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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh rezervačního systému pro ubytování 

v Penzionu Hanes a kompletní renovaci jeho webových stránek. Jejím hlavním cílem je 

navrhnout dostatečně jednoduchý a přehledný rezervační systém, který bude součástí 

nových webových stránek. 

Abstract 

This bachelor’s thesis is focused on the design of reservation system for accommodation 

in the pension Hanes and complete renovation of its website. Its main objective is to 

design a sufficiently clear and simple booking system, which will be part of a new 

website. 

Klíčová slova 

webové stránky, rezervační systém, informační systém, propagace, SEO, ubytovací 

služby, databáze 

Key words 

website, reservation system, information system, propagation, SEO, accomodation 

services, database  
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ÚVOD 

Jesenicko odjakživa oplývalo nádhernou přírodou, poskytuje kvalitní rekreační, 

relaxační, sportovní i turistické vyžití. Jako taková, je neustále tato oblast zásobena 

hojným počtem turistů, kteří zde hledají klid a pohodu. Takto vytížený rekreační region 

proto klade vysoké nároky na ubytování a to jak z hlediska kvality, tak z hlediska kvantity 

nabídky. 

Výsledkem takto vysokého zájmu turistů nemohlo být nic jiného než růst nabídky 

v oblasti poskytování ubytovacích služeb. V průběhu posledních desetiletí vznikalo 

nemalé množství ubytoven, penzionů, hotelů a podobných zařízení. Ti, kteří se snažili 

prosadit mezi silnou konkurencí, museli klást důraz nejen na samotnou propagaci svých 

služeb, ale i na co největší zjednodušení komunikace s koncovým zákazníkem. Pro 

ubytovací podniky je důležité se co nejlépe a nejviditelněji prezentovat a získat tak co 

nejvíce zákazníků. 

V rámci této bakalářské práce se zaměřím na návrh revitalizace firemní prezentace 

Penzionu Hanes a na návrh zhotovení takového nástroje, který umožní zákazníkům co 

nejjednodušeji o ubytování zažádat a poskytovatelům co nejjednodušeji takovou žádost 

zpracovat. 
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CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cílem této práce je zajistit snadný a rychlý způsob komunikace mezi poptávajícím po 

ubytování a poskytovatelem ubytovacích služeb, konkrétně se jedná o penzion Hanes, 

který se nachází v Lipové - Lázních ležících na Jesenicku. 

Prvním dílčím cílem projektu je návrh renovace webové prezentace penzionu. Dostat jeho 

webové stránky na vyšší úroveň, oživit grafiku a přizpůsobit celkovou vizáž dnešním 

trendům. Stránky správně strukturovat a jasně tak předat potřebné informace cílové 

skupině. Webové stránky by měly být pro uživatele snadno pochopitelné, příjemné na 

pohled a snadno dostupné. 

Druhým a stěžejním bodem práce je pak návrh tvorby rezervačního systému, který 

nabídne zákazníkům jednoduchý postup pro zajištění ubytování v penzionu. Ovládání 

celého systému musí být zcela intuitivní a jednoduché a to nejen pro zákazníka, ale taky 

pro poskytovatele. Propojení webových stránek a rezervačního systému musí působit 

přirozeně. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole se pokusím vymezit znalosti potřebné ke zpracování celého projektu. 

Zaměřím se na teorii webových stránek, co je to vůbec web, jak se tvoří a jak funguje. 

Dále se pokusím popsat problematiku rezervačních systémů, jejich možnosti, tvorbu a 

využití. V neposlední řadě se zaměřím na propagaci podniku, především elektronickou 

formou. 

1.1 SWOT 

SWOT analýza je metoda zhodnocení vnějších a vnitřních faktorů nějakého subjektu. Je 

aplikovatelná prakticky na cokoli. Výstupem takové analýzy je matice se čtyřmi 

kvadranty. První dva kvadranty se zabývají vnitřními faktory, konkrétně silnými (S - 

strenghts) a slabými (W - weaknesses) stránkami objektu. Druhé dva kvadranty se 

zaměřují na vnější faktory a vlivy. Tedy příležitosti (O - opportunities) a hrozby (T - 

threats). 

Na základě správně vypracované SWOT analýzy si můžeme udělat přesný obrázek o 

daném subjektu (podniku, výrobku, službě atd.). Protože si jasně vymezíme silné i slabé 

stránky, můžeme na jejich základě hledat optimální řešení pro práci se subjektem. Na 

jejím základě se snažíme zlikvidovat nebo alespoň omezit slabé stránky. Díky přehledu 

hrozeb a příležitostí lze vypracovat takový plán, který s těmito faktory počítá. Analýza 

by nám měla tedy pomoci vyvarovat se hrozeb a chopit se příležitostí. 

1.2 Internet 

Nejdříve je potřeba si vysvětlit, co to vlastně Internet je. Internet je celosvětový systém, 

který spojuje počítačové sítě. Propojení těchto sítí je natolik široké, že uživatel Internetu 

z jednoho konce světa se nemá problém během okamžiku spojit s uživatelem z druhého 

konce světa. Lze tedy Internet označit jako gigantickou počítačovou síť, jejíž popis by 

vystačil na samostatnou práci. 

1.3 WWW 

World Wide Web (WWW, web) je celosvětový systém sdílení, prohlížení, ukládání a 

odkazování elektronických dokumentů, nacházejících se v Internetu. Těmto 

elektronickým dokumentům říkáme webové stránky a přistupujeme k nim pomocí 
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webových prohlížečů. Úložiště webových stránek označujeme jako webové servery. 

Všechny stránky na webu jsou propojeny hypertextovými odkazy reprezentovanými URL 

adresami. 

1.4 Webové stránky 

Technicky vzato je webová stránka dokument, který jsme schopni najít na webu a zobrazit 

jej pomocí webového prohlížeče. 

Webové stránky se tvoří pomocí značek HTML, tyto značky dále upravujeme dle svých 

představ pomocí kaskádových stylů, přidáváme multimediální soubory (obrázky, videa 

atd.). Výsledkem takové kombinace je plnohodnotná webová stránka, která předá 

návštěvníkovi potřebné informace. Stránky fungují na straně webového serveru, lze ale 

stránku měnit přímo v prohlížeči použitím skriptovacích jazyků. 

Statické webové stránky jsou takové stránky, jejichž obsah se nemění. Tak jak je 

programátor vytvoří a uloží na webový server, tak také zůstanou. Změna obsahu takových 

stránek vyžaduje zásah do jejich zdrojového kódu. 

Naproti tomu na dynamických webových stránkách může jejich administrátor měnit 

obsah podle libosti, přidávat články apod. Ke správě takových stránek slouží systém pro 

správu obsahu (CMS). Takový systém by měl být koncipován tak, aby s ním mohl 

pracovat i úplný laik. 

Jedním z nejznámějších redakčních systémů v Česku je WordPress. Uživatelé i 

programátoři si jej oblíbili z mnoha důvodů. Tím hlavním je asi fakt, že je zdarma a jde 

o open source, dá se tedy snadno ohýbat podle konkrétních potřeb. Má spoustu 

doplňkových pluginů, ke stažení je i v české verzi a neustále se vyvíjí. 

Alternativou k hotovým redakčním systémům může být samozřejmě vlastní systém. 

Náklady na jeho výrobu jsou ovšem vysoké a celý proces trvá měsíce, navíc je pak 

potřeba neustále takový systém rozvíjet, upravovat a zabezpečovat podle posledních 

trendů. 

Pro potřeby CMS je navíc nutné zřídit databázi, ve které budou data pro dynamický web 

uchována. Každý systém využívá různě složité databáze, podle potřeb a nároků 

konkrétního CMS. 
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Při tvorbě jakýchkoli webových stránek je potřeba si uvědomit, zda bude jejich majitel 

potřebovat jejich obsah měnit či nikoli. Náklady na výrobu dynamických webů jsou totiž 

vyšší než náklady na výrobu statických. Bylo by zbytečné nasazovat na web CMS, aniž 

by měl jeho majitel v úmyslu na webu něco pravidelně měnit. 

1.5 Webové prohlížeče 

Webový prohlížeč je aplikace, která pomocí HTTP protokolu komunikuje s webovým 

serverem. Zadáním URL adresy nebo kliknutím na odkaz zobrazí webový prohlížeč 

požadovaný obsah, tedy konkrétní webovou stránku nebo její část. 

Při tvorbě webových stránek je nutné kontrolovat správné zobrazení ve všech 

nejpoužívanějších webových prohlížečích. V každém prohlížeči se může díky jiným 

algoritmům pro zpracování zdrojového kódu zobrazit stejný obsah trochu jinak nebo 

špatně. 

Za zmínku stojí určitě těchto pět nejpoužívanějších webových prohlížečů: 

- Internet Explorer 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- Opera 

- Safari 

Existuje samozřejmě mnoho dalších, kterými je ale zbytečné se zaobírat, protože procento 

uživatelů, které tyto prohlížeče využívá, je příliš malé. 

O oblíbenosti jednotlivých prohlížečů se různé zdroje poměrně liší. Prohlížením různých 

statistik z různých zdrojů lze ale říct, že za posledních 8 let je na neuvěřitelném vzestupu 

Google Chrome a nyní jej využívá, podle mého odhadu, přes 60% uživatelů. Naopak 

velmi upadl dříve nejoblíbenější Internet Explorer (cca 7%). Mírný pokles zaznamenal i 

Mozilla Firefox (nyní kolem 20%), Opera a Safari stagnují stále na dně žebříčku se 1 – 

3% podílu. 
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1.6 Webová prezentace 

„Webové prezentace slouží k propagaci firmy, instituce, produktů nebo služeb na 

internetu. Webové prezentace obvykle běží na software zvaném publikační nebo také 

redakční systém.“ [9] 

Veškerý obsah prezentující nějakou službu, společnost nebo produkt musí být logicky 

uspořádán tak, aby se v něm uživatel orientoval a aby pochopil všechny souvislosti, které 

mu má prezentace sdělit. V závislosti na tomto tvrzení musí být tedy informace 

podávané prezentací srozumitelné a musí být složité podle toho, jaké skupině jsou 

určeny. Ve chvíli, kdy chceme předat informace turistům, jako v mém případě, je potřeba 

je podat co nejjednodušeji, protože musíme předpokládat, že turisté nebudou mít chuť 

řešit složité souvislosti a dají přednost stručným, přehledným informacím. 

1.7 Optimalizace webu 

„Optimalizace pro vyhledávače (SEO) spočívá často v drobných úpravách částí 

webových stránek. Jednotlivě mohou tyto změny působit pouze jako drobná vylepšení, 

v kombinaci s dalšími prvky optimalizace však mají významný dopad na umístění ve 

výsledcích organického vyhledávání a na výsledný dojem uživatele.“ [10, str. 2] 

Dobrou optimalizací lze docílit zvýšení zájmu o nabízenou službu. Webové stránky jsou 

snáze k nalezení a uživatel, potencionální zákazník, si jich tak lépe všimne. 

„Cílem optimalizace stránek pro vyhledávače je poskytnout stránkám co nejlepší 

startovní pozici, pokud jde o jejich viditelnost ve vyhledávačích. Vaše stránky však mají 

sloužit uživatelům, nikoli vyhledávačům.“ [10, str. 2] 

1.8 Nástroje pro tvorbu webu 

 HTML 

HyperText Markup Language, zkráceně HTML je značkovací jazyk. Od jeho vzniku roku 

1990 se tento jazyk vyvíjí v závislosti na požadavcích rychle se rozvíjejících 

informačních technologií. Pátá verze jazyka HTML je zatím nejnovější, označujeme ji 

jako HTML5. 

Samotný HTML dokument má jasně stanovenou základní strukturu a takový dokument 

poznáme nejčastěji pomocí přípony HTML. Jednotlivé elementy takového dokumentu 
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uzavíráme do tagů, které se zaznačují do špičatých závorek. Tagy rozlišujeme na 

párové a nepárové. Párové tagy jsou takové, které musí být otevřeny a ukončeny, např. 

<p>, což vymezuje odstavec textu. Odstavec ukončíme tak, že za první špičatou 

závorkou ukončovacího tagu napíšeme lomítko. Blok textu tedy bude vypadat 

následovně: 

<p>Text</p> 

Nepárový tag představuje takový element, který do sebe žádný další element již pojmout 

nemůže, nepotřebuje tedy ukončovací tag. Jedná se např. o zalomení řádku <br>.  

Jednotlivé elementy lze do sebe vnořovat, měnit jejich vlastnosti pomocí kaskádových 

stylů. Je však nutné se držet předepsaných pravidel, aby prohlížeče vždy správně 

interpretovaly obsah webu tak, jak programátor zamýšlel. 

1.8.1.1 Struktura HTML dokumentu 

Důležité je na začátku a na konci dokumentu vyznačit párovým tagem <html>, že se 

jedná o HTML dokument. 

V hlavičce dokumentu, kterou značíme párovým tagem <head>, zaznamenáme 

metadata, jako je typ kódování (UTF-8), titulek stránky, klíčová slova, dále v ní 

definujeme cestu k souboru s kaskádovými styly, jak je vidět na následujícím obrázku na 

řádku číslo sedm a osm nebo přiložené javascriptové soubory (řádek číslo 5 a 6). 

Další povinný párový tag <body> nám vymezuje samotné tělo dokumentu. Do něj píšeme 

vše, co chceme, aby se zobrazilo ve webovém prohlížeči. 

Příklad takového prázdného dokumentu lze názorně vidět na následujícím obrázku. 
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Obrázek č. 1: Příklad HTML dokumentu [Zdroj: Vlastní tvorba] 

 

 CSS 

Kaskádové styly umožňují upravovat jednotlivé HTML prvky na webové stránce. Lze 

díky nim tvarovat jednotlivé elementy, upravovat jim vlastnosti nejrůznějšími způsoby. 

Kaskádové styly se zapisují do souboru s příponou CSS. Takový dokument (cesta 

k němu) musí být zaznačen v hlavičce HTML dokumentu, jako jde vidět na řádku sedm 

a osm v předchozím obrázku, přičemž na sedmém řádku je cesta k CSS dokumentu 

relativní, na osmém pak absolutní. 

V CSS dokumentu pak podle platných syntaktických pravidel nastavujeme vlastnosti 

konkrétním prvkům. Nejdříve je nutno identifikovat, který prvek chceme spravovat, dále 

do složených závorek zapisujeme jednotlivou vlastnost a hodnotu vlastnosti, jakou 

chceme. Vlastnost od hodnoty rozdělíme dvojtečkou, jednotlivá pravidla oddělujeme 

středníkem takto: identifikátor {vlastnost:hodnota; vlastnost:hodnota;}, konkrétně se 

tedy dá napsat: div {padding:0; background-color:blue;} 

Tímto zápisem nastavíme modré pozadí a nulové vnitřní odsazení každému <div> 

elementu. 

Pokud chceme nastavit jiné vlastnosti konkrétnímu prvku nebo konkrétní skupině prvků 

a nechceme ovlivnit stejné tagy, musíme použít identifikátor nebo třídu. Pokud se jedná 

o takový element, který je na webu jedinečný (neopakuje se), použijeme identifikátor id. 

Pokud chceme upravovat skupinku prvků, které používáme častěji a na více místech, 

nastavíme mu třídu class. Zápis v HTML kódu pak bude vypadat takto <div 

class=“wrapper“>obsah</div> nebo <div id=“footer“>obsah patičky</div>. 
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Pokud máme jednotlivé elementy takto označeny, můžeme jim nastavovat vlastnosti, jaké 

chceme. V souboru CSS pak v případě použití id na místo identifikátoru zapíšeme 

#hodnota_id, v případě použití třídy .hodnota_class. Takový zápis bude vypadat nějak 

takto: #footer {width:100%;}, nebo .wrapper {margin:0 auto; width:1140px;}. 

Zápis kaskádových stylů je možno také dopisovat přímo jednotlivým prvkům jako 

atributy vlastnosti style. Např. <body style=“background-color:blue;“>. Poslední 

možností je výpis stylů v hlavičce dokumentu, kdy obsah souboru CSS je v hlavičce, 

soubor CSS pak není potřeba. Tyto způsoby se však nedoporučují hlavně kvůli 

přehlednosti. 

 HTML5 a CSS3 

„HTML5 a CSS3 pomáhají rozvrhnout základ pro příští generaci webových aplikací. 

Umožňují nám tvořit weby, které se snadněji vyvíjí a spravují, a jsou přívětivější 

k uživatelům.“ [1, str. 14] 

„Jazyk HTML5 se přirozeně vyvinul ze starších verzí jazyka HTML, přičemž se snaží 

reflektovat potřeby současných i budoucích webových stránek.“ [2, str. 16] 

Využití nových tagů v HTML5 a vlastností v CSS3 umožní větší prostor a možnosti při 

tvorbě webu a usnadní případné další úpravy. Trend současných postupů na vývoj 

webových aplikací směřuje právě k využívání těchto inovátorských nástrojů, přičemž 

nedochází k nijak zásadním změnám např. oproti HTML4. 

„HTML5 obsahuje nové elementy definující strukturu a vkládání obsahu, což znamená, 

že nemusíme používat zdrojové kódy navíc nebo zásuvné moduly a další doplňky.“ 

[1, str. 14] 

„CSS3 poskytuje pokročilé selektory, grafická vylepšení a lepší podporu fontů, díky 

čemuž jsou naše weby vizuálně atraktivnější, aniž by bylo potřeba použít techniku 

nahrazování obrázků, složitý JavaScript nebo grafické nástroje.“ [1, str. 14] 

 PHP 

PHP je velmi všestranný skriptovací jazyk, který se používá pro tvorbu webových 

aplikací. Pro zpracování a funkčnost PHP je nutno jeho skripty zpracovávat na straně 

serveru. 
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„Jedna z nejsilnějších a nejvýznamnějších vlastností PHP je jeho podpora pro širokou 

škálu databází. Vytvoření webové stránky spolupracující s databází je neuvěřitelně 

jednoduché.“ [12] 

Aby PHP skript fungoval, musí být umístěn v souboru s příponou PHP. V takovém 

souboru funguje i zápis HTML kódu stejně tak jako zápis javascriptu. Je nutno však 

jednotlivé jazyky od sebe rozeznat. 

Abychom prohlížeči řekli, že se jedná právě o PHP kód, musíme danou část uzavřít mezi 

speciální kombinaci znaků. Začátek PHP kódu tak onačíme <?php, jeho konec pak ?>. 

Úsek s PHP kódem tak může vypadat následovně: 

<?php 

echo “Ahoj“; 

?> 

Tento kód vypíše na obrazovku slovo „Ahoj“ (bez uvozovek). Výpis se provede na 

takovém místě, kde se v HTML kódu tento útržek PHP skriptu nachází. Na konci každého 

řádku v PHP skriptu píšeme středník. 

 SQL 

„SQL je základním jazykem, který slouží ke komunikaci s relačními databázemi.“ [7, str. 

9] 

Pro lepší porozumění jazyku SQL je nutno si objasnit pojmy jako databáze, databázový 

řídicí systém nebo relační databáze. 

„Databáze je kolekce vzájemně souvisejících datových položek, které jsou spravovány 

jako jediná jednotka.“ [7, str. 9] 

„Systém řízení báze dat (SŘBD) je software dodávaný výrobcem databáze.“ [7, str. 9] 

V této práci využiji k realizaci záměru softwarový produkt MySQL, což je relační systém 

řízení báze dat. 
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„Relační databáze je databáze založená na relačním modelu, který vyvinul Dr. E. F. 

Codd. Relační model prezentuje data v dobře známých dvourozměrných tabulkách, 

podobně jako tabulkový procesor.“ [7, str. 10] 

Hlavní jednotkou pro ukládání relační databáze je dvourozměrná tabulka, ta se skládá 

z řádků a sloupců, přičemž řádek představuje jeden záznam v tabulce, sloupce představují 

atributy, které musí daný záznam splňovat. 

„Relace představují souvislosti mezi tabulkami relační databáze. Zatímco každá relační 

tabulka může existovat samostatně, databáze jsou především o ukládání souvisejících 

dat.“ [7, str. 11] 

Každý záznam je jednoznačně označen primárním klíčem. Relace 1:N představuje 

takový vztah mezi tabulkami, kdy k jednomu záznamu v jedné tabulce lze přiřadit N 

záznamů v druhé tabulce. Na straně N se nachází cizí klíč, který určuje vazbu mezi oběma 

tabulkami. V relaci M:N je nutné rozdělit vztah přidáním umělé tabulky na dvě relace 

1:N. 

 JavaScript 

„JavaScript je programovací jazyk, který se používá v internetových stránkách. Zapisuje 

se přímo do HTML kódu, což je velká výhoda, protože je to jednoduché.“ [13] 

Tento jazyk v projektu příliš nevyužiji, nicméně je nutné jej zmínit, protože i tak je 

důležitou součástí většiny webových stránek. Javascript se provádí na straně webového 

prohlížeče, je možno dosadit do webové stránky vlastní javascript např. na doplnění 

formulářů. 

„JavaScript je klientský skript. To znamená, že se program odesílá se stránkou na klienta 

(do prohlížeče) a teprve tam je vykonáván.“ [13] 

1.8.6.1 jQuery 

Dnes používanější metodou než JavaScript je jeho framework jQuery. 

„Framework jQuery je optimalizován a zjednodušen takovým způsobem, že velmi 

pěkných efektů lze dosáhnout i použitím jediného řádku kódu a navíc chování je stejné ve 
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všech prohlížečích. Je naprogramován v klasickém JavaScriptu a jedná se o knihovnu s 

mnoha funkcemi, které velmi ulehčují programování v JavaScriptu.“ [14] 

 Adobe Dreamweaver 

Pro zpracovávání celé BP bylo nutno vybrat pro práci s HTML, CSS, PHP a JavaScriptem 

některý z editorů. Vybral jsem si profesionální nástroj Dreamweaver z balíčku Adobe 

řady CC. Jedná se o nejnovější verzi tohoto vývojářského prostředku. Jeho používání 

velice usnadňuje práci na projektech mnoha způsoby. Chytré našeptávání např. velice 

zrychlí psaní, implementace některých javascriptových prvků zkrátí čas na jejich 

samotnou tvorbu. 

 Grafický design 

V současnosti jdou požadavky na vývoj grafického rozhraní webových stránek 

neuvěřitelným tempem kupředu. Neustále se mění trendy, kdy jednou je potřeba 

minimalizovat, jindy chtějí všichni všechno zjednodušt apod. Aby konkrétní internetové 

stránky nezůstaly vůči těmto rychlým změnám příliš pozadu, je potřeba provádět 

průběžný redesign, obnovu stávajícího designu, a to přibližně každé dva roky, i když se 

může podařit někdy nasadit více méně nadčasový design, v těchto případech není obměna 

tak frekventovaná. 

V této BP budu k tvorbě webového designu využívat výhradně rastrový grafický editor 

Photoshop řady CC z balíčku Adobe. Je to profesionální editor pro práci s digitální 

fotografií, nabízí mnoho funkcí pro její úpravu, pracuje s vrstvami a poskytuje mnoho 

dalších nástrojů pro práci s rastrovými objekty. 

Creative Cloud je posledním balíčkem z řad nástrojů Adobe, která mimo jiné nabízí 

pohodlnější práci na dotykových zařízeních a více možností práce s 3D objekty. 

1.8.8.1 Responzivní design 

S rozmachem chytrých telefonů, tabletů, phabletů a podobných multimediálních zařízení, 

se rovněž u webů zvyšují požadavky na jejich responzivitu. Stále více lidí zobrazuje 

webový obsah právě na telefonech a tabletech a mnohdy je zobrazení v nich naprosto 

nevyhovující. 
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„Nyní musíme počítat s mobilními telefony a tablety natočenými vodorovně nebo svisle, 

s notebooky, desktopovými počítači a televizory.“ [3, str. 15] 

Je potřeba design a celkově strukturu webu přizpůsobit tak, aby stránky byly plně funkční 

na všech médiích a zobrazovaly se vždy správně. Při rozpoznávání mobilů a tabletů 

sledujeme jejich rozlišení a šířku displaye a v závislosti na těchto faktorech, 

přizpůsobujeme zobrazování veškerého obsahu, přičemž mnohdy dochází k omezování 

některých grafických prvků apod. 

Nejjednodušší způsob přizpůsobení je využití Media Queries v CSS. Media Queries 

představují podmínky, za kterých aplikujeme určitou část CSS deklarací. Jednoduchým 

zápisem dovedu říct „Pokud má display menší (nebo větší) šířku než tolik a tolik a menší 

(nebo větší) výšku než tolik a tolik“, aplikuj tyto vlastnosti. 

Dříve se využívalo javascriptu ke zjištění velikosti displaye. Po načtení dokumentu nebo 

po změně velikosti okna se spouštěla funkce, která měnila třídy konkrétním prvkům. 

Tento způsob byl ale zbytečně složitý, špatně se s ním pracovalo a web byl díky němu 

pomalejší. S nástupem CSS3 přišla revoluce v responzivním designu, javascript se v této 

disciplíně prakticky přestal používat. 

Klasický příklad využití Media Queries může vypadat následovně: 

@media screen and (max-width: 600px) { 

  .wrapper { 

width: 100%; 

} 

} 

 Copywriting 

Copywriting je disciplína, jejímž úkolem je tvorba poutavých textů, které prodávají 

produkty nebo služby. S touto disciplínou se potýkáme nejen při tvorbě webových 

stránek, ale i novin, časopisů, letáků, billboardů a jiných reklamních materiálů. Je to 

tvůrčí činnost, která vyžaduje určité nadání. 

Copywriter musí chápat potřeby zákazníků a vžít se do jejich role a musí umět obratně 

pracovat s jazykem. Někdy je dobré soustředit se na emoce oslovené skupiny, jindy je 
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vhodné začlenit do propagace žertovný slogan. Copywriting je nejen otázka citu, ale i 

zkušeností. Proto je to činnost náročná a odborníci žádaní. 

1.9 Rezervační systém 

Rezervační systém můžeme chápat jako konkrétnější specifikaci informačního systému. 

„V teorii systémů se rozumí systémem uspořádaná množina prvků spolu s jejich 

vlastnostmi a vztahy mezi nimi, jež vykazují jako celek určité vlastnosti, resp. chování.“ 

[5, str. 15] 

„Aplikace takového systému lze realizovat několika způsoby: 

- Vývojem specializovaného, jednoúčelového software podle potřeb konkrétního 

zákazníka. V těchto případech jde o rozsáhlé projekty pro státní správu, některé 

specializované bankovní aplikace, projekty vyžadující maximální bezpečnostní 

zajištění atd. 

- Nákupem a instalací typového aplikačního software s minimálními nároky na jeho 

úpravy (customizaci). To odpovídá především situaci relativně malých projektů, 

např. účetnictví pro samostatné podnikatele, projekty pro malé provozovny apod. 

- Komplexními projekty založenými na výběru velkých aplikačních software, jejich 

customizaci, jejich vzájemné integraci, s ev. Dořešením a implementací těch částí 

nebo modulů, které typový software nepokrývá nebo neodpovídá potřebám 

zákazníka. Tato siutace je dnes naprosto převažující u středních a velkých 

průmyslových a obchodních podniků, bank apod.“ [4, str. 11] 

Systém rezervací, jakým se zabývá tato práce, je online nástroj pro rychlé, snadné a 

přehledné rezervování pokojů. Pro zákazníka je důležitá jednoduchost rezervačního 

systému a jeho jasná a přehledná zpětná vazba. Zákazník musí vidět, že s ním systém 

komunikuje a bere jej na vědomí.  

Rezervačnímu systému dávají zákazníci i provozovatelé v dnešní době často přednost 

před ostatními způsoby komunikace (email, telefon), tím se z něj stává vděčný nástroj, 

který dokáže usnadnit práci oběma stranám. Často je ale nutné kombinovat způsoby 

komunikace, není např. na škodu následné telefonické ověření rezervace. Vše záleží na 

povaze nabízeného produktu nebo služby. 
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Důležitým aspektem při tvorbě nebo výběru rezervačního systému je také očekávání 

provozovatele. Ten by se měl s celým systémem stoprocentně ztotožnit. 

1.10 Postup tvorby rezervačního systému 

Tvorba, nebo také životní cyklus, informačního systému by se dal shrnout do čtyř 

základních fází svého života: 

- plánování 

- návrh 

- zavádění 

- provoz a údržba 

„Hlavním nedostatkem strukturovaného přístupu životního cyklu je příliš dlouhá 

průběžná doba od specifikace požadavků na informační systém do zavedení systému do 

užívání, malá pružnost informačního systému a malá účast budoucích uživatelů na jeho 

vývoji.“ [6, str 18] 

Při tvorbě rezervačního systému se mimo jiné setkáváme se stejnými nástroji jako při 

tvorbě dynamických stránek. Je totiž potřeba vytvořit uživatelské prostředí pomocí 

HTML, CSS. Funkční prvky rezervačního systému zajišťuje PHP, data jsou ukládána 

v MySQL databázi. 

Prvním a zásadním krokem pro tvorbu rezervačního systému je návrh databáze. Je 

potřeba se důkladně rozmyslet, jaká data budou pro systém potřeba a jak s nimi budeme 

dále pracovat. Při tvorbě takového návrhu dávám přednost náčrtu databáze na papír.  

1.11 Propagace 

 SEO optimalizace 

„Search Engine Optimization (SEO) – optimalizace stránek pro vyhledávače. 

Zjednodušeně se jedná o konkrétní techniky zabývající se způsobem, jak umístit stránky 

na co nejlepší pozici ve vyhledávání.“ [8, str. 17] 

Propagace je úzce spojena se samotnou tvorbou webu. Optimalizace napomáhá 

internetové stránky vyzdvihnout a zvýšit tak jejich návštěvnost, což má v ideálním 
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případě vliv na zvýšení poptávky prezentovaného produktu nebo služby. Proto je 

považována za jednu z nejdůležitějších součástí procesu propagace v elektronické formě. 

 Propagace na sociálních sítích 

„Více než polovina online populace v České republice má účet na Facebooku. Celá 

polovina z nich jej denně kontroluje. Chcete-li tedy být na očích svým zákazníkům, musíte 

jít tam, kde jsou oni – a kde to milují. Aktuálně jsou to především sociální sítě.“ [11] 

Hlavní výhodou propagace na sociálních sítích jsou nulové náklady. Je samozřejmě 

možné si za reklamu na Facebooku nebo na Google+ zaplatit a zlepšit tak svou viditelnost. 

 PageRank 

Pojem PageRank představuje metodu hodnocení stránek vytvořenou tvůrci vyhledávače 

Google. Ti vymysleli takový algoritmus, který zjišťoval, kolik webů odkazuje na daný 

web. Tyto odkazy představují jakési doporučení pro vyhledávač, že se jedná o kvalitní 

web. Algoritmus bere rovněž v potaz PageRank stránek, které na danou stránku odkazují. 

V zásadě, čím více kvalitních webů na náš web odkazuje, tím je náš web pro vyhledávač 

atraktivnější. 

 Katalog 

„Katalog je ve své podstatě web rozdělený podle kategorií, který obsahuje odkazy na jiné 

weby. Vyhledávací funkce je dnes v katalozích samozřejmostí. Vyhledávač v katalogu umí 

najít výsledek podle slov v titulku, v obecném popisu, nabídne výsledek, pokud se vámi 

hledané slovo shoduje s názvem kategorie, do které byl odkaz na stránky zařazen, některé 

katalogy vyhledávají také v tzv. klíčových slovech, která má majitel stránky při zapisování 

svého odkazu do katalogu (nebo editor) možnost vložit.“ [8, str. 29] 

Nenáročná forma zviditelnění webových stránek může být jejich zanesení do několika 

katalogů. Stačí využít jen ty nejznámější, není potřeba se zaobírat registracemi do 

takových katalogů, které nikdo nevyužívá.  

http://www.cnews.cz/na-facebooku-jsou-uz-ctyri-miliony-cechu-statistiky
http://www.cnews.cz/profil-na-facebooku-ma-74-cechu-na-googlu-27-tvrdi-studie
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 Penzion Hanes 

 O penzionu 

Penzion Hanes je malý rodinný penzion v obci Lipová – Lázně v srdci Jeseníků. Jeho 

celková kapacita činí dvacet dva lůžek, tedy jeden dvoulůžkový pokoj a pět 

čtyřlůžkových, z toho jeden s vlastní kuchyní. Penzion nabízí společné sociální zařízení, 

připojení k Wi-Fi, několik parkovacích míst, úložiště pro kola i lyže, prostory pro 

venkovní posezení. Hostům je k dispozici i plně vybavená kuchyň. 

V okolí penzionu se nachází několik lyžařských středisek, restaurací, cyklostezek, 

turistických stezek, koupališť a dalších rekreačních objektů. Z tohoto hlediska je umístění 

penzionu pro turistu velmi atraktivní. 

Majitelé penzionu jsou dva, oba ho zároveň provozují a spravují více než 5 let. 

 Hosté 

V současné době je penzion dlouhodobě obsazen. Stal se tak domovem pro takové, kteří 

si nemohou dovolit vlastní bydlení. Jeho obyvatelé se často řadí mezi tzv. sociálně 

nepřizpůsobivé nebo sociálně slabé. 

Právě jedním z cílů této práce je tuto skutečnost změnit, dostat penzion do povědomí 

turistů a zvýšit jejich zájem o ubytování. Vyšší zájem ze strany chtěných hostů (turistů) 

by mohl vést k mírnému zvýšení cen ubytování, což by mělo mít za následek odchod 

současných hostů (sociálně slabých). 

Současní dlouhodobí „nájemníci“ často dráždí svým chováním své okolí, ignorují zákaz 

kouření v celém objektu nebo ničí vybavení penzionu, což s sebou nese mnoho starostí a 

zbytečnou finanční zátěž pro majitele. 

 Ceny ubytování 

Při dlouhodobém pronájmu se cena ubytování určuje individuálně, přičemž čtyři 

nájemníci ve čtyřlůžkovém pokoji platí každý cca 100 Kč/noc. Praxe je taková, že pokoje 

nejsou plně obsazeny a takovýmto nájemníkům jsou udíleny malé slevy, protože dva lidé 
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ve čtyřlůžkovém pokoji při dlouhodobém ubytování nespotřebují tolik vody, plynu a 

elektřiny, jako plně obsazený čtyřlůžkový pokoj. 

Pro krátkodobé ubytování se počítá klasická ceníková sazba pro jednotlivé pokoje 

nezávisle na počtu ubytovaných v daném pokoji. Čtyřlůžkový pokoj takto vyjde na 600 

Kč/noc, tedy 150 Kč/noc na osobu, což je pro majitele mnohem výhodnější. 

2.2 SWOT analýza 

Tato analýza se snaží komplexně zachytit silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 

celého podniku. 

 Silné stránky 

- lokalita penzionu 

- po rekonstrukci pokojů 

- nízké ceny 

- dobrá dostupnost 

 Slabé stránky 

- aktuální nájemníci 

- malá propagace penzionu 

- nedostatečné webové stránky 

- absence rezervačního systému 

- nedostatek nabízených služeb (v penzionu není restaurace) 

 Příležitosti 

- rozvoj turistiky v Jeseníkách 

- modernizace lyžařských areálů, cyklostezek a turistických stezek v okolí 

- služby v okolí (restaurace, bary, bazény, wellness centra apod.) 

- lepší ekonomická situace 

 Hrozby 

- slabé zimy 
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- silná a početná konkurence 

 Shrnutí SWOT analýzy 

Výsledky analýzy jsou poměrně dobré. Hrozby, které mohou majitele podniku a podnik 

samotný ohrožovat, totiž ohrožují i ostatní ubytovací zařízení stejnou měrou. Dá se tedy 

předpokládat, že trh bude na hrozby reagovat poměrně ohebně a neměl by mít na 

konkurenceschopnost příliš velký vliv. Naproti tomu i příležitosti jsou v této oblasti pro 

všechny stejné. To ale samozřejmě vyplívá již z toho, že se jedná o vnější faktory. 

Co se vnitřních faktorů týče, tvoří silné stránky poměrně dobrý základ, na kterém se dá 

stavět a zlepšovat celý podnik. Paradoxně nejpozitivněji vychází z této analýzy slabé 

stránky, protože jsou to většinou položky, které se dají poměrně snadno napravit, vylepšit 

či vybudovat. Vytvoření nového rezervačního systému, renovace webových stránek a 

jejich propagace, stejně tak jako propagace celého podniku,  přímo odstraňují většinu 

položek. Jedinou opravdu těžce řešitelnou slabou stránkou zůstává nedostatek nabízených 

služeb. To už je bohužel dáno povahou samotné budovy Penzionu Hanes. 

2.3 Konkurence 

Jelikož Jeseníky patří k vyhledávané rekreační oblasti, nabídka v oblasti ubytování je zde 

velká a konkurence tedy silná. V celém okrese se nachází mnoho hotelů, penzionů, 

ubytoven, horských chat, chalup a apartmánů. 

Pro porovnání konkurence jsem se snažil vyhledat pouze penziony podobného charakteru 

(podobná kapacita, podobné služby) v okruhu 20 km, protože nemá příliš smysl srovnávat 

např. malou chalupu a velký hotel s vlastním bazénem a saunou. Našel jsem cca 40 

penzionů s takovými parametry. 

Cena ubytování v těchto penzionech se pohybovala v rozmezí 200 – 600 Kč/noc na osobu 

v závislosti na kvalitě a kvantitě služeb, poloze nebo stavu penzionu. 

Asi třetina těchto penzionů nemá vlastní webové stránky a spoléhá na katalogy, druhá 

třetina je na tom opačně, stejně jako Penzion Hanes má vlastní webové stránky (většinou 

nedostatečné, staré) a nelze je najít v katalozích. Zbylá třetina provozuje slušné vlastní 

webové stránky a využívá internetové katalogy. 
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Hlavním poznatkem při zkoumání rozdílů v jednotlivých penzionech byl ten, že 

pomyslná třetí třetina s funkční propagací si účtuje často třeba i dvojnásobně vyšší ceny 

za přibližně stejné služby než ty dvě třetiny se špatnou propagací. 

2.4 Webová prezentace 

Současné webové stránky jsou graficky velmi zastaralé, jejich návštěvník tak nezíská 

příliš dobrý první dojem. Celkově poskytují jen skrovné a ne příliš přehledné informace 

o ubytování, dokonce úplně chybí ceník ubytování, který je vzhledem k dlouhodobému 

obsazení penzionu prakticky zbytečný. 

 Grafické zpracování 

V prvním okamžiku uhodí čtenáře do oka nevkusná zelená textura v pozadí spolu 

v kombinaci s dalšími různými odstíny zelené v pozadí jednotlivých prvků. Formátování 

textu je naprosto nedostatečné, čtenář se v něm těžko orientuje, jednotlivé informace tak 

splývají s ostatními a špatně se v textu vyhledává. 

 

Obrázek č. 2: Současné webové stránky [15] 
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 Struktura webu 

Web je členěn do několika jednotlivých podstránek. Jedná se o standardní rozložení 

takového webu, nicméně některé podstránky jsou zbytečné, některé špatně označené. 

2.4.2.1 Navigace 

Pro orientaci na webu slouží jednoduchá jednostupňová navigace v levé části stránek. 

Jednotlivé položky jsou však nejasně označené. Např. hlavní strana, nebo-li domovská 

stránka, je označena jako „Ubytovna-penzion HANES“. Více o penzionu se pak čtenář 

dozví klikem na „Služby ubytovna-penzion HANES“. Názvy položek jsou zbytečně 

dlouhé a to čtenáři nemají rádi. 

2.4.2.2 Domovská stránka 

Na hlavní straně najdeme základní informace o penzionu, emailovou adresu a telefon a 

několik fotografií. První co však návštěvníka stránek, tedy i potencionálního zákazníka, 

tzv. praští do oka, je velké červené upozornění, které nám oznamuje, že penzion je 

v současnosti dlouhodobě obsazen, čímž návštěvník okamžitě ztrácí zájem o všechny 

ostatní informace na stránce. 

2.4.2.3 Podstránky 

První podstránka je označená jako „Služby penzionu“. Dává čitateli podrobné informace 

o penzionu, jeho kapacitě, službách. Dozvíme se zde, jak lze trávit v okolí penzionu volný 

čas. Tato podstránka je důležitá, je tedy potřeba jí věnovat více pozornosti, přehledněji 

rozčlenit text a předat tak návštěvníkovi stránek přesné a užitečné informace. 

Nesmyslně je zřízena další podstránka, která nese nadpis „Další služby“. Ta pouze 

informuje o možnosti pořádání soukromých akcí a několik podrobností k tomu. Tyto 

údaje lze přidat ke službám. 

Další důležitou podstránkou je „Kontakt“, kde je uvedena adresa penzionu, telefonický, 

emailový a faxový kontakt. Chybí zde mapa s označením polohy ubytování i informace 

o dostupnosti (autem, autobusem i vlakem). Tyto informace se dovídáme až na další 

podstránce „Jak a kde nás najdete“. Tato podstránka je vcelku zbytečná a kvůli 

přehlednosti by měly být informace z této podstránky směřovány právě do kontaktu. 
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Poslední podstránkou je „Fotogalerie“. Ta je určitě důležitá. Zákazník se rozhoduje 

z velké části i na základě fotografií. 

 Nároky majitelů na web 

Majitelé se shodují na tom, že nebudou mít potřebu webové stránky pravidelně spravovat, 

není tedy nutné nasazovat systém pro správu obsahu. Se strukturou webových stránek 

jsou do jisté míry spokojeni i na aktuálním webu, nikoli už však s jejich vzhledem. 

Řešením této situace může být kompletní revitalizace webové prezentace za využití 

informací z aktuálního firemního webu. 

2.5 Rezervační systém 

V současné době probíhá rezervace ubytování pouze emailem a po telefonu. Není tedy 

k dispozici žádný internetový rezervační systém. Pokud přihlédnu k dané situaci 

(dlouhodobému obsazení penzion), je rezervační systém zbytečný. Naopak, při pohledu 

dopředu, je internetový rezervační systém nezbytný. Jinými slovy, potřeba takového 

systému přímo závisí na propagaci penzionu, druhu zákazníků a povaze zakázek. 

V případě, že dojde k přeorientování především na turisty, bude počet rezervací stoupat 

a k tomu je nutný právě jednoduchý rezervační systém. 

 Nároky majitelů na rezervační systém 

Pro majitele je důležitá jednoduchost a přehlednost systému rezervací. Přestože jsou 

neochotní učit se pracovat s novým systémem, uznávají, že takový systém jim může 

mnoho práce ulehčit. 

 

2.6 Propagace 

Základním kamenem pro poskytování služeb v oblasti ubytování v takto 

vytížené turistické oblasti je úspěšný marketing. U Penzionu Hanes bohužel tato 

disciplína naprosto selhává a dochází tak k transformaci na jakousi ubytovnu pro chudé. 

Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše. Tím se v současné době majitelé penzionu řídí 

a stagnují tak v tomto podniku na bodě, který přináší jen malé finanční ohodnocení, 

spoustu starostí a obtěžuje okolí. 
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Jediné prvky, které svému okolí napovídají, že v této oblasti je nějaký Penzion Hanes, je 

nápis na samotném penzionu a současné webové stránky na doméně třetího řádu 

s minimální SEO optimalizací. Chybí zejména registrace v katalozích, slevové akce na 

slevových portálech apod. 

V okolních podnicích nenajdeme ani letáky, plakáty nebo vizitky. 

2.7 Shrnutí analýzy 

Základními nedostatky podniku jsou zastaralé webové stránky, absence rezervačního 

systému a nedostatečné propagace. 

Naopak mezi silnými faktory je příjemná poloha penzionu, jeho příjemné domácké 

prostředí a konkurenceschopná cena ubytování (a to i po případném navýšení). 

Napravením nedostatků, lze zvýšit ziskovost podniku. 

V následující kapitole se tedy na základě analýzy budu zabývat návrhem nových 

webových stránek a vlastního rezervačního systému. 
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

Po důkladné analýze jsem se pokusil navrhnout ta nejlepší řešení, která by odstranila nebo 

alespoň zmírnila slabé stránky podniku. Soustředil jsem se na návrh, v dnešní době pro 

takový podnik nutné, webové prezentace, jednoduchého, přehledného a funkčního 

internetového rezervačního systému a vytyčit strategii pro propagaci celého podniku. 

Současně je potřeba brát v úvahu i potřeby a představy klienta, tedy majitelů penzionu. 

Bylo nutné zjistit, do jaké míry si chtějí webové stránky spravovat nebo měnit sami, jaké 

finance jsou ochotni obětovat na účely propagace apod. Mým cílem, i cílem této práce, 

bylo vytvořit takové řešení, které by bylo přínosné pro obě strany a to jak pro majitele 

podniku, tak pro jeho zákazníky. 

3.1 Webové stránky 

Internetové stránky jsou v drtivé většině případů prvním prostředníkem, se kterým se 

potencionální zákazník dostává do styku při jednání s podnikem. Cílem stránek je udělat 

z jejich návštěvníka našeho zákazníka. 

Důležitou roli hraje první dojem, snažil jsem se vsadit na jednoduchý design. Neméně 

důležitým prvkem je správná struktura stránek. Návštěvník musí přehledně a rychle 

vyhledávat informace, jejich řazení musí být logické a vše by mělo na sebe co nejlépe 

navazovat. 

 Návrh struktury 

Logická návaznost a přehlednost informací předávaných návštěvníkovi stránek je 

mnohdy opomíjenou disciplínou při tvorbě webových stránek, přitom by se mělo jednat 

o první a nejdůležitější krok v celém procesu. Na základě jasně stanovené struktury lze 

teprve vymýšlet konkrétní obsah a vytvářet návrh grafického prostředí. 

Protože se jedná o firemní web s jednoduchou strukturalizací, volil jsem přehlednou 

jednoúrovňovou navigaci. 

Jedná se o webovou prezentaci penzionu. Základní informace, které tak návštěvník 

potřebuje, jsou název penzionu, jeho stručný popis, poloha, cena ubytování, služby, 

fotografie, kontakt a v ideálním případě i rezervační systém. 
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Jakýsi nejdůležitější výtah ze všech jmenovaných položek by měla obsahovat hlavní 

strana a měla by tím představovat jakýsi rozcestník celého webu. Na hlavní straně by 

měl tedy zákazník najít alespoň jednu fotku penzionu, jeho velmi stručný popis, pár vět 

o tom, kde se penzion nachází, cenu za noc, základní služby, kontaktní informace a odkaz 

na rezervaci pokoje. Ten by se měl na stránkách objevit častěji a měl by být výrazný. Web 

by tak měl svého návštěvníka co nejviditelněji směřovat právě k rezervačnímu systému. 

Kromě hlavní strany jsem se rozhodl rozčlenit web na celkem čtyři další podstránky.  

Podstránka služby nabízí souhrn informací o nabízených službách, zejména tedy 

ubytování. V horní části této podstránky se bude nacházet jednostránková navigace, která 

bude odkazovat na kotvy k jednotlivým službám. Pod navigací vše o ubytování, dále pak 

informace k parkování, připojení k internetu, rekreačnímu vyžití apod. 

Fotogalerie bude tvořit další samostatnou podstránku. Na takové podstránce není potřeba 

žádný text, jen rychlé a přehledné projíždění obrázků. 

Asi nejdůležitější podstránkou bude kontakt. Bez ní by nemělo prakticky ani cenu takový 

web provozovat. Na této podstránce nalezne zákazník kontaktní informace na majitele 

penzionu, základní informace o samotném penzionu (název, adresu), povinné údaje 

firemního webu (IČO, údaj o zápisu v evidenci), dále informace o dostupnosti a 

přehlednou mapu. 

Nenásilné spojení s rezervačním systémem bude představovat podstránka rezervace. 

Do této podstránky bude zasazeno uživatelské rozhraní rezervačního systému. Zákazník 

by tak měl vnímat rezervační systém jako součást celého webu a neměl by se tak 

zaleknout náhlé změny prostředí. 

 Copywriting 

Tvorba textů pro web Penzionu Hanes není příliš složitá. Můžu celkem dobře vycházet 

z původního webu. Dá se předpokládat, že návštěvníci webu, kteří shánějí ubytování, 

procházejí postupně mnoho dalších webů různých ubytovacích zařízení. Zbytečně dlouhé 

a rozvláčněné texty by mohly v kombinaci s mírnou podrážděností uživatelů z dlouhého 

hledání zapůsobit opačným způsobem, než bylo zamýšleno. Po několika minutách 

hledání už totiž uživatel jen vyhledává nejpodstatnější informace. Místo a cenu. Pokud 
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ho tyto údaje na první pohled zaujmou, teprve poté se většinou vydává na bližší průzkum 

webu, hledá kontakt, pročítá si služby a prohlíží fotky. 

Na úvodní straně by tedy měly být nejviditelnější informace o ceně za přenocování a o 

umístění penzionu. Zaujmout by měla fotka penzionu, ale neměla by zase příliš přečnívat 

nad texty. Heslovitě uvést výpis služeb a nenásilně předložený odkaz na rezervaci 

ubytování. 

Úvodní banner by měl obsahovat především název penzionu, bylo by dobré k němu 

přidat nějakým způsobem odkaz na Jeseníky, protože to jsou hlavní znaky celého 

nabízeného produktu. Penzion Hanes v Jeseníkách. Rozhodl jsem se tedy na hlavním 

banneru použít titulek „Penzion Hanes“ a podtitul „S láskou a tradicí v srdci Jeseníků“. 

Ve výpise služeb využiji popis ubytování z aktuálního webu. V úvodu několik vět jako 

shrnutí (hrubý popis) ubytování, dále bližší strukturovaný popis a ceník. U popisu 

ubytování opět odkaz na rezervaci pokoje. Ke každé další službě maximálně několik vět 

k jejímu popisu. Např. služba „Parkování“ a popis „V areálu je nachystáno několik 

parkovacích míst“. 

Na podstránce fotogalerie žádné texty nejsou potřeba, ani popis fotek není nutný. V horní 

části může být pouze nadpis „Prohlédněte si naši fotogalerii“. 

V kontaktu je důležité informace přehledně strukturalizovat. Odshora tedy postupně 

budou kontaktní informace (mobil, email, fax), adresa penzionu, údaje o firmě, dále údaje 

o dostupnosti a mapa. Všechny tyto texty, včetně popisu jak se k nám dostanete, lze 

kompletně kopírovat z původního webu. 

Struktuře textů a textům samotným na podstránce rezervace se budu věnovat v kapitole 

o rezervačním systému dále v projektu. 

 Grafický návrh 

Tvorba grafického návrhu je složitá činnost, při které jsou zapotřebí výborné dovednosti 

s grafickým editorem a nemalá porce kreativity. Jelikož se nemohu pochlubit ani jedním, 

dávám přednost tvorbě grafiky webu za chodu. S grafickým editorem tedy pracuji jen 

minimálně, jednotlivé grafické prvky vymýšlím a přidávám ve chvíli, kdy se k nim 

dostanu. 
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Jinou možnost představuje využití služeb profesionálního webového grafika, což by ale 

navýšilo rozpočet o tři až pět tisíc korun. 

Nejdříve je potřeba rozebrat si samotnou strukturu stránek, zjistit, které části budou 

společné pro všechny podstránky včetně úvodní strany, a které naopak budou rozdílné. 

Na každé podstránce jsem zvolil tři hlavní společné části. V horní části se jedná o 

hlavičku (úvodní banner) s názvem penzionu a sloganem a o hlavní menu. Ve spodní části 

se pak bude nacházet patička, na které budou základní kontaktní informace, odkazy na 

všechny podstránky (mapa webu) a malá mapka. Mezi hlavičkou a patičkou se bude 

nacházet samotný obsah stránek a podstránek. Hlavička, menu i patička budou široké přes 

celou šířku prohlížeče, kdežto obsah bude mít určitou maximální šířku, při menších 

obrazovkách se bude přizpůsobovat jejich velikosti. 

 

Obrázek č. 3: Návrh rozložení prvků [Zdroj: Vlastní tvorba] 
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Ve chvíli, kdy se při rolování stránky dostaneme pod úroveň hlavního menu, mělo by se 

menu přichytit (zafixovat) k hornímu okraji okna prohlížeče. Uživatel tak nemusí rolovat 

na vrch nebo na spodek stránky, aby mohl použít navigaci mezi podstránkami. 

 Postup tvorby 

3.1.4.1 Příprava 

Po návrhu struktury můžu začít tvořit web samotný. Vytvářet stránky budu v programu 

Adobe Dreamweaver. Nejdříve je potřeba si vytvořit prostor, kde se budou stránky po 

dobu jejich tvorby nacházet. Protože budu pracovat s databází a s PHP soubory, je nutné 

ukládat a kontrolovat práci na serveru (nebo vytvořit virtuální server na lokálním PC). 

K tomu si vytvořím subdoménu na své osobní doméně a využiji prostor na přidruženém 

FTP serveru. K dispozici mám i nástroj phpMyAdmin, kde si můžu zřídit potřebnou 

databázi. 

K FTP serveru mohu přistupovat díky FTP klientovi zabudovanému v Dreamweaveru, 

což mi umožňuje jednoduše vytvářet, mazat i editovat soubory umístěné na serveru přímo 

v editoru, ve kterém budu kódovat a programovat. 

 

Obrázek č. 4: Připojení k FTP serveru [Zdroj: Vlastní tvorba] 
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Po připojení na serveru vytvořím v příslušném adresáři podadresář hanes, tento 

podadresář budu dále nazývat jako kořenový adresář webu, nebo jen kořenový adresář. 

3.1.4.2 Kostra 

V kořenovém adresáři vytvořím soubor index.php. Prohlížeč implicitně zobrazuje jako 

první právě soubor index.html, pak index.php, pokud není nastaveno v souboru .htaccess 

jinak. Index.php tedy bude představovat domovskou (hlavní) stranu. Pro společné části 

(hlavičku, patičku a menu) vytvořím soubory header.php a footer.php. Menu bude 

součástí prvního zmíněného souboru. 

V header.php otevřu párový tag <html> bude se tam nacházet celá hlavička ohraničené 

párovým tagem <head> a v ní všechny potřebné informace, které se v hlavičce běžně 

uvádějí, meta informace, připojení souboru s kaskádovými styly a připojení 

javascriptových souborů a titulek stránky. Dále otevřu párový tag <body> a vytvořím 

sekci <header>, která bude představovat úvodní banner a sekci, ve které bude hlavní 

menu. Obě tyto sekce budou před koncem dokumentu uzavřeny ukončovacím tagem. 

Otevřeny zůstanou pouze párové tagy <html>, <body>, k nim přidám ještě <div 

class=“wrapper“> (dále jen wrapper), který bude ohraničovat obsah jednotlivých 

podstránek. 

Protože se stejné hlavní menu bude na stránkách vyskytovat několikrát, vytvořím mu také 

zvláštní soubor, ve kterém bude seznam odkazů (menu). Tento soubor pojmenuji 

navigation.php a pomocí příkazu include jej zobrazím všude, kde bude potřeba. 

V souboru footer.php pak musí být všechny tagy otevřené v header.php ukončeny. 

Nejdříve tedy ukončím wrapper, dále vytvořím sekci <footer>, která bude představovat 

celou patičku stránek. Za </footer> ukončím také </body> a </html>. 

Tím jsou vytvořeny základní soubory. V souboru index.php a v dalších souborech, které 

budou představovat jednotlivé podstránky, je nutno naincludovat (připojit) soubory 

header.php a footer.php. To udělám pomocí PHP příkazu include(‘header.php‘); na 

začátku souboru a include(‘footer.php‘); na jeho konci. Každý soubor představující 

jednotlivou podstránku bude tedy začínat a končit stejně. Tato struktura mi zajistí, že 

nebudu muset pracně upravovat stejné věci v každém souboru, ale upravím je pouze 

v jednom a změny se projeví na všech podstránkách. 



40 
 

V kořenovém adresáři vytvořím soubor style.css, kde budu stylovat jednotlivé elementy. 

Tento soubor připojím pomocí tagu <link rel="stylesheet" href="style.css"> v hlavičce 

v header.php. Dále je nutno vytvořit podadresář images, ve kterém se budou nacházet 

fotky a grafické prvky (obrázky), které nelze vytvořit jednoduše pomocí CSS a HTML. 

Pro javascriptové soubory zřídím adresář js. Jednotlivé soubory pak připojím podle potřeb 

v hlavičce nebo za patičkou dokumentu. Nejdříve je nutné připojit soubor s knihovnou 

jQuery. Využiji absolutní cestu k souboru: <script src="http://code.jquery.com/jquery-

1.11.2.min.js" type="text/javascript"></script>. Dále pak připojím vlastní javascriptový 

dokument <script src="js/custom.js" type="text/javascript"></script> a případně další, 

které budu potřebovat. Je důležité, aby byl soubor s knihovnou jQuery připojen před 

ostatními javascriptovými soubory, protože by v těchto souborech jQuery příkazy 

nefungovaly. 

V tuto chvíli je potřeba vytvořit konečnou podobu hlavičky, patičky a menu. Upravovat 

budu element <header>. Pomocí CSS mu nastavím na pozadí mírně upravenou fotografii 

Jeseníků z vlastních zdrojů. Přidám hlavní nadpis <h1> a motto, následně styluji podle 

potřeby. 

Menu budu muset stylovat několikrát, resp. vytvořit jich více. Jedno bude ukotvené ve 

spodní části horního banneru, druhé vyjede zpoza horního okraje okna prohlížeče ve 

chvíli, kdy se první menu rolováním skryje. Aby došlo k takovéto interakci, musím 

vytvořit druhému menu dvě třídy. Jedna značí schovaný stav, druhá odhalený. Změnu 

těchto tříd budu řídit v souboru custom.js v podadresáři js následujícím způsobem. 

Reagovat budu na událost scroll (rolování stránky). Ve chvíli, kdy je srolovaná vzdálenost 

větší než výška horního banneru, zaměním třídy u druhé navigace tak, aby se objevila, 

v opačném případě opět schovala. Aby byla změna plynulá, přidám celému bloku 

s položkami menu vlastnost transition, ta zajistí způsob a rychlost přechodu. 

Patičku tvořím podobně jako hlavičku. Vytvořím příslušné sekce, které následně styluji 

podle potřeby. Patička se bude skládat ze dvou částí (sekcí) – horní a dolní. První, horní 

část, bude rozdělená na další tři části horizontálně vedle sebe. Mapu webu, kontaktní 

informace a klasickou mapu. Dolní část bude pouze informovat o autorském právu. 

V horní části tedy do první třetiny opět naincluduji menu, ve druhé třetině uvedu základní 

kontaktní informace a ve třetí třetině přidám <iframe> s mapou od Google. Podobu 
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iframu vygeneruji na Google mapách [16], ten jen nakopíruji do třetího sloupce, tím se 

vloží interaktivní mapa na web. 

Před vkládáním jednotlivých podstránek je nutné ještě zapsat do CSS různé obecné 

vlastnosti, které budu používat na celém webu (font, velikosti písma, barva textu, 

odsazení textu apod.). Jako jediný font jsem si zvolil bezpatkové, jednoduché a přehledné 

písmo s názvem Roboto, dostupné mezi Google Fonts [17]. Písmo není potřeba ukládat 

na FTP server, pomocí příkazu @import jej mohu naimportovat z externího zdroje na 

Google Fonts. 

 

Obrázek č. 5: Prázdná stránka na webu [Zdroj: Vlastní tvorba] 

Nyní mám vytvořenou kostru, do které mohu zasazovat konkrétní obsah jednotlivých 

podstránek. 

3.1.4.3 Podstránky 

První na řadě je úvodní strana. V levém horním rohu hlavní strany vložím fotku 

penzionu, text ji bude obtékat zprava a zarovnán bude s horním okrajem. Pod textem 

vytvořím odkaz na rezervaci pokojů. Tento odkaz by měl být viditelný, proto mu nastyluji 

podobu tlačítka. Při přejetí myši přes tlačítko dojde k malé animaci. Tu vytvořím díky 

selectoru :hover v CSS, stejný princip využívám i u položek menu. Pod tlačítkem 
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následuje zvýrazněná hláška o ceně ubytování. Dále pak heslovitě seznam služeb, které 

penzion nebo jeho okolí nabízí. Jednotlivé služby jsem se rozhodl doplnit o tematické 

ikony, které oživí grafiku webu. Následuje už jen odkaz na stránku s popisem 

jednotlivých služeb. 

Podstránka služby bude obsahovat asi nejvíce textu a jako jediná bude mít vlastní 

navigaci mezi jednotlivými službami. Navigace bude v horní části, namísto textových 

odkazů volím ikonky, které jsem využil na hlavní straně. Každá ikonka tedy značí 

konkrétní službu, po kliku na ikonku se stránka sama plynule sroluje k dané službě. 

Jednotlivé služby budou rozděleny do samostatných bloků rozdělených dostatečnými 

mezerami a rozlišených jinou barvou oproti pozadí celého webu. V hlavičce každého 

bloku bude ikona dané služby, pod ní její název. V bloku samotném pak popis každé 

služby. V pravém dolním rohu každého bloku bude šipka, která sroluje po kliknutí zpátky 

na horní část stránky. Některé bloky budou široké přes celou šířku wrapperu, jiné budou 

mít šířku poloviční závisle na množství obsahu v daném bloku. Konkrétně první široký 

blok obsáhne celý přesný popis ubytování a pokojů, cenu ubytování a opět odkaz na 

rezervaci. Další dvě služby v polovičních blocích informují o parkování a Wi-Fi. 

Následuje široký blok pojednávající o možnostech lyžování, popisuje nejbližší lyžařská 

střediska a běžkařské trasy. Dále opět dva poloviční bloky – restaurace a večírky. Poté 

opět široký blok věnující se cyklistice a turistice (turistické a cyklistické trasy, půjčovny 

kol, holí). Poslední široký blok se zaměřuje na opékání, nabízí možnost vypůjčení 

velkého grilu. 

Podstránku rezervace prozatím nechávám prázdnou, budu se jí věnovat až při vytváření 

rezervačního systému. 

Následuje fotogalerie. Zde není příliš mnoho prvků, které by bylo potřeba stylovat. Je 

ale potřeba zakomponovat již hotový prohlížeč fotek. Zvolil jsem oblíbený nástroj 

Lightbox [18]. Aby tento nástroj fungoval, je nutné nahrát na FTP předem připravený 

soubor s kaskádovými styly lightbox.css a stejně jako style.css jej připojit v hlavičce. 

Dále se musí stejným způsobem jako ostatní javascriptové soubory přidat soubor 

lightbox.js. Předpokládá se, že je nahrána knihovna jQuery. V tuto chvíli je Lightbox 

připraven k použití, stačí už jen přidat fotky samotné. V první řadě nahraji pomocí FTP 

klienta na server fotky, které chci ve fotogalerii zveřejnit do adresáře images/photos/, do 
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adresáře images/photos/thumbs/ pak nahraji jejich náhledy. Bylo by totiž nepraktické 

zmenšovat velkou fotku a dělat z ní náhled. Web by byl pak příliš pomalý.  Vytvořím si 

seznam <ul> s položkami <li>, přičemž každá položka bude představovat jednu 

fotografii. Každá položka seznamu bude obsahovat odkaz <a>, směřující na adresu 

konkrétní fotky a atribut data-lightbox se stejnou hodnotou pro všechny odkazy. 

V odkazu pak bude jen obrázek <img>, který bude načítán z podadresáře s náhledy fotek. 

Atribut data-lightbox v odkazu zajistí reakci Lightboxu. Po kliknutí na odkaz (náhled) se 

zobrazí fotka v plné velikosti (přizpůsobená velikosti okna prohlížeče). Tím nám 

Lightbox umožňuje jednoduché prohlížení fotek. 

Zbývá už jen kontakt. Na této podstránce není moc co stylovat. Z původního webu akorát 

opíšu text. Kontaktní informace, Adresa, firemní údaje, jak se k penzionu dá dostat a 

přidám akorát mapu stejným způsobem, jako jsem to dělal v patičce, jen nastavím 

rozdílné rozměry. Mapa bude široká přes celý wrapper. 

3.1.4.4 Další soubory 

Zbývá vytvořit několik posledních souborů. Jako první jsem si nechal pomocí Sitemap 

Generatoru [19] vygenerovat soubor sitemap.xml, ten jsem následně nahrál do 

kořenového adresáře. Jedná se o soubor, který pomůže robotům, kteří projíždějí postupně 

weby, pochopit strukturu konkrétního webu a správně si o takovém webu zapsat 

informace. Po změně domény se ale samozřejmě bude soubor sitemap.xml nechat znovu 

vygenerovat, obsahuje totiž URL adresy. 

Aby procházející roboti nezapisovali do své paměti zbytečně například administraci 

rezervačního systému, kterou budu následně vytvářet v adresáři /administrace, zakážu 

jim procházení tohoto adresáře v souboru robots.txt. V tomto souboru postačí pouze 

následující dva řádky: 

User-agent: * 

Disallow: /administrace/ 

Takovýto zápis znemožní prohlížet všem robotům adresář /administrace. 
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Favicon je ikona, která se zobrazí na záložce prohlížeče. Dnešní prohlížeče si poradí i 

s větší velikostí, já používám 128x128px. Favicon je potřeba nahrát na server ideálně do 

složky s obrázky. V hlavičce <header> se pak přidá následující kód. 

<link rel="shortcut icon" href="images/icons/favicon.png"> 

Posledním a neméně důležitým souborem je .htaccess. Nemá žádnou příponu, jen tečku 

na začátku. Ta značí, že se jedná o skrytý soubor. V tomto souboru se uvádějí změny 

konfigurace serveru jako např. změna hlavního přístupového souboru (index.html) na 

jiný. Já tento soubor použiji k úpravě URL adres. Následující kód, který bude v souboru 

.htaccess umožní na stránkách používat odkazy bez přípony .php. URL adresy pak budou 

vypadat mnohem lépe a přívětivěji pro uživatele. 

RewriteEngine On 

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}.php -f 

RewriteRule !.*\.php$ %{REQUEST_FILENAME}.php [QSA,L] 

 

Obrázek č. 6: Úvodní stránka webu [Zdroj: Vlastní tvorba] 
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Na předchozím obrázku můžeme jako příklad vidět celou úvodní stranu. 

 Responzivní design 

Aby se webové stránky zobrazovaly správně i na tabletech a mobilech, je nutné ještě 

upravit kaskádové styly tak, aby dovedly na změnu velikosti displaye reagovat. Tyto 

úpravy nejsou příliš složité, nicméně je potřeba se jim dostatečně věnovat i tak. 

Základním kamenem responzivního designu na tomto webu je HTML element <div 

class=“wrapper“>. Až na některé výjimky se ve wrapperech nachází veškerý obsah. 

Wrapper má na velké obrazovce pevnou šířku a je zarovnán na střed. Ve chvíli, kdy je 

šířka okna prohlížeče menší než wrapper, začne celý web přetékat přes okraj. A tady 

nastupuje Media Query. V CSS dokumentu řeknu, že v případě, že je šířka okna menší 

než šířka wrapperu, má mít wrapper stoprocentní šířku. 

Já si šířku wrapperu zvolil 1040px, tedy ve chvíli, kdy bude mít okno menší šířku než 

1040px, nastavím wrapperu šířku 100%. Zápis bude vypadat následovně: 

.wrapper{ 

 width:1040px; 

 margin:0 auto; 

 padding:0 20px; 

 box-sizing:border-box; 

} 

@media screen and (max-width:1040px){ 

 .wrapper{ 

  width:100%; 

 } 

} 

Dalším oříškem je správné zobrazení menu. Na mobilu není možné mít zobrazeny 

neustále všechny položky, zabraly by totiž moc místa. Proto se menu skrývá a odkrývá 

se jen po kliku na spouštěč (trigger). Tento spouštěč je v podstatě tlačítko, které se zobrazí 

ve chvíli, kdy se kvůli velikosti okna skryje (skryjí) hlavní menu. Buďto se hlavní menu 

přestyluje tak, aby po odkrytí sedělo na mobilní verzi, nebo se vytvoří nové menu, které 

bude již nastylováno na malý display. Volil jsem druhou možnost, vytvořil jsem tedy 

samostatné menu zafixované k hornímu okraji obrazovky implicitně neviditelné, které lze 
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zviditelnit po kliku na trigger pouze při šířce okna nižší než 500px. Od této šířky se obě 

menu na desktopovou verzi skryjí. 

Spouštěč menu funguje tak, že po kliku na něj se pomocí javascriptu přepíše třída u 

mobilního menu tak, že se menu zobrazí. K tomu v custom.js využívám kombinaci funkcí 

addClass a removeClass, které reagují na událost click na trigger. Na následujícím 

obrázku lze vidět web v mobilní verzi s rozbaleným menu. 

 

Obrázek č. 7: Mobilní zobrazení webu [Zdroj: Vlastní tvorba] 

Dále je potřeba upravit patičku. Tam postačí naskládat od 850px šířky mapu webu a 

kontaktní informace vedle sebe a mapu roztáhnout na plnou šířku pod ně. Toto uspořádání 

vydrží až do šířky 480px, dále se musí všechny tři části skládat pod sebe. 
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Na řadě je obsah jednotlivých podstránek. Každou podstránku postupně kontroluji pro 

různé velikosti okna a dělám potřebné úpravy pro každý element, který se zobrazí 

nevhodně. Většinou se jedná jen o uspořádání prvků, úpravu odsazení nebo o změnu 

velikosti písma apod. 

Aby responzivní design fungoval správně, je potřeba prohlížeči říct, že jsou stránky 

navrženy tak, aby se přizpůsobily velikosti displaye. Pokud mu to neřekneme, bude se 

prohlížeč pokoušet zobrazovat stránky jinak než bychom chtěli. Proto musím do <head> 

přidat následující kód. 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

 SEO 

Součástí SEO je mimo jiné i copywriting, správná syntaxe HTML kódu a úprava URL 

adres, těmto věcem jsem se věnoval v předchozích podkapitolách. V této části se budu 

věnovat už jen metatagům v hlavičce stránek <head>. Vyhledávače na základě těchto 

tagů zobrazí náhledy stránek v prohlížeči tak, jak chci. Je dobré nastavit titulek (title) a 

popis (description). Titulek představuje název stránky nebo podstránky, popis pak jednu 

kratší větu, která by měla stručně vystihnout, čemu se stránky věnují. Dříve se používala 

i klíčová slova, dnes je však už většina vyhledávačů naprosto ignoruje. 

Protože je dnes velmi častým jevem sdílení stránek na Facebooku, je potřeba nastavit 

v hlavičce i další věci. Správné zobrazení na Facebooku zajistí og:site_name (název 

webu), og:title (titulek stránek), og:description (popis stránek), og:image (obrázek 

náhledu) a og:url (URL adresa stránek).  

<title>Penzion Hanes</title> 

<meta name="description" content="Levné ubytování v Lipové - Lázních v 

Jeseníkách."> 

<meta name="keywords" content="pnezion, Hanes, ubytovna, Lipová - Lázně, Jeseníky, 

turistika, lyžování, relax"> 

<meta property="og:site_name" content="Penzion Hanes" /> 

<meta property="og:title" content="Penzion Hanes" /> 

<meta property="og:description" content="Levné ubytování v Lipové - Lázních v 

Jeseníkách." /> 

<meta property="og:image" content="http://adresa.cz/images/og.png" /> 

<meta property="og:url" content="http://adresa.cz" /> 
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Aby se změny při sdílení na Facebooku projevily, je nutné aktualizovat og informace 

v nástroji Debugger [20] pro vývojáře. To se ale dělá až po spuštění stránek na příslušné 

doméně. 

V tuto chvíli jsou webové stránky až na rezervační systém připraveny k použití. 

3.2 Rezervační systém 

Internetový systém rezervací pokojů je stěžejní částí celého projektu. Má zákazníka 

přehledně a snadno provést celým procesem rezervace a majitelům penzionu zjednodušit 

a zpřehlednit práci a kontakt se zákazníky. 

Možností zavedení rezervačního systému je několik. Uvažovat se dá nad úpravou 

hotového řešení, což je asi nejpoužívanější způsob, a nad tvorbou vlastního rezervačního 

systému. Protože se jedná o poměrně malý penzion, rozhodl jsem se navrhnout vlastní 

systém rezervací. 

Výhodou vlastního řešení jsou i náklady. Náklady a časové nároky na samotnou výrobu 

jsou sice vyšší, provoz vlastního rezervačního systému už pak ale nic nestojí. Dá se tedy 

říct, že takové řešení znamená jistou investici pro provozovatele. 

Cena za zavedení hotového řešení se pohybuje kolem 2000 Kč, poplatky za provoz pak 

činí v průměru 400 Kč/měsíc (jednotlivé systémy se cenově samozřejmě liší, toto je jen 

hrubý nástřel). Cenu vlastního řešení odhaduji na 8000 Kč, z čehož se dá vyvodit 

návratnost investice přibližně 15 měsíců. Navíc vlastní systém představuje řešení na míru, 

hotové systémy jsou příliš obecné a složité. Dá se tedy s jistotou říct, že se tato investice 

provozovateli velmi vyplatí, i kdyby její návratnost byla třeba dvojnásobná. 

 Návrh rezervačního procesu 

V první řadě je potřeba uvědomit si, co má rezervační systém dělat. Nejlépe si můžu 

znázornit průběh rezervace na vývojovém diagramu. Protože by byl jeden diagram příliš 

velký, rozdělil jsem jej do dvou částí. 

První diagram určuje postup od vytvoření rezervace zákazníkem až po její zápis do 

databáze, jde tedy především o interakci zákazníka a rezervačního systému. Druhý 

diagram pak objasňuje vývoj komunikace mezi administrátorem (správcem, adminem) a 
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rezervačním systémem. Jedná se tedy o zpracování (potvrzení nebo zamítnutí) rezervace 

z pohledu administrátora a systému. 

Popsat všechny procesy, které proběhnou během jediné rezervace je v rámci této práce 

prakticky nemožné, pokusím se tedy o obecnější pohled na celý systém. 

Na následujícím obrázku je tedy zachycena první část procesu, vytvoření rezervace 

zákazníkem. 

Začátek rezervace

Zadání 
termínu

Výpis prázdných 
pokojů v daném 

termínu

Chci pokoj v 
tomto termínu?

Ne

Výběr 
pokojů a 

nocí

Zadání 
osobních 

údajů

Odeslání 
rezervace

Zadány validní 
údaje?

Ano

Kontrola zadaných 
údajů na úrovni 

filtru

Kontrola zadaných 
údajů na úrovni 

databáze

Ne

Ano

Přijaty validní 
údaje?

Zápis rezervace do 
databáze

Ne

Ano

DB rezervací

DB rezervací

Potvrzení rezervace 
zákazníkovi

Oznámení o nové 
rezervaci adminovi

Konec rezervace

DB rezervací

 

Obrázek č. 8: Vývojový diagram rezervace [Zdroj: Vlastní tvorba] 

Na začátku zákazník otevře rezervační systém na webových stránkách, tím může celý 

proces začít. Prvním krokem je zadání data od kdy do kdy chceme zobrazit volné pokoje, 
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tedy ideálně termín, kdy se chceme nastěhovat a vystěhovat. Na základě tohoto filtru 

načte systém data z databáze, zkontroluje jednotlivé rezervace a zobrazí uživateli volné a 

obsazené pokoje. Uživatel se teď může na základě zobrazených informací rozhodnout, 

zda si zvolí jiný termín nebo třeba rozšíří časovou hranici o pár dní. Čím větší časový 

úsek si zobrazí, tím větší svobodu bude mít při volbě pokojů. 

Pokud je zákazník spokojen s volnou kapacitou penzionu ve zvoleném termínu, může 

vybírat konkrétní pokoje a konkrétní dny. Aby mohl rezervaci dokončit, je potřeba ještě 

zadat kontaktní údaje na zákazníka. Nyní může svou rezervaci potvrdit a odeslat tak 

sytému žádost o novou rezervaci. 

Systém si na úrovni zadávacího formuláře zkontroluje validitu dat. Pokud byly údaje 

zadány špatně, vrátí se uživatel na výběr pokojů a dnů a zadávání kontaktních informací. 

Pokud bylo vše v pořádku, pokračují data k další kontrole. Systém porovná zadanou 

rezervaci s rezervacemi v databázi a zjistí, zda je vše v pořádku. Pokud ne, vrací se 

zákazník zpět na zadávání dat. Pokud ano, zaznamená systém do databáze novou 

rezervaci, potvrdí zákazníkovi úspěšné provedení rezervace a řekne mu, že mu správce 

ubytování rezervaci potvrdí emailem nebo telefonicky. Tento email musí zřetelně říct, že 

se jedná o automaticky generovanou zprávu a že neznamená konečné potvrzení rezervace. 

Adminovi pak systém jen pošle na mail upozornění, že byla přijata nová rezervace. 

Veškeré kroky, které zákazník provádí, probíhají na první pohled na úrovni webových 

stránek, systém tedy pracuje společně s webem. Web takto představuje jakési uživatelské 

rozhraní rezervačního systému pro zákazníka. 

Tímto se dá říct, že je rezervace ze strany zákazníka ukončena, zákazník už jen čeká na 

další komunikaci se správcem penzionu. 

Diagram na následujícím obrázku začíná přijetím emailu (do schránky správce) o nové 

rezervaci. 
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Přijetí rezervace

Přístup k 
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Ne

Ano
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Obrázek č. 9: Vývojový diagram zpracování rezervace [Zdroj: Vlastní tvorba] 

Aby mohl správce zpracovat nové rezervace, musí se přihlásit do systému. Přihlásí se tak, 

že v prohlížeči na URL adrese, kde se administrace rezervačního systému nachází, zadá 

své přihlašovací údaje. Přihlášení a jeho možnostem se budu věnovat v jedné 

z následujících kapitol. 

V tomto diagramu je zaznamenáno pouze zadání přihlašovacích údajů a jejich kontrola 

z databáze uživatelů (správců). Po zadání správných údajů se tedy správce dostane do 

administrace systému. Každé přihlášení je evidováno v databázi uživatelů. 
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Správce si nyní může zobrazit všechny rezervace. Otevře si nezpracovanou rezervaci a 

zkontroluje údaje (data rezervace, pokoje, kontaktní údaje). Pokud jsou údaje v pořádku, 

může danou rezervaci potvrdit, pokud v pořádku údaje nejsou, může ji naopak zamítnout. 

Při potvrzení nebo zamítnutí (hlavně při zamítnutí) může správce připsat vzkaz (důvody 

zamítnutí, výjimečné podrobnosti k potvrzení), který se zobrazí v emailu, který se odešle 

jako konečné potvrzení rezervace na email zákazníka. 

Schválení nebo zamítnutí rezervace systém zapíše do databáze a odešle výše zmiňovaný 

email jako potvrzení rezervace. 

Správce se nyní vrátí na výpis rezervací. Pokud je mezi nimi další nezpracovaná, opakuje 

celý proces potvrzení dle diagramu. Pokud již mezi rezervacemi žádná nová není, může 

se odhlásit ze systému nebo libovolně procházet a kontrolovat ostatní rezervace, či 

upravovat informace o pokojích. 

 Další funkce systému 

Aby byl rezervační systém plnohodnotný, musí mít jeho administrátor možnost 

spravovat (zobrazovat, přidávat, editovat a mazat) rezervace, pokoje, ceníky a další 

správce. Administrátor si v systému musí být schopen vypsat potřebné informace 

z databáze, tyto informace pro jednodušší práci i třídit a filtrovat. 

Není ani moc rozdíl o jaké informace jde. Neměl by být problém upravit kapacitu pokoje 

stejně jako změnit telefonní číslo u kontaktu v rezervaci. Princip je totiž vždy stejný. 

Správce si z databáze zobrazí skupinku dat, které chce (pokoje, rezervace), v této skupině 

vybere konkrétní údaj (např. pokoj 105). Nejen, že musí být schopen daný záznam vypsat 

a číst, musí ho umět i editovat - upravovat záznam databáze právě pomocí administrace 

rezervačního systému. Tato administrace tedy funguje jako prostředník pro komunikaci 

s databází. 

Protože se nepředpokládá, že bude mít systém vyšší počet administrátorů, není tedy 

potřeba řešit práva pro každého z nich. Úplně postačí, když bude administrátor schopen 

sám vytvořit dalšího administrátora. Mazání správců by měl být naprosto výjimečný 

požadavek, proto ho bude možno uskutečnit jen v phpMyAdminu. Každý administrátor 

tak bude mít možnost jen upravovat své přihlašovací a kontaktní údaje a přidávat dalšího 

administrátora, nikoliv svůj účet mazat. 
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V editaci pokojů (nebo při jejich tvorbě) bude potřeba nastavovat ceny. Majitelé musí být 

schopni s cenami hýbat a nastavovat různé ceny pro různá období. V horských oblastech 

bývá zvykem, že v lyžařské sezoně bývá ubytování dražší. Kromě cen je potřeba 

nastavovat např. kapacitu pokoje, zda je v pokoji vlastní kuchyň, zda je pokoj dlouhodobě 

k dispozici (aktivní) nebo v jakém patře se nachází a jaké je jeho označení (číslo pokoje). 

 Návrh databáze 

Databáze k systému je poměrně jednoduchá. Eviduje vlastně pouze administrátory 

(správce) systému a jejich přihlášení, pokoje s cenami a rezervace. 

 

Obrázek č. 10: Návrh databáze [Zdroj: Vlastní tvorba] 

Tabulka Login vede evidenci administrátorů. Id_l představuje identifikační číslo 

administrátora a je zároveň primárním klíčem tabulky. Atribut login je přihlašovací jméno 

do systému, password heslo. Dále v tabulce jsou informace o daném správci, jméno, 

příjmení, email a telefon. 

S tabulkou login je v relaci 1:N spojena tabulka Prihlaseni. Primárním klíčem tabulky 

je id_pr, cizím klíčem z tabulky login je atribut id_l, dále v tabulce najdeme atributy typu 

datetime, od a do. Tyto atributy zaznamenávají datum a čas každého přihlášení a 

odhlášení administrátora. V případě, že se správce řádně neodhlásí, aplikace ho na to při 

příštím přihlášení upozorní a doplní čas posledního odhlášení stejnou hodnotou jako čas 

nového přihlášení. 
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Tabulka Pokoj vede záznam o každém pokoji. Primárním číslem tabulky je atribut cislo, 

který zároveň představuje číslo pokoje. Dalšími atributy jsou patro a kapacita, tedy 

v jakém patře se pokoj nachází a kolik je v něm k dispozici lůžek. Kuchyn říká, zda má 

pokoj k dispozici vlastní soukromou kuchyň. Tento atribut je typu boolean, tedy mu lze 

nastavit hodnoty 1 nebo 0 (true nebo false), přičemž 1 značí, že v pokoji je kuchyň, 0 

nikoliv. 

Aby bylo možné z databáze vyčíst cenu za pokoj za noc, potřebuji tabulku Cenik, jejímiž 

atributy jsou id_c (primární klíč), od a do ohraničující období pro které je cena platná a 

samozřejmě cena. Protože tabulka Cenik je v relaci M:N s tabulkou Pokoj, je potřeba 

vytvořit další tabulku s názvem Pok_cen, která tento vztah rozloží na dvakrát 1:N. 

Primárním klíčem je složení obou jeho atributů, kterými jsou cizí klíče z tabulek Cenik a 

Pokoj, tedy atributy id_c a cislo. 

Jednotlivé rezervace se všemi potřebnými údaji budou ukládány v tabulce Rezervace. 

Primárním klíčem je atribut id_r, cas zapisuje přesný čas, kdy byla rezervace vytvořena, 

atributy od a do značí den nastěhování a vystěhování. Jedna rezervace tedy představuje 

ucelený časový úsek. Nelze se ubytovat na 2 dny, pak se na 3 dny odstěhovat a pak se 

zase na několik dní přistěhovat v rámci jediné rezervace. Atribut poznamka nese text, 

který si může administrátor soukromě připsat ke každé rezervaci. Stav signalizuje, v jaké 

fázi se rezervace nachází a je typu integer. Hodnota 0 bude značit novou rezervaci, 1 

schválenou rezervaci a 2 zamítnutou rezervaci. Díky tomuto atributu lze jednoduše 

filtrovat rezervace právě podle toho, v jaké fázi se nachází. V atributu cena bude uložena 

celková cena za celou rezervaci, dále se v tabulce nachází informace o osobě, která 

rezervaci provedla (atributy jmeno, prijmeni, email a telefon). Vzkaz je zpráva pro správce 

od zákazníka. Zákazník zde může připsat zvláštní požadavky nebo dotazy ohledně 

ubytování. 

Každá rezervace může zahrnovat více pokojů, s tabulkou Pokoj je tedy tabulka Rezervace 

v relaci M:N, podobně jako u ceníku je nutné vytvořit další umělou tabulku Rez_pok, 

která rozloží relaci na dvakrát 1:N. Tuto tabulku budou tvořit dva cizí klíče, tedy primární 

klíče z tabulek Pokoj a Rezervace, atributy cislo a id_r, jejichž kombinace vytvoří 

primární klíč tabulky Rez_pok. 
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Takto navrženou databázi je potřeba vytvořit v aplikaci phpMyAdmin a připojit se 

k databázi pomocí informací v souboru connect.php. Tento soubor obsahuje základní 

údaje o databázi (název, adresu, uživatele a heslo k databázi a údaj o znakové sadě) a je 

includován na začátku souboru header.php. 

 Zákaznické rozhraní 

 

Obrázek č. 11: Návrh zákaznického rozhraní [Zdroj: Vlastní tvorba] 
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V této podkapitole se budu věnovat návrhu zákaznického rozhraní. Toto rozhraní je stejně 

tak součástí webových stránek jako rezervačního systému a tvoří tak onen zmiňovaný 

můstek (propojení) mezi webem a systémem. Jde tedy o návrh tvorby soboru 

rezervace.php, který představuje poslední podstránku webových stránek (rezervace). 

Jakmile zákazník na stránkách otevře podstránku rezervace, zobrazí se mu pouze možnost 

vymezení času pomocí slideru na formuláři. Jedná se o část v dolní části předchozího 

obrázku. Zákazník tedy vybere uchycením a pohybem hraničních tlačítek slideru do stran 

data od kdy do kdy chce zobrazit volná místa v penzionu. 

Po kliknutí na tlačítko hledat pokoje se odešle formulář metodou post na tu stejnou 

stránku. Podmínka na začátku souboru hlídá, zda bylo toto tlačítko stisknuto. Pokud ano, 

zobrazí se výpis pokojů formou tabulky. Výpis se vytvoří tak, že aplikace odešle databázi 

dotaz na stav (obsazený nebo volný) konkrétního pokoje v konkrétní den. Aby se vypsal 

stav všech pokojů v určeném termínu, je nutné do sebe vnořit dva cykly. Vnější cyklus 

bude procházet všechny pokoje a vnitřní cyklus jednotlivé dny a bude zjišťovat, zda je 

daný pokoj v ten den volný. Výsledky se vypíší formou grafické tabulky, která je vidět 

na obrázku v horní části. 

Na ose X v tabulce se budou nacházet jednotlivé dny, na ose Y pokoje. Konkrétní den 

v konkrétním pokoji bude představovat jedno políčko tabulky. Každé takové políčko 

v sobě ponese informace o pokoji (číslo, kapacita, cena) a datu. Tyto informace se zapíší 

do atributů data- ke každému políčku při načítání z databáze. Políčka budou zobrazena 

jako tlačítka. Možné bude kliknout pouze na to políčko, které představuje volný pokoj 

v daném dni. Tato tlačítka budou vyobrazena zeleně s fajfkou, naopak obsazený termín 

bude zobrazen červeně s křížkem. Po kliknutí na zelené tlačítko se políčko označí modře 

a systém si zapíše údaje o označeném políčku. 

Aby bylo možné označit několik nocí a pokojů do jedné rezervace je nutné si informace 

o kliknutí na různá pole ukládat do proměnných. Zaznamenávat se musí číslo pokoje, den, 

kapacita a cena. Pokud je označeno jen jedno políčko, nastaví se začátek a konec 

rezervace (datum) na vybraný den. V tuto chvíli rezervaci nelze potvrdit, protože je nutno 

vybrat alespoň 2 dny (1 noc).  Kliknutím na další políčko systém nejdříve zjistí, zda se 

jedná o stejný pokoj. Pokud ne, zapíše si, do proměnné další číslo pokoje. Proměnná, 
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která zaznamenává čísla pokoje, tedy musí být pole, protože je potřeba zaznamenat 

v některých případech více pokojů zároveň. Pak systém zjišťuje, o jaké datum se jedná. 

Pokud je menší (dřívější) než první označené pole, nastaví se proměnná, která označuje 

začátek rezervace na hodnotu tohoto data a konec rezervace na hodnotu data prvního pole. 

V opačném případě to bude samozřejmě naopak. Stačí tedy označit první a poslední 

termín ubytování a vyznačí se všechna pole mezi těmito termíny. Pokud chce zákazník 

dva pokoje, klikne pak už jen na libovolný den v daném termínu a označí se mu další 

pokoj se stejnými hraničními termíny jako tomu je u prvního (nebo jiného) označeného 

pokoje. Tímto způsobem vybere zákazník přesně termín ubytování a konkrétní pokoje. 

Samozřejmě má možnost svou volbu v průběhu výběru libovolně měnit. Pokud tedy 

klikne na již označené políčko, políčko se odznačí (zezelená). Pokud je toto políčko 

zároveň termínem odstěhování nebo nastěhování, zkrátí se pouze termín o dané políčko. 

Pokud se ale jedná o políčko kdekoli v jiném termínu než je nastěhování nebo 

vystěhování, odznačí se všechny termíny v daném pokoji (zruší se tak výběr jednoho 

pokoje). 

Toto ovládání je poměrně intuitivní a jednoduché. Pokud si s ním zákazník i tak nebude 

vědět rady a nějak se do celého výběru zamotá, může vždy resetovat výběr kliknutím na 

tlačítko Vymazat výběr pod tabulkou a začít vybírat pokoje znovu. Pro ty, kteří si ani tak 

s takovým systémem neporozumí, už je tu jen telefonní číslo nebo email na majitele 

penzionu. 

Pod tabulkou s vyznačenými pokoji bude shrnutí celé rezervace, kde se zobrazí termín 

nastěhování a vystěhování, počet nocí, výpis vybraných pokojů, součet lůžek (kapacita 

rezervace) a celková cena za ubytování. Toto shrnutí není nic jiného, než část formuláře, 

do kterého nelze zapisovat jinak než pomocí tabulky s pokoji. Javascript vyplní hodnoty 

vstupů tohoto formuláře na základě proměnných nastavovaných v průběhu výběru pokojů 

a termínů. 

Ve zbytku formuláře zadává zákazník už jen své kontaktní informace (jméno, příjmení, 

email, telefon) a poznámku pro vedení penzionu. Ve chvíli, kdy jsou zadány správné 

informace, tzn. termín nastěhování a vystěhování (různý, tj. počet nocí větší než 0), 

vybrán alespoň 1 pokoj a vyplněny kontaktní údaje, zprovozní javascript tlačítko 
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Rezervovat. Jedná se o kontrolu dat na úrovni filtru. Po kliknutí na toto tlačítko se odešle 

formulář se všemi zadanými daty opět metodou post té samé stránce. 

Soubor rezervace.php v kódu tedy kontroluje, zda bylo kliknuto na tlačítko Rezervovat. 

Pokud ano, systém zkontroluje, zda je takovou rezervaci možno provést, což představuje 

kontrolu dat na úrovni databáze. Systém jen porovná, zda nová rezervace nekoliduje 

s nějakou jinou v databázi. K takové situaci totiž může dojít ve chvíli, kdy jsou odeslány 

dvě stejné (kryjící se) rezervace ve stejnou chvíli. Riziko zadání takto neplatné rezervace 

se pro zákazníka zvyšuje přímo úměrně se zvyšující se dobou od zobrazení volných 

pokojů po potvrzení rezervace. 

Pokud je nová rezervace v pořádku, je zaznamenána do databáze a administrátor je 

emailem informován o nové rezervaci a zákazník o úspěšném dokončení rezervace a 

vyzván, aby vyčkal na odpověď správce penzionu. Pokud ne, je zákazník informován o 

neúspěchu akce a vyzván k novému pokusu o rezervaci. 

 Administrace systému 

Administrace by měla co nejpřehledněji interpretovat data z databáze. Přistupovat do ní 

musí pouze určení uživatelé (správci, administrátoři). V případě Penzionu Hanes se jedná 

o dva majitele penzionu, kteří jej také sami spravují. 

Bude se nacházet v adresáři administrace na FTP serveru spolu s webovými stránkami a 

přistupovat se k ní bude pomocí webového prohlížeče. 

Základem je stejně jako na webu vytvořit soubory index.php, header.php, footer.php a 

style.css. Tvorba prostředí je ve všech ohledech stejná jako tvorba samotného webu, proto 

již tuto část nebudu příliš rozebírat. 

3.2.5.1 Přihlášení a odhlášení 

Asi nejzásadnějším rozdílem oproti webu je ten, že pro přístup do administrace se musí 

uživatel přihlásit. Jelikož je soubor header.php načítán v každém souboru, je logické 

kontrolovat, zda je uživatel, který chce přistoupit k obsahu administrace, přihlášen právě 

už v souboru header.php. 

Přihlášení uživatele probíhá pomocí přihlašovacího formuláře v souboru prihl_form.php. 

Uživatel zadá své přihlašovací údaje (login a heslo) a systém kontroluje, zda tyto údaje 
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sedí s údaji o uživatelích v databázi. Pokud ne, je uživatel vyzván k opětovnému zadání 

přihlašovacích údajů nebo je mu nabídnuto vygenerování nového hesla, které mu přijde 

na email. Pokud ano, systém si zaznamená do databáze záznam o přihlášení a vytvoří 

relaci (session). Relace zajišťuje, že si prohlížeč pamatuje přihlášení daného uživatele. 

Bez ní by systém žádal přihlášení po každém pohybu v administraci. Aby tato relace 

fungovala správně, je potřeba ji nastartovat na začátku souboru header.php pomocí PHP 

skriptu session_start();. Po úspěšném přihlášení se tedy vytvoří konkrétní relace, 

v souboru header.php pak jen systém kontroluje, jestli taková relace existuje. Pokud ano, 

znamená to, že je uživatel přihlášen a může mu být zobrazena administrace, pokud ne, je 

uživatel odkázán na přihlašovací formulář. 

 

Obrázek č. 12: Přihlašovací formulář [Zdroj: Vlastní tvorba] 
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Aby se uživatel mohl odhlásit, stačí tuto relaci zničit pomocí příkazu session_destroy();. 

Tento příkaz se bude nacházet v souboru odhlaseni.php. Dále tento soubor zapíše do 

databáze odhlášení uživatele a přejde zpět na přihlašovací formulář. V administraci tedy 

stačí mít odkaz na tento soubor. 

3.2.5.2 Funkce administrace 

Co má systém dělat, popisuji již v kapitole 3.2.2 Další funkce systému. Nyní se pokusím 

vysvětlit, jak to má dělat. Jen pro připomenutí, hlavní obecnou funkcí administrace je 

správa dat v databázi. 

 

Obrázek č. 13: Prostředí administrace [Zdroj: Vlastní tvorba] 

Nejdříve se zaměřím na podstránku pokoje. V levém menu mohu vybrat výpis pokojů 

(soubor pokoje.php) nebo nový pokoj (pokoj-novy.php). 

Možnost nový pokoj otevře podstránku, na které bude pouze formulář na vytvoření 

nového pokoje, kam správce zadá údaje o daném pokoji a nastaví mu ceník. Odesláním 

formuláře se přidá záznam v databázi, ve výpise se pak objeví další pokoj. 

Ceník nastaví správce tak, že pokud nezadá hodnotu od a do, tedy neurčí žádný časový 

úsek, bude se počítat s jednotnou cenou pro celý rok. Ve chvíli, kdy přidá určitý časový 

úsek, omezí se zadaná cena jen na toto období. Těchto období může přidat libovolný 

počet. 

V souboru pokoje.php jsou z databáze načteny a vypsány do tabulky informace o 

pokojích. U každého záznamu jsou dva odkazy, jeden na editaci záznamu (soubor pokoj-

upravit.php), druhý na smazání pokoje (soubor pokoj-smazat.php). Po kliknutí na takový 

odkaz se otevře příslušný soubor. Součástí odkazu na takový soubor je i identifikátor 

záznamu. V URL adrese je zaznamenáno číslo pokoje (primární klíč upravovaného 
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záznamu), to je následně předáno proměnné a tato proměnná je zahrnuta do SQL dotazu. 

Tím systém databázi řekne, který přesně záznam chce upravovat nebo mazat. 

Úprava pokoje obsahuje stejný formulář jako tvorba nového pokoje s tím rozdílem, že 

jsou v něm jen předvyplněna data z databáze a záznam v databázi se nepřidává, nýbrž 

upravuje. 

Smazání pokoje představuje SQL dotaz, který smaže záznam z databáze. Po smazání 

je uživatel odkázán zpět na výpis. Před kliknutím na odkaz směřující ke smazání záznamu 

je uživatel dotázán pomocí javascriptu, zda chce záznam opravdu smazat, aby nedošlo 

k problému, kdyby se uživatel spletl a klikl na odkaz omylem. Před smazáním probíhá 

kontrola, zda jsou k záznamu vázány nějaké další záznamy v jiných tabulkách pomocí 

cizího klíče. Např. pokud se uživatel snaží smazat pokoj, který byl někdy zarezervován. 

Pokud tomu tak je, systém na to uživatele upozorní, vypíše související záznamy a znovu 

uživateli nabídne potvrzení o smazání. Na výběr pak bude mít uživatel záznam nemazat, 

smazat, nebo smazat i se souvisejícími záznamy. 

Další funkcí administrace je možnost registrace nového administrátora. Do systému se 

nelze registrovat zvenčí. Prvního uživatele je tedy nutno vytvořit v phpMyAdminu. 

Dalšího správce pak už může registrovat vytvořený administrátor. Vzhledem k velikosti 

penzionu ale přílišné změny v databázi uživatelů nelze očekávat. Mazání účtu je opět tedy 

požadavek na správce aplikace phpMyAdmin. 

Každý administrátor má možnost měnit své údaje, i když opět nelze předpokládat, že 

bude tato funkce někdy využita. Editace uživatele funguje podobně jako editace pokoje. 

Rozdíl je v tom, že údaje o účtu může v administraci měnit jen jeho majitel. Jeden správce 

tak nemůže měnit přihlašovací nebo kontaktní údaje druhého správce. Jediným 

problémem, který je potřeba řešit, je ten, že ve chvíli, kdy si uživatel změní své 

přihlašovací jméno, mění se taky hodnota relace, proto při změně jména musí být relace 

zničena tak jako při odhlášení a vytvořena nová s novou hodnotou. Změnu hesla musí 

uživatel potvrdit zadáním starého hesla a dvojím zadáním hesla nového. 

Nejpoužívanější funkcí administrace, potažmo celého rezervačního systému, je správa 

samotných rezervací. Celý princip správy rezervací je úplně stejný jako u správy pokojů. 

Na podstránce rezervace (soubor rezervace.php) se zobrazí výpis všech rezervací, 



62 
 

implicitně řazených podle času, kdy byla rezervace vytvořena od nejnovější. Řadit lze i 

podle dat nastěhování nebo vystěhování, stavu rezervace nebo podle pokojů, stejně tak se 

musí dát zvolit sestupné nebo vzestupné řazení. Výběrem řazení se pouze aktualizuje 

stránka výpisu a doplní SQL dotaz o požadovanou podmínku řazení výsledků. 

Odkazy na editaci a smazání u každého záznamu fungují opět prakticky stejně jako u 

pokojů. Při mazání rezervace jen nebude správci nabídnuto mazání souvisejících 

záznamů, související záznamy z tabulky Rez_pok budou smazány bez dotazování. Editace 

bude sloužit většinou ke změně stavu rezervace (potvrzení nebo zrušení) ale také ke 

změně ceny i dalších údajů. Správce tak může dávat libovolně slevy nebo třeba opravit 

jméno kontaktní osoby v případě překlepu. 

Po změně stavu a potvrzení následných změn bude zákazníkovi odeslán email o 

zpracování (potvrzení nebo zamítnutí) objednávky. K tomuto emailu má správce 

možnost připsat vzkaz. Na email správce přijde kopie emailu, aby si mohl později 

přehledně najít veškerou komunikaci se zákazníkem. Předpokládá se totiž, že další 

komunikace již nebude automaticky generována systémem. 

 Bezpečnost systému 

Úroveň zabezpečení by měla být přiměřená v závislosti na hrozbě útoků a rozsah škod 

způsobených případným úspěšným útokem. Vzhledem k tomu, že se jedná o malý 

penzion, jehož provoz není úplně závislý na rezervačním systému, není potřeba snažit se 

nějak významně předcházet takovým hrozbám, protože se dá konstatovat celkem 

s klidem, že riziko je prakticky nulové. Útočník by z napadení rezervačního systému 

Penzionu Hanes neměl žádný užitek. Nicméně je potřeba aplikovat alespoň základní 

zabezpečovací prvky. 

Zejména je potřeba zabránit neoprávněnému přístupu do administrace. Toto řeší kontrola 

přihlášení uživatele v hlavičce administrace. Přihlašovací heslo je v databázi ukládáno 

v hašované formě, v případě napadení databáze tedy útočník nebude schopen vyčíst hesla 

uživatelů a zkoušet je následně zneužít. 

Další starostí může být zadávání dat do databáze prostřednictvím administrace nebo 

zákaznického rozhraní. To není ani tak věc bezpečnosti, jako spíše správného fungování 

celého systému. Ve chvíli, kdy by byl někdo schopen zadávat libovolně rezervace v již 
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obsazených termínech, mohlo by to vážně poškodit pověst penzionu a ztížit práci 

majitelům. Této hrozbě ale zabraňuje trojí kontrola. První probíhá na úrovni filtru při 

výběru dat pro rezervaci, druhá na úrovni databáze při zpracování rezervace systémem a 

třetí úrovní kontroly je samotný administrátor, který musí danou rezervaci potvrdit. 

V tomto ohledu je dle mého názoru hrozba eliminována. 

3.3 Propagace 

Propagovat webové stránky lze mnoha způsoby. V tomto projektu se zaměřím pouze na 

obecné a především beznákladové způsoby, jimiž se mohou majitelé v tomto ohledu 

ubírat. 

Nově a hlavně správně vytvořené stránky by měly pozvednout příliv jejich návštěvníků. 

Při správné optimalizaci by stránky měly dosáhnout vyššího PageRanku a zobrazit se ve 

vyhledávačích na vyšších příčkách. Webové stránky samy o sobě lze považovat za asi 

nejdůležitější propagační materiál. 

Podpořit pozici v žebříčku může např. vytvoření facebookového profilu Penzionu Hanes. 

Jedná se o nejjednodušší způsob reklamy. Na facebookový profil se díky sdílení 

zajímavého obsahu dají snadno přivést návštěvníci, kteří se často dále prokliknou i na 

webové stránky. Takový profil navíc představuje snadnou formu komunikace se 

zákazníky. Nevýhodou je časová náročnost za správu profilu. Správce musí vymýšlet a 

sdílet co nejzajímavější obsah. 

Vytvoření stránky na Google funguje podobně jako facebookový profil. Navíc ale díky 

registraci do Google bude možné firmu najít i v mapách, vylepší se pozice ve vyhledávači 

nebo lze podnik najít na sociální síti Google+. Jak facebookvý tak googlovský profil 

zlepší PageRank webových stránek. 

Majitelé nejsou ochotni investovat do placené reklamy, placené katalogy jsou poměrně 

drahé pro tak malý podnik, stejně jako využití reklamních ploch na různých portálech. 

Jedinou finanční investicí do propagace podniku tak zůstává renovace webových stránek 

a tvorba rezervačního systému. Výše navrhované způsoby propagace jsou z hlediska 

finančních i časových požadavků obou majitelů jediné schůdné způsoby propagace webu. 
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3.4 Rozpočet projektu 

Rozpočet zahrnuje tvorbu webových stránek, vývoj rezervačního systému a následné 

náklady na provoz. 

Tabulka č. 1: Rozpočet projektu [Zdroj: vlastní tvorba] 

Položka Cena Jednotka 

Tvorba webu 4000 Kč 

Kódování administrace 1500 Kč 

Programování rez. systému 6500 Kč 

Zprovoznění aplikace 500 Kč 

Provoz domény 125 Kč/rok 

Provoz webhostingu 363 Kč/rok 

Celkem 12500 Kč - jednorázově 

  488 Kč - roční platba 

 

Kódování webu představuje tvorbu celých webových stránek kromě podstránky 

rezervace. Jedná se o návrh struktury, zpracování kostry, tvorbu textů (copywriting), 

kódování, stylování a SEO. 

Další položkou je kódování administrace. Tím je myšlena tvorba uživatelského 

prostředí administrace rezervačního systému. V zásadě se jedná o tvorbu dalšího malého 

webu bez textů a SEO. 

Do prostředí je nutno zasadit celou funkční aplikaci. To zahrnuje položka programování 

rezervačního systému. Jde o návrh a tvorbu databáze, programování jednotlivých funkcí 

pro přihlášení a práci s databází, tvorbu filtrů pro vytvoření rezervace a provázání 

webových stránek s vytvořenou aplikací. 

Zprovoznění aplikace pokryje náklady za práci při zprovoznění aplikace. Při nasazení 

je potřeba systém kontrolovat, testovat a sledovat, opravovat případné nedostatky nebo 

dělat drobné úpravy. 

Celková suma za tvorbu a zprovoznění webu a rezervačního systému je 12500 Kč. 
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Aby systém fungoval, je potřeba platit registrátorovi pronájem domény a poskytovateli 

hostingových služeb pronájem prostoru na serveru. Ceny za tyto služby jsem určil na 

základě ceníku společnosti Wedos Internet, a.s. [21] 

Náklady na provoz tedy činí celkem 488 Kč ročně, přičemž první platba musí proběhnout 

už před nasazením celé aplikace do ostrého provozu. 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
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ZÁVĚR 

V bakalářské práci jsem popsal postup tvorby webových stránek pro Penzion Hanes. 

Snažil jsem se vysvětlit celý proces tvorby od návrhu struktury po dokončení funkční a 

plnohodnotné webové prezentace a popsat co nejpřesněji problémy, které je potřeba při 

tvorbě webu řešit. 

Stejně tak jsem se snažil předvést a popsat jednotlivé kroky při tvorbě rezervačního 

systému a vytvořit tak jakýsi návod, podle kterého lze takový rezervační systém vytvořit. 

Zaměřil jsem se na požadavky majitelů penzionu a jejich zákazníků a snažil jsem se 

navrhnout systém tak, aby byl co nejjednodušší na používání. 

Přestože se jedná o rezervační systém na míru konkrétnímu subjektu, lze jej (nebo jeho 

část) po drobných úpravách bez problému aplikovat na další projekty. Mohu s ním tedy 

pracovat i v budoucnu a rozvíjet ho podle potřeb. 

Výhodou představeného řešení je také jeho cena, která se dá považovat za investici, 

vzhledem k minimálním provozním nákladům. 

V závěru práce jsem se zaměřil na možnosti bezplatné propagace, které by byly vhodné 

aplikovat na takový podnik jako je Penzion Hanes. 
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