazu je malý textový box s informací o tom, jaké 

procento ze všech prokliků na stránce přísluší každému konkrétnímu odkazu. Je tak 

možné sledovat, o co mají návštěvníci na našem webu zájem, či naopak co je zbytečné, 

nebo špatně umístěné. Tento komplexní nástroj pro sledování vlastních webových 

stránek bych tak pro jeho bohatou funkčnost doporučil každému webdesignerovi, či 

správci webových stránek. 
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4.11. Ekonomické zhodnocení 

Pokud bych měl provést celkové ekonomické zhodnocení projektu redesignu webových 

stránek firmy, využil bych obvyklou hodinovou taxu (400 Kč / hod.), za jakou podobné 

projekty zpracovávám, a vynásobením této částky s počtem odpracovaných hodin 

bychom došli k celkovým nákladům za vytvoření nových webových stránek. 

V konkrétních číslech to bude vypadat nějak takto: 

 

Tabulka 3: Vyčíslení nákladů na vytvoření nových webových stránek 

Činnost Časová náročnost Výsledná částka 

Předprojektová konzultace 3 hod. zdarma 

Návrh grafického designu 21 hod. 8 400 Kč 

Programování (XHTML, CSS, 
nasazení na redakční systém a 
jeho úprava) 

42 hod. 16 800 Kč 

Příprava obsahu, vytváření šablon 
pro jednotlivé stránky a produkty, 
vkládání do redakčního systému 

54 hod. 21 600 Kč 

Závěrečná konzultace a drobné 
úpravy 

3 hod. zdarma 

CELKOVÝ SOUČET 123 hod. 46 800 Kč 

 

Celkové náklady na vytvoření webové prezentace tedy jsou v tomto případě 46 800 Kč. 

Do ceny se nezapočítává webhosting, která má firma zajištěný zdarma od jiné firmy 

v rámci balíku IT služeb. Největší položkou se nakonec ukázala být příprava obsahu pro 

web a návrh jeho prezentace. Firma totiž doposud používala chaotickou a nepřehlednout 

prezentaci produktů, proto nebylo možno nic z původního webu použít a karta každého 

produktu se musela vytvořit od začátku, tudíž byl celý proces velmi časově náročný. 
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Jelikož však nový web běží na redakčním systému se snadnou administrací, může si 

obsah spravovat firma sama a nemusí si tak již k těmto účelům platit externího 

pracovníka, jehož plat byl paušálních 5 000 Kč měsíčně. Když si tedy vezmeme tyto 

ušetřené náklady, investice do nového webu se vrátí po 9 – 10 měsících (náklady na 

vytvoření webu 46 800 / ušetřené náklady na externího pracovníka 5000 Kč měsíčně = 

9,36 měsíce). S ohledem na zamýšlenou dlouhou životnost celého webu se tak investice 

vrátí poměrně brzy a dále už bude přinášet jen úspory v nákladech. 
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo kompletní vytvoření internetové prezentace pro firmu 

PENTA Trading, spol. s.r.o. (http://www.penta-edm.cz). Po úvodních zevrubných 

konzultacích s vedením společnosti, analýze konkurence a současného stavu webové 

prezentace jsem se pustil do realizace nového webu. Výsledkem jsou moderní stránky, 

které zaujmou svým designem, návštěvník se na nich lehce zorientuje a bude se těšit 

z bohatého a přehledně uspořádaného obsahu. Navíc jsme pro něj připravili bonus 

v podobě pravidelných aktualit z oboru a elektronického firemního časopisu, který je na 

webu volně dostupný, nebo se může přes webový formulář přihlásit k jeho odběru. 

Přínos mé práce pro návštěvníka nového webu je tedy v lepším uspořádání a 

atraktivnější prezentaci obsahu, navíc pro něj již web není jen statickou prezentací, ale 

dozví se zde pravidelně i novinky a zajímavosti. 

 

Pro firmu samotnou jsou pak nové stránky přínosem jednak ekonomickým, kdy ušetří 

finanční prostředky za správu webové prezentace, kterou nyní zvládne sama. Dále pak 

také nové stránky pomohou firmu lépe zviditelnit pomocí vyhledávačů, jelikož byla 

provedena úspěšná SEO optimalizace. V neposlední řadě také firma s novým webem 

získala lepší možnosti kontaktu se zákazníky, na které navíc tyto stránky budou působit 

mnohem serióznějším dojmem, než ty staré a celková image firmy se tak pozvedne o 

stupeň výše. 

 

Nakonec, díky detailnímu popisu postupu mé práce, včetně popisu teoretických 

východisek, může být má bakalářská práce přínosem i pro její čtenáře, kteří se zajímají 

o webdesign a svět internetu jako takový. Je to zajímavý, dynamicky se rozvíjející svět 

a za sebe mohu všem vřele doporučit jeho hlubší poznání. 
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Seznam příloh 

• CD s ukázkovými stránkami webové prezentace 

 

Přílohou této práce je CD, na kterém lze najít několik ukázkových webových stránek 

programovaných v XHTML a CSS. Kompletní internetová prezentace a její kód je 

k nahlédnutí online na stránkách společnosti PENTA, konkrétně na adrese 

http://www.penta-edm.cz. 


