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Abstrakt  

Bakalářská práce se zabývá moţností propagace Svazku obcí Moravia, se zaměřením na 

soustředěnou propagaci pomocí společných webových stránek. Svazek obcí Moravia 

(dále mikroregion Moravia) slučuje 7 obcí:  Výrovice, Višňové, Horní Dunajovice, 

Tvořihráz, Ţerotice, Trstěnice a Dţbánice. Teoretická část bakalářské práce popisuje 

pojmy a publikované poznatky vztahující se k tématu. Praktická část představuje 

konkrétní zpracování návrhu internetových stránek. Je zde popsán současný stav. 

Následně je navrţeno řešení a jeho realizace.  

 

Abstract 

This bachelor deals with the possibility of promotion “Svazek obcí Moravia”, with a 

focus on the promotion of concentrated using a common website. The Svazek obcí 

Moravia (microregion Moravia) consists of seven villages: Výrovice, Višňové, Horní 

Dunajovice, Tvořihráz, Ţerotice, Trstěnice and Dţbánice. The theoretical part of this 

thesis describes relevant terms and published facts relating to the topic. The practical 

part presents the specific processing of web pages. There is described the current 

situation. Subsequently, the proposed solution and its implementation. 
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Úvod  

Jako téma své bakalářské práce jsem zvolil návrh internetových stránek. V této 

práci budu rozebírat jednotlivé pouţité technologie při tvorbě internetových stránek 

mikroregionu. Stručně popíši jejich historii a pouţitelnost a následně tyto teoretické 

znalosti vyuţiji při realizaci samotné webové prezentace. 

V současné době jsou internetové stránky jedním z hlavních zdrojů získávání 

informaci a jsou důleţitou součástí prezentace. Kvalitní zpracování stránek můţe mít 

významnou úlohu v oslovení zákazníka a to oproti obvyklým médiím s minimálními 

náklady a jednoduchou formou.  

Pro prezentaci mikroregionu je nejdůleţitější přehlednost a aktuálnost 

zobrazovaných informací. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 

Mikroregion Moravia v současné době nedisponuje ţádnými funkčními 

internetovými stránkami, proto je cílem této bakalářské práce navrhnout a vytvořit tyto 

stránky, které by měly svým obsahem a celkovou strukturou zaujmout potencionální 

zákazníky, kteří svůj zájem směřují ke kultuře, památkám, přírodním zajímavostem a 

dalším v této oblasti. 

Mezi dílčí cíle patří nepřekročení poţadovaných měsíčních nákladů na provoz, 

stanovených představiteli mikroregionu a poţadavky na splnění veškerých optimalizací 

(SEO). 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 INTERNET 

Internet je zkratka výrazu interconnected networks (propojené sítě). Jedná se o 

veřejně dostupný systém propojených sítí, který umoţňuje sdílení dat. K tomu je 

vyuţíváno mnoho protokolů (pravidel), které definují, jakým způsobem mají být data 

přenesena. 

2.1.1 Historie 

První experimentální síť vznikla v roce 1969 pod názvem ARPANET. Tento název 

vznikl od názvu organizace, která tento projekt zaštítila, ARPA (Advanced Research 

Project Agency). Do poloviny osmdesátých let se ARPANET (Internet) nijak moc 

nerozvíjel. Vyuţívali ho především vládní a vojenské organizace. V roce 1980 přišel 

Tim Berners-Lee, vědec švýcarského institutu CERN, s myšlenkou hypertextu, který 

měl usnadnit sdílení a aktualizaci informací mezi vědci. První prototyp WWW serveru 

s názvem httpd předvedl ke konci roku 1990. První webové stránky byly spuštěny 6. 

srpna 1991 na adrese http://info.cern.ch/. Prvním webovým prohlíţečem byl prohlíţeč 

s názvem WorldWideWeb. Ten byl i prvním WYSIWYG HTML editorem, později byl 

přejmenován na Nexus. (14) 

 V roce 1981 bylo propojeno přes 200 počítačů z oblastí armády, školství a 

výzkumu. O rok později tedy v roce 1982 byl přijat standard protokolu TCP/IP. Ten 

umoţnil zefektivnit komunikaci mezi počítačem nezávisle na operačním systému. Po 

upuštění od původní myšlenky vyuţití internetu pro vojenské účely se internet začal 

vyuţívat pro distribuované výpočty. Prvních 1000 počítačů bylo pomocí Internetu 

propojeno v roce 1984. V roce 1991 pozdější zakladatel konsorcia W3C definoval URL 

(internetová adresa), HTTP (přenosový protokol) a HTML (značkovací jazyk pro 

webové stránky). Tím byly poloţeny základy internetu, který známe dnes. (25) 

V roce 1992 uţ bylo k Internetu připojeno více neţ jeden milion počítačů. Největší 

rozmach zaznamenal Internet od roku 1993. V té době jiţ existovalo 50 WWW serverů 

a byl vyvinut standard WWW. O rozvoj sluţby WWW se od roku 1994 stará instituce 

WWW Consorcium (W3C). Tato instituce sdruţuje lidi, kteří se podíleli na prvních 

krůčcích WWW z ústavu CERN, techniky z MIT a institutu INRIA. Ředitelem tohoto 
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konsorcia je jiţ zmiňovaný tvůrce WWW Tim Berners-Lee. Do roku 1995 se počet 

počítačů zdvojnásobil. Na celém světě to bylo přibliţně 20 miliónů uţivatelů z toho 

kolem dvou miliónů jen v USA. V roce 2000 to pak bylo přes 300 miliónů uţivatelů. 

(14) 

2.2 PHP 

Název PHP vychází z anglického názvu Personal Home Page. Jedná se o 

hypertextový preprocesor. Ten na server interpretuje stránky HTML popřípadě XHTML 

s vlastními příkazy před jejich odesláním ke klientovi. PHP tedy umoţňuje vkládat 

vlastní skripty přímo do stránek. Podobně lze vkládat do hypertextových stránek 

například I kód v JavaScriptu. Rozdílem mezi PHP a JavaScriptem je především v 

interpretaci. PHP je interpretováno na serveru, naopak JavaScript je interpretovaný aţ 

klientem. (1) 

Tento skriptovací jazyk je pouţíván zejména pro tvorbu formulářů, anket nebo 

ještě pro vytvoření diskusního fóra. Popřípadě pro vytvoření skriptu pro zobrazování 

novinek a podobně. 

2.2.1 Historie a verze PHP 

 PHP/FI  

PHP je nástupcem staršího produktu zvaného PHP/FI ( Personal Home Page / 

Forms interpreter), který obsahoval něco málo ze základní funkcionality, jak ho známe 

dnes. PHP/FI vytvořil Rasmus Lerdorf v roce 1995, na počátku jako jednoduchou sadu 

skriptů v jazyce Perl pro zpracování záznamů o přístupech k jeho webu. Tuto sadu 

nazval 'Personal Home Page Tools'. (11) 

V roce 1997 se PHP/FI 2.0, druhá implementace psaná v C, stala kultovní 

záleţitostí pro (odhadem) tisíce uţivatelů po celém světě, a s přibliţně 50.000 

doménami oznamujícími nainstalované PHP/FI, coţ čítalo zhruba 1 % všech domén na 

Internetu. (11) 

 PHP/FI 2.0 

Tato verze byla oficiálně uvolněna aţ v listopadu 1997, poté co strávilo většinu 

svého ţivota v betaverzích. Krátce nato bylo následováno první alfaverzí PHP 3.0. (11) 
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 PHP 3 

PHP 3.0 byla první verze, která se velmi blíţila takovému PHP, jak ho známe 

dnes. Vytvořen byl roku 1997 Andi Gutmansem a Zeevem Suraskim jako kompletně 

přepsaný celek verze PHP/FI 2.0 Ve snaze spolupracovat a zahájit budování se rozhodli 

Andi, Rasmus a Zeev pracovat společně a prohlásit PHP 3.0 za oficiálního nástupce 

PHP/FI 2.0. (11) 

Moţnosti rozšíření přilákaly tucty vývojářů, kteří se připojili a vytvořili nové 

rozšiřující moduly. Toto byl nesporně klíč k obrovskému úspěchu PHP 3.0. Jiným 

klíčovým prvkem v PHP 3.0 byla podpora objektově orientované syntaxe a mnohem 

silnější a konzistentnější syntaxe jazyka. (11) 

Na konci roku 1998 vyrostlo PHP do rozsahu instalací v řádu (odhadem) desítek 

tisíc uţivatelů a stovek tisíc Webů. V době svého vrcholu bylo PHP 3.0 instalováno na 

přibliţně 10 % všech WWW serverů na Internetu. (11) 

PHP 3.0 bylo oficiálně uvolněno v červnu 1998, poté co strávilo cca 9 měsíců ve 

veřejném testování. (11) 

 PHP 4  

Cílem návrhu bylo zvýšit výkon pro sloţité aplikace a zlepšit modularitu kódové 

báze PHP.  S PHP 3.0 byly schopny takové aplikace pracovat pouze s podporou široké 

škály databází a API od jiných tvůrců. V polovině roku 1999 byl uveden nový engine, 

nazvaný 'Zend Engine' (sestaven z jejich křestních jmen, Zeev a Andi), který úspěšně 

splnil cíle návrhu. Ke zvýšenému výkonu této verze, přidává PHP 4.0 další klíčové 

prvky, jako je podpora pro mnoho WWW serverů, HTTP sessions, buffering výstupu, 

bezpečnější způsoby zpracování vstupů uţivatele a mnoho nových jazykových 

konstruktů. (11) 

Dnes pouţívají PHP (odhadem) stovky tisíc vývojářů a nainstalované PHP hlásí několik 

milionů serverů - tj. přes 20 % domén na Internetu. (11) 
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 PHP 5 

PHP 5 bylo vydáno v červenci 2004 po dlouhém vývoji a řadě předverzí. Je 

řízeno hlavně svým jádrem, Zend Engine 2.0, s novým objektovým modelem a tucty 

nových vlastností. (11) 

Poslední verze PHP 5.3.5 byla vydána 6. Ledna 2011.  

2.2.2 Výhody PHP 

 PHP je specializované na webové stránky. 

 Rozsáhlý soubor funkcí v základní knihovně PHP (přes pět a půl tisíce), další 

funkce v PECL (PHP Extension Community Library). 

 Nativní podpora mnoha databázových systémů. 

 Multiplatformost. 

 Velká podpora na hostingových sluţbách – PHP je standardem, který najdeme 

všude.  

 Velké mnoţství projektů a kódů, které lze zdarma vyuţít. 

 Dobrá dokumentace (v anglickém jazyce) 

2.2.3 Nevýhody PHP 

 Jazyk PHP není nikde kompletně definován, je popsán pouze jeho implementací. 

 Mírně nekonzistentní vývoj v minulosti, který si s sebou PHP nese dosud. 

 Nekonzistentní pojmenování funkcí, např.:  

o např. strpos(), strchr(), ale str_replace(), str_pad(). 

o Nejednotné názvosloví skupin funkcí 

 Nejednotné pořadí parametrů. 

 Ač jazyk podporuje výjimky, jeho knihovna je pouţívá jen zřídka. 

 Slabší podpora Unicode, pouze přes PHP knihovnu (v PHP 6 má být Unicode 

řetězec jako základní typ). 
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2.3 JavaScript 

Jedná se o programovací jazyk, který je vestavěný do webového prohlíţeče. Jedná 

se o jeden z nejlepších způsobu, jak přidat dialog na webové stránky. Jedná se také o 

jediný programovací jazyk, který lze pouţít ve většině prohlíţečů a který s tímto 

prohlíţečem také spolupracuje. Ostatní programovací jazyky například jiţ zmiňované 

PHP nemá přístup k obrázkům, formulářům, ani do oken tvořící webové stránky. (5) 

Jeho syntaxe patří do rodiny jazyků C/C++/Java. Slovo Java je však součástí jeho 

názvu pouze z  marketingových důvodů a s programovacím jazykem Java jej vedle 

názvu spojuje jen podobná syntaxe.  

2.3.1 Historie JavaScriptu 

Java Script byl původně obchodním názvem implementace společnosti Netscape, 

kde byl vyvíjen pod názvem Mocha, později LiveScript a to Brendanem Eichem 

z Micro Unity, systémového inţenýrství. Ohlášen byl společně se společností Sun 

Microsystems 4. prosince 1995 jako doplněk k jazykům HTML a Java. Pro verzi firmy 

Microsoft je pouţit název Jscript. Jscript je podporován platformou. NET. (13) 

V červenci roku 1997 byl standardizován asociací ECMA (Europen Computer 

Manufacturers Association) a v srpnu 1998 ISO (International organization for 

standardization ). Tato standardizovaná verze je pojmenována jako ECMAscript a z ní 

odvozeny další jako např. ActionScript. (13) 

2.3.2 Výhody JavaScriptu 

 vyuţívá objektů prohlíţeče a zabudovaných objektů 

 syntaxí podobný jazykům C a Java 

 malá velikost a moţnost umístit přímo v těle XHTML,HTML 

2.3.3 Nevýhody JavaScriptu 

 case sensitivní -záleţí na velikosti písem v zápisu 

 JavaScript funguje pouze v prohlíţeči. 

 uţivatel můţe JavaScript zakázat 
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 existují různé odlišné verze jazyka i prohlíţečů, coţ vede k častým chybám. 

 neumí přistupovat k souborům (kromě cookies) ani k ţádným systémovým 

objektům. 

 neumí ţádná data uloţit (jen cookies). 

2.4 HTML 

Zkratka HTML vznikla z anglického názvu HyperText Markup Language. Jedná 

se o značkovací jazyk, který je určen pro tvorbu WWW stránek. Tento jazyk je aplikací 

dřívějšího jazyka SGML (Standard Generalized Markup Language). Značkovací jazyk 

HTML byl a stále je zpětně ovlivňován vývojem webových prohlíţečů. Byl navrţen 

v roce 1990, současně s protokolem pro jeho přenos v počítačové síti http (HyperText 

Transfer Protocol) a první webový prohlíţeč s názvem WorldWideWeb. 

2.4.1 Historie HTML 

 Verze 0.9 – Vydána v roce 1991. Bez podpory grafického reţimu (vytvořil Tim 

Berners-Lee). 

 Verze 2.0 – standard z roku 1995. První verze odpovídající syntaxi SGML. 

K původní specifikaci byly přidány formuláře a podpora grafiky.(7) 

 Verze 3.2 – Vydána v lednu 1997. Verze HTML 3.0 nebyla jako standard přijata 

pro svoji sloţitost. Tuto verzi a všechny následující jiţ vydává W3C. K jazyku 

byly přidány tabulky, zarovnání textu a stylové elementy pro ovlivnění vzhledu. 

(19) 

 Verze 4.0 – Vydána v prosinci 1997. Přibyli některé nové prvky pro tvorbu 

formulářů, tabulek a především byly standardizovány rámy (frames). V této 

verzi byly také poprvé zamítnuty některé prezentační elementy. (20) 

 Verze 4.01 – vydána v prosinci 1999. Tato verze měla být poslední. Po ní se 

mělo přejít na značkovací jazyk XHTML. (21) 

o HTML 4.01 Strict DTD 

o HTML 4.01 Transitional DTD   

o HTML 4.01 Frameset DTD  



 

18 

 

 Verze 5 – Verze, která je ve vývoji od roku 2007. Dokončení se odhaduje mezi 

lety 2010 – 2012. Má být bez závislosti na SGML. (23) 

2.4.2 Struktura dokumentu 

Kaţdý dokument psaný v jazyce HTML má svoji předepsanou strukturu. Musí 

obsahovat tyto části: (24) 

 Deklarace DTD (povinná od verze 4.01) je označena direktivou <!DOCTYPE. 

Musí být označena příslušnou verzí strict, transitional nebo frameset. 

 Kořenový element – element html reprezentuje celý dokument. Tento element je 

povinný. Nemusí však být označen značkami <html> a </html>. Tyto značky si 

prohlíţeč umí doplnit sám. 

 Hlavička elementu obsahuje metadata, která jsou k celému dokumentu. Jako 

metadata jsou informace jako například autor (author), klíčová slova 

(keywords), copyright a další. Jako u kořenového elementu tento element je 

povinný ale není povinná značka <head> a </head>.  

 Tělo elementu obsahuje text dokumentu. Element je povinný ale znovu nejsou 

povinné značky <body> a </body> 

Příklad struktury HTML dokumentu: 

 

Obrázek 1: Struktura HTML dokumentu (zdroj vlastní) 
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2.5 XHTML 

Zkratka XHTML znamená eXtensible HyperText Markup Language, tj. 

„rozšířitelný hypertextový značkovací jazyk“.  Jinak by se dalo říci, ţe se jedná o jazyk 

odkazující na jiné stránky (hypertext), jenţ se píše značkami, definovanými pro daný 

jazyk (markup). Písmeno X na začátku (extensible) je dáno jeho vznikem. Vznikl totiţ 

rozšířením ze staršího jazyka HTML a je moţné dále ho rozšiřovat o nové funkce. (3) 

Přesněji vznikl kombinací jazyků HTML a XML. Jako jazyk HTML je určen pro 

publikování webových stránek. Struktura XHTML je téměř stejná jako u jazyka HTML. 

Je zde pouze několik rozdílů v zápisu. 

2.5.1 Hlavní rozdíly oproti HTML 

Mezi hlavní rozdíly XHTML oproti HTML jsou: (27) 

 V XHTML musí být všechny značky (tagy) ukončené a to i nepárové například 

<meta>, <br>, <hr>, <img> a další. Existují tři varianty zápisu. První je klasické 

označení jako u párových tagů tedy <img></img>. Další moţností je <img/> a 

poslední <img />. Doporučené je pouţívat poslední variantu s mezerou. 

 Všechny tagy a atributy musí být napsány malými písmeny. Jazyk XHTML je 

stejně jako jazyk XML, ze kterého vychází, case sensitive (záleţí na velikosti 

písma) a tagy i atributy jsou deklarované s malými písmeny.  

 Hodnoty atributů musí být v uvozovkách.  

 Na začátku dokumentu musí být XML deklarace. Není povinná pouze v případě, 

kdyţ je dokument kódován pomocí UTF-8 nebo je určeno kódování vyšším 

protokolem například http.  

2.5.2 Verze XHTML 

 XHTML 1.0 - První specifikace vyšla v roce 2000. Cílem bylo přizpůsobit 

jazyk HTML, tak aby vyhovoval podmínkám tvorby XML dokumentu a zároveň 

si zachoval zpětnou kompatibilitu. Poté byla tato verze zrevidována a od roku 

2002 existuje ve třech verzích: (27) 
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o XHTML 1.0 Strict – Předpokládané vyuţití s kaskádovými styly (CSS), 

nesmí totiţ obsahovat některé tagy určené k formátování dokumentu. 

o XHTML 1.0 Transitional – Tato verze je určená pro přechod starších 

dokumentů na XHTML.  Oproti verzi XHTML 1.0 Strict jsou povolené 

některé zakázané formátovací tagy. Hodí se pro starší prohlíţeče, které 

neumí dobře zpracovávat kaskádové styly. 

o XHTML 1.0 Frameset – K verzi XHTML 1.0 Transitional je přidána 

ještě podpora rámců (framů), které se pro návrh pouţívaly spíš 

v minulosti. Dnes uţ se nepouţívají. 

 XHTML Basic 1.1 – Z roku 2008 cílena na mobilní aplikace (minimální sada 

modulů pro tvorbu XHTML dokumentu). (30) 

 XHTML Mobile Profile (XHTML MP) – Postaveno na verzi XHTML Basic. 

Určeno pro mobilní telefony. Podpora WAP 2.0. 

 XHTML 1.1 – Z roku 2001. Je hodně podobné verzi XHTML 1.0 Strict. 

Vynechává téměř všechny prezentační moduly. (28) 

 XHTML-Print – Poslední doporučení z roku 2006. Tato verze je zaměřena na 

tiskový výstup. (26) 

 XHTML 2.0 – Poslední pracovní návrh z roku 2006. Není zpětně kompatibilní 

se svými předchůdci. V prosinci 2009 byl vývoj XHTML 2.0 ukončen. (29) 

 XHTML 5.0 – Součást specifikace HTML 5. Poslední návrh vyšel v roce 2009. 

(12) 

2.5.3 Syntaxe XHTML 

 Všechny tagy a jejich atributy musí být psané malými písmeny. Pokud 

nepouţijeme speciální (vlastní) DTD dokument ve kterém jsou deklarovány 

jinak 

 Všechny tagy musí být ukončené. Například v HTML <br> v XHTML jsou dvě 

varianty zápisu <br></br> nebo zkrácené <br /> 

 Hodnoty atributů musí být v uvozovkách 

 Na začátku xhtml dokumentu musí být XML deklarace 
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Příklad struktury XHTML dokumentu: 

 

Obrázek 2: Struktura XHTML dokumentu (zdroj vlastní) 

2.6 CSS 

Neboli kaskádové styly (CSS = Cascading Style Sheets). Tyto styly umoţňují 

formátování dokumentu. Definují vlastně způsob prezentace v jednotlivých koncových 

zařízeních, určují vzhled a styl jednotlivých prvků dokumentu XHTML, nezasahují 

však do jeho struktury. Tato skutečnost je právě výhodou kaskádových stylů. Umoţňují 

tak oddělení obsahu od definování vzhledu, čímţ se práce zpřehledňuje. (3) 

2.6.1 Historie CSS 

Vývoj CSS souvisel s vývojem webových prohlíţečů, které se snaţili 

implementovat podporu tohoto standardu. První specifikace CSS 1 vyšla v roce 1996 a 

umoţňovala definovat fonty, barvy, mezery mezi slovy, zarovnání textu, okraje a 

pouţití tříd. Do verze CSS2 z roku 1998 byla přidána moţnost absolutního a relativního 

pozicování, z-index a další. V současné době je ve vývoji verze CSS 3, některé 

z vlastností z této verze jsou jiţ podporovány nejpouţívanějšími prohlíţeči. (8) 

2.6.2 Selektory 

Kaskádové styly (CSS) jsou definovány pomocí mnoha různých selektorů a jejich 

kombinací. Mezi ty základní patří. (10) 

 body – Deklarace bude platit pro všechny výskyty elementu body. 

 body p – Deklarace bude platit pro všechny elementy p v elementu body. 
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 body>div – Deklarace bude platit pro všechny elementy div, které jsou dětmi 

elementu body. 

 .trida – deklarace budou platit pro všechny elementy, které mají nastavenou 

třídu trida. V HTML to znamená přidat atribut class. 

 #id – Deklarace bude platit pro všechny elementy, které mají nastavený 

identifikátor id. V HTML atribut id. 

 sel1, sel2, sel3- Takto můţeme selektory spojovat. Následující deklarace bude 

platit pro všechny selektory. 

2.6.3 Vlastnosti a jejich hodnoty 

Pomocí selektorů se odkazujeme na konkrétní elementy, kterým chceme přiřadit 

nějaké vlastnosti respektive jejich hodnoty.  

Pro vyjádření velikosti můţeme v CSS pouţít tyto jednotky: 

 Pixely (px) 

 Milimetry (mm) 

 Centimetry (cm) 

 Palce (in) 

 Typografické body (pt) 

 Pica (pc) 

 Šířka velkého M (em) 

 Výška malého x (ex) 

Pro vyjádření barev je moţné pouţít: 

 Konkrétní název barvy například blue - (modrá barva) 

 RGB model například rgb (0,0,255) nebo #0000ff - (modrá barva) 

Některé vlastnosti pro stylizování: 

 Písmo 

o Font-family(druh písma například Arial) 

o Font-style (styl písma například italic) 

o Font-weight (váha písma například bold) 

o Font-variant (varianta například small-caps) 
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o Font-size (velikost písma například large) 

 Rámování  

o Border-style (styl orámování) 

o Border-color (barva orámování) 

o Border-width (velikost rámu) 

 Zarovnání 

o Text-align (zarovnání textu například center – na střed) 

2.6.4 Připojení CSS do webové stránky 

Pro připojení CSS do webové lze vyuţít několik moţností. Nejčastěji se v praxi 

vyuţívá připojení pomocí odkazu na externí soubor. (31) 

 Přímý zápis stylu pomocí atributu style. Pravidla platná pouze pro element, ve 

kterém jsou zapsána. V praxi je zapsané takto. 

 

 <p style="color: red; text-decoration: underline"> 

 

 Zápis stylů do elementu style. Styly budou platit pro celou stránku dle 

předepsaných selektorů. 

 

 <style type="text/css"> 

 #hlavicka{ 

  width: 200px; 

   height: 450px; 

 } 

 </style> 

 

 Pomocí externího souboru. V hlavičce dokumentu pomocí elementu link. 

  

 <head> 

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

 </head> 
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2.6.5 Výhody a nevýhody CSS 

 Větší moţnosti formátování. Pozicování například bloku textu pomocí CSS 

vlastnosti padding a margin. V HTML by se toto pozicování muselo dělat 

pomocí sloţitého vnořování tabulek. 

 Jednodušší údrţba, formátování webové prezentace. Například pokud chceme 

změnit barvu textu nebo nadpisu nemusíme procházet HTML kód. Stačí změnit 

pouze jednu vlastnost externího CSS souboru, který je připojen (pomocí 

elementu link) ke kaţdé stránce. 

 Oddělení stylu od obsahu HTML. V dokumentu HTML pouze obsah a tagy 

v CSS dokumentu definice pro definování vzhledu stránek. 

 Jednotlivé vlastnosti CSS lze dynamicky měnit pomocí JavaScriptu. 

 Pomocí CSS lze formátovat jakýkoliv jazyk XML.  

 Pomocí CSS můţeme nadefinovat styly pro výstupní zařízení. Například jiné 

styly pro tisk, mobil nebo webový prohlíţeč. 

 Nevýhodou CSS je nedostatečná podpora v nejpouţívanějších prohlíţečích. 

2.7 SEO 

Zkratka SEO (Search Engine Optimization) znamená optimalizace pro 

vyhledávače. Jedná se o techniku, která umoţní lepší umístění internetových stránek ve 

výsledcích hledání internetových vyhledávačů. Podstatou SEO je, ţe vyhledávač najde 

ve své databázi všechny stránky, které obsahují vyhledávanou frázi. Tyto stránky si pak 

interně ohodnotí a dle tohoto hodnocení stránky zobrazuje. 

Je to nejčastější a nejefektivnější způsob zvyšování počtu přístupů na webové 

stránky.  Důvody proč je SEO tak populární jsou dva. Prvním je větší vyuţívání 

fulltextového vyhledávání neţ katalogového vyhledávání, tím se zvyšuje efektivita 

optimalizace. Druhým je relativně nízká investice, která přináší trvalejší uţitek neţ 

většina ostatních reklam. (9) 

Klíčové faktory optimalizace se dělí na dvě části tzv. On-page a Off-page 

faktory. 
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2.7.1 On-page faktory 

Mezi on-page faktory řadíme úpravy webu v rámci konkrétní webové stránky. 

Tyto faktory tedy můţe ovlivnit pouze tvůrce stránek.  

Mezi on-page faktory patří například (18): 

 Validita a sémantika kódu 

 Velikost kódu 

 Kvalitní obsah webových stránek 

 Pouţití nadpisů h1 - h6 (vhodné je nepřeskakovat úrovně nadpisu např. po 

nadpisu h2 vynechat nadpis h3 a pouţít rovnou nadpis h4) 

 Správné uţití klíčových slov (za optimální se povaţuje hustota výskytu mezi 2 – 

7% vyšší hustota výskytu můţe mít negativní efekt) 

 Vhodné vnitřní prolinkování stránek 

 Správně vytvořená hlavička dokumentu (meta description, měl by zde být 

uveden alespoň autor stránky, klíčová slova, description a další) 

 Vhodně zvolená URL adresa, kterou mohou vyhledávače efektivně indexovat. 

2.7.2 Off-page faktory 

Mezi vyhledávači mají off-page faktory větší váhu neţ on-page faktory a to 

především kvůli obtíţnější ovlivnitelnosti. 

Mezi off-page faktory patří například (17): 

 Zpětné odkazy (hlavní a nejdůleţitější faktor, vyhledávače hodnotí mnoţství i 

kvalitu) 

 Příbuznost odkazovaných stránek (vyhledávači jsou lépe hodnoceny stránky 

odkazující mezi oborovými weby) 

 Stáří odkazu 

 Umístění zpětného odkazu ve struktuře stránek 
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2.8 SEM 

Zkratka SEM (Search Engine Marketing) znamená marketing ve vyhledávačích. 

Podstatou SEM je umístění odkazu na propagovaný web na co nejlépe viditelné místo 

ideálně na první stránku ve výsledcích vyhledávání. Jedná se o placenou reklamu, která 

nejčastěji vyuţívá systém PPC (Pay Per Click) umístění na placených pozicích přímo ve 

vyhledávačích (většinou bývají placené první tři odkazy). (22) 

Hlavními rozdíly mezi SEO a SEM tedy je, ţe SEM nepotřebuje ţádné úpravy na 

stránkách a výsledek propagace stránek metodou SEM záleţí na finančních moţnostech 

klienta. (22)  
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3 Analýza problému a současné situace 

3.1 Mikroregion Moravia 

Nachází se na jiţní Moravě 15-35 km severovýchodně od města Znojma. Slučuje 

7 obcí s celkovou rozlohou 66,81 km
2
. Jedná se o malé obce s počtem obyvatel do 

jednoho tisíce. Výjimku tvoří pouze městys Višňové s počtem 1127 obyvatel. Celkový 

počet obyvatel v mikroregionu k 1.1.2008 byl dle zjišťování Českého statistického 

úřadu 3315 osob. (15) 

Vznik mikroregionu Moravia byl motivován ekonomickou neschopností obcí 

samostatně prosazovat rozvojové zájmy. Vzhledem k nízkým rozpočtovým moţnostem 

malých obcí, infrastrukturální nevybavenosti a finanční náročnosti realizace její 

výstavby, zvolily obce moţnost společné koordinace svých zájmů, tvoření projektů a 

moţnost společně předkládat ţádosti o dotace na realizaci projektů. 

 

Prioritami všech obcí je výstavba nebo dokončení výstavby infrastruktury. Jedná 

se o finančně nejvíce zatěţující projekty, které jsou bez dotační pomoci téměř 

nerealizovatelné. Některé obce dosud nemají kanalizaci, vodovod, mají problémy se 

základními potřebami jako například zásobování obce potravinami. Tyto potřeby 

finančně i časově limitují další snahy o rozvoj v oblasti cestovního ruchu a zvelebování 

obcí.  

Kaţdá z obcí má svá specifika a je schopna nabídnout turisticky zajímavé cíle, 

které však jednotlivě nejsou natolik atraktivní a komplexní, aby zabezpečily významný 

příliv turistů. V kombinaci jednotlivých moţností, a za předpokladu kvalitní 

informovanosti o nich, můţe vzniknout turisticky zajímavá nabídka, která se při 

společné prezentaci a dalším rozvoji sluţeb, můţe stát významným rozvojovým prvkem 

celého mikroregionu.  

3.2 Současný stav prezentace mikroregionu Moravia 

V současné době mikroregion Moravia nemá ţádné vlastní webové stránky. Jako 

mikroregion není uváděn ani na webových stránkách jednotlivých obcí. Jediným 

způsobem, jak se můţeme dostat k nějakým informacím o mikroregionu, jsou pouze 
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oficiální portály jako například RIS (Regionální Informační Servis – www.risy.cz). Na 

těchto portálech se však dozvíme pouze základní informace o mikroregionu jako je 

název mikroregionu, jeho forma, účel, pro který byl vytvořen. Dále pak datum zaloţení 

sdruţované obce, kontaktní údaje a je zde k dispozici mapa s vyznačeným územím 

mikroregionu. Problémem je, ţe i na tomto portále jsou data neaktualizovaná.  

 V současné době mikroregion Moravia sdruţuje 7 obcí (Dţbánice, Horní 

Dunajovice, Trstěnice, Tvořihráz, Višňové, Výrovice, Ţerotice). K těmto původním 

sedmi obcím se má připojit další obec (Morašice), obec je jiţ přijata nyní se pouze 

dořešují formality ohledně změn mikroregionu spojené s přijetím této osmé obce. 

Snad jedinou věcí, která je v rámci mikroregionu nějakým způsobem 

prezentována je cyklostezka s názvem „Cyklookruh Mikroregionem Moravia“. Ta byla 

zaloţena za finanční podpory Skupiny ČEZ v roce 2007. Informace o této cyklostezce 

jsou dostupné z několika zdrojů a to třeba na stránkách některých obcí mikroregionu 

(například na webových stránkách obce Ţerotice), na stránkách Skupiny ČEZ nebo 

třeba na stránkách Autocampu Výr, kolem kterého trasa prochází, či portálu cyklotras 

na jiţní Moravě na adrese: http://www.cyklo-jizni-morava.cz/cyklookruh-

mikroregionem-moravia (na těchto stránkách je uveden i výškový profil celé 

cyklostezky a fotografie zajímavých míst). Dále je po trase cyklostezky rozmístěno 

několik odpočívadel, u kterých jsou informace o cyklostezce a zajímavých místech 

v tištěné podobě. 

Vzhledem k těmto zjištěným informacím je zcela evidentní, ţe prezentace 

mikroregionu Moravia je velice slabá a nedostatečná. Toto by mohli změnit vlastní 

webové stránky, které by pak dále mohli být zařazeny na stránky některých 

informačních portálů. Mikroregion by pak byl lepé prezentován a především by se o 

něm turisté mohli dozvědět prostřednictvím informačních portálů jako je například 

portál www.jizni-morava.cz, kde je mimo jiné seznam mikroregionů na jiţní Moravě, 

avšak mikroregion Moravia zde uveden není. Na prezentaci mikroregionu Moravia by 

se však měli podílet i samotné obce a to alespoň prezentací mikroregionu na vlastních 

stránkách s uvedením odkazu na webovou prezentaci mikroregionu. 
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3.2.1 Prezentace jednotlivých obcí mikroregionu Moravia 

Jak jiţ bylo řečeno kaţdá z obcí mikroregionu má nějaké vlastní webové 

stránky. Chybí zde však vztah k mikroregionu. Na webových stránkách obcí nejsou 

ţádné informace o mikroregionu vzhledem k tomu, ţe mikroregion nemá ţádnou 

webovou prezentaci, není moţné na stránkách zobrazit ani link na stránky 

mikroregionu. Po vytvoření webové prezentace mikroregionu Moravia by bylo vhodné 

umístit na stránky jednotlivých obcí alespoň odkaz. 

3.2.2 Cíle a požadavky na zlepšení 

Cílem je vytvořit funkční, jednoduchou, ale zajímavou webovou prezentaci 

mikroregionu Moravia, která bude slouţit, jak pro obyvatele mikroregionu, tak pro 

potencionální návštěvníky mikroregionu. 

Na základě rozhovoru s představiteli mikroregionu Moravia byly stanoveny 

poţadavky na zlepšení. Na stránkách by měli být základní informace o mikroregionu, o 

moţnostech ubytování a stravování. Mapa mikroregionu, jeho zajímavosti, akce 

pořádané na území mikroregionu a stránka s popisem cyklotrasy „Cyklookruh 

mikroregionem Moravia“, která prochází všemi původními obcemi mikroregionu a 

mapa této cyklotrasy. V neposlední řadě má prezentace obsahovat seznam obcí, které 

mikroregion Moravia tvoří, a stručné informace o kaţdé z obcí.  

Mimo tuto náplň stránek má webová prezentace obsahovat box pro sponzora, 

Skupinu ČEZ, která se finančně podílela na realizaci cyklotrasy a druhý box ve kterém 

budou zobrazeny aktuality z dění v mikroregionu. 

3.3 Důvody pro zřízení společného informačního portálu 

Významným nedostatkem bránícím v dalším rozvoji je nevyhovující komunikace 

mezi obcemi a absence společné prezentace mikroregionu vůči okolí.  

Zkvalitněním propagace a zajištěním dostatečné informovanosti lze zvýšit zájem 

o stávající nabídku regionu a vytvořit tím podmínky pro zlepšování a tvorbu dalších 

produktů a sluţeb. Vyšší účinnosti lze dosáhnout dobrou spoluprací správy obcí, 

podnikatelské sféry a obyvatelstva (partnership). 
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Nejvýhodnějším a nejúčinnějším dílčím prostředkem této komunikace jsem zvolil 

společné internetové stránky, které jsou schopny pojmout maximum informací, 

představit region jako celek i detailně, mají nejlepší předpoklady pro aktualizaci zpráv a 

s rostoucím trendem vyuţívání této technologie v domácnostech se mi jeví 

v současnosti i do budoucna jako nejefektivnější zdroj informací. Je třeba vzít v úvahu, 

ţe přístup k internetu je stále plošnější a to nejen prostřednictvím výpočetní techniky, 

ale i pomocí mobilních operátorů.  

3.4 SWOT – analýza mikroregionu Moravia 

3.4.1 Silné stránky (Strenghts) 

 klidné venkovské prostředí 

 orientace na vinařství 

 rekreační oblasti v regionu 

 stálé počasí s podprůměrným mnoţstvím sráţek (stabilnost v cestovním ruchu) 

 zajímavé přírodní lokality  

 památky 

 plná elektrifikace a moţnost připojení na internet 

 plné pokrytí regionu mobilními operátory 

3.4.2 Slabé stránky (Weaknesses) 

 nedokončená výstavba infrastruktury (kanalizace, ČOV, vodovod, plynovod) 

 nedostatečná kapacita ubytovacích zařízení 

 nedostatečná síť stravovacích zařízení v mikroregionu 

 absence regionálního turistického produktu pro krátkodobý a střednědobý pobyt 

 nedostatečná propagace mikroregionu  

 sezónnost v ČR 

 nedostatečná jazyková vybavenost  

 nevyhovující dopravní spojení 

 nedostatečný vnitřní informační systém  
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 nedostatečná spolupráce podnikatelské a občanské sféry a veřejné správy 

(partnership)  

3.4.3 Příležitosti (Opportunities) 

 rozvoj cestovního ruchu , cykloturistika, venkovská turistika, vinařská turistika 

 zvyšování zájmu o domácí turistiku, agroturistiku 

 rozšiřování sítě turistických a cyklistických tras, naučné stezky  

 programová vládní podpora rozvoje cestovního ruchu, podpora příhraničních 

oblastí a regionů s vysokou nezaměstnaností (dotace) 

 podpora tvorby regionálního produktu v ČR 

 podpora zkvalitnění marketingové propagace (marketingového mixu – reklama, 

podpora prodeje, PR, osobní prodej) 

 podpora tvorby sluţeb v ČR - vybudování infocentra  

 vyuţití blízkosti stávající cyklotrasy ke svým rozvojovým cílům 

3.4.4 Hrozby (Threats) 

 legislativní ustanovení 

 nestabilita legislativního prostředí 

 nepříznivé cílení dotačních programů 

 demografické změny (odliv obyvatel z venkova) 

 nezaměstnanost (odliv obyvatel z venkova) 

 nedostatečné finanční zdroje obcí  
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

4.1 Návrh zpracování 

Na základě rozhovorů s představiteli mikroregionu Moravia byla vytvořena 

tabulka s návrhy náplně webových stránek. Z těchto navrhovaných stránek byly 

vybrány hlavní stránky, které budou vytvořeny. Stránky, které se na webové prezentaci 

neobjeví, byly buď spojeny s jinými, nebo byly vypuštěny.  

Tabulka 1: Návrh náplně webových stránek 

 Odkazy na obce mikroregionu 
 Ubytování 

(dle obcí) 

 Penzion, apartmán 

 Historie mikroregionu Moravia 
 Campy 

 Geografie, demografie 
 Stravování 

(dle obcí) 

 Restaurace 

Pohostinství 

 Flóra, fauna 

 Fotogalerie 
 Občerstvení 

 Nástěnka 
 Mapy  Obecné  

 Kalendář akcí 
 Schematické 

 Zajímavosti 
 Turistické 

Cykloturistické 

 Zábava, ankety 

 Zajímavé odkazy 
 Sluţby  Kadeřnictví apod.  

 Jízdní řády 
 Turistika 

 Načítání návštěvnosti 
 Ostatní  

 Kontakty 
 Inzerce  Bezplatná 

 Rezerva 
 Zpoplatněná 

     Zdroj: Vlastní zpracování  
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4.1.1 Sběr informací 

Sběr dat, jejich úplnost a aktualizace je zásadní a časově nejnáročnější částí celé 

realizace informačního systému. Obce se musí dohodnout na termínu předloţení 

podkladů k naplnění webových stránek. Kaţdá obec pak musí zváţit, jakými prostředky 

provede sběr informací a kdo tento sběr dat zabezpečí, zda jej provede pomocí vlastních 

zdrojů nebo dodavatelsky za úhradu. Pro sběr dat je nutné určit konkrétní osobu v tomto 

případě v rámci bakalářské práce tedy student VŠ. Pro zatraktivnění údajů je třeba 

provést také fotodokumentaci zajímavých památek a lokalit v obci.  

4.2 Programové vybavení 

Stránky jsou zaloţené na kombinaci jazyků XHTML, PHP, kaskádových stylů a 

JavaScriptu. Standardem stránek je XHTML 1.0 Strict 

Pro tvorbu programové části stránek byl vyuţit pouze freeware editor PSPad. Na 

návrh loga a kompletního vzhledu stránky bylo vyuţito programu Gimp. 

4.3 Vzhled stránek 

Vzhled webové prezentace byl zvolen, po konzultaci s představiteli mikroregionu 

a po inspiraci vzhledu ostatních mikroregionů v oblasti, co nejjednodušší a 

nejpřehlednější. Tak, aby návštěvník webové prezentace nalezl veškeré informace co 

nejrychleji. 

4.3.1 Layout 

Prvním krokem, který jsem učinil při tvorbě webové prezentace, bylo stanovení 

rozvrţení webové prezentace (layout). Pro webovou prezentaci mikroregionu jsem tedy 

zvolil layout, který je dle mého názoru pro uţivatele velice přívětivý. Vlastnostmi 

layoutu jsou především jednoduchost a přehlednost, na kterou byl kladen důraz při 

konzultacích s představiteli mikroregionu. Layout je umístěn na střed stránky. Celý blok 

je nastaven na 80% šířky zobrazovaného okna. Výška bloku se odvíjí dle mnoţství textu 

a velikosti ostatních bloků, které obsahuje.  Zbylých 20% šířky, je vyplněno pozadím.  
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Horní část stránky je vyhrazena pro banner, ve kterém bude název mikroregionu. 

Pod tímto bannerem se nachází lišta s vedlejší menu, které bude odkazovat na stránky o 

jednotlivých obcí. Střední část je tvořena levým sloupcem, který obsahuje hlavní menu, 

odkazující na všechny hlavní sekce internetové prezentace, a informační panel, který 

obsahuje aktuality, kontaktní informace a reklamní banner. Pravá část je tvořena 

stránkou obsahující informace dle zvolené sekce. Dolní část prezentace je tvořena 

zápatím (footer), ve kterém je odkaz na mapu stránek, stránku s prvky optimalizace 

SEO, informace o copyrightu. 

 

Obrázek 3: Layout (vlastní zdroj) 

4.3.2 CSS struktura layoutu  

Dle předchozího návrhu layoutu jsem nastínil rozdělení hlavních identifikátorů, 

které jsem definoval v CSS. 
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Obrázek 4: Realizace layoutu v CSS (zdroj vlastni) 

4.3.3 Grafický návrh 

Po vytvoření veškerých potřebných dokumentů je čas pro grafickou úpravu 

stránek. Pro funkčnost webu není grafika nutná, ale návštěvníky je ţádaná. Kaţdý 

návštěvník se bude rád vracet na stránky, které se mu líbily a kde jednoduše nalezl 

hledané informace. Moji představou je vytvořit jednoduchý grafický styl, který nebude 

návštěvníka obtěţovat. Tato webová prezentace má být zaloţena na jednoduchosti a 

přehlednosti. 

Grafický návrh byl vytvořen pouze pomocí barev definovaných kaskádovými 

styly (CSS) a doplněn byl o banner obsahující fotky zajímavostí z jednotlivých obcí a 

název mikroregionu. Pro název byl zvolen font Old English Text MT. 
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Obrázek 5: Náhled úvodní stránky (zdroj vlastní) 

4.4 Struktura internetových stránek 

 Úvod 

Stránka bude obsahovat uvítací fotografie a nejaktuálnější pozvánku na akci. 

 Historie mikroregionu 

Na této stránce jsou základní informace o mikroregionu. Kdy byl zaloţen 

seznam obcí a mapa mikroregionu. 

 Pořádané akce 

Na stránce budou zobrazovány akce pořádané, jak jednotlivými obcemi, tak 

samotným mikroregionem. 
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 Ubytování 

Na této stránce jsou rozděleny všechny moţnosti ubytování dostupné 

v mikroregionu Moravia. Stránka je rozdělena dle jednotlivých obcí a u kaţdé moţnosti 

ubytování jsou potřebné kontaktní údaje popřípadě i web adresa.  

 Stravování 

Na této stránce jsou rozděleny všechny moţnosti stravování dostupné 

v mikroregionu Moravia. Stránka je rozdělena dle jednotlivých obcí a u kaţdé moţnosti 

stravování jsou potřebné kontaktní údaje popřípadě i web adresa.  

 Zajímavosti 

Na této stránce jsou uvedeny zajímavosti, které se nachází na území 

mikroregionu Moravia. 

 Cyklostezka 

Na této stránce jsou informace o cyklostezce procházející mikroregionem. Její 

podrobnější popis a mapa cyklostezky. Dále je na této stránce k dispozici 

cykloturistický průvodce, který byl vydán i v tištěné podobě. 

 Mapy 

Tato stránka by měla obsahovat mapy týkající se mikroregionu. Do budoucna by 

mohl být klasický obrázek mapy nahrazen interaktivní mapou. 

 Zajímavé odkazy 

Na této stránce jsou zajímavé odkazy například portál www.idos.cz pro 

vyhledávání spojů a odkazy na stránky se zajímavostmi v okolí mikroregionu a také 

okresního města Znojma, ve kterém je mnoho památek, v jehoţ blízkosti mikroregion 

leţí. 
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 Odkazy v topmenu 

V horním navigačním menu jsou uvedeny odkazy na stručnou stránku o kaţdé 

z obcí mikroregionu. Na této stránce jsou základní informace o dané obci a odkaz na 

stránky dané obce. V současné době má mikroregion sedm členů plus jedna obec, která 

je ve schvalovacím procesu pro vstup do mikroregionu. V topmenu se tedy nachází 

v současné době osm odkazů na obce mikroregionu Moravia. 

4.5 Použité techniky a popis řešení 

4.5.1 XHTML dokument 

Potřebná struktura pro XHTML dokument je pouze na jedné stránce všechny 

ostatní stránky nesou jen potřebný obsah a do dokumentu (webové stránky) jsou 

přidány pomocí PHP o tomto propojení je další bod práce. Nyní podrobněji k samotné 

struktuře xhtml dokumentu. 

Na začátku dokumentu musí být deklarace DTD. V dokumentu je uvedena jako 

první 

 

Obrázek 6: Deklarace DTD (zdroj vlastní) 

Tento řádek udává, ţe obsah dokumentu bude tvořen specifikací XHTML 1.0 

Strict. Potom následuje tag <html>, který určuje počátek HTML kódu. V tomto případě 

při pouţití XHTML je ještě rozšířen o atribut nastavující češtinu jako výchozí jazyk pro 

dokument. 

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

Následuje hlavička dokumentu ohraničena tagy <head> a </head>. Tato část 

obsahuje všeobecné informace, které slouţí pro identifikaci nebo například nastavení 

dokumentu.  
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Obrázek 7: Informace obsahující hlavička stránky (zdroj vlastni) 

První řádek informuje, ţe obsah stránky bude v češtině, druhý řádek určuje 

znakovou sadu (iso-8859-8). Další řádky udávají informace o autorovi, popis stránky a 

klíčová slova. Následuje řádek s informacemi pro roboty. Tyto roboty vyuţívají 

především vyhledávače. V našem případě je jim povoleno indexování a následování 

odkazů v dokumentu. Uvedení těchto údajů přispívá k SEO (viz kapitola 1.7). 

Následující řádek přidává do webové stránky soubor obsahující JavaScript, který 

můţeme dále pouţít. Na dalších řádcích jsou tagy <link>, které informují prohlíţeč, ţe 

má připojit další soubory pro zpracování stránky. První link připojuje soubor, ve kterém 

se nacházejí CSS pravidla pro formátování dokumentu. Druhý obsahuje stylový předpis 

pro tisk stránky. 

Posledním je tag <title>, který definuje obsah titulku, jenţ se zobrazí v záhlaví 

prohlíţeče. 

Další částí dokumentu je vlastní tělo zobrazované stránky, které je ohraničeno 

tagy <body> a </body>. V tomto případě je tag <body> rozšířen o pouţití jiţ 

nadefinovaného kódu JavaSriptu. Celou část těla dokumentu je tvořen jazykem PHP, 

který do stránky vloţí všechny poţadované části. O této části kódu bude víc 

v následující části práce. 

<body onload="jszobrazeni()"> 

Dokument uzavírá tag </html>. Vzhled úvodní stránky bez pouţití grafické 

úpravy je následující. 
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4.5.2 Použité PHP prvky 

Pomocí jazyku PHP je vytvořeno jednorozměrné pole, ve kterém jsou obsaţeny 

všechny stránky, které se mohou objevit v hlavní části internetové stránky tedy v části 

obsahové. Veškeré části stránky, které jsou prohlíţečem zobrazovány, jsou 

implementovány za pomocí funkce include. Na prvním místě vytvořeného pole 

s indexem 0 ($pole[0]) je nastavena úvodní stránka, která je nastavena pomocí php jako 

defaultní a zobrazena při první návštěvě webu. 

 

Obrázek 8: Pouţitý PHP kód (zdroj vlastní) 

4.5.3 Hlavní části v CSS 

V této části jsou popsány nejdůleţitější části hlavního stylového předpisu CSS 

včetně ukázek části kódu. Celý zdrojový kód stylového předpisu je uveden v přílohách.  
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 Tělo 

Jedná se o nejnadřazenější část stránky. V této části určuji font písma, pozadí 

celé stránky (okraje) a nastavení horního a dolního okraje. 

 

body { 

    font-family: Arial, sans-serif; /*typ písma*/ 

  background-color: rgb(139,0,0); /*barva pozadí*/ 

  margin-top: 0px;   /*horní okraj*/ 

  margin-bottom: 0px;    /*dolní okraj*/     

} 

 Main 

Tato část nastavuje šířku vlastní stránky a barvu pozadí této části. Šířka samotné 

stránky není pevně dána a mění se dle rozlišení uţivatele. Velikost je volena tak, aby se 

i při rozlišení 800x600 pixelů, stránka zobrazovala bez rozpadů. 

 

#main {   

  background-color: white; /*barva pozadí*/ 

  margin-left: 10%;  /*okraj vlevo*/ 

    margin-right: 10%;       /*okraj vpravo*/ 

} 

 Hlavička 

V hlavičce je umístěn banner mikroregionu Moravia a skrytý název kvůli 

optimalizaci pro vyhledávače (SEO). Nastavena je jeho výška a šířka. 

 

#head { 

  padding-top: 10px;  /*horní vnitřní okraj*/     

  text-align: center;  /*zarovnání textu*/ 

  margin-bottom: 10px; /*spodní okraj*/ 

} 
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 Horní menu 

Nastavuje vzhled top menu a změnu při přejetí přes odkaz. Jsou zde nastaveny 

také vnitřní, vnější okraje a pozadí. Odkazy se zobrazují vedle sebe. 

#topmenu {  

background-color: #555555; /*barva pozadí*/  

  margin: 0px 20px 10px 20px; /*vnější okraje*/ 

   padding-top: 10px;  /*horní vnitřní okraj*/ 

   padding-bottom: 10px; /*dolní vnitřní okraj*/ 

   text-align: center;   /*zarovnání textu*/ 

} 

 Levá část 

Tato část obsahuje další části (menu, aktuality, kontakty, reklama), které jsou 

následně samostatně formátovány. V této části je pouze nastavena šířka bloku a styl 

jeho obtékání. 

#leva { 

  float: left; /*styl obtékání*/ 

width: 250px; /*šířka bloku*/ 

} 

 Obsah 

Obsahová část stránky. Je zde nastaveno odsazení této části, vzhledem 

k velikosti levé části. Dále je zde nastaveno chování odstavců, nadpisů úrovně h2 a h3 

(niţší nadpisy nejsou na stránkách pouţity).  

#content { 

  margin-left: 270px; /*okraj vlevo*/ 

  margin-right: 20px; /*okraj vpravo*/ 

} 
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 Patička 

Vše co je v patičce (footer) zobrazováno je zobrazováno v jednom řádku. 

Nastavené je pozadí, barva, styl, zarovnání a velikost písma. Také je zde zrušeno 

obtékání a jsou nastaveny jak vnitřní tak vnější okraje. V neposlední řadě je zde 

nastaveno ještě chování odkazů (změna při najetí kurzorem na odkaz - tag a). 

#footer { 

 background-color: #555555;  /*barva pozadí*/ 

 color: white;    /*barva písma*/ 

  font-size: 10pt;   /*velikost písma*/ 

 font-style: italic;   /*styl písma*/ 

 text-align: center;   /*zarovnání textu*/ 

   padding: 1em 1em 1em 1em;     /*vnitřní okraj*/ 

 margin: 0 0 0 0;   /*vnější okraj*/ 

 display: block;   /*zobrazení bloku*/ 

 clear: both;              /*zrušení obtékání*/ 

} 

 Tisková verze 

Byl vytvořen předpis pro tisk, ve kterém jsou odstraněna navigační pole. 

Výstupem pro tisk je pouze samotná obsahová část jednotlivých stránek. 

 
#head { 

display: none; 

}      

#footer { 

display: none; 

} 

#leva { 

display: none; 

} 

#topmenu { 

display: none; 

} 

#content { 

margin-left: 0px; 

} 
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4.5.4 Použití JavaScriptu 

JavaScript byl vyuţit pro zobrazování a skrytí bloku s kontaktními informacemi. 

Pracuje s cookies (pamatuje si, zda byly kontaktní informace při poslední návštěvě 

otevřeny nebo ne – platí i pro přechod mezi stránkami) 

 

 

Obrázek 9: Funkce jszobrazeni() (zdroj vlastní) 

4.6 Search engine optimization – SEO 

Snaţil jsem se vytvořit co nejvíce optimalizované stránky pouţitím SEO. Ke 

zjištění úspěšnosti optimalizace jsem vyuţíval portál http://seo-servis.cz. 

4.6.1 Provedené optimalizace 

 Hlavička dokumentu 

Byla deklarovaná definice typu dokumentu (DTD) XHTML 1.0 Strict a byly 

vyplněny všechny vyţadované informace (deklarace znakové sady, titulek, popis, 

klíčová slova, informace pro roboty). Dále byly přidány soubory robots.txt a 

sitemap.xml, které slouţí pro roboty vyhledávačů. 
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 Zdrojový kód 

U všech vytvořených stránek nebyla překročena optimální velikost kódu stránky a 

veškeré stránky jsou validní podle deklarovaného XHTML 1.0 Strict. To bylo testováno 

pomocí testovacího rozhraní konsorcia W3C. 

 Sémantika a přístupnost 

Text na stránkách je strukturovaný do odstavců. Netextové elementy (např. 

obrázky) mají alternativní obsah a stránky neobsahují vnořené tabulky. 

 Obsahová část 

Kaţdá stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně h1. Nadpisy na stránce jsou 

správně strukturované, to znamená, ţe nejsou přeskakovány jednotlivé úrovně nadpisů 

(například z úrovně h2 na h4 bez pouţití nadpisu úrovně h3). Kaţdá stránka obsahuje 

dostatečné mnoţství textu a na kaţdé je dostatečný počet odkazů. 

4.6.2 Volba domény 

Název domény je třeba zvolit co nejkratší a nejvýstiţnější. Jelikoţ 

www.moravia.cz, www.moravia.com, www.moravia.eu jsou jiţ uţívány jiným 

subjektem, navrhuji zvolit například: 

 www.mikroregionmoravia.cz 

 www.mikroregionmoravia.eu 

 www.mikroregion-moravia.cz 

 www.mikroregion-moravia.eu 

Prozatím jsou stránky umístěny na adrese http://moravia.czweb.org/php neţ 

budou dokončeny a přesunuty. Na této adrese byly také testovány. Proto některé 

výsledky nejsou 100%. 

4.6.3 Výsledek testů analýzy 

Výsledky testů se na všech stránkách pohybují nad hranici 90%. Celkové 

hodnocení analýzy je tedy výborné. Pro zlepšení výsledků analýzy by bylo vhodné 



 

46 

 

umístění zpětných odkazů na stránky mikroregionu. To však nelze ovlivnit, tato část 

optimalizace je nutná řešit s jednotlivými obcemi mikroregionu. 

 

Obrázek 10: Výsledek analýzy zdrojového kódu (6) 

4.6.4 Funkce webových stránek 

Vzhledem k tomu, ţe doposud nebyly vytvořeny ţádné webové stránky 

mikroregionu, byl poţadavek prozatím na informativní stránky a počítá se s vyuţitím 

tvůrce stránek pro jejich aktualizaci. Do budoucna by však stránky měli nabízet 

moţnost správy ze strany jednotlivých obcí. Především by měla mít kaţdá obec 

moţnost vloţit na webové stránky mikroregionu vlastní aktuality (informace o 

konaných akcích) bez vyuţití dalšího externího pracovníka. Dalším prvkem, který by 

mohl být do budoucna zaveden, je kniha návštěv, do které by mohli návštěvníci stránek 

(mikroregionu) psát své názory a připomínky. 

4.7 Zhodnocení projektu 

4.7.1 Náklady  

Náklady projektu jsou především ve finanční a časové zátěţi. 

 Pořizovací náklady 

 Čas věnovaný realizaci 

 Provozní náklady 
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V případě zpracování stránek studentem VŠ v rámci bakalářské práce odpadnou 

pořizovací náklady. Jedinými náklady, které tedy pro mikroregion zůstávají, jsou 

náklady provozní. Do těchto nákladů se musí započítat platba za doménu, a pokud 

mikroregion vyuţije placený hosting tak ještě platba za tento hosting. Poslední 

poloţkou jsou náklady na aktualizaci stránek. Ty by si však měli obce do budoucna 

aktualizovat samostatně. 

Pro hosting a pronájem domény bych doporučil tarif PRAKTIK od společnosti 

Seonet Multimedia s.r.o. (http://www.gigaserver.cz/).  

 

Obrázek 11: Nabídka webhostingu (16) 

Sluţby nabízené v tomto tarifu by pro prezentaci mikroregionu měli být dostatečné i 

s moţností budoucího rozšiřování webových stránek. Cena tohoto hostingu je 12,- Kč 

měsíčně a to včetně DPH. Pronajmutí domény, byla zvolena doména mikroregion-

moravia.cz, stojí 163,- Kč ročně bez DPH tedy 195,6 Kč včetně DPH. Celková hodnota 

provozních nákladů by tedy byla 28,3 Kč včetně DPH měsíčně neboli 339,6 Kč včetně 

DPH za jeden rok. K této hodnotě by ještě mohly být připočteny případné náklady na 

aktualizace stránek. Celková částka by se měla vejít do předpokládané ceny 100 – 200 

Kč měsíčně. Na případné aktualizace by tak připadalo přibliţně 70 – 170 Kč měsíčně. 
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4.7.2 Přínosy 

Projekt byl zpracován s naplněním všech stanovených cílů. Vytvořená prezentace 

mikroregionu Moravia by měla pomoci v dalším rozvoji, zviditelnění a získání nových 

zákazníků (návštěvníků mikroregionu). Jak jiţ bylo řečeno, stránky jsou kompletně 

validní (XHTML i CSS). Prozatím jsou stránky umístěny jen na provizorní doméně 

http://moravia.czweb.org na freehostingu (www.webzdarma.cz) a v současné době 

probíhá výběr domény a případného přesunu na jiný placený hosting dle poţadavků 

zástupců mikroregionu Moravia a s tím i oficiální spuštění webových stránek.  

Shrnutí přínosů: 

 Zvýšení informovanosti obyvatelstva o dění v mikroregionu 

 Zvýšení moţnosti prezentace místního podnikatelského sektoru (ubytování, 

stravování, zábava) 

 Zefektivnění prezentace konaných akcí 

 Vznik společné prezentace mikroregionu – podpora cestovního ruchu 

 Informace kumulované v rámci tohoto projektu mohou slouţit i k následné 

propagaci ve formě tištěných informačních materiálů (např. veletrhy zaměřené 

na cestovní ruch apod.). 
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Závěr 

Cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit zcela novou, jednoduchou a přehlednou 

internetovou prezentaci mikroregionu Moravia, který od svého vzniku, aţ doposud, tyto 

informační a propagační moţnosti na internetu nevyuţíval. 

Při tvorbě těchto stránek jsem se soustředil především na naplnění cílů a 

poţadavků, které vznikaly v průběhu realizace a byly mi zadávány přímo od zastupitelů 

mikroregionu, se kterými dlouhodobě spolupracuji. 

Stránky jsou tvořeny tak, aby splňovaly veškeré náleţitosti pro přehlednou 

orientaci, jsou vhodné pro jakékoli rozlišení monitoru a jsou uţivatelsky přívětivé i pro 

internetového začátečníka. 

Vzhledem k tomu, ţe byl kladen důraz na internetový marketing, byly 

provedeny optimalizace pro vyhledávače a prohlíţeče. V rámci optimalizace pro 

vyhledávače (SEO) byly učiněny všechny potřebné kroky k tomu, aby se internetové 

stránky mohli umístit na co nejlepší pozici ve vyhledávačích - tzn. přivést na web co 

nejvíce cílených zákazníků z vyhledávačů přes zvolená klíčová slova. Aby byly stránky 

dostupné, pro co nejširší spektrum uţivatelů internetu, byly internetové stránky 

optimalizovány pro nejčastěji pouţívané prohlíţeče (Opera, Internet Explorer, Mozilla 

Firefox a Google Chrome) 

K úplnému dokončení optimalizací a propagace mikroregionu pomocí internetu 

bude ještě nutné vytvořit síť zpětných odkazů, coţ jiţ zůstává na představitelích 

mikroregionu a na jejich finanční situaci pro moţnosti vyuţití placené reklamy. Stránky 

se v současné době stále vytvářejí a podoba prezentovaného kódu v budoucnu dosáhne 

jistých úprav. Toto se týká především samotného grafického vzhledu stránky. Současná 

i následná aktivita v tomto směru je předpokladem pro dosaţení kvalitního výsledku.  

Webové stránky nejsou v současné době ještě oficiálně zpuštěny. Schvaluje se 

výběr domény a hostingu, na kterém bude internetová prezentace umístěna. Po 

přesunutí bude web oficiálně zpuštěn. 

Doufám, ţe pro celý mikroregion i pro uţivatele internetu budou tyto stránky 

přínosné a díky nim bude oblast mikroregionu více známa, hojně navštěvována a 

vyhledávána. 
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Přílohy 

Příloha č.1 – index.php 

Příloha č.2 – hlavní stylový předpis style.css 

 



 

 

 

Příloha č.1 – index.php 

<!DOCTYPE html  

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

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

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

 

<head>       

    <meta name="language" content="cs" http-equiv="content-language" 

lang="cs" /> 

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=windows-1250" /> 

    <meta name="author" content="Jirí Vlcek" /> 

    <meta name="description" content="Oficiální stránky mikroregionu 

Moravia" /> 

    <meta name="keywords" content="mikroregion moravia,  

      moravia, mikroregion, sdružení obcí, mikroregiony" /> 

    <meta name="robots" content="index, follow" /> 

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

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

    <link media="print" rel="stylesheet" type="text/css" 

href="print.css" /> 

    <title>Mikroregion MORAVIA</title> 

</head> 

 

<body onload="jszobrazeni()"> 

<div id="main"> 

<?php   

include "logo.php";        

include "obce.php"; 

 

$pole[0] = "uvod.php"; 

$pole[1] = "historie.php"; 

$pole[2] = "akce.php"; 

$pole[3] = "ubytovani.php"; 

$pole[4] = "stravovani.php"; 

$pole[5] = "zajimavosti.php"; 

$pole[6] = "cyklostezka.php"; 

$pole[7] = "intermapa.php"; 

$pole[8] = "odkazy.php"; 

$pole[9] = "seo.php"; 

$pole[11] = "mapa.php"; 

$pole[12] = "dzbanice.php"; 

$pole[13] = "dunajovice.php"; 

$pole[14] = "morasice.php"; 

$pole[15] = "trstenice.php"; 

$pole[16] = "tvorihraz.php"; 

$pole[17] = "visnove.php"; 

$pole[18] = "vyrovice.php"; 

$pole[19] = "zerotice.php";                     

if (!isset($_REQUEST['id']))$_REQUEST['id']=0;  

 

include "menu.php";           

include($pole[$_REQUEST['id']]);      

include "footer.php"; 

?> 

</div> <!-- main -->       

</body> 

</html>  



 

 

 

Příloha č.2 – hlavní stylový předpis style.css 

/* CSS Document mikroregion MORAVIA - Jiri Vlcek*/ 

body { 

  font-family: Arial, sans-serif; 

  background-color: rgb(139,0,0);  

  margin-top: 0px; 

  margin-bottom: 0px;       

} 

 

#skryte { 

  display: none; 

} 

 

#main {   

  background-color: white; 

  margin-left: 10%; 

  margin-right: 10%;       

} 

 

#head { 

  padding-top: 10px;     

  text-align: center; 

  margin-bottom: 10px; 

} 

 

#head h1 { 

  display:none; 

  color: rgb(180,0,0); 

} 

 

#head img { 

  width: 95%; 

  border: 0px; 

} 

 

#topmenu {  

  background-color: #555555;  

  margin: 0px 20px 10px 20px; 

  padding-top: 10px; 

  padding-bottom: 10px; 

  text-align: center;  

} 

 

#topmenu a { 

  color: white; 

  text-align: center;   

  text-decoration: none;  

  font-size: large; 

  padding: 2px 10px 2px 10px;       

} 

 



 

 

 

#topmenu a:hover { 

  background-color: rgb(180,0,0); 

} 

                 

#topmenu p { 

  display: inline;           

}   

       

#menu { 

  margin-left: 20px;         

  background-color: rgb(180,0,0); 

  padding-bottom: 10px; 

  padding-top: 20px; 

} 

 

#menu a { 

  color: white; 

  display: block; 

  font-size: large; 

  text-decoration: none;   

  padding-left: 10px;   

  padding-top: 5px; 

  padding-bottom: 5px; 

} 

 

#menu li { 

  margin-left: -10px;   

  list-style: none; 

  width: 170px; 

  display: block; 

} 

 

#menu a:hover { 

  color: black; 

  background-color: white;    

  text-decoration: none;  

} 

 

#menu a:active { 

  color: black; 

  background-color: white;    

} 

 

#aktual { 

  margin-left: 20px; 

  margin-top: 15px;  

  margin-bottom: 20px; 

  border: 1px solid black;    

} 

 

 



 

 

 

#aktual h2 { 

  background-color: rgb(86,86,86); 

  color: white; 

  font-size: large; 

  font-weight: bold; 

  margin: 0 0 0 0; 

  padding: 2px 0 2px 10px; 

} 

 

                         

#aktual dl {       

  margin-left: 10px;    

  font-size: small;          

} 

 

#aktual dl dt { 

  float: left; 

  margin-right: 10px; 

  text-align: left;  

  font-weight: bold; 

} 

     

#partner { 

  margin-left: 20px; 

  margin-top: 15px;  

  margin-bottom: 20px; 

  border: 1px solid black;    

} 

 

#partner p { 

  text-align: center;  

} 

 

#partner h2 { 

  background-color: rgb(86,86,86); 

  color: white; 

  font-size: large; 

  font-weight: bold; 

  margin: 0 0 0 0; 

  padding: 2px 0 2px 10px; 

} 

 

#partner img { 

  border: 0px; 

} 

 

#aktual dl dd { 

  padding: 0 0 0.2em 0;  

  display: block; 

} 

 



 

 

 

#aktual dl dd a {     

  margin: 0 0 0 0;        

} 

 

#oteviraci { 

  margin-left: 20px; 

  margin-top: 15px;  

  margin-bottom: 20px; 

  border: 1px solid black;     

} 

 

#oteviraci h2 { 

  background-color: rgb(86,86,86); 

  color: white; 

  font-size: large; 

  font-weight: bold; 

  margin: 0 0 0 0; 

  padding: 2px 0 2px 10px; 

}  

 

#oteviraci h2:hover { 

  background-color: rgb(180,0,0); 

} 

 

#oteviraci dl {       

  margin-left: 10px;   

  font-size: small;         

} 

 

#oteviraci dl dt { 

  float: left; 

  margin-right: 10px; 

  text-align: left;  

  font-weight: bold; 

  width: 35%; 

} 

 

#oteviraci dl dd { 

  padding: 0 0 0.2em 0;  

  display: block; 

} 

 

#oteviraci dl dd a {     

  margin: 0 0 0 0;        

} 

#cyklomapa { 

  float: right; 

  width: 60%; 

  margin-left: 10px; 

  margin-bottom: 10px; 

} 



 

 

 

#mapamikro { 

  width: 90%; 

  margin-bottom: 15px; 

} 

 

#znojemsko { 

  width:100%; 

} 

 

#content { 

  margin-left: 270px; 

  margin-right: 20px; 

} 

 

#content p { 

  text-align: justify; 

} 

 

#content span { 

  display: block; 

  margin-top: 10px; 

  font-weight: bold;   

} 

 

#content li.bez { 

  list-style: none; 

} 

 

#content h2 { 

  background-color: rgb(86,86,86); 

  color: white; 

  font-size: x-large; 

  font-weight: bold; 

  margin: 0 0 0 0; 

  padding: 2px 0 2px 10px; 

} 

 

#content h3 { 

  border-bottom: rgb(153,0,0) 2px dashed; 

} 

 

#leva { 

  float: left; 

  width: 250px; 

} 

 

#footer { 

  background-color: #555555; 

  color: white; 

  font-size: 10pt; 

  font-style: italic; 



 

 

 

  text-align: center; 

  padding: 1em 1em 1em 1em;      

  margin: 0 0 0 0; 

  display: block; 

  clear: both;           

} 

 

#footer p+p:before { 

  content: ":: "; 

} 

 

#footer p { 

  display: inline;           

}                      

 

#footer a { 

  color: white; 

} 

 

#footer a:hover, #footer a:visited {      

  color: black; 

} 

#footer img { 

  border: 0px; 

  margin-left: 20px; 

} 


