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TEXTOVÁ ČÁST 

 

Bakalářská práce reaguje na současné způsoby distribuce digitálního obsahu na internetu 

(například audia, videa, softwaru, videoher, e-knih, fotografií apod.) mezi autorem a spotřebitelem, 

jejich výhody a nevýhody a nabízí alternativní způsob šíření dosud nezveřejněných digitálních děl, 

prostřednictvím vytvořené webové stránky, která je výstupem této práce. 

 

Podnětem pro vytvoření této práce byla snaha o nalezení nového způsobu distribuce digitálních médií. 

V poslední době se čím dál více řeší problematika internetového pirátství, a přesto na poli distribuce 

digitálního obsahu nedochází k žádným inovacím. Probíhá pouze „hon na piráty“. Dochází 

k hromadným výzvám ke smazání odkazů na ilegální kopie souborů indexovaných internetovými 

vyhledávači a k soudním procesům vůči někdy i nevinným provozovatelům webových stránek. 

 

Nový způsob distribuce digitálních médií hledá odpovědi na to, jak eliminovat časté vytváření a šíření 

nelegálních kopií, vznikajících zejména kvůli následujícím skutečnostem: dílo je zveřejněno v jiný čas 

pro jiné země, mezi premiérou a distribucí díla je velký časový odstup, nedostupnost díla pro všechny 

regiony či omezení dostupnosti díla pod podmínkou předplatného. 

 

Cílem práce bylo navrhnout nový systém distribuce digitálního obsahu a vlastními silami vytvořit 

funkční model (maketu) webu, který bude prezentovat základní princip navrhovaného systému. 

Zároveň by měl sloužit jako „laboratoř“ k vývoji a testování funkcí pro zlepšení tohoto systému a jeho 

budoucího uživatelského prostředí včetně grafiky. 

 

Návrh webu je koncipován jako místo pro elektronické obchodování (e-commerce) ve vztahu B2C 

(buisness-to-consumer) a je na první pohled podobný již existujícím webům jako například sellfy.com, 

gumroad.com či sendowl.com, které umožňují prodej a nákup produktů v digitální podobě. V mém 

návrhu je zásadním rozdílem, oproti výše zmiňovaným a pravděpodobně i všem dalším současným 

platformám určeným k prodeji digitálních děl, využití principu crowdfundingu jakožto nástroje pro 

skupinovou jednorázovou platbu za dílo, kdy si autor díla stanoví částku, za kterou je ochotný 

zveřejnit dané dílo celému internetu. V okamžiku kdy se tato částka vybere, je dosud nezveřejněný 

soubor již navždy zpřístupněn každému návštěvníkovi této stránky ke stažení zdarma. 

 

Princip crowdfundingu (financování, při kterém větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem 

k cílové částce) je nejvíce známý pravděpodobně díky současným webům, jako např. kickstarter.com 

a indiegogo.com, které jsou zároveň inspirací pro můj projekt, v němž využívám crowdfunding pro 
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uhrazení ceny digitálního díla. Tyto weby a jimi podobné se od toho mého liší v několika zásadních 

bodech: 

 

(Běžný crowdfundigový web) 

1, Autoři získávají finanční prostředky na plánovaná nebo rozpracovaná díla. 

2, Nejedná se pouze o díla v digitální podobě. 

3, Díla jsou po vybrání požadované částky většinou prodávána. 

4, Dlouhá časová prodleva mezi úspěšným vybráním částky a prodejem produktu (kvůli jeho výrobě). 

5, Díla jsou po jejich realizaci nabízena k prodeji pouze na externích webových stránkách a e-shopech. 

 

(Můj web) 

1, Autor nahraje již hotové dílo. 

2, Jedná se pouze o dílo v digitální podobě. 

3, Díla jsou po vybrání požadované částky již navždy a pro všechny zdarma. 

4, Po vybrání požadované částky je dílo automaticky a neprodleně uvolněno ke stažení. 

5, Veškerá úspěšně financovaná díla jsou k dispozici ke stažení na stejném webu. 

6, Veškerá úspěšně financovaná díla jsou navždy a pro všechny zdarma, bez ohledu na to, zda dotyčný 

k dosažení cílové částky přispěl, či nikoli. 

 

Uživatelé obdobných webů, stejně jako toho mého se standardně dělí na dvě skupiny: autor 

a zákazník. Zákazník má na mém webu možnost prohlížet si aktivní produkty čekající na vybrání 

požadované částky, třídit je dle různých kategorií a filtrů, prohlížet si jednotlivé obchody a profily 

autorů, přidávat komentáře k jednotlivým produktům, kontaktovat jednotlivé autory, přispívat 

k dosažení stanovených částek a zdarma stahovat již úspěšně financovaná digitální díla – to vše bez 

nutnosti registrace. 

 

Autorem se může stát každý zákazník a to pouhým vyplněním registračního formuláře. Autor má 

prostřednictvím svého administračního panelu možnost vytvářet své položky k prodeji, upravovat 

u nich popis, cenu a přidávat k nim fotografie a videa. Dále má možnost stanovit si licenci, pod kterou 

své dílo zveřejňuje, zobrazit přehled svých dosavadních tržeb a mnohé další. Stejně tak má možnost 

personalizace vzhledu svého obchodu pomocí názvu, popisu, fotografie a avataru, tzn. upravit obchod 

tak, jak bude zobrazen zákazníkům. Tento web od autorů nevybírá pravidelné měsíční či roční 

poplatky, jako je tomu u výše zmíněných webových stránek umožňujících prodej svých digitálních 

produktů, ale je financován pouze z několika mála procent, odečtených z celkové požadované částky 

produktu a to pouze u úspěšně prodaných digitálních souborů. 



 
11 

Backend webu, neboli jeho administrační část, stojí na redakčním systému wordpress, jehož výhodou 

je dostupnost obrovského množství ať už placených či neplacených témat a doplňků, se kterými je 

možné nejen dále pracovat, ale i následně upravovat jejich zdrojový kód dle svých potřeb. 

 

Nejzásadnější pro tvorbu tohoto (responzivního) webu bylo použití doplňků pro WordPress 

„Easy Digital Downloads“ v čele s doplňkem „Frontend Submission“ umožňujícím již zmíněnou 

registraci uživatelů, jakožto umělců-prodejců, díky kterému má každý zaregistrovaný uživatel 

možnost vytvořit si na tomto webu svůj „obchod“ a nabízet skrze něj svá díla. Dalším stěžejním 

krokem při tvorbě tohoto webu bylo zakoupení doplňku „Donations“ a jeho následná integrace do 

struktury webu. Komentáře na webu pak zajišťuje jeden z nejlepších a nejpoužívanějších současných 

diskuzních systémů „Disqus“. Veškeré výše zmíněné, stejně jako mnoho dalších nezmíněných (méně 

zásadních) doplňků webu se pro zajištění specifických potřeb, funkcí a vzhledu stránky neobešlo bez 

modifikace jejich zdrojových kódů, v programovacích jazycích PHP a HTML a bez následné úpravy 

uživatelského prostředí pomocí kaskádových stylů (CSS). 

 

Výsledkem této práce je funkční model webu, prezentující základní princip navrženého alternativního 

způsobu distribuce digitálního obsahu, který při správném používání (tzn. nabízení dosud 

nezveřejněných digitálních děl) eliminuje takzvané pirátství. 

 

Web využívá osvědčených principů v praxi fungujících platforem, které kombinuje k vytvoření nové 

alternativní služby pro distribuci digitálního obsahu. Tato služba otevírá ještě mnoho možností pro její 

zdokonalení. Například možnost doplnění produktů o systém odměn pro přispívající zákazníky, 

ve formě fyzických médií, jako např. DVD, CD, plakát, triko apod. (se kterým pracují i současné 

crowdfundingové portály). Dále se nabízí možnost doplnit již úspěšně financované digitální produkty 

o možnost jejich online streamování. Stejně tak bude třeba postupně se rozrůstající web doplnit 

o důmyslný systém filtrování produktů pomocí kategorií a tagů, navrhnout nový design celého webu, 

umožnit registraci pomocí sociálních sítí, oprostit se od redakčního systému WordPress, vytvořit 

marketingovou strategii atd. 

 

Mým plánem do budoucna je na těchto aspektech dále pracovat a pokračovat tak ve vývoji tohoto 

webu, dovést ho do finální podoby a představit ho veřejnosti jako novou alternativní službu pro 

distribuci digitálních děl na internetu. 

  

Současný stav modelového webu je dostupný na: http://edd.vplusi.cz/ 


