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Abstrakt 

Tato bakalá ská práce se zabývá návrhem dynamické webové prezentace pro konkrétní 

podnikatelský subjekt. Práce popisuje teoretická východiska pro tvorbu webových 

stránek za pomocí HTML, CSS, PHP a MySQL. Vybraný podnik je analyzován a 

navrženo ešení. Význam práce spočívá ve zkvalitn ní propagace podniku na webu p i 

dodržení pravidel p ístupnosti a dodržení webových standardů. 

Abstract 

This thesis work is regarding the concert design of a dynamic website for a concrete 

company. This thesis describes the theoretical knowledge for creating websites using 

HTML, CSS, PHP and MySQL. The chosen company was analyzed and suggested a 

solution. The purpose of this work is to create a better propagation for the company on 

the web with observance accessibility rules as well as with the web standards. 
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Úvod 

Vzhledem k množství uživatelů internetu se podniky p irozen  snaží prezentovat i 

pomocí tohoto média. Tyto pokusy o prezentaci však často nejsou realizovány vhodným 

způsobem a může docházet k používání prezentací, které obsahují zastaralé informace, 

nekvalitní vzhled nebo jiné nedostatky, které potencionální zákazníky spíše odradí. 

Firemní prezentace by m la nejenom podávat aktuální informace o výrobním 

sortimentu podniku a podniku samotném, ale i být i prost edníkem v komunikaci mezi 

zákazníkem a podnikem.  

Zákazník se často snaží najít hledané informace a jakékoli p ekážky v prezentaci 

podniku jako je špatná orientace na webu, nep ehlednost, mohou mít za následek, že 

potencionální zákazní vzdá své hledání a obrátí se na konkurenci. Naopak kvalitní 

prezentace na potencionálního zákazníka může p íjemn  zapůsobit, tudíž se bude čast ji 

na web vracet a díky tomu se zvyšuje šance jeho nákupu od prezentovaného podniku či 

využití jejich služeb. 

O jedné z možností jak navrhnout firemní prezentaci se zabývá tato bakalá ská práce. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 

Cílem této bakalá ské práce je vytvo it dynamickou webovou prezentaci pro podporu 

prezentace podniku František Boček Stola ství. Tento podnik doposud nemá své 

webové stránky. Cílem je, aby webová prezentace byla p izpůsobená pot ebám podniku 

a jeho plánům do budoucna. P i tvorb  bude hlavní důraz kladen na jednoduchost a 

intuitivnost používání. Dále bude nutné brát v úvahu, že správou obsahu webových 

stránek a používáním funkcionalit, se budou zabývat lidé, kte í nejsou vzd laní v oboru 

IT a ani nemají zkušenosti s tvorbou webových stránek. 

Dílčím cílem je sumarizovat teoretické znalosti pot ebné k práci tohoto rozsahu a 

zanalyzovat pot eby a požadavky podniku na webovou prezentaci. 
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2 Teoretická východiska práce 

Tato kapitola seznamuje čtená e s technologiemi souvisejícími s tvorbou webové 

prezentace a o webu a webových technologiích obecn . 

2.1 Internet 

 „Internet je globální počítačová síť“ (1 str. 17). Jedná se o síť propojující lokální 

počítačové sít  na celé planet . Počítače spolu vzájemn  komunikují pomocí 

komunikačních protokolů. Tedy p edem dohodnutým způsobem, kterým jsou ob  strany 

schopny vzájemn  porozum t. V p ípad  internetu se tento protokol nazývá TCP/IP a 

jeho specifikace jsou obsaženy v dokumentech RFC (1). 

P enos dat a mezi počítači v síti probíhá pomocí paketů. Samotný datový soubor se 

rozd lí do n kolika menších bloků, tzv. paketů. Tato technika umožňuje snadnou 

kontrolu správnosti p enesených dat ale hlavn  možnost komunikace více počítačů po 

stejné komunikační lince součastn  (1). 

Úkolem protokolu TCP/IP je zajistit p enos paketů na úrovni propojených sítí. Jinými 

slovy ečeno p eposílá pakety mezi různými lokálními sít mi. Toto uspo ádání 

umožňuje celosv tové propojení a komunikaci mezi sít mi, které pro lokální 

komunikaci používají různé protokoly (1). 

P enos informací mezi počítači probíhá pomocí tzv. služeb. Veškeré služby 

poskytované internetem jsou založeny na modelu nazývaném klient-server. Klientské 

programy v závislosti na pot ebách uživatele zahajují komunikaci a vysílají požadavky 

na serverový program umíst ný na jiném počítači. Program server p ijímá požadavky 

od klientských programů. Požadavky vy izuje a odesílá zp t klientskému programu. 

Pojem server bývá n kdy nesprávn  používán pro označení počítače, na kterém b ží 

programy serveru. Je ale nutné vzít v úvahu, že na jednom počítači může b žet více 

programů soub žn  a tyto programy mohou být jak typu server, tak klient (1). 

2.1.1 Historie internetu 

Počátky internetu se datují do roku 1ř60, kdy jako reakce na studenou válku byl zahájen 

projekt s názvem Advanced Research Project Agency ĚARPAě.  Cílem tohoto projektu 
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bylo vytvo it propojení mezi počítači pomocí rychlé sít  a na velké vzdálenosti. Jedním 

z požadavků na tuto síť byla schopnost fungovat a p enášet informace i v p ípad , kdy 

se n které komunikační trasy staly z různých důvodů neprůchodné. To podnítilo vznik 

paketového p enosu dat (2). 

První testovací počítačová síť vznikla v roce 1968 v Národní výzkumné laborato i ve 

Velké Británii (3). Velký mezník ve vývoji internetu nastal o rok pozd ji, tedy v roce 

1ř6ř, kdy je za pomocí financování americké grantové agentury DARPA vyvinuta síť 

s názvem ARPANET propojující n kolik klíčových univerzit (1) (2). 

S rozši ováním sít  na více počítačů vzniká i pot eba specifikovat protokoly a 

standardy. Za tímto účelem vznikají v roce 1řŘ2 komunikační protokoly TCP/IP. 

V roce 1řř0 se internet stává globální záležitostí s 300 000 p ipojenými počítači a 

začíná se používat označení Internet. Ke komerčnímu používání dochází od roku 1řř4, 

kdy vznikají první on-line obchody a e-banky. V této dob  je p ipojených počítačů 3 

milion (1). 

2.1.2 Současnost internetu 

V roce 2011 byl celosv tový počet uživatelů 2 273 milionů, což p edstavovalo 33% 

obyvatel planety. To p edstavuje obrovský nárůst oproti roku 2001, kdy byl počet 

uživatelů pouze 4ř5 milionů, což p edstavovalo Ř% obyvatel Zem  (4). 
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Graf 1 Počet uživatelů Internetu ĚZdroj: Vlastní zpracování podle (4)) 

2.2 Web 

Web ĚWorld Wide Webě, též se používá zkratka WWW je počítačový software, který 

pracuje na internetu. V podstat  Web jsou dva počítačové programy a to webový server, 

který uchovává a spravuje Web stránky. A webový prohlížeč, který komunikuje 

s Webovým serverem, zpracovává a zobrazuje webové stránky (1). 

Pro své fungování je web postavený na n kolika pilí ích: 

 HTML (Hypertext Markup Language) – což je značkovací jazyk pro 

tvorbu web stránek. 

 URL (Uniform Resource Locator) – jedná se o způsob adresování 

Webových stránek pomocí unikátní adresy. 

 HTTP (Hypertext Transport Protocol) – Jedná se o protokol ze skupiny 

TCP/IP, který umožňuje webovým prohlížečům získávat webové stránky 

ze serveru (1). 

Tyto základní součásti mají však svá omezení, která se snaží odstranit ostatní prvky. 

Programovací jazyky jako JavaScript, PHP a ostatní prvky rozši ují možnosti původních 
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t í výše uvedených součástí a výrazn  posouvají možnosti součastných webových 

stránek (1). 

O vše související s webem se stará zvláštní konsorcium s názvem W3C, které na svých 

webových stránkách Ěwww.w3.orgě uve ejňuje základní dokumenty týkající se všech 

součástí webu (1). 

2.2.1 Historie standardů pro intenetové prohlížeče 

Web byl čist  textový do roku 1řř3, kdy Marc Andreessen s n kolika dalšími studenty 

z University of Illinois vytvo ili první grafický prohlížeč zvaný Mosaic. V této dob  

neexistovali žádné standardy pro internetové prohlížeče. Tato situace vyústila ve války 

internetových prohlížečů, kdy se velké společnosti snažili vytlačit své konkurenty z trhu 

tím, že vytvá eli unikátní funkce, které ostatní prohlížeče nenabízeli. Reakcí na tuto 

situaci bylo vytvo ení organizace Konsorcium W3C v roce 1994, která pak začala 

vytvá et standardy určené pro internetové prohlížeče. Jedním z prvních úkolů W3C bylo 

zajistit snadné vytvá ení webových stránek tím, že definovali jednotnou verzi jazyka 

HTML, která byla funkční v různých prohlížečích (5). 

2.3 Značkovací jazyky 

Ke vzniku značkovacích jazyků p isp la snaha zp ehlednit text formalizováním jejich 

struktury. Úkolem značkovacích jazyků je rozd lit text na logické části. S t mito 

logickými částmi lze dále pracovat takovým způsobem, který p ispívá čtená i k lepšímu 

pochopení, čtení a zpracování tohoto textu (6). 

Prvním značkovacím jazykem byl GML ĚGeneralized Markup Languageě vyvinutý 

firmou IBM. Na základ  tohoto jazyka začala v 80-tých letech organizace ISO 

p ipravovat normu standardního značkovacího jazyka a v roce 1řŘ6 byl definován 

standard SGML ĚStandard Generalized Markup Languageě. Výhodou tohoto jazyka je 

flexibilnost. Tato výhoda je však vykoupena velkou složitostí. Proto byly na jeho 

základech následn  vytvo eny jednodušší jazyky jako HTML nebo XML (6). 
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2.3.1 HTML 

2.3.2 Struktura HTML dokumentu 

< HTML>  

 < HEAD>  

  … 

< /HEAD>  

< BODY>  

 … 

< /BODY>  

< /HTML>  

Každý HTML dokument musí začínat otevírací značkou <HTML> a končit uzavírací 

značkou </HTML>. Jedná se o ohraničení celého dokumentu (2). 

Mezi značkami HEAD se nachází záhlaví dokumentu. Nachází se zde název 

dokumentu, metadata a další informace které jsou b žnému uživateli neviditelné. Mezi 

důležité značky, které se nachází v hlavičce, pat í značka TITLE, která označuje text, 

který se zobrazuje jako název stránky (2). 

Značka BODY obsahuje hlavní t lo dokumentu a další informace, které se zobrazují, 

uživateli (2). 

2.4 Kaskádové styly 

Snad každý, kdo n kdy psal delší souvislý text se spoustou kapitol a podkapitol se s 

použitím stylů setkal. Obecn  lze íci, že styl je p eddefinovaný vzhled n jakého prvku, 

či označeného textu. Tímto způsobem lze dosáhnout snadné vizuální editace v celém 

dokumentu. Kaskádové styly mají naprosto stejnou funkci v p ípad  webových stránek. 

I dnešní moderní webové stránky se skládají ze spousty nadpisů, textů a jiných prvků, u 

kterých je nutné zajistit, aby vypadali na všech stránkách webu stejn . 

Použití kaskádových stylů umožňuje kódovat všechny prvky na celé webové stránce na 

jediném míst . To výrazn  ulehčuje zm ny vzhledu na webové stránce, kdy v p ípad  

zm ny stačí zm nit definici vzhledu na jediném míst  a tato zm na se promítne na 
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všechny stránky, které čerpají styl z p íslušného zdroje. P i použití výhradn  HTML 

značek nebo definování stylu pouze p íslušného prvku nebo textu, je nutné v p ípad  

vizuálních zm n m nit parametry každého prvku či textu zvlášť. 

Další výhodou je odd lení tvorby obsahu webu a tvorby vzhledu. Autorovy, který tvo í 

obsah webu, stačí definovat, který text bude nadpis p íslušné úrovn , p ípadn  vyznačit 

n které další styly v textu. O výsledné formátování se poté může postarat jiný člov k. 

2.4.1 Definice stylů 

Všechny definice kaskádových stylů mají stejnou podobu. Na začátku je selektor, který 

definuje odpovídající prvky dokumentu. Poté následuje v množinových závorkách výčet 

jedné nebo více vlastností spolu se sadou hodnot. Obecný formát je tedy: 

Selektor { 

Vlastnost: hodnota; 

Vlastnost: hodnota; 

… 

} 

Selektorem může být konkrétní prvek HTML dokumentu, nap íklad < h1>  což odpovídá 

všem nadpisům první úrovn , ale i konkrétn  definovaný prvek pomocí názvu t ídy 

p ípadn  identifikátoru. V p ípad  výb ru t ídy se p ed název samotné t ídy píše tečka. 

P i vybírání prvků pomocí identifikátoru je v definici kaskádových stylů p ed názvem 

identifikátoru m ížka Ě#ě. Speciálním typem selektoru je pak tzv. univerzální selektor. 

Označuje se hv zdičkou Ě*ě a zastupuje kterýkoli prvek v dokumentu (2). 

Vlastnost v syntaxi označuje, které vlastnosti vybraného prvku bude tato definice 

ovlivňovat. U n kterých vlastností lze nastavit více hodnot. Nap íklad vlastnost border 

se používá k nastavení ší ky, stylu a barvy ohraničení prvku. Ale každá z t chto 

vlastností má i svoji vlastní deklaraci vlastností a to border-width, border-style a 

border-color (2). 

2.5 Webové prohlížeče 

Webový prohlížeč je softwarová aplikace, která komunikuje s webovým serverem, 

zpracovává a zobrazuje webové stránky (1). 
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2.5.1 Internet Explorer 

Internet Explorer z dílny společnosti Microsoft ješt  p ed n kolika lety zcela vládl 

žeb íčkům nejpoužívan jších prohlížečů. Microsoft tento prohlížeč dodával jako součást 

svého operačního systému od dob Windows řŘ až do současnosti. V dob  svého 

p edstavení Internet Explorer p evyšoval své p edchůdce a v té dob  nejpoužívan jší 

prohlížeče v mnoha oblastech. Nicmén  kritikové tvrdí, že v dalších letech až dodnes si 

vysoký tržní podíl drží díky tomu, že pro uživatele operačních systému Windows 

p edstavuje první volbu (7). 

Tvůrci konkurenčního prohlížeče Opera podali na Microsoft u Evropské unie 

antimonopolní stížnost, která vyústila v tzv ballot screen. Jedná se o obrazovku, která 

uživateli umožňuje vybrat si jiný webový prohlížeč z n kolika nejrozší en jších. 

Nicmén  tento spor mezi Bruselem a Microsoftem stále pokračuje (7). 

Internet Explorer byl v minulosti kritizován za nedodržování webových standardů. 

Webové standardy mají sice status pouhých doporučení, ale svým nestandardním 

p ístupem Internet Explorer velice komplikoval práci tvůrcům webů. Bylo nutné web 

navrhnout tak, aby fungoval pro majoritní Internet Explorer, ale zároveň také v dalších 

prohlížečích, které se webovými standardy ídili. Pro správné zobrazování webové 

stránky ve všech tehdy používaných prohlížečích bylo nutné vytvo it stránky tzv. 

optimalizované pro Internet Explorer. To často vedlo k situacím, kdy se webové stránky 

špatn  zobrazovali uživatelům jiných prohlížečů nebo naopak n které stránky a webové 

služby byli dostupné pouze pomocí Internet Exploreru (7). 

Tato situace se začala postupn  lepšit v roce 2010, kdy Microsoft vydal Internet 

Explorer Ř, který p inesl zcela p epsané vykreslovací jádro. Od té doby se p ístup 

Microsoftu k webovým standardům zlepšuje a nov jší verze Internet Exploreru to 

potvrzují (7). 

2.5.2 Mozilla Firefox 

Mozilla Firefox byl první, kdo začal v první dekád  21. Století snižovat tržní podíl 

Internet Exploreru. První ostrá verze vyšla na podzim roku 2004, kdy byl vývoj Internet 

Exploreru de facto ukončen (7). 
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„Jedná se o multiplatformní prohlížeč s otev eným zdrojovým kódem, za jehož vývojem 

stojí Mozilla Corporation, dce iná společnost organizace Mozilla Foundation. Ko eny 

prohlížeče sahají daleko do minulosti. Je nástupcem nep íliš úsp šného balíčku Mozilla 

Suite, který zase t žil ze zdrojových kódů prohlížeče Netscape Navigator“ (7). 

Tém  všechny marketingové aktivity spojené s Mozilla Firefox byli založené čist  na 

komunitním principu. Propagaci produktu z velké části zajišťovali sami spokojení 

uživatelé, což se ukázalo jako nejlepší cesta jak konkurovat mamutí korporaci 

Microsoft. Firefox si p ízeň uživatelů získal hlavn  díky podpo e rozší ení, díky jejichž 

pestré nabídce si každý uživatel mohl a může p izpůsobit svým p edstavám (7). 

V roce 200ř se zdálo, že by Firefox mohl sesadit Internet Explorer z první pozice na 

trhu webových prohlížečů. Ale v této dob  p išel na trh Google Chrome a navíc 

Microsoft obnovil vývoj Internet Exploreru. I p es to je Firefox stále pro webovou 

scénu důležitý a to hlavn  díky propagaci otev ených technologií a standardů, ochrany 

uživatelů a jejich práv a soukromí. Mozilla Foundation nemá obchodní zájmy jako 

Microsoft nebo Google, proto si může dovolit zavád t funkce jako omezení podpory 

cookies t etích stran nebo blokování plug-inů (7). 

2.5.3 Google Chrome 

Dlouhou dobu se spekulovalo, že Google p ijde na trh s vlastním webovým 

prohlížečem, ten však toto tvrzení opakovan  a razantn  odmítal. Google tvrdil, že se na 

poli webových prohlížečů hodlá angažovat pouze finanční a marketingovou podporou 

prohlížeče Mozilla Firefox. A že z hlediska vývoje se omezí na různé doplňky a 

rozší ení práv  pro tento webový prohlížeč. Nicmén  v zá í roku 200Ř se nečekan  

objevila první ve ejná testovací verze prohlížeče Google Chrome. P ekvapivý nebyl jen 

samotný p íchod, ale i použité technologie. Ostrá verze prohlížeče byla vydána 

v prosinci roku 2008 (8). 

Google správn  p epokládal, že se Javascript stane v é e webových aplikací důležitou 

technologií a proto byl součástí projektu i engine VŘ, který umožnil rychlé zpracování 

Javascriptového kódu, které Google pot eboval pro rozvoj vlastních služeb. Google 

Chrome si získal mezi uživateli pov st inovátora, i když toto označení nebylo vždy 

oprávn né. Spoustu nových funkcí p evzal z jiných prohlížečů a existujících projektů. 
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Zásadní novinkou oproti ostatním prohlížečům bylo průb žné aktualizování prohlížeče. 

Do té doby vývojá i prohlížečů kumulovali aktualizace, které pak byly vydávány ve 

v tších balících. To umožnilo Googlu rychleji zavád t nové funkce (8). 

2.5.4 Safari 

Jedná se o webový prohlížeč od společnosti Apple. Od roku 2005 je p einstalován na 

všech počítačích v systému OS X a součastn  je na této platform  nejrozší en jším 

prohlížečem (8). 

2.5.5 Měření tržního podílu 

M ením tržního podílu internetových prohlížečů se zabývá n kolik agentur. Jejich data 

se však diametráln  liší a nelze p esn  určit, která jsou blíže realit  (7). 

 Podle dat z února roku 2013 agentury StatCounter trhu internetových prohlížečů vévodí 

Google Chrome s 37%. Dále pak Internet Explorer s 29,8%, Mozilla Firefox s 21,3% a 

Safari s 8,6% (9). Nicmén  podle společnosti Net Applications v únoru 2013 m l 

Internet Explorer 55,8%-ní podíl na trhu. Mozilla Firefox 20,1 % a Google Chrome 

pouhých 16,3% (10). 
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Graf 2 Podíl prohlížečů podle StatCounter ĚZdroj: Vlastní zpracování podle (9)) 

2.6 Nástroje dynamického webu 

Dynamický web se od statického liší tím, že dynamický web reaguje na podn ty od 

uživatele a m ní obsah dle pot eby. Statická stránka je tvo ena jedním HTML 

dokumentem a její vzhled, chování a obsah je pevn  dán jeho tvůrcem a není možné jej 

zm nit bez zásahu do kódu. Dynamické webové stránky využívají skriptovací jazyky a 

databáze (11). 

2.6.1 PHP 

„PHP je označení pro Personal Home Page, tedy osobní domácí stránky“ (12 str. 71). 

Jedná se o open source skriptovací jazyk, který je vhodný pro programování 

dynamických webových stránek. Jeho výhodou je, že může být vložen do HTML, 

neustále se rozvíjí a umožňuje svým uživatelům spolupráci s dalšími technologiemi, 

jako jsou na p íklad databáze, XML či dokumenty ve formátu PDF. Jedná se o 

interpretovaný jazyk, což znamená, že kód je až do okamžiku svého spušt ní uchováván 

ve zdrojovém tvaru. Interpret jazyka tento kód následn  p ekládá do strojového kódu 

pro počítač (12) (13). 
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PHP kód je zpracováván na stran  serveru, což umožňuje zpracovávat data, aniž by bylo 

nutné je b hem procesu zpracování p enášet klientovi pomocí internetu a tím snižovat 

bezpečnost celé aplikace. Další výhodou zpracování na serveru je výrazn  vyšší ochrana 

zdrojových kódů programu, kdy je výsledek požadovaných operací klientovi 

interpretován. V p ípad  zpracování na stran  klienta je klientovi zdrojový kód p ímo 

poslán. Zpracování na stran  serveru nicmén  p edstavuje vyšší zát ž serveru. PHP bylo 

vytvo eno Rasmusem Lerdorfem v roce 1994, původn  pro svoji osobní pot ebu (12) 

(13). 

PHP kód je možná vložit p ímo do kódu HTML stránek. Standardním způsobem jak 

tyto dva kódy odd lit je použít < ?php jako počáteční odd lovač kódu PHP a ?>  jako 

ukončovací odd lovač (12) (13). 

2.6.1.1 Cookies 

HTTP protokol je bezstavový, což znamená, že pracuje v režimu požadavek-odpov ď a 

jednotlivé požadavky na sebe nejsou vázány. V praxi to znamená, že p i procházení 

webové stránky klientem, server pouze zpracovává požadavky, ale neví, co klient zadal 

na p edchozí stránce. Cookies vznikly jako výsledek snahy o sledování procesu. 

Soubory cookies obsahují množiny hodnot v podob  Jméno = hodnota a jsou ukládány 

na klientském počítači. Je nutné zmínit, že soubory cookies jsou uchovány v textové 

podob  a ve stejné form  jsou p enášeny internetem bez jakéhokoli šifrování, což 

prakticky znemožňuje uchovávání citlivých informací jako hesel apod. Navíc znalý 

uživatel může t mito soubory manipulovat nebo je úpln  zakázat (13) (14) (15). 

2.6.1.2 Session 

Mechanizmus session prom nných, je založen na cookies. Na stran  klienta je uložena 

pouze identifikace uživatele v podob  jedinečného et zce znaků nebo čísla. Veškerá 

data spojená s prací uživatele na daném webu jsou ukládána na serveru. Tento 

mechanizmus je na rozdíl od cookies bezpečn jší, protože data nejsou p enášena mezi 

uživatelem a serverem a ze stejného důvodu i rychlejší (15). 

2.6.2 Databáze MySQL 

„Databáze je uspo ádaná množina dat, která je normáln  uložena v jednom nebo 

n kolika datových souborech. Data jsou strukturována v tabulkách, s možnými 
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referencemi mezi tabulkami“ (16 str. 34). Mysql pat í mezi relační databázové systémy, 

což je zejména vhodné pro obchodní data, díky nabízející se struktu e ve form  tabulek. 

Systém v sob  obsahuje programy pro bezpečné skladování dat, vyhledávání, 

analyzování, t íd ní existujících a ukládání nových dat. MySQL funguje podle 

architektury klient/server. Serverem je databázový systém MySQL, který je umíst n na 

jediném počítači nebo na síti počítačů. Databázových klientů může být v tší množství a 

je jím každý program p ipojený k databázovému systému. Jejich úkolem je 

zjednodušovat komunikaci s databází pro koncové uživatele (16). 

Hlavní uvád nou výhodou MySQL systému je jeho rychlost, která byla dokázána 

velkým množstvím srovnávacích testů. Mezi další výhody databázového systému 

MySQL pat í, že nejen MySQL klient je nezávislý na platform , ale také server je může 

být provozován pod mnoha operačními systémy. Systém též zjednodušuje a zrychluje 

hledání slov v textových polích díky full-textovému vyhledávání a podporuje vno ené 

SQL dotazy (16). 

2.7 SEO 

SEO je zkratkou anglických slov Search Engine Optimization, česky optimalizace pro 

vyhledávače. Jak už z názvu vyplívá, cílem je dosáhnout vyšší pozice ve výsledcích 

vyhledávání ve vyhledávačích jako Google, či Seznam. A tím pozitivn  ovlivnit 

návšt vnost webu a v konečném důsledku i vyšších zisků. Jedná se o souhrn technik, 

z nichž v tšina vychází ze zásad tvorby sémantického a p ístupného webu (17). 

Vyhledávač se skládá z 3 částí. Prvním z nich je robot, jehož úkolem je prohledat 

maximáln  možný počet webových stránek a uložit jejich obsah a zdrojový kód do své 

databáze, tzv. indexu. Robot se na weby průb žn  vrací a zaznamenává aktualizace 

webových stránek. Druhou částí je Index, což je databáze uložených webových stránek 

spravovaná robotem. Poslední částí je samotný vyhledávací stroj, tedy mechanizmus, 

který reaguje na požadavek uživatele na hledání daného et zce a p edloží uživateli 

se azené podle jejich hodnocení. V procesu indexace dochází k tzv. azení, což je pro 

SEO klíčový proces, protože toto azení p ímo ovlivňuje výslednou pozici ve 

vyhledávání. Nicmén  pozici ve vyhledávání ovlivňují další faktory než toto hodnocení 

(17). 



25 

 

2.7.1.1 Hodnocení vyhledávače Google 

Vyhledávač Google používá pro hodnocení stránek PageRank, jehož hodnocení se 

pohybuje na škále od 0 do 1, ale používá se interpretované hodnocení, jehož hodnocení 

se pohybuje mezi 0 a 10. Hodnocení algoritmu je logaritmické, což v praxi znamená, že 

je snadné zvýšit hodnotu z 1 na 2, ale velice obtížné zvýšit ze 7 na 8. PageRank hodnotí 

stránky podle struktury odkazů, které na ni vedou. Stránky se hodnotí podle počtu a 

důležitosti stránek, které na hodnocenou stránku odkazují (17) (18). 

2.7.2 On-page SEO 

On-page SEO zahrnuje úpravu zdrojového kódu webové stránky pro dosažení cíle SEO 

optimalizace, tedy nejvyšší umíst ní ve vyhledávání. Tato činnost zahrnuje aktivity 

jako: 

 Validita kódu – kód webových stránek by m l odpovídat specifikaci použitého 

značkovacího jazyka. Tím je docíleno správného zobrazení v prohlížečích. Pro 

ov ení validity se používají tzv. validátory. Nejvhodn jší je použít validátor 

p ímo od společnosti W3C. 

 Odd lení prezentačního kódu od obsahu – v praxi se jedná uzav ení obsahu do 

HTML značek, pro popis významu obsahu a odd lení formátování, tedy CSS, do 

externího souboru. 

 Správn  volená struktura webu – jedná se o určení logických kategorií pro 

rozd lení obsahu 

 Využití titulku a popisných informací 

 Definice znakové sady 

 Využití nadpisů 

 Využití alternativních textů u obrázků 

 Využití klíčových slov v textu (17) 

2.7.3 Off-page SEO 

Jedná se o faktory, které jsou mimo webové stránky. Jedná se hlavn  o budování 

zp tných odkazů, pomocí registrace do katalogů, vým ny odkazů, nákupem zp tných 

odkazů či PPC systémů (17). 
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2.7.4 SEO v případě nového webu 

Optimalizovat webovou prezentaci již b hem tvorby je jednodušší, než upravování 

fungující webové stránky pro pot eby optimalizace pro vyhledávače. Proces zahrnuje 

n kolik kroků: 

 Navrhovat webdesign a rozvržení stránek s ohledem na správnou strukturu webu 

a navigace 

 Dbát na validitu zdrojového kódu 

 Provést analýzu konkurence 

 Pronájem domény na základ  výsledků z p edchozího kroku 

 Po zprovozn ní webu jej registrovat do vyhledávačů, katalogů a zam it se na 

budování zp tných odkazů 

 Průb žn  aktualizovat obsah webu (17) 

2.8 Použitelnost 

SEO zajišťuje dobré hodnocení ze strany robotů a vyhledávacích mechanizmů, nicmén  

cílem je, aby webové stránky byli p itažlivé a použitelné pro lidi. Proto je nutné zajistit, 

aby se na webových stránkách návšt vník intuitivn  a jednoduše orientoval a aby mu 

nabízeli smysluplné a rychle p ístupné informace (17). 

Základní pravidla použitelného webu podle zdroje (17) jsou: 

 Návšt vník by po p íchodu na webovou stránku m l okamžit  zjistit účel webu 

 Navigace webu by m la být snadno ovladatelná 

 Uživatel by m l mít možnost dostat se jediným kliknutím na úvodní stránku a 

v d t kde se na webu nachází 

 Web by m l obsahovat pouze kvalitní textový obsah odpovídající tomu, co 

návšt vník hledá 

 Web by m l nabízet snadný kontakt na správce či majitele webu (17) 

Mezi další uvád né pravidla pat í: 

 Navigace webu by m la být umíst na na snadno p ístupném míst  

 Písmo by m lo být dostatečn  velké a ádky p im en  dlouhé 
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 Obsah stránek by m l být strukturován pomocí nadpisů a text strukturován do 

odstavců (19) 
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3 Analýza problému a současné situace 

3.1 Základní údaje o podniku 

Název: František Boček Stola ství 

Sídlo: Na Požáru 7, Letovice 

Právní forma: Osoba samostatn  výd lečn  činná 

P edm t podnikání: Stola ská výroba 

Podnik se zabývá zakázkovou výrobou veškerých stola ských výrobků a prodejem 

d ev ných briket. Podnik p evážn  vyrábí nábytek, okna, dve e, pergoly, altány, 

zast ešení, podlahy, podhledy, dekorativní p edm ty a divadelní rekvizity. 

František Boček Stola ství funguje od roku 1řř2. Majitel podniku v té dob  zareagoval 

na p evyšující poptávku na trhu d ev ných rakví, nicmén  brzy se nabídka podniku 

začala rozši ovat až do součastného stavu, kdy z masivního d eva vyrábí prakticky 

cokoliv. 

K velkým mezníkům v historii podniku pat í spolupráce se sv toznámým výtvarníkem 

panem Rostislavem Pospíšilem. Pod jeho dohledem bylo v podniku vyráb no vybavení 

do českého olympijského domu na olympiád  v Atlant  v roce 1řř6, což pat í 

k nejv tším zahraničním úsp chům podniku. 

Dalším významným mezníkem spolupráce s editelem divadla Polárka panem 

Jaroslavem Tučkem, díky kterému začal podnik vyráb t divadelní kulisy do různých 

brn nských divadel. 

V součastné dob  podnik t ží ze svého dobrého jména a dlouholetých zkušeností. 

  



29 

 

3.2 SWOT analýza 

„Cílem SWOT analýzy je identifikovat to, do jaké míry jsou současná strategie firmy a 

její specifická silná a slabá místa relevantní a schopná se vyrovnat se zm nami, které 

nastávají v prost edí“ (20 str. 103). SWOT analýza byla sestavena na základ  rozhovoru 

s majitelem podniku. 

Silné stránky 

 Dlouholeté zkušenosti s tímto trhem 

 Dobré vztahy se zákazníky 

 Tradiční výrobní postupy 

 Široká variabilita služeb na míru 

 Kontakty na vlivné osobnosti 

 Individuální p ístup k zákazníkům 

Slabé stránky 

 Silná konkurence velkých et zců s nábytkem 

 Sezónní charakter n kterých prací 

 Lokální charakter firmy 

 Sídlo podniku neumožňuje rozší ení výrobní kapacity 

P íležitosti 

 Nové způsoby budování vztahu se zákazníkem pomocí nových komunikačních 

technologií 

 Online marketing 

Hrozby 

 Sílící konkurence 

 Nedostatek materiálu k výrob  d ev ných briket 

 Rostoucí používání plastových oken a dve í 

 Rostoucí cena pohonných hmot a materiálu 
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3.3 Analýza konkurence 

Pro analýzu konkurence byly vybrány webové prezentace podle jejich pozice ve 

vyhledávači google.com. Prezentacím tom-stolarstvi.cz, brno-truhlarstvi.cz a hpem-

stolarstvi.cz odpovídají nejvyšší p íčky p i vyhledávání dotazu „zakázkové stola ství“. 

Prezentace stolarstvi-letovice.cz byla vybrána proto, že se vyskytuje na první pozici p i 

hledání dotazu „stola ství Letovice“. 

3.3.1 Tom-stolarstvi.cz 

Tento podnik na trhu působí od roku 1řř2. Zam uje se na výrobu kuchyňských linek, 

vestav ných sk íní, interiérového nábytku, euro oken, euro dve í, schodišť podlah a 

zahradního nábytku. Webové stránky obsahují prům rný design tónovaný do šedých 

barev. Menu je nep ehledné, obsahuje p íliš mnoho položek stejné úrovn . Jednotlivé 

stránky obsahují často nep ehledný popis výrobních technologií a n kolika fotografií 

výrobků. Podnik sídlí v okolí Zlína a má 2 vzorkovny, každou se specifickým 

sortimentem, p ičemž popis tohoto sortimentu je značn  matoucí. V sekci kontakt je 

uvedeno n kolik kontaktních osob pomocí vypsaných telefonních a emailových 

kontaktů. Rozd lení rolí jednotlivých kontaktních osob je matoucí, tudíž potencionální 

zákazník neví na kterou osobu se se svým požadavkem obrátit. Taktéž chybí kontaktní 

formulá , který by umožňoval pohodlnou komunikaci se zákazníky. Na stránkách chybí 

jakékoli doporučení od zákazníků. 

3.3.2 Brno-truhlarstvi.cz 

Stola ství Roháč & Fejta je podnik sídlící v Brn  a na trhu působí od roku 1řř6. Podnik 

se krom  stola ských výrobků zabývá distribucí kuchyňských sporáků Falcon. 

Zajímavou službou je 3D vizualizace požadovaných výrobků zdarma. Jejich webové 

stránky mají profesionální design a jsou p ehledné. Prezentace obsahuje formulá  pro 

odeslání zprávy. Nicmén  není zde uvedeno, o jaký typ zprávy by se m lo jednat, jestli 

o dotazy, či požadavky na kalkulaci, nebo jiné. Dalším nep íjemným faktorem je 

skutečnost, že formulá  vyžaduje telefonní číslo dotazující osoby, což může v tšinu 

potencionálních zákazníků odradit. Webová prezentace neobsahuje doporučení od 

zákazníků. 
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3.3.3 Hpem-stolarstvi.cz 

Tato webová prezentace podniku H.PEM s.r.o. neposkytuje žádné informace o podniku 

jako takovém, pouze popis technologií výroby a fotografie realizovaných zakázek. 

Reference jsou ešeny pouze jako n kolikaslovný popis výrobku a jméno investora 

spolu s m stem. Reference neobsahují žádný kontakt na zákazníka, ani bližší 

specifikace výrobku, ani jakoukoli zp tnou vazbu od zákazníka. 

3.3.4 Stolarstvi-letovice.cz 

Jedná se o webovou prezentaci živnostníka sídlícího nedaleko m sta Letovice, což je 

sídlo analyzovaného podniku. Rozsahem služeb se zam uje spíše na truhlá ské a 

ezbá ské práce jako renovaci nábytku, výrobu cedulí a drobných výrobků ze d eva. 

Hlavní výhodou prezentace je doména obsahující název nejbližšího v tšího m sta od 

sídla podniku. 

3.3.5 Shrnutí 

Všechny analyzované webové prezentace se zam ují na prezentaci standardních 

výrobků ze d eva a zam ují se na vytvo ení image velké firmy. Navrhované ešení 

proto bude cílit na vytvo ení image podniku s osobním p ístupem k jednotlivým 

zakázkám a s vst ícným p ístupem k zákazníkům. Toho bude docíleno pomocí četných 

doporučení od stávajících zákazníků. Prezentace realizovaných ešení bude dopln na o 

p esný popis požadavků a realizace ešení. 

Analyzovaný podnik má výhodu oproti konkurenci ve variabilit  již vytvo ených 

zakázek, což p edstavuje hlavní konkurenční výhodu. Tohoto faktu bylo docíleno díky 

spolupráci s divadly p i výrob  kulis, proto se podnik může pochlubit nejen standardním 

nábytkem, který vyrábí v tšina podniků, ale i výrobky, které jsou netradiční. 

Co se týká variability výrobků, analyzovaný podnik standardn  vyrábí výrobky, které 

v tšina analyzovaných konkurenčních podniků nevyrábí nebo neprezentuje. Jedná se 

hlavn  o d ev né ploty, pergoly, veletržní stánky a ostatní zahradní nábytek. 

3.4 Požadavky na webovou prezentaci 

Výsledná podoba návrhu webové prezentace je ovlivn na n kolika faktory a plány 

podniku do budoucna, které do jisté míry odlišují tohle ešení od standardních ešení. 
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3.4.1 Podpora marketingu 

Podnik se po dlouhá léta snažil vyhnout e-komerci a marketingových nástrojů 

spojených s touto aktivitou. To bylo dáno lokálním charakterem podniku. Nicmén  

s rostoucím pov domím o podniku a s p ibývajícími referencemi došlo k zájmu o 

výrobky od stále geograficky širší klientely. Proto i když se jedná o lokální podnik, je 

vhodné p izpůsobit se tomuto trendu. 

Podnik v nejbližší dob  plánuje využívat internetové technologie k posílení své pozice 

na trhu a k zajišt ní širší klientely. Webová prezentaci by tudíž m la vyjít t mto 

požadavkům vst íc a umožnit proces oslovování potencionálních zákazníků. 

3.4.2 Úprava obsahu 

Pro podporu dův ryhodnosti podniku a tudíž zvýšení efektivnosti marketingu budou na 

webu umíst ny doporučení od n kterých stálých zákazníků. Shromažďování t chto 

doporučení bude dlouhodobý proces, a počítá se s tím, že budou p ibývat v průb hu 

fungování webu. 

I p esto, že si podnik p eje spustit webovou prezentaci v co nejbližším termínu, nemá 

všechny podklady, které mají být umíst ny na webových stránkách. Jedná se hlavn  o 

fotografie výrobků, kdy tvorba t chto fotografií závisí na aktuálních zakázkách. Dalším 

důležitým prvkem, který bude p ibývat postupn  b hem ostrého provozu webu, jsou 

doporučení. Tyto doporučení bude podnik sbírat od svých stálých zákazníků. Z t chto 

důvodů je nutné, aby webová prezentace umožňovala zm ny v tomto obsahu a jejich 

zobrazení návšt vníkům co nejd íve od okamžiku získání t chto podkladů podnikem. 

V oblasti prodeje d ev ných briket často dochází k vyprodání zásob, které bývá i 

dlouhodob jšího charakteru. Je tedy vhodné p ipravit možnost informování návšt vníků 

o této skutečnosti. 

3.4.3 Fotogalerie 

V tšina webových prezentací ve svých fotogaleriích nenabízí návšt vníkům dostatečný 

popis realizovaných zakázek z hlediska použitých technologií, materiálů a dalších 

informací. Tato skutečnost neumožňuje dostatečn  využít potenciál fotografií 

zhotovených zakázek. Navrhovaná webová prezentace by m la poskytovat dostatečné 

prost edí pro dostatečn  dlouhý popis zhotovených výrobků ve fotogalerii. Jak již bylo 
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napsáno výše, fotografie realizovaných zakázek budou p ibývat postupn  b hem 

provozu webové prezentace. Je tedy vhodné usnadnit proces modifikace fotogalerie. 

Konkurenční výhodou podniku je občasná realizace nestandardních zakázek v podob  

divadelních kulis nebo um leckých výrobků pod dohledem zkušených architektů. Tuto 

situaci by bylo vhodné v prezentaci vyzdvihnout. 

Dílčími cíli p i tvorb  webové prezentace, které odrážejí hlavní požadavky, je 

optimalizovat kód pro vyhledávače a tím zajistit co možná nejlepší pozici ve 

vyhledávání. S tímto faktorem souvisí použití validního kódu.   
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4 Vlastní návrhy řešení a jejich přínos 

P i vypracovávání samotného ešení se vycházelo z požadavků na webovou prezentaci a 

informací o podniku. Na jejich základ  byl sestaven funkční model, který popisuje 

funkční principy celé prezentace. V dalších podkapitolách je popsána realizace ešení, 

které vychází s funkčního modelu. 

4.1 Funkční model 

Funkční model p edstavuje dekompozici procesů, které probíhají v aplikaci. Aplikace je 

rozd lena na 4 základní části. T mito částmi jsou Správa obsahu, Správa obchodních 

sd lení, Identita uživatele a Návšt vnické rozraní. Schéma hlubší dekompozice je 

zobrazen na obrázku 2. 

 
Obr. 1 Funkční model (Zdroj: Vlastní zpracováníě 
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U1 Správa obsahu 

V p ehledné tabulce jsou z databáze vypsány jednotlivé stránky webové prezentace, 

které jsou snadno identifikovatelné pomocí názvu. V tabulce jsou u každé stránky 

funkční tlačítka pro úpravu obsahu, úpravu po adí jednotlivých stránek a smazání. 

U11 Nová stránka 

Uživatel aplikace zadá do formulá e název stránky, titulek a samotný textový obsah 

nové stránky. Po odeslání formulá e je p esm rován na stránku s úpravou existující 

stránky, kde má možnost doplnit fotogalerii. 

U121 Úprava textů 

Formulá  pro úpravu textů obsahuje vložené aktuální údaje do p íslušných polí, což 

maximáln  zjednodušuje úpravu. 

U122 Úprava fotogalerie 

Je nutné zajistit práva ukládat soubory do p íslušné složky pomocí webového formulá e. 

Je možné vkládat obrázky pouze ve formátu .jpg menší 2MB. Je zajišt no, aby názvy 

obrázků byli unikátní a tak nedocházelo k problémům s p episy jednotlivých obrázků. 

Důležitým procesem je tvorba miniatury. Jedná se o zmenšeninu fotky, která bude 

sloužit jako náhled originální fotografie. Miniatura výrazn  urychlí načítání fotogalerií a 

tím plynulejší fungování celého webu. Samoz ejmostí je, že p íslušná stránka nemusí 

mít fotogalerii. V tomto p ípad  není nutné nic nastavovat, pokud s p íslušnou stránkou 

nejsou spojeny žádné obrázky, bude zobrazen pouze text. 

P i mazání fotografií dojde k odstran ní p íslušné položky z databáze smazání samotné 

fotografie z webového úložišt  včetn  miniatury. 

U13 Upravit pořadí 

Možnost zm nit po adí jednotlivých stránek odráží skutečnost, že návšt vníci webové 

prezentace prohlížejí menu od shora dolů, respektive zleva doprava. Je tedy vhodné, aby 
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se důležité odkazy a ty odkazy, které mají za úkol zaujmout návšt vníka, nacházeli co 

nejvýše, respektive vlevo (21).  

Po adí jednotlivých stránek je v databázi reprezentováno posloupností celých čísel, kdy 

články s vyšším číslem jsou zobrazovány jako poslední, tedy v praktickém důsledku 

dole, respektive vpravo. Funkce zodpov dná za zm nu po adí p íjme informaci, zda 

uživatel chce snížit hodnotu po adí nebo zvýšit a následn  provede vym n ní hodnoty 

po adí mezi upravovanou stránkou a stránkou mající hodnotu položky po adí o jedničku 

vyšší, respektive nižší. Funkce obsahuje zabezpečení, proti snahám m nit po adí 

s krajní hodnotou položky po adí na hodnotu, která by způsobovala v posloupnosti 

mezery.  

U14 Smazat stránku 

Mazání stránky probíhá smazáním p íslušné položky v databázi stránek. Spolu s touto 

operací je nutné p epočítat atribut po adí u všech stránek, aby nedocházelo k mezerám 

v posloupnosti. Spolu se smazáním položky v databázi stránek dojde k smazání fotek a 

miniatur p íslušné stránky. 

U15 Úprava informačního panelu 

Pomocí formulá e s p ednastaveným obsahem informačního panelu je upraven p íslušný 

záznam v databázi. 

U33 Změna hesla 

Tuto funkci by m la obsahovat každá aplikace, která vyžaduje p ihlašování osob. Je 

tomu proto, že p i manuálním zadání hesla do databáze tvůrcem aplikace je porušena 

bezpečnost tím, že heslo zná více osob. Navíc často dochází k situacím, kdy si budoucí 

uživatel aplikace p eje nastavit heslo, které bude pro n j snadno zapamatovatelné a 

často se jedná o heslo, které používá i k jiným autentizačním službám. Tato funkce 

umožňuje autorovi aplikace zadat do systému libovolné jednoduché heslo, které uživatel 

následn  zm ní na jemu vyhovující et zec znaků. 

Pro zm nu hesla je nutné znát aktuální heslo, což má za účel p edejít škodám v tšího 

rozsahu, kdy se útočník dostane do administrátorského rozhraní bez znalosti hesla. 
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Nové heslo je nutné zadat dvakrát, aby bylo minimalizováno riziko p eklepu a 

následných problémů s autentizací. Z důvodů zvýšení bezpečnosti je vyžadováno heslo 

delší 5 znaků. Více o zabezpečení p ihlašování je popsáno v kapitole Zabezpečení. 

U31 Přihlášení 

Na tuto funkci je automaticky odkázán jakýkoli návšt vník, který se pokusí spustit 

n kterou ze stránek administrátorského rozhraní. Uživatel zde zadává p ihlašovací 

jméno a heslo. Následn  je testována shoda s p íslušnými atributy položek v databázi. 

Často se lze setkat s tím, že se tvůrce p ihlašovacího formulá e snaží vyjít uživatelům 

vst íc a v p ípadn  správn  zadaného p ihlašovacího jména a špatn  zadaného hesla 

upozorní uživatele, že špatné je pouze heslo. Tento postup snižuje bezpečnost 

autentizace, a proto p i zadání špatného hesla je uživatel upozorn n na špatné 

p ihlašovací údaje stejným způsobem, jako je upozorn n na špatn  zadané p ihlašovací 

jméno. P i úsp šném p ihlášení identita uživatele uložena do Session a je mu umožn n 

pohyb v prost edí administračního rozhraní. 

U32 Odhlášení 

Funkce odhlášení smaže uživatelovu identitu z Session a pro operace v administračním 

rozhraní je nutná nová autentizace. Tato funkce je důležitá v p ípad  sdíleného počítače, 

kdy je dalšímu uživateli zabrán n vstup do administračního rozhraní na základ  již 

existující Session. 

U4 Návštěvnická část 

Generované menu vypisuje na obrazovku seznam stránek se azení podle atributu po adí 

od nejmenší hodnoty. Umožňuje prohlížení jednotlivých stránek a vizuální upravení 

aktuální stránky. V této části dochází napln ní hlavičky HTML dokumentu informacemi 

a titulkem unikátním pro danou stránku. Provádí se vypisování textů a fotogalerie 

p íslušné stránky. 
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U43 Přidání emailu do databáze 

Návšt vník webové prezentace, který má zájem být informován o aktuálním d ní 

v podniku jako jsou zm ny pracovní doby, aktuality p ípadn  další informace, má 

možnost pomocí formulá e v pravém panelu p ihlásit svůj email k odb ru novinek. 

Tento email je následn  escapován Ěviz. Kapitola zabezpečeníě a zkontrolován zda se 

jedná o správný formát emailu. Pokud zadaný email projde kontrolou, je zjišťováno, zda 

databáze již obsahuje zadaný email, pro zabrán ní duplicitních údajů. Pokud se tento 

fakt nepotvrdí a email projde kontrolou je uložen do databáze pro účely marketingových 

aktivit. 

U21 Nové obchodní sdělení 

Formulá  napln ný daty je odeslán na všechny aktivní emailové adresy v databázi. 

Důležitou funkcionalitou této činnosti je vložení odkazu na webové stránky takovým 

způsobem, aby bylo možné sledovat, pomocí kterého obchodního sd lení p íjemce 

zprávy navštívil web a jednoznačn  identifikovat emailovou adresu pro m ení 

efektivity obchodního sd lení. 

U22 Přehled starších reklamních sdělení 

Vypíše na obrazovku odeslaná reklamní sd lení včetn  data odeslání. V této části je i 

prezentována úsp šnost každého sd lení v podob  procentuálního vyjád ení pom ru 

mezi počtem odb ratelů, kte í na stránku p išli pomocí odkaz umíst ného na konci 

sd lení počtem emailových adres, na které bylo sd lení odesláno. Na konec zprávy je 

p idána možnost odhlášení emailové adresy z databáze. 

4.2 Návrh struktury webové prezentace 

Struktura webové prezentace je navržena tak, aby umožňovala snadnou a intuitivní 

orientaci návšt vníků na webu. Hledané informace by návšt vník webu m l být schopen 

najít bez zdlouhavého prohledávání ostatních stránek. 

4.2.1 Úvod 

Sekce úvod informuje, o jaký podnik se jedná a co má návšt vník očekávat v dalších 

sekcích webu. Na této stránce návšt vník získá stručný náhled do historie podniku a 
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nabízených služeb. Jsou zde též vyzdviženy významné zakázky a významní lidé, 

s kterými podnik v minulosti spolupracoval nebo spolupracuje. 

4.2.2 Divadelní kulisy 

Výroba divadelních kulis p edstavuje jednu ze specifikací podniku a hlavních odlišností 

od konkurence. Tato stránka nabízí fotogalerii s podrobným popisem vyrobených 

výrobků. Tato sekce by m la být pro návšt vníky nejvíce vizuáln  p itažlivá a 

p esv dčit potencionální zákazníky o rozsahu služeb s vyráb ných produktů. 

4.2.3 Nábytek, Podlahy 

Tyto stránky poskytují standardní popis výrobních technologií a použitých materiálů. 

Důraz je kladen na výstižný popis fotografií již realizovaných zakázek a jejich 

podrobný popis z hlediska požadavků, použitých materiálů a technologií. 

4.2.4 Brikety 

Sekce poskytuje informace týkající se prodeje d ev ných briket. Zde se počítá s čast jší 

úpravou informací, protože v podniku dochází často k výkyvům ve stavu zásob a 

dostupnosti pot ebného materiálu, což způsobuje krátkodobou či dlouhodobou 

nedostupnost tohoto produktu. 

4.2.5 Reference 

Účelem této stránky je prezentovat podnik jako spolehlivý a dův ryhodný subjekt. Na 

rozdíl od n kterých konkurenčních webů reference tohoto podniku budou obsahovat 

delší textový popis spokojenosti zákazníka s p ístupem podniku, otev enou komunikací, 

funkcionalitou a vizuální podobou výrobku a dalšími atributy, které budou podnik 

prezentovat spolehlivý a vst ícný subjekt. 

4.2.6 Kontakt 

Důležitým prvkem této stránky je kontaktní formulá , který vyzívá návšt vníky k 

nezávaznému pokládání dotazů na pracovníky podniku a na nezávaznou kalkulaci ceny. 

Stránka obsahuje další kontaktní údaje v podob  telefonního čísla, úplného názvu 

podniku a adresou sídla včetn  mapy. 
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4.3 Layout 

P i tvorb  layoutu bylo zvoleno osv dčené rozložení prvků, kdy je samotná stránka 

umíst na uprost ed obrazovky. Layout byl optimalizován pro prohlížeče s rozlišením 

1024x76Ř, na obrazovkách s širším rozlišením je obsah stránky umíst n na st edu. Toto 

rozlišení umožňuje pohodlný p ehled na webu i uživatelům starších počítačů, p ípadn  

jiným za ízením s nižším rozlišením 

Na samotném vrcholu webové prezentace je umíst no logo, jehož funkcí je upoutat 

pozornost návšt vníků. Osv dčeným principem je, že logo slouží jako odkaz na hlavní 

stránku celého dokumentu, stejnou funkci plní i v tomto layoutu. Pod logem se nachází 

menu, kdy jeho prvky jsou umíst ny horizontáln  pod logem. V menu je výrazn  

označena stránka, na které se návšt vník v danou chvíli nachází, což výrazn  pozitivn  

ovlivňuje orientaci návšt vníka v prezentaci. Pod t mito prvky se nachází dva bloky. 

Levý blok obsahuje samotné informace p íslušící k jednotlivým stránkám a jedná se o 

hlavní zdroj informací pro zákazníka. Pravý blok obsahuje dílčí informace, p ípadn  

aktuality, které jsou v plné režii správce obsahu. Nabízí též návšt vníkovy p idat svůj 

email do databáze pro odb r aktualit p ípadn  jiných reklamních materiálů. Pravý blok 

poskytuje na všech stránkách stejné informace. Na samém konci prezentace je takzvaná 

patička, která obsahuje odkaz do administrátorské sekce. 

Tento layout návšt vníkům umožňuje intuitivní orientaci a p ehled, na které stránce se 

nacházejí a snadné hledání požadovaných informací. 
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Obr. 2 Layout (Zdroj: Vlastní zpracováníě 

4.4 Přehled dynamických prvků na stránce 

Každá stránka webové prezentace obsahuje n kolik prvků, které má možnost správce 

obsahu m nit v administrátorském rozhraní. Jedná se o textovou část, kde má majitel 

podniku, či jiná osoba zodpov dná za aktuální obsah, možnost m nit informace o 

zm nách pracovní doby, dostupnosti výrobků nabízeném sortimentu zboží, nebo m nit 

kontaktní údaje. Pod textovou částí je fotogalerie, kde jsou pod sebou se azeny 

fotografie pat ící k tomuto oddílu. Miniatura fotografie je zobrazena vlevo. Vpravo je 

její popis, který umožňuje detailní popsání technologického postupu zobrazené zakázky, 

či jiné popisné informace jako materiál, cenu aj. Dalším upravitelným prvkem je 

informační panel v pravé části webové stránky. Navigační menu je generované na 

základ  aktuální existence p íslušných stránek a pro p ehledn jší orientaci je zde 

vyznačena aktuáln  zobrazená stránka. 
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4.5 Technická realizace 

Pro funkcionalitu firemní webové prezentace byly z technologií používaných na stran  

klienta použity značkovací jazyk XHTML a kaskádové styly CSS. Ty jsou 

interpretovány pomocí klientova webového prohlížeče. Každá stránka webu má vlastní 

šablonu obsahující HTML kód, p ičemž často se opakující sekvence jsou ve zvláštních 

šablonách, které jsou p i vypisování na obrazovku poskládány dohromady tak, aby 

výsledný HTML kód interpretovaný prohlížečem byl validní. V šablonách je PHP kód 

minimalizován na vypisování prom nných, p ípadn  na podmínkové funkce a cykly. 

Na základ  funkčního modelu byly sestaveny p íslušné PHP skripty. Pro fungování 

prezentace je na stran  serveru je nutný nainstalovaný webový server spolu se 

skriptovacím systémem PHP. Dále pak databázový server MySQL. PHP kód 

interpretuje požadavky uživatele a zajišťuje korektní zpracování a manipulaci 

s databází. Veškerá manipulace s daty probíhá na stran  serveru a klientovy je 

p edložen pouze výsledný HTML kód. Výsledný HTML dokument, který je p edkládán 

klientskému prohlížeči, je výsledkem procesů na stran  serveru, kdy dochází ke složení 

p íslušných šablon a jejich napln ní daty z databáze pomocí jazyka PHP. 

4.5.1 Architektura 

P i tvorb  aplikace bylo důležité správn  zvolit strukturu podle logické návaznosti tak, 

aby bylo p i tvorb  docíleno p ehledného kódu a tudíž snadn jší orientaci a tím úprav  

zdrojového kódu. Kde to bylo možné, došlo k použití objektov  orientovaného 

programování. 

Celá aplikace je rozd lená na 2 logické částí, první část tzv. Uživatelská, zajišťuje 

interakci s b žným návšt vníkem webové aplikace. V této části byl kladen důraz na 

SEO optimalizaci, p ístupnost a validitu kódu. Druhá část se nachází ve složce admin. 

Tato Administrátorská část zajišťuje administrátorovi upravovat specifikace webové 

aplikace, p idávat a upravovat stránky a další úkony, které jsou p ístupné pouze správci 

webové stránky. 
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4.5.2 Architektura MVC 

P i návrhu ešení byla použita architektura MVC. Tato architektura d lí aplikaci na 3 

logické části, p ičemž lze upravovat jednotlivé části samostatn  s minimálními dopady 

na ostatní části. První částí je Model, který p edstavuje datový a funkční základ celé 

aplikace. Další částí je View, který zobrazuje uživatelské rozhraní, výstup dat na 

obrazovku a interakci s uživatelem. Poslední částí je Controller, který ídí tok událostí 

v aplikaci. 

Ob  části aplikace, jak Uživatelská, tak Administrátorská mají vlastní nezávislou MVC 

strukturu. Ta je realizována Modelem, který obsahuje funkce pro komunikaci 

s databází. Dále pak pro každou stránku unikátní šablonou ĚViewě, která obsahuje 

HTML a CSS kód. A jednotlivými Controllery, které ídí celou aplikaci. 

4.5.3 Struktura administrátorského rozhraní 

P i tvorb  uživatelského rozhraní byl kladen důraz na snadné používání a p ehlednou 

orientaci. Této snaze odpovídá i návrh orientační struktury. Snahou bylo minimalizovat 

množství stránek a sdružovat funkční prvky podle funkcionality p i součastném 

dodržení maximální p ehlednosti a intuitivnosti používání. 
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Obr. 3 Hiearchie stránek administrátorského rozhraní (Zdroj: Vlastní zpracováníě 

4.5.3.1 Správa obsahu 

Tato stránka obsahuje výpis veškerých stránek webové prezentace tak, jak to bylo 

popsáno ve funkčním modelu v části U1. Každý ádek tabulky odpovídá jedné stránce. 

Vlevo je zobrazen název dané stránky a v dalších buňkách p íslušného ádku jsou 

odkazy pro manipulaci s danou stránkou. Tabulka obsahuje odkazy, pomocí nichž je 

možné danou stránku upravit, posunout v hierarchii a smazat. 
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Obr. 4 Administrátorské rozhraní - Správa obsahu (Zdroj: Vlastní zpracováníě 
 

4.5.3.2 Upravit stránku 

Funkcionalita této stránky vychází z U12 funkčního modelu. Tato stránka obsahuje 

formulá  pro úpravu textové části dané kategorie. Formulá  je vypln ný aktuáln  

uloženými daty o dané kategorii. Konkrétn  se jedná o její název, titulek a samotnou 

textovou část. Pod formulá em na úpravu textové části webové stránky je možné 

vkládat fotografie realizovaných výrobků. Samotná fotografie může být obohacena o 

detailní popis a je zde možnost tento popis zm nit, p ípadn  fotografii smazat. 

4.5.3.3 Přehled odeslaných obchodních sdělení 

Tato stránka nabízí p ehled odeslaných reklamních sd lení včetn  jejich obsahu a data 

odeslání tak jak to bylo popsáno v U22 ve funkčním modelu.  
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4.5.4 Realizace funkční části U33 – změna hesla 

V této kapitole je uvedena ukázka realizace funkční části U33 – zm na hesla. Jedná se o 

vý ez z PHP skriptu. Celý skript spolu s ostatními realizacemi funkčních částí jsou 

umíst ny v p íloze.  

 

 

 
Obr. 5 Realizace U33 změna hesla (Zdroj: Vlastní zpracováníě 
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Obr. 6 Funkce pro realizace U33 úprava hesla (Zdroj: Vlastní zpracováníě 
 

4.5.5 Optimalizace pro vyhledávače 

Co se týče on-page SEO faktorů aplikace se snaží vyjít vst íc moderním vyhledávačům. 

Toho je docíleno n kolika mechanizmy, které umožňují uživateli aplikace nejlépe 

využít možností, které on-page SEO optimalizace nabízí. V prvé ad  se jedná o úpravu 

hlavičky dokumentu. Zde je nejdůležit jší tag <title>. Ten slouží nejen jako jeden 

z nejdůležit jších parametrů SEO analýzy, ale také se zobrazuje v záhlaví prohlížeče 

jako nadpis prezentace. Každá jednotlivá stránka prezentace umožňuje uživateli 

vytvo ení unikátního titulku pro volbu vhodných klíčových slov. Tento titulek je z pravé 

strany dopln n o název firmy, což v p ípad  nevypln ní titulního textu stále zachovává 

nejdůležit jší klíčová slova v tomto tagu. Dalším důležitým prvkem v hlavičce jsou 

meta tagy. Z t chto tagů je nejdůležit jší meta tag keywords. Tento tag obsahuje klíčová 

slova odpovídající kontextu nabídky podniku a jejích dalších údajů. Dalším meta tagem 

je description. Tento tag udává stručné informace o stránce. Tento text je také často 

použit jako popis stránky ve výsledcích vyhledávání. Dalším faktorem podporující SEO 
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optimalizaci je skutečnost, že p i editaci p ípadn  vytvá ení nových stránek je uživateli 

co možná nejvíce usnadn no formátování textu pomocí HTML tagů pro nadpisy a 

zdůrazn ní.  

 

Obr. 7 Hlavička dokumentu (Zdroj: Vlastní zpracováníě 

4.5.5.1 robost.txt 

Jednoduchý textový soubor robots.txt v ko enovém adresá i slouží ke komunikaci 

s vyhledávacími roboty vyhledávačů. Umožňuje omezení indexace jednotlivých 

souborů na webu nebo celých adresá ů. Pro účely této aplikace není nutné, aby 

docházelo k indexaci celé části administrátorského rozhraní. Hv zdička v kódu značí, že 

se omezení vztahuje na všechny vyhledávací roboty. 

4.5.5.2 Validita 

Jak již bylo ečeno v kapitole 2.7, validní kód je základem pro dobré hodnocení ze 

strany vyhledávačů. Pro testování byl použit validátor od konsorcia W3C. HTML 

výstup webové prezentace byl shledán validním. 

4.5.6 Systémové zprávy 

P i zpracování jakéhokoli formulá e odeslaného uživatelem je nutné p esm rovat 

uživatele na jinou stránku, než byla stránka se zpracováním daného formulá e. 

Vypisování t chto zpráv pomocí PHP funkcí pro výpis et zce na obrazovku je 

nevhodné, práv  kvůli následnému p esm rování. P i realizaci ešení bylo nutné 
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vytvo it mechanizmus, který uloží požadovanou zprávu o výsledku dané operace či 

zpracování formulá e a po p esm rování vypíše zprávu uživateli na obrazovku. Tento 

mechanizmus byl realizován pomocí dvou funkcí. Samotné zprávy jsou ukládány 

pomocí cookie, tedy mechanizmu na ukládání informací na stran  klienta. Informace 

v cookie jsou sice v závislosti na nastavení serveru po určité dob  mazány, nicmén  

obsah zpráv se vztahuje k bezprost edn  p edcházející akci, která následovala p ed 

p esm rováním, tudíž jejich uchování není nutné na dobu delší než n kolik vte in. 

První funkce zpráv  p i azuje unikátní index a uloží ji do cookie. Tento způsob 

umožňuje uchovávat v cookie více zpráv. Funkce pro vypisování zpráv vrací pole se 

zprávami kde klíčem je jejich unikátní index a následn  je vymaže z úložišt . 

 

Obr. 8 Funkce pro systémové zprávy (Zdroj: Vlastní zpracováníě 
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4.5.7 Zabezpečení 

P ihlašování do administrační části aplikace je realizováno pomocí P ihlašovacího 

jména a hesla. Heslo je v aplikaci uloženo nikoli v čisté podob , ale jako hash, tedy 

digitální otisk. P i kontrole zadaného hesla se porovnává digitální otisk vloženého 

et zce znaků s digitálním otiskem v databázi. Pro zvýšení bezpečnosti je heslo 

v databázi i heslo zadané uživatelem opat eno o tzv. salt. Jedná se o et zec znaků, který 

prodlouží heslo p ed vstupem do hashovaní funkce. Uživatel aplikace má možnost své 

heslo zm nit. Tato zm na je podmín na znalostí aktuálního hesla, což p edejde 

ohrožení, kdy by se útočník dokázal p ihlásit do administrátorského rozhraní bez 

znalosti hesla. 

Po p ihlášení do systému je identita uživatele uchovávána pomocí Session, což 

p edstavuje nejbezpečn jší možnost uchování informací spojených s konkrétním 

počítačem. Toto ešení má tu nevýhodu, že uživatel může ve svém prohlížeči tento 

způsob ukládání informací zakázat. D íve se používali dílčí způsoby p enosu identity 

mezi stránkami, ty ale razantn  snižovali bezpečnost autentizačních mechanismů. Proto 

mechanizmus autorizace tohoto návrhu ešení vyžaduje povolené ukládání dat pomocí 

Session. 

Hodnoty jakýchkoli textových et zců, které zadává návšt vník stránky, jedná se tedy o 

email pro odesílání obchodních sd lení a kontaktní formulá  jsou opat eny o 

escapování. Jedná se o mechanizmus na p evod znaků, které mohou nabývat v daném 

kontextu speciální význam na jiné odpovídající sekvence. Tento mechanizmus 

zabraňuje situacím, kdy návšt vník webové prezentace zadá ať už úmysln  nebo 

neúmysln  HTML kód do p ístupných formulá ů na webu. 

4.6 Finanční zhodnocení 

P ed samotnou fází ostrého provozu webové prezentace je nutné zvážit n kolik dalších 

možností. Jednak by bylo vhodné využít služeb profesionálního copywritera pro 

vytvo ení poutavých textů bohatých na klíčová slova, což pomůže lepšímu umíst ní ve 

vyhledávačích. Dále pak je nutné využít služeb grafika pro vytvo ení designu webové 

prezentace. 
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Do kalkulací provozních nákladů je nutné zahrnout cenu hostingu, tedy pronájem 

prostor na webu pro používání prezentace. V p ípad  hostingu je nutné, aby podporoval 

používání skriptovacího jazyka PHP a aby na serveru byl umíst n databázový systém 

MySQL. Nicmén  využití t chto technologií pro hosting webů se stává standardem a 

tak pro pot eby této webové prezentace je výb r poskytovatelů hostingu široký. 

V dalším kroku bude nutné vynaložit finanční prost edky na po ízení domény. 

Cena webové prezentace takového rozsahu je zhruba 10 000 Kč. Což považuji za 

p im enou cenu vzhledem k specifickým požadavkům podniku na funkcionalitu 

webové prezentace a náročnosti tvorby. 

4.7 Zhodnocení 

Výsledná webová prezentace svoji funkcionalitou splňuje požadavky podniku a 

umožňuje jeho kvalitní propagaci. Webová prezentace umožňuje majiteli podniku nebo 

jiné pov ené osob  upravovat texty na webu, p idávat a mazat stránky. Dále pak ke 

každé stránce p idávat a upravovat fotografie včetn  popisu. Návšt vník webu má 

možnost p idat svoji emailovou adresu do databáze, na tyto emaily je následn  možné 

odesílat obchodní sd lení. Tyto obchodní sd lení lze revidovat a sledovat jejich 

úsp šnost. Kód webové prezentace je validní a odpovídá pot ebám optimalizace pro 

vyhledávače.  
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5 Závěr 

Stanoveným cílem práce bylo vytvo it webovou prezentaci pro konkrétní podnik. 

Tohoto cíle bylo dosaženo a navržené webové stránky splňují specifické požadavky 

podniku a dodržují webové standardy. 

V druhé kapitole byla popsána problematika tvorby webových prezentací, webových 

technologií a trendů. V t etí kapitole byly popsány informace o podniku a jeho aktuální 

situace podle SWOT analýzy. V kapitole 3.3 byly popsány požadavky podniku na 

webovou prezentaci. Na základ  t chto požadavků byl v následující kapitole 4.1 

sestaven funkční model. Následn  byl funkční model realizován pomocí PHP skriptů a 

byly vytvo eny šablony s HTML kódem. Dílčí části tohoto procesu jsou popsány 

v následujících kapitolách, které se zabývají popisem vytvo eného ešení včetn  

důležitých částí prezentace a popisem st žejních bodů pomocí zdrojových kódů. 

Vzhledem k tomu, že p ed samotnou tvorbou prob hla analýza konkurenčních webů, 

výsledná webová prezentace eliminuje zjišt né nedostatky konkurenčních webů a 

umožňuje vyzdvihnutí konkurenčních výhod podniku a osobit jší p ístup p i prezentaci 

podniku. Výsledná prezentace poskytuje kvalitní základ pro optimalizaci pro 

vyhledávače a umožňuje další rozši ování funkcionality pro p ípadné následné 

požadavky podniku. 
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Příloha 1: Obsah přiloženého CD 

P iložené CD obsahuje webovou prezentaci, tedy adresá ovou strukturu, PHP skripty a 

šablony. 

 


