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ABSTRAKT 

 

 

Práce se zabývá modelem moderního elektronického katalogu, který slouţí firmě 

k prezentaci svých sluţeb. 

 

 

 

ABSTRAKT 

 

 

Work deals with modern electronics catalogue which is important for 

presentation firm to their customer.  
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ÚVOD 

 

 

Obchodování v dnešní době vládne světu. Kaţdé zboţí je nutno prezentovat 

zákazníkovi. Pryč je doba jednou za rok tištěných nabídkových katalogů. Kvalitně 

zpracovaný, přehledný elektronický katalog s přidanou hodnotou je v současnosti 

jednou z konkurenčních výhod. Trh je v některých segmentech přeplněn nabídkou a 

zaujmout je proto velmi těţké. K tomu vyuţijeme moţnosti elektronického katalogu.  

 

 

Zákazník chce zboţí nejen snadno najít, ale kdyţ uţ je najde, chce mít i jistotu, 

ţe se jedná přesně o jeho přání. A zde nám mohou pomoci volně dostupné moderní 

elektronické prostředky. Pokusím se zákazníkovi tyto otázky ke zboţí co nejvíce 

přiblíţit a zároveň na ně i v plné míře odpovědět.  

 

 

Pro co nejbliţší přiblíţení nemovitosti zákazníkovi navrhnu moţnost pouţití 

3D modelů nemovitostí. 
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1. SYSTÉMOVÉ VYMEZENÍ PROBLÉMU 

 

V diplomové práci na téma Moderní model elektronického katalogu řeším 

prezentaci nemovitostí v nabídce firmy CM reality s.r.o. formou nových komunikačních 

metod a veřejně přístupných 3D modelovacích technik a nástrojů. Navrhnu efektivní 

vyuţití těchto prostředků pro internetovou prezentaci. 

 

Navrhnu společnosti CM reality s.r.o. jak vyuţívat nové, volně dostupné 

prostředky elektronické prezentace v jejich oboru. Cílem bude s minimem nákladů 

dosáhnout maximálního efektu pro zákazníky. Společnost implementací návrhu získá 

ojedinělý koncept prezentace nemovitostí. Komplexním cílem není jen zvýšení prestiţe 

firmy, ale také zvýšení prodeje nemovitostí. 

 

CM reality s.r.o. je progresivní, moderní firma, snaţící se drţet trend 

v moderních technologiích. Společnost se snaţí implementovat nové formy komunikace 

i prezentace. Moderní prezentační techniky dovolí oslovit mnohem více potenciálních 

klientů a také jim umoţní lépe se orientovat v nabídce společnosti. Vše bude směřováno 

na klienta, aby se sám mohl rozhodnou, které informace jsou pro něj důleţité a které 

chce ještě více prozkoumat. Bude kladen důraz na jednoduchost ovládání a pouţití 

všech navrhovaných zlepšení. 

 

Na realitním trhu je velmi vysoká konkurence. Nabídnutím přidané hodnoty 

firmy získávají stále více klientů. Moderní doba přináší i nové prostředky prezentace. 

Nemovitost lze procházet i bez nutnosti opustit vlastní byt. Technické prostředky pro 

pouţití takto velké názornosti a interaktivity navrhnu ve své práci. 
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2. CÍL PRÁCE 

 

V diplomové práci navrhnu efektivní vyuţití moderních prezentačních technik 

pro společnost CM reality s.r.o. 

 

Cílem je zejména: 

 

 návrh komunikačních metod se zákazníkem, 

 

 návrh interaktivní prezentace při důrazu na pouţití nových volně 

přístupných prezentačních technologií, 

 

 on-line vyhledávání na volně dostupných internetových mapách, 

 

 pouţití 3D modelů nabízených nemovitostí, 

 

 vyuţití volně dostupných prostředků pro virtuální prohlídky nemovitostí. 

 

Cílem práce je model elektronického katalogu, který bude prezentovat nabídku 

společnosti pomocí nových technologií a trendů a bude zároveň velmi jednoduše 

pouţitelný. 

 

K dosaţení těchto cílů budou v diplomové práci provedeny analýzy jednotlivých 

oblastí spolu s analýzou současného stavu. 

 

Výsledkem bude návrh prostředků internetové prezentace firmy pouţívající 

nejmodernější volně dostupné prostředky 3D modelování a interaktivního zobrazování. 
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3. PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ SVĚTA 

 

Nejcennější co člověk má, jsou informace. Nestačí však pouze mít informace. 

Těmto informacím je třeba nejen porozumět, ale umět je i náleţitě zhodnotit a vybrat 

mezi nimi ty relevantní a pouze s nimi pracovat dále. 

 

Moderní objevy a trendy jsou nejčastěji ve zjednodušené podobě k dispozici 

skoro okamţitě online. Tato rychlost má však i svou daň – přílišná stručnost a malé 

zaměření na kontext. Následně proběhne klasická kniţní publikace. Ta je jiţ velmi 

podrobná a většinou poskytuje kvalitnější přehled problematiky zasazený do kontextu. 

 

Ve své práci budu čerpat jak z online zdrojů, tak i z klasických zdrojů informací. 

Online zdroje, především internetové magazíny a stránky věnující se dané problematice, 

pouţiji k základnímu informování o problematice a posledním jejím vývoji. Další 

informace získám zadáním relevantních klíčových slov do internetových vyhledávačů. 

Klasické zdroje rozšíří předchozí znalosti a doplní je potřebnou kritikou a 

komplexností. 

 

3.1. Klasické informační zdroje 

Knihy jsou nezastupitelné při zjišťování informací. Jako klasické zdroje 

informací jsou komplexnější, poskytují větší vhled do problematiky a osvětlují širší 

okolí. Nejsou však příliš aktuální a nezohledňují nejnovější trendy a technologické 

moţnosti. 

Klasické zdroje informací jsou součásti přílohy č. 1. 

 

3.2. Elektronické zdroje 

Aktuální trendy a novinky lze v současnosti nejlépe sledovat na internetu. Proto 

jsou v mojí práci nejdůleţitější internetové zdroje. Zohledňují aktuální vývoj, přináší 

jako první informace o nových technologiích. 
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Pro hledání v těchto zdrojích vyuţívám vyhledávač Google (www.google.com). 

V případně potřeby více informací z českého prostředí jsem pouţil vyhledávač 

Seznam.cz (www.seznam.cz). 

Elektronické zdroje informací jsou součástí přílohy č. 2. 

3.3. Virtuální knihovny 

Virtuální knihovny poskytují také významný zdroj informací. Jejich 

prohledáváním jsem získal cenná data. 

Seznam virtuálních knihoven je součástí přílohy č. 3. 

3.4. Zdroje vysokých škol 

Zejména vysokoškolská skripta, ale také diplomové, bakalářské a seminární 

práce jsou dalším velmi podstatným zdrojem informací. Veškeré vysokoškolské 

publikace jsou soupisem dostupných informací s velmi kvalitním zhodnocením. 

Zdroje vysokých škol jsou součástí přílohy č. 4. 

3.5. Konference a semináře 

Souhrnem poznatků dané problematiky jsou konference. Poskytují kvalitní 

informace a velkou šířku záběru problematiky. Dříve bývaly konference součástí 

mezinárodního veletrhu informačních a komunikačních technologií Invex, v dnešní 

době je toto propojení s veletrhem na ústupu.  

Konference a semináře jsou součástí přílohy č. 5. 

3.6. Další zdroje informací 

Dalšími zdroji informací jsou nápovědy k jednotlivým produktům, které jsou 

většinou k dispozici online. Potom jednotlivé zkušenosti uţivatelů psané formou blogů.  

Seznam a odkazy dalších informačních zdrojů jsou součástí přílohy č. 6. 

 

http://www.google.com/
http://www.seznam.cz/
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4. POUŢITÉ METODY ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

 

Téma je velmi obsáhlé a náročné na technický popis. Hlavní teze jsou popsatelné 

obecně a teoreticky. Hůře popsatelné jsou však čistě prakticky. Tento popis je však 

nezbytný pro technickou implementaci. Současné moderní technologie jsou jiţ na 

takové uţivatelské úrovni, kdy pro jejich zvládnutí stačí středně zdatný uţivatel 

počítače. 

 

Pro důkladné porozumění problematiky analyzuji současný stav dané oblasti, 

hlavně rozvoj internetu v regionu, kde firma podniká. Dále bude následovat analýza 

současného stavu elektronického marketingu na internetu. Důleţitou analýzou bude 

SWOT analýza elektronické prezentace firmy, kdy se zaměřím na moţná další zlepšení, 

ale i hrozby. 

 

V diplomové práci tedy realizuji popis, kdy méně zdatnému uţivateli stačí 

prostudovat obecnou problematiku a implementaci svěřit externímu dodavateli. Dalším 

popisem bude technický popis, kdy středně zdatný uţivatel zvládne realizaci sám. 

 

Za méně zdatného uţivatele povaţuji takového uţivatele, který zvládne 

upravovat pouze text v textovém dokumentu a běţnou práci s e-mailem. Středně zdatný 

uţivatel je v této práci takový uţivatel, který zvládá úpravu fotek na PC a obsluhu 

administračních systémů stránek. 

 

Společnost se chce prezentovat jako implementátor nových řešení. Chce vyuţít 

systémy, které budou realizovatelné s minimem nákladů. 

 

Hlavní přínos práce bude ve zmapování hlavních moţností, které nabízí trh, 

s přihlédnutím k minimální ceně realizace a zároveň i maximálnímu vyuţití moderních 

prostředků.  
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4.1. Pracovní hypotézy 

 

V práci vycházím z několika hypotéz: 

 

I. realistické zobrazení nemovitostí pomocí prezentace dokonale informuje 

o všech náleţitostech, které klient potřebuje a maximalizuje jeho zájem 

či nezájem – realizuje základní selekci (a firmě ušetří náklady na 

neperspektivního klienta), 

 

II. nový elektronický katalog rozšíří zákaznickou základnu společnosti, 

 

III. díky maximu zobrazených informací se budou klienti lépe rozhodovat o 

případné koupi, 

 

IV. vylepšení modelu přinese více uzavřených obchodů jen díky prezentaci, 

 

V. vyuţití moderních modelů prezentace nemovitostí přispěje ke 

zvýšení prestiţe společnosti a současně k její prezentaci 

v marketingových kampaních, 

 

VI. vyuţitím současných technických prostředků lze s minimálními náklady 

dosáhnout maximálně realistické prezentace nemovitostí. 
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5. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

5.1. Internet 

Internetová síť je decentralizovaný systém. Je provozován na velkém počtu 

počítačů, které jsou součástí různých sítí. Tyto sítě se dělí podle velikostí od lokálních 

metropolitních a rozlehlých sítí, které jsou propojeny jednotlivými operátory v rámci 

celého světa do tzv. sítě sítí, internetu. (17.) 

 

Z právního pohledu je internet velmi těţké definovat. Nejde o věc v právním 

slova smyslu, protoţe internet nelze ztotoţnit s hmotnými technickými zařízeními, na 

nichţ je provozován (např. kabely, počítače, atd.), ani o přírodní ovladatelnou sílu, 

protoţe vyuţití elektronických signálů je předpokladem systému, ne jeho podstatou. 

Rovněţ ve svém souhrnu nejde o sluţbu, protoţe chybí zřetelný poskytovatel takové 

sluţby. Lze však identifikovat řadu poskytovatelů dílčích sluţeb. Tato skutečnost je 

významná při určování odpovědnosti. Internet nemá právní subjektivitu, nemůţe tudíţ 

sám o sobě právně zavazovat, ani nabývat práv. Internet ani nemá svého konkrétního 

majitele. Internet rovněţ nemá ţádnou centrální organizaci nebo orgán. (17.) 

 

5.1.1. Historie internetu 

V roce 1945 v červencovém čísle amerického časopisu The Atlantic Monthly 

publikoval Vannevar Bush (1890 – 1974) svůj světoznámý článek As We May Think, 

jenţ bývá povaţován za jeden ze základních kamenů informační vědy. Tento článek, 

který se týkal vyuţití počítačů pro komunikaci, je zajímavý tím, ţe byl napsán mnoho 

let před tím, neţ byly pro tuto úlohu skutečně poprvé počítače pouţity. (31.) 

Při zrodu internetu stála společnost RAND Corporation před zvláštním 

strategickým problémem: jak zajistit úspěšnou komunikaci úřadů USA po nukleární 

válce?  

Spojené státy by potřebovaly řídící a velitelskou síť, spojující město s městem, 

stát se státem, základnu se základnou. Avšak bez ohledu na to, jak pečlivě by byla 

taková síť „obrněna“ či chráněna, vţdy by byly její uzly a spoje zranitelné vůči účinkům 
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atomových zbraní. Jakoukoliv představitelnou síť by nukleární útok přeměnil v trosky. I 

samotná správa celého systému by byla náročná. Kaţdý centrální úřad, jakékoliv 

centrální síťové centrum by bylo zřejmým a nevyhnutelným terčem nepřátelského 

útoku. RAND řešil tuto otázku za hlubokého vojenského utajení a dospěl k odváţnému 

řešení zveřejněnému v roce 1964. Především by tato síť neměla mít ţádné centrální 

řízení a dále by měla být od samého začátku navrţena tak, aby fungovala 

v „rozloţeném“ stavu. 

 

Princip byl jednoduchý. Vlastní síť bude v kaţdém okamţiku povaţována 

za nespolehlivou, a proto bude muset být navrţena tak, aby svou nespolehlivost 

dokázala překonat. Všechny uzly sítě budou z hlediska svého stavu rovnocenné a kaţdý 

uzel bude mít svou vlastní autoritu pro vytváření, předávání a přijímání zpráv. Samotné 

zprávy budou rozděleny do paketů, kaţdý paket bude nezávisle adresován. Paket bude 

vycházet z některého konkrétního uzlu sítě a končit na jiném, cílovém uzlu; přitom si 

kaţdý paket bude razit cestu sítí samostatně. Konkrétní cesta, po které bude paket sítí 

procházet, nebude důleţitá, podstatný bude pouze výsledek. V zásadě si uzly budou 

paket „přehazovat“ směrem k jeho cílovému určení tak dlouho, dokud neskončí 

na správném místě. I kdyţ budou velké kusy sítě vyřazeny z činnosti, celému systému 

to nevadí; pakety budou pořád naţivu a předávány těmi uzly, které přeţily. Takový 

poněkud nahodilý doručovací systém můţe být „neefektivní“ z hlediska obvyklého 

chápání, je však extrémně robustní. (24.) 

 

Na podzim roku 1969 byly zprovozněny první čtyři uzly sítě, která byla 

nazývána ARPANET (všechny čtyři uzly byly umístěny na amerických univerzitách). V 

roce 1971 se ARPANET rozrostl na 15 uzlů a v roce 1972 jiţ bylo propojeno celkem 37 

počítačů. Hlavním vyuţitím sítě ARPANET se navzdory očekávání nestalo pouţívání 

vzdálených počítačů, ale komunikace prostřednictvím elektronické pošty a elektronické 

konference. (36.) 

 

Rok 1973 se zapsal do dějin Sítě připojením prvních dvou neamerických 

institucí, britské University College of London a norské Royal Radar Establishment. V 

té době jiţ bylo jasné, ţe myšlenka decentralizované sítě s přepojováním paketů je tím 
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správným řešením pro síť, která by měla být robustní a snadno rozšířitelná. Jiţ v roce 

1974 byla zveřejněna první specifikace protokolu TCP/IP, jenţ měl nahradit stávající 

přenosový protokol NCP. V roce 1983 se oficiálně přešlo od protokolu NCP k sadě 

protokolů TCP/IP. (36.) 

 

Období mezi lety 1983 – 1992 by bylo moţné označit jako druhou etapu rozvoje 

internetu. Tato etapa byla charakterizována prudkým růstem internetu (z přibliţně tisíce 

počítačů v roce 1983 na více neţ milion počítačů v roce 1992) a především expanzí 

mimo americký kontinent. V prvních letech tohoto období vznikly počítačové sítě 

EUNET (European UNIX Network), EARN (European Academic and Research 

Network), japonská síť JUNET a britská síť JANET (Joint Academic Network). 

Velkým krokem kupředu bylo vytvoření americké páteřní sítě NSFNET (ta měla v roce 

1986 na dnešní poměry směšnou kapacitu 56 kb/s), která propojovala pět 

nejdůleţitějších amerických superpočítačových center. Její vznik a provoz byly 

financovány vládní agenturou NSF (National Science Foundation). (36.) 

 

Roku 1991 dosáhla NSFNET kapacity 44,7 Mb/s a vědci z Minnesotské 

univerzity poprvé předvedli systém Gopher, který byl posledním schůdkem pro přechod 

k systému WWW, jenţ se zřejmě nejvíce podílel na současné podobě internetu. (36.) 

 

V roce 1963 definoval Theodor Holm Nelson pojem hypertext a v roce 1965 jej 

publikoval. Nelson, který chápal hypertext především jako nové médium, jeţ rozšiřuje 

moţnosti kreativní práce s textem. Popsal hypertext jako nesekvenční, nelineární text s 

rozvětvenou strukturou, která se skládá z textových bloků propojených 

(prolinkovaných) různými spojeními a nabízí čtenáři různé čtecí trasy. Své vize se 

snaţil realizovat v celoţivotním projektu XANADU, jehoţ cílem bylo vytvořit 

hypertext – docuversum (sloţenina slov document a universum), který by 

shromaţďoval a propojoval všechny existující texty. Projekt nebyl nikdy 

dokončen. (32.) 

 

V roce 1980 přišel ve švýcarském institutu pro jaderný výzkum CERN Tim 

Berners-Lee s myšlenkou hypertextu, coţ mělo usnadnit sdílení a aktualizaci informací 

http://www.mujweb.cz/www/Hist.internetu/
http://www.mujweb.cz/www/Hist.internetu/
http://www.mujweb.cz/www/Hist.internetu/
http://www.mujweb.cz/www/Hist.internetu/
http://www.mujweb.cz/www/Hist.internetu/
http://www.mujweb.cz/www/Hist.internetu/
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mezi výzkumníky. V roce 1989 jiţ měl CERN největší internetový server v Evropě a 

Tim Berners-Lee oţivil tehdy zapomenutou myšlenku hypertextu. Jiţ v listopadu roku 

1990 předvedl první prototyp WWW serveru, jenţ pojmenoval jednoduše http a 6. srpna 

1991 na adrese http://info.cern.ch/ spustil první webové stránky. První browser (webový 

prohlíţeč) s názvem WorldWideWeb byl zároveň i prvním WYSIWYG
1
 HTML 

(HyperText Markup Language) editorem. Posléze byl přejmenován na Nexus. 

 

V roce 1984 bylo k Internetu připojeno pouhých 1000 počítačů. Velký rozvoj 

nenastával ani v nejbliţších několika letech, nicméně v roce 1992 bylo k Internetu 

připojeno jiţ více neţ jeden milion počítačů. (31.) 

 

Do roku 1993 zůstával internet doménou především vědeckých a akademických 

pracovišť. Uţivatelé a provozovatelé se vehementně bránili příchodu komerčních aktivit 

na internetu. Situace se začala měnit v roce 1991, kdy americký kongres přijal zákon 

High Performance Computing Act. Od roku 1993 se na internetu začaly ve velkém 

objevovat komerční organizace, nejprve počítačové, později i firmy z dalších oborů 

lidské činnosti. V mnoha státech se internet stává běţnou součástí kaţdodenního 

ţivota. (36.) 

 

Institucí, která od poloviny roku 1994 dbá zejména na rozvoj sluţby WWW, je 

WWW Consorcium (W3C). Konsorcium sdruţuje lidi, kteří se podíleli v ústavu CERN 

na prvních krůčcích fenoménu jménem WWW, techniky z MIT a z francouzského 

institutu INRIA. Ředitelem konsorcia je tvůrce WWW Tim Berners-Lee. (31.) 

 

V roce 1971 tvořily síť ARPANET pouze 4 uzly. Dnes má Internet 4 miliony 

uzlů rozprostřených ve 40.000 sítích prakticky všech zemí světa a kaţdý den se 

připojují další a další. (24.) 

 

                                                 
1
 WYSIWYG je zkratka anglických slov „What you see is what you get“, přeloţeno „co vidíte, 

to dostanete“. Editace dokumentů v počítači probíhá způsobem, při kterém je verze zobrazená na 

obrazovce vzhledově stejná s výslednou verzí dokumentu např. v tisku nebo na internetu. 

http://www.mujweb.cz/www/Hist.internetu/
http://www.mujweb.cz/www/Hist.internetu/
http://www.lupa.cz/clanky/casova-mapa-ceskeho-internetu/
http://www.lupa.cz/clanky/casova-mapa-ceskeho-internetu/
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5.1.2. Internet v ČR 

Jako datum připojení ČSFR k internetu se uvádí listopad 1991. Ve VC ČVUT 

tehdy úspěšně proběhly první pokusy s připojením na internet k uzlu v Linci. Formální 

připojení ČSFR k internetu se slavnostně uskutečnilo 13. února 1992. Internet byl tedy 

dostupný v Praze na ČVUT, ale po připojení volaly i ostatní vysoké školy z celé ČSFR. 

V prosinci 1991 schválilo české ministerstvo školství projekt předloţený akademickou 

obcí a v červnu 1992 uvolnilo 20 milionů korun pro vybudování páteřní sítě spojující 

univerzitní města. Na slovenskou část projektu podobně přispělo slovenské ministerstvo 

školství. Po rozpadu ČSFR se FESNET rozdělil na CESNET a slovenskou část SANET. 

CESNET (CESNET z. s. p. o.) je sdruţení jehoţ cílem je udrţovat a rozvíjet 

celorepublikovou počítačovou síť především mezi českými vysokými školami.  

 

V listopadu 1992 byly pevnou linkou propojeny Praha a Brno – dva hlavní uzly 

sítě CESNET  –  a koncem března 1993 bylo připojeno jiţ 9 měst. 

 

I kdyţ CESNET byl vybudován jako akademická síť, v reakci na poptávku po připojení 

se zanedlouho stal i komerčním poskytovatelem. (38.) 

http://www.internettrading.cz/o-spolecnosti/o-internetu/
http://www.internettrading.cz/o-spolecnosti/o-internetu/
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5.2. Vyuţití internetu pro podnikání 

Internet je celosvětové online dostupné médium. Jeho vyuţití pro podnikání je 

v dnešní době takřka nutností. 

Fungovat můţe nejen jako statická prezentace výrobků, ale i jako prodejní a 

distribuční kanál. 

 Naléhavost Názornost 
Identifikace 

balení 

Rychlost 

odezvy 
Náklady 

Výrobní 

náklady 

Penetrace 

hlavních 

trhů 

TV vysoká 
velmi 

vysoká 
dobrá vysoká 

velmi 

nízké 
vysoké 

velmi 

vysoká 

Rozhlas vysoká nízká velmi nízká vysoká 
velmi 

nízké 
nízké 

velmi 

vysoká 

Časopisy nízká střední velmi vysoká střední střední střední střední 

Noviny nízká střední dobrá vysoká nízké střední 
velmi 

vysoká 

Billboardy velmi nízká velmi nízká dobrá střední střední vysoké vysoká 

WWW nízká 
velmi 

vysoká 
velmi vysoká 

velmi 

vysoká 

velmi 

nízké 
nízké vysoká 

Tabulka 1 – porovnání internetu s ostatními médii 

Zdroj: STUCHLÍK, P., DVOŘÁČEK, M. Marketing na Internetu (16.) 

 

Význam porovnávaných parametrů 

 Naléhavost – mírou neodbytnosti média. Moţnosti uniknout působení 

komerčního sdělení. U internetových sluţeb záleţí na zvolené formě působení. 

 Názornost – schopnost média ukázat daný výrobek.  

 Identifikace balení – schopnost zobrazit co nejvěrněji obal výrobku. 

 Rychlost odezvy – vyjadřuje, jak rychle zákazníci zareagují.  

 Náklady – náklady na zakoupení času nebo prostoru v médiích a to vztaţené na 

1000 zasaţených diváků, posluchačů, čtenářů nebo návštěvníků. 

 Výrobní náklady – náklady na vytvoření reklamního šotu, plakátu, webových 

stránek.  

 Penetrace hlavních trhů – působnost na největší lokální části trhu, kde ve velké 

většině případů bývá soustředěna spotřebitelská poptávka 
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5.3. Historie počítačového modelování 

Počítačová grafika má hluboké kořeny, jejichţ počátky zasahují aţ do 

padesátých let minulého století. Jedná se o dobu, kdy se u nás teprve začalo 

experimentovat s televizním vysíláním a vše, co se techniky týče, bylo pouze „přísně“ 

analogové na bázi elektronek a prvních pokusů s tranzistory, které se začaly průmyslově 

vyrábět aţ po roce 1948. (14.) 

 

5.3.1. 1950 – 1969 

Vůbec první vizuální grafický obraz generovaný počítačem vytvořil v roce 1950 

Ben Laposky. Obraz byl v zásadě směsice rozmazaných bodů. Ale to jen na první 

pohled. Laposky vyuţil analogového osciloskopu, pomocí něhoţ vytvořil z částí 

světélkujících bodů obraz, který zaznamenal na vysokorychlostní film a fotografie, 

které nazval oscilony. Osciloskopy jsou obvykle pouţívány pro měření elektrických 

signálů a dalších fyzikálních stimulů, jako jsou zvuky nebo světelné vlny. Navíc jsou 

vyuţívány v mnoha variacích, avšak Loposky byl první, kdo vyuţil osciloskopu k 

vytvoření vizuálního obrazu jakoţto umělecké dílo. O deset let později co Laposky 

vytvořil první oscilon, muţ jménem William Fetter definoval termín „počítačová 

grafika“, aby mohl popsat své vlastní dílo – vůbec první počítačem vygenerované 

obrázky člověka. Fetter, pracující jakoţto zaměstnanec letecké společnosti Boeing, 

vlastně hledal způsob, jak navrhnout pilotovu kabinu, aby poskytovala co 

nejefektivnější rozloţení prvků. Kresby a termín „počítačová grafika“, které předloţil, 

jsou dodnes povaţovány za výchozí body éry počítačové grafiky. Skutečný pokrok v 

počítačové grafice způsobil aţ student jménem Ivan Sutherland. V roce 1961 

naprogramoval aplikaci určenou pro kresbu grafiky, jeţ nazval Sketchpad. S pouţitím 

světelného pera, které bylo vyvinuto v roce 1955 ve firmě SAGE system 

v Lincolnových laboratořích, kreslil na obrazovku počítače jednoduché křivky a 

obrazce. Konstrukce světelného pera nebyla nikterak sloţitá. Na hrotě pera byl umístěn 

fotoelektrický článek, který emitoval elektrické impulsy. S kaţdým impulsem se na 

obrazovku elektronovým dělem vystřelil elektrický náboj. Ten měl za následek 

vysvícení daného bodu. Počítač si pak pamatoval v jakém pořadí a kde byly emitovány 

impulsy. Posledními dvěma zajímavostmi, které se udály v témţe roce, co Suthlerland 
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demonstroval pouţití Sketchpadu, je bezesporu vůbec první dochovaný počítačem 

generovaný film od Edwarda Zajace a vydání prvního komerčního CAD systému DAC-

1. Byl vyvinut jiţ v roce 1959 firmou IBM pro dřívějšího velkovýrobce automobilů 

General Motors. V aplikaci DAC-1 se jiţ skutečně jednalo o 3D zobrazení podobné 

CAD systémům, které známe dnes. Edward Zajac pracoval jako výzkumník v Bell 

Telephone Laboratory a svůj film nazval „Simulation of a two-giro gravity attitude 

control system“. Film demonstroval způsob, jakým by mohly satelitní druţice obíhat 

kolem planety Země. Animace byla vytvořena na počítači IBM7090. V následujícím 

roce představila firma IBM svůj první „stolní“ počítač IBM, který pracoval v přísně 

textovém reţimu. V témţe roce (1964) byl také vyvinut první tablet RAND, komerčně 

známý pod názvem Grafacon. Nákupní cena tabletu byla v době uvedení 18 000$. O 

dva roky později, v roce 1966, vzniká pod záštitou Sanders Associates první domácí 

videohra. Autorem počítačové hry, v níţ hráč pohyboval svíticími body po obrazovce 

monitoru, byl Ralph Baer a jmenovala se Odyssey. Jednalo se o první spotřebitelský 

počítačovou grafikou generovaný produkt. V následujících čtyřech letech vznikaly nové 

asociace, projekty a sdruţení zabývající se vyuţitím počítačové grafiky. (14.) 

 

5.3.2. 1970 – 1979 

Počátkem nového desetiletí se počítačová grafika dostala na úroveň, kdy začala 

být pouţívána ve světových televizích. Společnost Computer Image Corporation 

vyvinula komplexní hardwarové a softwarové systémy jako ANIMAC, SCANIMATE a 

CAESAR. Všechny tyto systémy vycházely z existence jiţ nakreslených obrazů. Ty se 

pomocí skenerů sejmuly a s pomocí různých deformačních a pohybových funkcí 

manipulovaly na obrazovce televize. Tyto technologie zpracování počítačové grafiky 

vyuţívaly především společnosti Bell Telephone a CBS Sports. Největším 

technologickým převratem v lidské historii je vynález mikroprocesoru, který nahradil 

velké a pomalé tranzistory. Tímto trendem, vývojem mikroprocesorů, se společnost 

zabývá dodnes, avšak v době sedmdesátých let se jednalo o převratnou záleţitost. V 

roce 1971 firma Intel představuje svůj čtyřbitový mikroprocesor označovaný jako Intel 

4004. O rok později osmibitový 8008 a konečně v roce 1974 Intel 8080 téţ 8bitový 

procesor. Jiţ za jediný rok klesá díky mikroprocesoru výrobní cena počítačů tak, ţe 

nástupce počítače Alto – Altaje 8800 – zaloţený na Intel 8080, taktovaného na celé 2 
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MHz a s operační pamětí 256 Bytů – stojí jiţ pouze okolo 500$. V témţe roce (1975), 

kdy zaloţil Bill Gates firmu Microsoft, začínající vyvíjet operační systém MS-DOS, 

vytváří Martin Newell z Utahu první počítačový obraz „Čajová konvice“, která se stává 

i jakýmsi symbolem počítačové grafiky. Originál počítačové konvice vymodeloval v 

roce 1974 Martin Newell a vyrenderoval Jim Blinn. Konvice byl první grafický 

počítačový objekt navrţený a renderovaný jako soubor několika polygonů 

(mnohoúhelníků). K vytvoření konvice byl pouţit speciální program vycházející z 

bikubických Bezierových křivek. (14.) 

 

Po mnoho nadcházejících let se stal model originální konvice jakýmsi 

výzkumným objektem, na němţ se testovaly různé konstrukční algoritmy a renderovací 

metody. Utahská čajová konvice se stala ikonou 3D grafiky pro nadcházející etapy. V 

roce 1977 představila firma JVC nový systém videa VHS a George Lucas ve svém 

filmu Hvězdné války pouţívá počítačově generovanou animaci pro briefing před 

útokem na Hvězdu smrti – zatím se jedná pouze o jednoduché vektory bez textur. V 

roce 1978, při příleţitosti konání páté Siggraph konference, představuje James F. Blinn 

první algoritmus, který definitivně zbavuje 3D modely jejich nepřirozené lesklosti a 

vyumělkovanosti. Jedná se o tzv. Bump mapping. Díky této inovaci je moţné na 

modely vytvořené ve 3D aplikovat kromě barevné textury i texturu, která určuje hrubost 

(bump) povrchu. Blinn nebyl jediný, kdo představil nové uţitečné techniky v počítačové 

grafice. (14.) 

   

       Obrázek 1 – reálný objekt    Obrázek 2 – model CGI konvice  

       Zdroj: (22.),        (43.). 
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5.3.3. 1980 – 1989 

Nové objevy byly představeny na další konferenci Siggraph v roce 1980. Loren 

Carpenter z letecké společnosti BoeinG, zde představil film pojmenovaný „Vol Libre“ – 

počítačem generovaný vysokorychlostní let nad fraktálovými horami. Základem jeho 

práce bylo bedlivé nastudování Mandelbrotova výzkumu fraktálu, které převedl do 

počítačem generované reálné fraktálové krajiny.  V roce 1980 vyvíjí pan Turner 

Whitted v laboratořích Bell první algoritmus pro raytracin. Jedná se o zdokonalený 

způsob vykreslování, kdy je sloţitou matematickou formulí „sledován“ přesný průnik 

světelného paprsku objekty a jeho odrazy. Výsledkem jsou věrné simulace lomů světla, 

které prochází kapalinou, sklem nebo jakýmkoli jiným objektem. (14.) 

 

Na scénu počítačové grafiky se dostávají díky podpoře nového produkčního šéfa 

Disney – Toma Wilhiteho, dva doposud neznámí umělci – Steven Lisberger (tradiční 

animátor) a Donald Kushner (filmový právník). Jejich snem bylo vytvoření filmu 

odehrávajícího se uvnitř fantasy smyšleného světa videohry. Dostali překvapivě zelenou 

právě u Disney. Výsledkem se stal první celovečerní film Tron, kde se jiţ ve velké míře 

pouţívá kombinace 3D grafiky s reálnými herci. Tento film, ač se honosí prvenstvím ve 

svém oboru, propadl a dnes je jiţ téměř zapomenut. Náklady tohoto filmu se vyšplhaly 

aţ na částku 20 miliónů dolarů. O dva roky později vzniká podobný sci-fi snímek, 

nesoucí název „The Last Starfighter“. I přes technicky dokonalejší provedení, 

propracovanější počítačové efekty a cenu 21 milionů dolarů obdrţel film hodnocení „B“ 

a stále nebyl hollywoodskými kritiky přijímán pozitivně. Významným rokem v 

zakládání dnes globálně známých firem byl rok 1982. Zaloţeny byly firmy Silicon 

Graphics, AutoDesk a Adobe. V roce 1983 vychází film The Last Starfighter, Autodesk 

uvádí svůj první počítačový CAD systém a vzniká firma Alias (program Maya). Rok 

1984 je obdobím prvních reklam ve 3D, jimţ vévodí Robert Able a jeho počítačem 

generovaný třicetisekundový „Sexy robot“. O dva roky později zakládá Daniel Langlois 

společnost Softimage, která dodnes produkuje stejnojmenný vynikající 3D program. 

Softimage byl například vyuţit v českých filmech „Princezna ze mlejna“ nebo 

„Tmavomodrý svět“. Animační studio Pixar bylo, jakoţto první studio tvořící krátké 

počítačové animace, navrţeno na Oskara za snímek „Luxo Jr.“, který si firma později 
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zvolila za své logo. Ve stejném roce vzniká firma Caligari Corporation, tvůrce 

animačního programu TrueSpace. (14.) 

 

V roce 1988 si nechává společnost Pixar patentovat název Renderman, coţ je 

standard, popisující co vše potřebuje počítač vědět, neţ začne renderovat finální 3D 

scénu – vlastnosti, rozměry a polohy objektů, světelné zdroje, kamery, atmosférické 

efekty atd. Kompletní scéna se pak překonvertuje do speciálního Renderman souboru, 

který můţe být vyrenderován na různých systémech. Právě zavedení tohoto standardu 

otevřelo brány kompatibility pro vývojáře 3D programů. V současné době jsou proto 

vývojáři povinni produkovat své modelovací systémy dle stanov Rendermanu. Ve 

stejném roce Pixar konečně vyhrává Oskara za film Tin Toy. V posledním roce tohoto 

desetiletí vychází silný 2D grafický program z dílen Adobe – Adobe Photoshop a nový 

renderovací nástroj Mental Ray, který byl později začleněn do programů LightWave, 

Softimage nebo Maya (2002). (14.) 

 

5.3.4. 1990 – 1999 

V devadesátých letech pokročila 3D grafika kupředu nezměrným tempem. 

V roce 1990 představuje firma Autodesk produkt 3D Studio, určený pro operační 

systém MS-DOS. Jedná se o první sofistikovanější a ucelenější program pro tvorbu 3D 

grafiky na osobních počítačích, který svou pozici jedničky na poli animačních programů 

hájil další čtyři roky. (14.) 

 

V roce 1991 došlo k vzájemné dohodě mezi animačním studiem Pixar a 

producentem kreslených filmů Disney. Výsledkem dohody mělo být vytvoření 

animovaného celovečerního filmu nesoucího název „Toy story“ (Příběh hraček) do 

doby tří let. V témţe roce vychází pokračovaní filmu Terminátor – Terminátor 2: Den 

zúčtování, který svými propracovanými počítačovými efekty poráţel doposud všechny 

existující filmy. Firma ILM v něm ukazuje, jakým směrem se bude v budoucnu ubírat 

práce trikových specialistů. O rok později je na trh uvolněn firmou Softimage animační 

nástroj Softimage|3D pro komerční účely.  
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Ve své době byl nejlepším animačním a renderovacím systémem na 3D grafiku, 

který byl pouţit právě ve filmech Terminátor 2 a Jurský park. Titanic byl nejlepší 

ukázkou vyuţití počítačové grafiky ve filmu. Efekty byly pro „nezkušené oko“ 

nerozeznatelné. Digitální efekty vytvořené v Titanicu prokázaly, ţe počítačová grafika 

postupuje svou kvalitou a dokonalostí vpřed mílovými kroky. V roce 1998 se na trhu 

objevuje high-end grafický systém Maya od firmy Alias|Wavefront. Jediný Čech 

pracující ve studiu Pixar, Jan Jaroslav Pinkava, získává Oskara za krátký animovaný 

film „Geri's Game“. (14.) 

 

5.3.5. 2000 – 2005 

V našem století jiţ nebylo mnoho nového vymyšleno. Vznikají nové 

matematické vzorce a postupy, které mohou vypočítat kaţdý odraz a pohlcení paprsků 

ze světelného zdroje, simulace toku kapalin je moţno provádět s téměř molekulovou 

přesností. (14.) 

 

5.3.6. 3D grafika a vizualizace 

3D modelování umoţňuje zpracovat jakýkoliv předmět do prostoru a také tento 

předmět pouţít v celkové scéně nebo ho nechat osamocený. S 3D modelováním je úzce 

spjat termín vizualizace. Namodelovaný objekt nebo scénu necháme spočítat 

algoritmem do skutečného vzhledu. Počítá se s nadefinovanými světly a vlastnostmi 

povrchu pouţitých na tělesech vzhledem k jejich odrazu – schopnosti apod. Počítačové 

vizualizace se postupují v několika krocích. Nejprve je třeba vytvořit 3D model 

vizualizovaného objektu. Ten se pak umístí do vhodného programu, vytvoří se tzv. 

scéna – analogie skutečnosti a umístí se kamera. V současné době je k dispozici 

technika i programy, které umoţní veškeré vizualizace provádět ve fotorealistické 

kvalitě – k nerozeznání od skutečné fotografie. (14.) 
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5.4. E-business / e-podnikání 

Elektronické podnikání dnes představuje celou škálu produktů, aplikací a sluţeb, 

jejichţ společným jmenovatelem je vyuţití elektronických komunikačních kanálů a 

zejména infrastruktury Internetu pro realizaci obchodních procedur a operací. 

Jedná se tedy o komunikaci a přenos informací v rámci podnikových procesů 

prostřednictvím elektronických prostředků. (5.) 

 

E-business v překladu znamená elektronické podnikání a je hlavním 

představitelem tzv. „nové ekonomiky“, související s rozvojem internetu a 

telekomunikací. Společně s dalšími e-aktivitami menšího rozsahu, jako je například      

e-government či e-learning, stojí e-business za dnešním rozmachem oboru jako 

takového. 

 

5.4.1. E-komerce 

E-commerce (někdy téţ e-komerce) je poměrně široký pojem pouţívaný k 

označení veškerých obchodních transakcí realizovaných za pomoci internetu a dalších 

elektronických prostředků. E-commerce je tedy společně s E označeními součástí e-

business (elektronického podnikání). Obvykle se ještě rozlišuje podle cílové skupiny na 

B2B e-commerce (zaměřenou na obchodníky) a B2C e-commerce (zaměřenou na 

konečné zákazníky). 

 

Nosným prvkem e-commerce jsou především internetové obchody a s nimi 

související problematika. Patří sem i většina činností spadajících pod elektronický 

marketing, např. online reklama, e-mail marketing, nejrůznější affiliate programy a 

všechny aktivity na podporu internetového obchodování. V širším pojetí mohou do 

pojmu e-commerce patřit i jakékoliv webové stránky, které nabízí konkrétní produkty či 

sluţby a umoţňují i jejich objednávku například e-mailem. (5.) 
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5.4.2. Elektronický obchod 

Elektronický obchod – je součástí širší oblasti elektronického podnikání, jeţ 

představuje vyuţití elektronických komunikačních prostředků ve všech aspektech 

podnikatelské činnosti, tzn. rovněţ ve vztahu ke státní správě (B2A – Business to 

Administration, či obecněji označované jako B2G – Business to Government), či 

zaměstnancům (B2E – Business to Employee). Patří sem i mnoho dalších aktivit, jejichţ 

cílem je podpora a zvýšení efektivity podnikových procesů, např. nejrůznější systémy 

pro správu dat, CRM systémy, intranety a extranety atd. 

 

Při hodnocení významu e-commerce pro určitý sektor je v zásadě třeba vycházet 

z rozdílu mezi hmotným a nehmotným zboţím. Hmotné zboţí vyţaduje fyzické spojení 

mezi stranami kontraktu (např. poštou), obchod s nehmotným zboţím (zpravodajství, 

hudba, noviny, filmy, počítačové hry) můţe být prováděn plně elektronicky. (28.) 

 

Elektronická obchodní místa nebo elektronická trţiště jsou aplikace 

elektronického obchodování, které v prostředí Internetu vytvářejí prostor pro 

uskutečňování mnohostranných elektronicky realizovaných obchodních transakcí. 

Elektronická trţiště sdruţují obchodní partnery s vymezenou obsahovou a obchodní 

orientací z jednoho sektoru ekonomiky. V tomto případě se mluví o tzv. vertikálních 

elektronických trţištích. Druhou variantou je orientace na obchodní partnery z různých 

sektorů ekonomiky, tedy průřezová a v tomto případě se mluví o horizontálních 

elektronických trţištích. Elektronická trţiště se rozlišují i podle rozhodující pozice nebo 

aktivity na něm. V tomto kontextu jde o e-trţiště kupujícího, prodávajícího nebo 

neutrální. (5.) 

 

5.4.3. Právní aspekty 

V současné době není elektronický obchod jako takový upraven ţádnou právní 

normou. Některé předpisy sice s obchodním stykem v elektronické podobě počítají - 

např. obchodní zákoník, zákon o el. podpisu – ucelená norma, která by upravovala na 

jednom místě práva a povinnosti spojené s elektronických obchodem zatím chybí. 
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Samotná právní podstata internetu je komplikovaná. Internet není ani hmotným 

předmětem, ani čistě nehmotným statkem, tj. právem nebo jinou majetkovou hodnotou. 

Proto také podřazení určitých na internetu uskutečněných jednání pod některou 

„klasickým právem“ definovanou oblast bývá někdy značně obtíţné. 

 

Obecně však lze říci, ţe k zajištění náleţité ochrany subjektivních práv a 

zákonem chráněných zájmů ve většině případů postačí důsledně a jednotně aplikovat 

stávající právní předpisy. Jediným problémem v takovýchto případech můţe být dosud 

chybějící rozhodovací pravomoc soudů, která by do jisté míry stanovila standardizované 

řešení na internetu vznikajících modelových situací. (28.) 

 

Mezi nejdůleţitější právní normy, které oblast elektronického obchodu přímo v 

některé jeho části upravují nebo které se elektronického obchodu dotýkají nepřímo, 

patří především: 

 

Zákon o elektronickém podpisu č. 227/2000 Sb. 

Právní normy o ochraně osobních údajů č. 256/1992 Sb. 

 

Právní normy upravující duševní vlastnictví  

 

Autorský zákon č. 121/2000 Sb. 

Patentový zákon č. 527/1990 Sb. 
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5.4.4. Typy elektronického obchodu 

Podle počtu účastníků transakcí  

 průmyslové (B2B)  spotřebitelské (B2C, C2C, C2B)  správní (B2A, C2A) 

Původ informace 

Adresát 

Obchodník 

B = Business 

Spotřebitel 

C = Consumer 

Státní instituce 

A = 

Administration 

(G = Government) 

Obchodník 

B = Business 

B2B 

nákupní systémy 

velkých podniků 

(dříve EDI) 

 

B2C 

prodej knih, CD, 

elektroniky, 

potravin, lístků 

B2A (B2G) 

nabídka sluţeb a 

zboţí, komunikace 

se státní správou 

přes internet 
 

Bank2C 

bankovní sluţby 

Spotřebitel 

C = Consumer 

 

C2B 

sledování nabídek 

za účelem sníţení 

ceny 

 

C2C 

aukční systémy pro 

prodej pouţitého 

zboţí („bazar“) 

C2A (C2G) 

podávání daňových 

přiznání, volby, 

sčítání lidu 

Státní instituce 

A=Administration 

(G = Government) 

 

A2B (G2B) 

zadávání veřejných 

zakázek, 

vypisování 

grantových projektů 

 

A2C 

poskytování 

informací o veřejné 

správě 

A2A (G2G) 

koordinace činnosti 

orgánů veřejné 

moci, mezinárodní 

koordinace 

Tabulka 2 – rozdělení projektů e-komerce a e-komunikace podle zúčastněných stran 

Zdroj: VONDRUŠKA, P. Crypto-World (45.) 
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Podle otevřenosti pouţitého média 

 uzavřené transakce: jde o obchod po uzavřených sítích mezi omezeným 

okruhem partnerů (kluby, firemní sítě, platformy B2B atd.) 

 otevřené transakce: jde o obchod mezi otevřeným počtem účastníků, sem patří: 

o e-obchod – elektronický obchod prostřednictvím internetu 

o m-obchod – elektronický obchod prostřednictvím mobilních telefonů.  

 

Podle způsobu plnění 

 přímé obchody, které jsou plně on-line: objednávka, placení a zároveň dodávka 

nehmotných statků (software, informace, mediální produkty) se uskutečňuje 

výhradně prostřednictvím elektronických prostředků v reálném čase. 

 nepřímé obchody, kdy on-line probíhá pouze objednávka či uzavření smlouvy, 

nejvýše ještě platba, ale plnění smlouvy ze strany prodávajícího, tj. dodávka 

zboţí se děje tradičními prostředky. 20 

 

5.4.5. B2B – business to business 

Koncept B2B je nejstarší sloţkou elektronického podnikání (e-business). 

Zkratka B2B pochází z anglického termínu Business to Business (obchodník → 

obchodník), koncept B2B se tedy týká obchodních vztahů a vzájemné komunikace mezi 

dvěma společnostmi. (21.) 

 

Tento druh elektronického obchodování se pouţívá v distribučních a prodejních 

sítích, ve kterých mohou mezi sebou komunikovat výrobci, pobočky, distributoři, 

velkoobchody, dealeři nebo obchodní zástupci. Základní rozdíl mezi tímto druhem 

elektronického obchodu a internetovým obchodem typu B2C  je v tom, ţe prodávající 

(výrobce, distributor, velkoobchod, apod.) zná předem nakupujícího. Většinou se jedná 

o partnera, který má předem stanoveny obchodní podmínky, za kterých můţe 

nakupovat. Klasickým příkladem elektronického obchodu B2B jsou elektronická trţiště, 

na která mají přístup pouze registrovaní účastníci. Někteří velcí odběratelé organizují 

takováto trţiště formou draţby, kdy za minimální náklady se během relativně krátkého 

času shromáţdí velké mnoţství nabídek. (28.) 
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Trţiště B2B jsou velice podobná obchodním místům, která poskytují neutrální 

centralizovaný trţní prostor. Trţiště B2B poskytují tyto klíčové výhody: 

 

• centralizovaný trţní prostor,  

• neutralita,  

• standardizované kontrakty, dokumenty a výrobky,  

• kvalifikaci a regulaci uţivatelů,  

• rozšiřování cenových nabídek, ex-post informace o obchodech a cenové historii,  

• záruku integrity trhu,  

• průhlednost,  

• samoregulaci trhu a mechanismus tvorby cen,  

• sluţby clearingové a platební,  

• důvěru a anonymitu,  

• trţní pospolitost – místo setkávání členů, uţivatelů a poskytovatelů sluţeb. 

 

Na elektronickém trţišti můţeme nalézt nové dodavatele či odběratele. Platí to 

však většinou jen pro určité typy komodit a sluţeb.  

 

5.4.6. B2C – business to customer 

B2C je patrně nejrozšířenějším modelem internetového podnikání. Zkratka B2C 

pochází z anglického termínu Business to Customer (obchodník → zákazník). 

 

Jde o obchodní vztahy mezi podnikem a konečným spotřebitelem, realizované 

webovými aplikacemi, virtuálními obchody na Internetu apod. On-line obchodování na 

Internetu, tj. prodej zboţí (ať uţ hmotného či nehmotného) a sluţeb koncovým 

zákazníkům pomocí sluţby WWW. (5.) 

 

Tento druh elektronického obchodování je zaměřen na prodej koncovým 

zákazníkům – spotřebitelům. Je to vlastně obdoba klasického „kamenného“ obchodu na 

Internetu. Ovšem tato podoba je pouze přibliţná, protoţe internetový obchod má oproti 

klasickému obchodu nespočet výhod vyplývajících z jeho povahy. Především známe 

jméno kaţdého nakupujícího včetně jeho adresy – to je pro běţný obchod obrovský 
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průlom s důsledky v přizpůsobení nabídky a marketingu k individuálnímu přístupu ke 

kaţdému zákazníkovi. (28.) 

 

B2C můţeme rozdělit do čtyř oblastí:  

 

• prodej informací – tzv. „bit business“ – distribuce elektronickou cestou, 

• prodej a pronájem – např. publikování informací (elektronické noviny, burzovní 

zprávy, hudební servery apod.),  

• prodej zboţí – produkt je objednán a případně i zaplacen elektronicky, jedná se 

však o hmotné zboţí,  

• poskytování reklamního prostoru – podmínkou je vlastnictví dostatečně 

navštěvovaného serveru.  

 

5.4.7. B2E – business to employee 

B2E zajišťuje výměnu informací mezi zaměstnanci a podnikem. Je to další 

moţnost pro personalisty a vedoucí pracovníky jak komunikovat se svými zaměstnanci. 

Mohou ovlivňovat obsah, kvalitu a mnoţství informací, které se k jejich zaměstnancům 

dostává. Komunikace probíhá především po intranetu prostřednictvím web aplikací, e-

mailu nebo chatu (ICQ / IRC).  

 

Velmi důleţitou součástí B2E je e-learning. Jedná se o velmi zajímavou a 

perspektivní moţnost jak poskytovat zaměstnancům přístup k novým znalostem a 

vzdělání prostřednictvím elektronických výukových prostředků. V současné době jiţ 

vznikají webové servery, které se zabývají „prodejem“ vzdělání. (5.) 

 

5.4.8. B2G / B2A – business to government, administration 

Jedná se o vztahy mezi podnikem a státní správou. Pro podnik je to prostor pro 

úsporu administrativní práce díky tomu, ţe s úřady komunikuje na bázi výměny 

elektronických strukturovaných dat. Můţe značně zjednodušit vytváření výkazů a zpráv 

pro státní úřady a instituce díky tomu, ţe ekonomický software je bude umět sám 

vytvořit. Např. daňová přiznání, celní deklarace, výkazy pro ČSÚ, apod. 
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Dále se můţe v této oblasti jednat o elektronická výběrová řízení, v podstatě e-

aukce organizované veřejnými subjekty (novela zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek). Jiţ v blízké budoucnosti bude soutěţ o veřejné zakázky probíhat na 

speciální centrální adrese vlády a to prostřednictvím elektronických strukturovaných 

dokumentů. (5.) 

 

5.4.9. C2B , C2C 

Business to Consumer a Consumer to Consumer jsou méně časté. 

Příkladem obchodování typu C2B je např. Priceline (www.priceline.com), kde 

spotřebitelé navrhují ceny, za které by měli zájem nakupovat různé druhy zboţí 

(např. letenky). 

 

Příkladem C2C je společnost eBay, Inc. (www.ebay.com) se svou on-line aukční 

firmou. V našem prostředí je to například společnost Aukro s.r.o. provozující 

stejnojmenný portál Aukro.cz (www.aukro.cz). (5.) 

  

http://www.priceline.com/
http://www.ebay.com/
http://www.aukro.cz/
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6. ANALÝZA PROBLÉMU 

6.1. O SPOLEČNOSTI 

Společnost CM reality s.r.o. (dále označena „společnost“ či „firma“) byla 

zaloţena v roce 2008. V letech 2006 – 2008 byla provozována jednatelem na 

ţivnostenský list. 

 

Hlavní činností je realitní činnost. 

6.2. CHARAKTERISTIKY SPOLEČNOSTI 

6.2.1. Právní forma společnosti 

Datum zápisu:    8. ledna 2008 

Obchodní firma:    CM reality s.r.o. 

Sídlo:      Prostějov, Krapkova 2025/22, PSČ 796 01 

Provozovny:     Poděbradovo nám. 11-12, Prostějov, PSČ 796 01 

Jungmannova 1310, Kyjov, PSČ 697 01 

Identifikační číslo:    28264215 

DIČ:     CZ28264215 

Číslo účtu:     867370250287/0100 

Komerční banka, pobočka Prostějov 

 

Právní forma:     Společnost s ručením omezeným 

 

Předmět podnikání: 

 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (bez poskytování 

jiných, neţ základních sluţeb zajišťujících jejich řádný provoz) 

 zprostředkování obchodu a sluţeb 

 realitní činnost 

 činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických 

poradců 
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Statutární orgán: jednatel:   Pavel Čundrla, r.č. 810113/2732 

Prostějov, Moravská 3956/24, PSČ 796 01 

den vzniku funkce:     8. ledna 2008 

Způsob jednání:    Jednatel jedná jménem společnosti samostatně. 

 

Společníci:    Pavel Čundrla, r. č. 810113/2732 

Prostějov, Moravská 3956/24, PSČ 796 01 

Vklad:     200 000,- Kč 

Splaceno:     200 000,- Kč 

Obchodní podíl:    sto procent (100 %) 

 

Základní kapitál:    200 000,- Kč 

Splaceno:     200 000,- Kč 

 

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).  

Dne: 01.02.09 19:01:25 

Údaje platné ke dni 01.02.2009, 6:00  

Společnost není plátcem DPH. 

6.2.2. Orgány společnosti 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společnosti. 

Statutárním orgánem je jednatel. Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti 

samostatně, přičemţ podepisuje jménem společnosti tak, ţe k napsané nebo otištěné 

obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 

Jednatelem je Pavel Čundrla. 

 

6.2.3. Organizační struktura 

Firma poskytuje sluţby ve dvou regionech. Jeden region je Prostějov a okolí, druhý 

region je Hodonín a okolí. Firma má celkem dvě provozovny: 

 

Poděbradovo nám. 11-12, 796 01 Prostějov, budova Komerční banky, II. NP 

Jungmannova 1310, 697 01 Kyjov, budova bývalé ČP, 1. patro, dv. č. 217 

 

http://www.justice.cz/
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Ředitelem společnosti je Pavel Čundrla. Pod něho spadají dva vedoucí oblastních 

poboček. Ing. David Foretek v Prostějově, Ing. Radomil Buţek v Hodoníně. Útvar IT 

spadá plně do kompetence jednatele. 

Kaţdý zaměstnanec odpovídá za svůj úsek. 

Společnost zaměstnává celkem 6 zaměstnanců. Útvar IT je externě outsourcován 

formou dohody o provedení práce. 

 

 

Obrázek 3 – organizační schéma společnosti CM reality s.r.o. 

Zdroj: vlastní 

 

6.3. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 

Hlavními činnostmi jsou: 

 zprostředkování prodeje a koupě bytů, rodinných domů, pozemků, provozních a 

rekreačních objektů, vč. zastřešení soukromých prodejů  

 zprostředkování pronájmu bytů, domů a nebytových prostor  

 poskytnutí bezplatné poradenské činnosti na trhu nemovitostí  

 zajištění kompletních sluţeb a právního servisu při prodeji a koupi nemovitostí  

 poradenství při obstarání finančních prostředků určených ke koupi nemovitostí  

 zajištění trţních ocenění a znaleckých posudků pro všechny druhy nemovitostí  

Pavel Čundrla 

jednatel 

Ing. David Foretek 

vedoucí pobočky 

 

Ing. Radomil Buţek 

vedoucí pobočky 

Ing. Jiří Dvořák 

IS/IT 

 

Marta Foretková 

realitní makléř 

 

Karel Čundrla 

realitní makléř 

 

Zdeněk Solařík 

realitní makléř 
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 zprostředkování projektové dokumentace případných stavebních úprav 

kupované (i nekupované) nemovitosti  

 zprostředkování geodetických prací (zaměření pozemků, staveb, rozdělení 

pozemků atd.) 

6.3.1. Doplňkově poskytované sluţby 

 preferován je prodej a pronájem nemovitostí při exkluzivní zprostředkovatelské 

smlouvě, podporující serióznost jednání jak se stranou prodávající, tak kupující  

 zajištění odvozu odpadů a dalších vyklízecích prací, vč. malování a dalších 

úprav 

 bezplatné vedení poptávky v interní databázi 

6.3.2. Výhody spolupráce 

 bezplatné prohlídky nemovitostí  

 bezplatný nábor nemovitostí  

 neuskutečněné prodeje v rámci smluveného prodejního období - ukončení 

smlouvy bez jakéhokoliv poplatku 

 zajištění právního servisu, vč. zajištění kupních smluv a jiných dokumentů, 

asistence při úvěrových jednáních a zajištění všech trţních ocenění vč. 

znaleckých posudků 

 časová flexibilita makléřů  

6.3.3. Zaměření společnosti 

Společnost vedou mladí progresivní lidé. Ti zastávají názor, ţe je třeba co 

nejvíce expandovat na internetu a propagaci vést přes internet. Společnost se velmi 

zaměřuje na registraci nemovitostí do realitních databází a snaţí se oslovit zákazníky 

přes internet. Nezapomíná přitom i na klasické zdroje reklamy – tisk, inzerce. 
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6.3.4. Hlavní konkurenti společnosti 

Společnosti na regionálních trzích konkurují tyto hlavní realitní kanceláře: 

6.3.4.1. Hlavní agresivní konkurence 

M&M reality holding a.s. 

Realitní kancelář STING, s. r. o.  

Realitní kancelář Retfingroup s.r.o. 

Realitní kancelář ÁČKO 

Arden Real Estate Ltd. 

DOBRO reality s.r.o. 

 

6.3.4.2. Hlavní neutrální konkurence 

PATRIOT reality, spol. s r. o. 

Medinvest s.r.o. 

IGIVEX s.r.o  

UHC MONEY s.r.o. 

A-City spol. s r.o. 

Reality GAIA, s. r. o. 

Reality Kompas, s. r. o. 

Real group SDK, s. r. o. 

Škorcová s. r. o. 

REDFOR, s. r. o. 

 

6.3.4.3. Spolupracující konkurence 

VAŠE REALITY A STAVBY s.r.o. 

Ing. František Kocourek – reality Kocourek 

Ing. Dagmar Goeblová - REALITY AREA 

Jiří Sigmund – realitní kancelář Reals 

ASISTENT reality s.r.o. 

Zdeněk Havel – Hypo.reality Prostějov 

Ing. arch. Vladimír Erben – realitní kancelář 

OMEGA, spol. s r.o. 
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6.3.4.4. Hlavní konkurenti společnosti na internetu 

Internetové realitní servery 

http://realitymix.centrum.cz/ 

http://www.sreality.cz/  

http://www.aaabyty.cz 

http://www.dumrealit.cz 

 

Nepřátelské realitní servery 

http://www.a-z-reality.cz/ 

http://www.realmoravia.cz/ 

Firmy působící globálně 

http://www.realspektrum.cz/ 

http://www.gaute.cz/ 

 

6.3.4.5. Zhodnocení konkurentů společnosti 

Konkurenti společnosti jsou firmy působící ve stejných regionálních oblastech. Některé 

firmy nemají internetovou prezentaci a spoléhají pouze na inzerci v tisku a reklamních 

prospektech.  

Velkým firmám, působícím globálně, se dá konkurovat pouze dokonalou znalostí 

místního trhu a co nejviditelnější nabídkou na internetu. 

 

6.3.5. Současný stav internetové prezentace 

Společnost si nechala k 1. lednu 2009 zpracovat novou internetovou prezentaci. 

Jednalo se prozatím o statickou prezentaci. Toto zpracování bylo nutné vzhledem 

k nevyhovující prezentaci, která jiţ na tehdejším sytému nešla provozovat. 

 

Poţadavky na stávající internetovou prezentaci byly: 

 

 internetová prezentace musí zohledňovat současné grafické a technické trendy, 

 obsahová náplň prezentace měla být dostatečně podrobná, zákazník by měl vţdy 

najít to, co hledá, 

 snadné členění na oblasti – moţnost i duplicitních poloţek pro zkvalitnění 

hledání. 

http://realitymix.centrum.cz/
http://www.sreality.cz/
http://www.aaabyty.cz/
http://www.dumrealit.cz/
http://www.a-z-reality.cz/
http://www.realmoravia.cz/
http://www.realspektrum.cz/
http://www.gaute.cz/
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6.4. Analýza internetu a jeho uţivatelů 

Pro úspěšný návrh je nutné zmapovat současnou situaci. Musíme zjistit, jak 

velký trh můţeme pomocí internetu oslovit a jak je tento trh rozvinutý. 

6.4.1. Přístup domácností k informačním technologiím a internetu 

Celkem 48% českých domácností, tedy přes 2,06 mil. obyvatel, je vybaveno 

osobním počítačem. Připojením k internetu disponuje 42% domácností, přesněji 1,8 mil. 

obyvatel. Vysokorychlostní připojení k internetu má 33% všech domácností v ČR. 

Počet domácností vybavených osobním počítačem a připojením k internetu v letech 

2003 aţ 2008 výrazně vzrostl, oproti roku 2003 na dvojnásobek. 

V letech 2003 aţ 2008 výrazně vzrostl počet domácností s vysokorychlostním 

připojením k internetu. Vysokorychlostní připojení k internetu nad nízkorychlostním 

připojením v domácnostech výrazně převaţuje. 

 

 Graf č. 1  Vybavenost domácností osobním počítačem a připojením k internetu  
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Graf 1 – vybavenost domácností osobním počítačem a připojením k internetu 

Zdroj: ČSÚ, 2008 – (25.) 

 

Z domácností, které mají osobní počítač, vyuţívá moţnost připojení k internetu 87%. 

Mít počítač s připojením na internet je běţným standardem. 

 

Obecně lze vysledovat, ţe je lepší vybavenost osobním počítačem i připojením k 

internetu u domácností s dětmi do 26 let, neţ u domácností bez dětí. Připojení k 

internetu má 67% domácností s dětmi a 27% domácností bez dětí. (25.) 
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Zde je velký potenciál pro oslovení trhu. Děti jako nositelé nových myšlenek a 

technologií budou vyhledávat informace pro svoje rodiče na internetu v daleko větší 

míře, neţ by tomu tak činili oni sami. 

6.4.2. Technické podmínky připojení domácností 

Pro navrhovaný katalog je potřeba zjistit kvalitu a rychlosti připojení. Tato bude 

v konečné míře ovlivňovat pouţitelnost navrhovaného řešení. 

V letech 2003 aţ 2008 se výrazně měnil způsob připojení domácností k 

internetu. V roce 2008 je nejrozšířenějším typem bezdrátové připojení Wi-Fi – celých 

31% domácností s internetem je připojeno prostřednictvím Wi-Fi. 

 

Velmi výrazně klesl počet domácností připojených přes pevnou telefonní linku 

vytáčeným připojením – tento způsob připojení vyuţívá 14% domácností. Jde tedy 

bohuţel o nezanedbatelné mnoţství. 

V absolutních číslech počet domácností připojených prostřednictvím ADSL stále 

mírně stoupá, jiné typy připojení se však rozšiřují rychleji, podíl ADSL proto klesá. 

Masivní nárůst vysokorychlostního bezdrátového připojení zastínil i připojení k 

internetu přes rozvody kabelové televize, jehoţ podíl v domácnostech ve srovnání s 

rokem 2007 mírně klesl na 22%. (25.) 

 

 
Graf č.2  Způsob připojení domácností k internetu
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Graf 2 – způsob připojení domácností k internetu 

Zdroj: ČSÚ, 2008 – (25.) 
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Pro navrhovaný katalog jsou připojení seřazena podle vhodnosti: 

 

1. Kabelová TV / DSL 

2. WiFi připojení 

3. Vysokorychlostní mobilní připojení 

4. ISDN linka 

ostatní připojení nejsou vhodná 

 

6.4.3. Regionální přístupnost k internetu 

V oslovených krajích je připojení k internetu v rámci průměru. 

 
Graf č. 3: Vybavenost domácností osobním počítačem a připojením k internetu - krajské 
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Graf 3 – vybavenost domácností osobním počítačem a připojením k internetu 

Zdroj: ČSÚ, 2008 – (25.) 

 

6.4.4. Mobilní komunikace 

Pro oslovení zájemců je důleţité zjistit, zda bude vhodné realizovat sluţby 

s propojením na mobilní komunikace či nikoliv. 

 

Nejpouţívanější technologií mezi jednotlivci je mobilní telefon. Mobilní telefon 

má k dispozici pro svoji potřebu 88% populace ve věku 16 a více let.  Nejrozšířenější je 

tato technologie ve věkové skupině 16-24 a 25-34 let, ve které pouţívá mobilní telefon 

98% jednotlivců.  Nejméně uţivatelů mobilních telefonů je u osob ve věku 75 let a více, 

kde jednotlivci pouţívající mobilní telefon představují 32%.  (25.) 
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Nejrozšířenějšími činnostmi na mobilním telefonu jsou telefonování a přijímání 

a posílání SMS. Tyto aktivity provozují téměř všichni uţivatelé mobilních telefonů. 

 

6.4.5. Počítačová gramotnost 

Z výsledku průzkumů Českého statistického úřadu vyplynulo, ţe 67% populace 

ČR, tedy 5,9 mil. jednotlivců ve věku 16 a více let někdy pouţilo osobní počítač. Z toho 

59% populace ČR, přesněji 5,2 mil. jednotlivců ve věku 16 a více let jsou uţivatelé 

osobního počítače. Je zde tedy velký potenciál pro oslovení. 

 

Počet uţivatelů osobního počítače od roku 2003 vzrostl o 21 procentních bodů. 

V pouţívání osobního počítače existují výrazné rozdíly především podle věku a 

vzdělání. Nejblíţe k této technologii mají studenti, celkem 99% studentů jsou uţivatelé 

internetu a mladí lidé ve věku 16 – 24 let. Zde je podíl 92%. (25.) 

 

Výrazný vliv na pouţívání osobního počítače má vzdělání. Nejvíce uţivatelů 

osobního počítače je mezi jednotlivci s vysokoškolským vzděláním, 88% jednotlivců s 

vysokoškolským vzděláním patří mezi uţivatele osobního počítače, dále 

středoškolským vzděláním s maturitou – 72%. Maturita představuje zásadní předěl – 

pouze 41% jednotlivců se středním vzděláním bez maturity jsou uţivatelé počítače. Se 

sniţujícím se vzděláním podíl uţivatelů počítače dále klesá – mezi osobami se 

základním vzděláním je jich jen 14%. 

 

89% uţivatelů osobního počítače, coţ představuje 3,9 mil. jednotlivců, jsou 

pravidelní uţivatelé PC – tj. pouţívají PC alespoň jednou týdně. 

 

Velký potenciál představuje 59% uţivatelů osobního počítače, kteří jej pouţívají 

kaţdý nebo téměř kaţdý den. 

 

Uţivatelé osobního počítače nejčastěji pouţívají PC doma (87%), dále v práci 

(43%) a ve škole (17%). Podíl uţivatelů PC z domova průběţně stoupá, podíl uţivatelů 
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na jiných místech postupně klesá. Osobní počítač se tak stává technologií vyuţívanou 

především k soukromým účelům. (25.) 

 
Graf č. 5  Procento uživatelů osobního počítače, podle pohlaví  a věku
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Graf 4 – procento uţivatelů osobního počítače podle pohlaví a věku 

Zdroj: ČSÚ, 2008 – (25.) 

 

6.4.6. Internetová gramotnost 

Uţivatelé internetu nejčastěji pouţívají internet doma (83%), dále v práci (39%) 

a ve škole (17%). Podíl jednotlivců, kteří vyuţívají internet doma, meziročně stoupá. V 

práci, ve škole a na dalších místech vyuţívá internet naopak stále menší podíl uţivatelů. 

Internet se – stejně jako počítač – stal technologií masivně vyuţívanou především pro 

soukromé účely.  

 

Průběţně se mění struktura uţivatelů internetu. Internetová populace stárne. V 

roce 2003 bylo 35% všech uţivatelů internetu ve věku 16-24 let, v současnosti je ve 

věku 16-24 let 23% uţivatelů internetu. Srovnání s internetově rozvinutějšími státy 

severozápadní Evropy ukazuje rozdíly především v podílech uţivatelů starších 

věkových skupin. Další zvyšování podílu uţivatelů internetu lze v ČR očekávat 

především ve středních a vyšších věkových skupinách. (25.) 

 

Ve městech je podíl uţivatelů internetu v populaci o něco vyšší – 61% neţ je 

tomu na venkově, kde je pouze 51%. 
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V případě oslovení věkové skupiny 25-34 let, kde předpokládáme zájem o 

vlastní bydlení a také dostatečné povědomí o internetu, oslovujeme z uţivatelů internetu 

skoro 75% lidí v této skupině. Jedná se o dostatečně velké procento uţivatelů. 

 

 
Graf č. 6  Procento uživatelů internetu, podle pohlaví  a věku 
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Graf 5 – procento uţivatelů internetu podle pohlaví a věku 

Zdroj: ČSÚ, 2008 – (25.) 

 

Pro moţnosti komunikace zjistíme, k čemu lidé internet vyuţívají. 

K nejrozšířenějším činnostem na internetu patří komunikace a vyhledávání 

informací. Z konkrétních aktivit je na internetu nejrozšířenější přijímání a odesílání e-

mailů – v posledních 3 měsících přijalo nebo odeslalo e-mail 88% uţivatelů internetu, 

vyhledávání informací o zboţí a sluţbách 77%, prohlíţení a stahování on-line novin a 

časopisů 56%, vyhledávání sluţeb týkajících se cestování a ubytování 44%, 

vyhledávání informací v jízdních řádech 44%, vyhledávání informací za účelem 

vzdělávání 43%, internetové bankovnictví 25%, telefonování přes internet pomocí 

počítače 37%, chat a ICQ 28%, stahování a přehrávání hudby 28%, stahování a 

přehrávání filmů a videa 22%, hledání informací o zdraví 24%, poslouchání rádia na 

internetu 20%, nákup přes internet 21% v posledních 12 měsících. (25.) 

 

Internet ve vztahu k veřejné správě pouţilo v posledních 12 měsících 34% 

uţivatelů internetu, 1,6 mil. jednotlivců, coţ představuje 18% populace ve věku 16 a 

více let. 
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6.4.7. Nákup přes internet 

Alespoň jednou nakoupilo přes internet 24% všech jednotlivců (2,1 mil. 

jednotlivců) ve věku 16 a více let. V posledních 12 měsících nakoupilo přes internet 

21% všech jednotlivců (1,9 mil. jednotlivců) ve věku 16 a více let.  

 

Nejpopulárnější je on-line nakupování mezi jednotlivci s vysokoškolským 

vzděláním (v posledním roce nakoupilo přes internet 33% všech jednotlivců s 

vysokoškolským vzděláním), dále mezi studenty – 40% z nich v posledním roce 

nakoupilo přes internet. 

 

Je vidět i významný posun z hlediska nakupování ţen na internetu. V roce 2004 

tvořili muţi 67% všech nakupujících na internetu, zato v roce 2008 to je 57%. Celkem 

33% všech on-line nakupujících jsou jednotlivci ve věku 25–34 let. Aktivní v 

nakupování přes internet jsou i jednotlivci ve věku 16–24 let, kteří tvoří 23% všech on-

line nakupujících. Jednotlivci ve věku 35–44 let tvoří pětinu všech nakupujících na 

internetu. Nejčastěji nakupovaným zboţím jsou – vstupenky, oblečení/obuv, knihy, 

časopisy a učebnice, elektronika, kosmetika, sportovní potřeby a bílá technika. (25.) 

 
Graf č. 7  Procento jednotlivců, kteří nakoupili na internetu v posledních 12 měsících, 

podle pohlaví a věku
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Graf 6 – procento jednotlivců, kteří nakoupili na internetu v posledních 12 měsících 

Zdroj: ČSÚ, 2008 – (25.) 
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6.5. Analýza počtu registrovaných domén 

6.5.1. Doména 

Doména je zjednodušeně řečeno internetová adresa v mnemotechnické podobě. 

Kaţdý počítač připojený k internetu má svou jedinečnou číselnou adresu, tzv. IP 

(Internet Protocol) adresu, která se skládá ze čtyř bytů a zapisuje se zpravidla ve formě 

čtyř desítkových čísel v rozsahu 0-255 oddělených tečkami. 

 

Vzhledem k nepraktičnosti a hlavně nezapamatovatelnosti těchto číselných adres 

byl zaveden systém DNS (Domain Name System), který umoţňuje pouţívání 

symbolických slovních adres, tzv. doménových jmen. Prostřednictvím systému DNS lze 

kaţdé IP adrese přidělit jedno či několik doménových jmen. Překlad doménových jmen 

na jejich původní IP adresy provádějí tzv. doménové servery (DNS servery). 

 

Doménovým jménem se rozumí unikátní symbolické jméno, které jednoznačně 

identifikuje doménu, tedy jakési místo či prostor na internetu, v jehoţ rámci sdílejí 

počítače a zařízení část IP adresy. 

 

6.5.2. Doménová hierarchie 

Doménové jméno má následující uspořádání:  

subdoména.doména.TLD 

Na nejvyšší úrovni se jedná o TLD (Top Level Domains – nejvyšší doménu), 

které jsou spravovány centrální autoritou ICANN. 

 

Tyto domény se dělí na: 

 národní (dle států) – např. cz, de, eu 

 generické – com, net, org, biz, info, mobi, name 

 

Subdomény lze vytvořit dle potřeby vlastníka domény, jejich mnoţství nebývá 

obvykle omezeno.  
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6.5.3. Vývoj počtu .CZ domén 

Z hlediska počtu internetových prezentací o nich nejvíce vypovídá počet 

registrovaných domén, na kterých jsou tyto prezentace provozovány. 

Měsíc Počet .CZ 

domén 

Měsíc Počet .CZ 

domén 

leden 2008 382 347 září 2008 471 016 

únor 2008 394 982 říjen 2008 482 932 

březen 2008 406 338 listopad 2008 492 456 

duben 2008 418 662 prosinec 2008 501 422 

květen 2008 429 356 leden 2009 512 366 

červen 2008 439 262 únor 2009 525 599 

červenec 2008 449 537 březen 2009 538 467 

srpen 2008 459 642 duben 2009 542 083 

Tabulka 3 – vývoj počtu registrovaných .CZ domén 

Zdroj: CZ.NIC, z. s. p. o.  – (23.) 

 

 

Obrázek 4 – vývoj počtu registrovaných .CZ domén 

Zdroj: CZ.NIC, z. s. p. o. – (23.) 

 

Vidíme neustálý nárůst registrových .CZ domén. Stoupá tedy počet firem i 

jednotlivců, kteří sází na prezentaci na internetu. 
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Top registrátoři domény .cz 

1. INTERNET CZ, a.s. 

                             136 939 

2. ACTIVE 24 s.r.o.   97 370 

3. IGNUM, s.r.o.        94 707 

Počet .cz domén:  

     542 083 

Top webhosteři domény .cz 

1. P.E.S. consulting    83 612 

2. ACTIVE 24, s.r.o.  70 085 

3. IGNUM, s.r.o.        44 349 

 

Počet .cz sledovaných webhosterů: 

                                         961 425 

Zdroj: Doménová centrála - LUPA [online]. 2009 [cit. 2009-04-13].  

Dostupný z WWW: <http://domeny.lupa.cz>. 

 

6.6. Analýza legislativního prostředí 

S oblastí internetu je svázána i právní stránka. Tato je velmi odlišná od reálného 

světa. Firma při svém podnikání musí zohlednit aspekty internetového práva. 

Kompletní právní úprava přesahuje rámec této diplomové práce, nastíním tedy 

pouze hlavní právní úpravy. 

 

6.6.1. Nejdůleţitější právní normy 

 Občanské právo se zabývá, 

o ochranou soukromí a osobnosti, 

o obchodními záznamy. 

 Obchodní právo 

o právní ošetření elektronické komunikace, 

o nové uskutečnění závazkových vztahů, 

o přechod práv, 

o průkaznost a pouţitelnost elektronických dokumentů. 

 Autorské právo 

o ochrana autorských děl, 

o ochranné známky, patenty a licence, 

o obchodní tajemství atd. 

http://domeny.lupa.cz/
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 Trestní právo 

o softwarové pirátství (ve spolupráci s autorským zákonem), 

o upravuje nové druhy trestné činnosti 

o ošetřuje průkaznost elektronických záznamů 

o věnuje se zneuţití počítačových sluţeb a informací. 

 

6.6.2. Hrozby právních problémů při pořizování záznamů 

Pro budoucí pouţití katalogu je třeba vyfotit jednotlivé nemovitosti z různých 

úhlů. Zde naráţíme na problémy se zobrazováním „reality“. Tyto problémy jsou 

dlouhodobě vyhodnocovány v rámci snímkování pro aplikace Google Street View
2
. 

 

Zastánci svobodného přístupu k informacím jsou nadšeni z celého díla. Zatímco 

doposud bylo moţno si činit představu o městech a místech pouze z obyčejných 

fotografií, písemných dokumentů či 2D foto map, je současná procházka o mnoho 

autentičtější. Dává šanci projít si celou řadu míst. Celá sluţba je tedy ukázkou toho, jak 

efektivně pracovat co nejmoderněji s daty a jak nabídnout uţivatelům co největší 

mnoţství informací v přijatelné formě. (46.) 

 

Sluţba je také vhodnou didaktickou pomůckou pro výuku. Zpřístupňuje tato 

místa také handicapovaným, v jejichţ moţnostech není uskutečnit cestu na tato místa. 

 

Zanedbatelná není ani otázka originálního technického pojetí, které můţe otevřít 

dveře novým zajímavým projektům. Kaţdé nové technologické řešení je tedy ve světě 

Internetu zajímavým počinem, který stojí za péči a podporu, tedy alespoň do té doby, 

neţ se ukáţe jako neefektivní či nedostatečně bezpečné. 

 

                                                 
2
 Google Street View je funkce Google Maps a Google Earth, která poskytuje pohledy na ulice 

měst ve světě ve formě 360 ° horizontální a 290 ° vertikální panoramatických pohledů. Snímkování 

probíhá průměrně po dvaceti metrech z výšky přibliţně dvou metrů. 

http://www.lupa.cz/clanky/virtualni-prohlidky-mest-za-hranici-etiky/
http://www.lupa.cz/clanky/virtualni-prohlidky-mest-za-hranici-etiky/
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Je zde mnoho otázek k ochraně osobních dat. Náš ţivot je denně sledován 

několika stovkami kamer. Ať jsou to kamery policie či bezpečností kamery jednotlivých 

firem, vţdy slouţí k ochraně majetku a osob. Tyto záznamy navíc nejsou veřejně 

přístupné. Aplikace Street View však se záznamy podniká. Prodává je dále a zpeněţuje. 

Po protestech jsou sice obličeje rozmazány, ale i tak je moţná identifikace osob od 

jejich nejbliţších (rodiny, spolupracovníků, ….). Tímto krokem však jiţ nejde o 

zobrazení reality, ale realita je upravena. 

Hrozí však soudní spory na ochranu osobnosti od zaznamenaných osob. Na toto 

je třeba se připravit a brát ohled v případě smínkování nemovitostí do katalogu. 
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6.7. SWOT analýza elektronického katalogu firmy 

Firma chce navrhnout změny ke zlepšení a zmodernizování svého 

elektronického katalogu nemovitostí tak, aby respektoval moderní trendy a nabízené 

nemovitosti co nejvíce přibliţoval návštěvníků. 

 

Pro zlepšení je třeba nejprve zmapovat jak silné, tak i slabé stránky současného 

stavu. Toto provedeme pomocí SWOT
3
 analýzy. 

 

Strenghts – silné stránky Weaknesses – slabé stránky 

 

 znalost internetové prezentace 

zákazníky 

 vlastnictví všech domén s názvem 

společnosti 

 speciální moţnosti hledání 

 přehlednost prezentace 

 optimalizované stránky (SEO) 

 hodnotný informační zdroj pro 

zákazníky 

 

 

 pomalé načítání stránek při 

mobilním připojení k internetu 

 kompatibilita s internetovými 

prohlíţeči 

 technické poţadavky na straně 

zákazníka 

 existence velké konkurence 

 nutnost silné propagace 

 potřeba zvládnout nové 

technologické dovednosti 

 náklady na vybudování a provoz 

elektronického obchodu 

 příliš široká nabídka odrazující 

zájemce od hledání přesně jejich 

poţadavků 

 ztráta klienta na základě jeho 

prvního dojmu 

 

                                                 
3
 SWOT analýza je metoda, pomoci které je moţno identifikovat silné (anglicky Strengths) a slabé 

(anglicky Weaknesses) stránky, příleţitosti (anglicky Opportunities) a hrozby (anglicky Threats), spojené 

s určitým projektem, typem podnikání, opatřením, politikou apod. Jedná se o metodu analýzy uţívanou 

především v marketingu, ale také např. při analýze a tvorbě politik (policy analysis). S její pomocí je 

moţné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové moţnosti růstu. Je součástí 

strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. 
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Opportunities – příleţitosti Threats – hrozby 

 

 komplexnost katalogu 

 minimální náklady na realizaci 

 provoz s nízkými náklady 

 zvýšení návštěvnosti katalogu 

 zvýšení prodejů 

 marketingová prezentace 

technologií 

 

 nefunkčnost katalogu 

 zastaralé vybavení na straně 

klienta 

 pouţití technologií třetích stran 

 nesprávné, pomalé, nefunkční 

prvky při zobrazení u klienta 

 moţnost napadení katalogu 

 styl prezentace budou kopírovat 

naši konkurenti 

 negativní hodnocení 

v komentářích u nemovitosti 

 právní aspekty snímání objektů 

 

Tabulka 4 – SWOT analýza elektronického katalogu firmy 

Zdroj: vlastní 

 

6.7.1. Silné stránky 

Silnou stránkou je dokonalá optimalizace současného katalogu v SEO. Ta se 

bude dále rozvíjet v novém katalogu. Velkou výhodou je registrace všech doménových 

jmen označujících společnost. Lze se tím vyhnout případnému parazitování na jméně 

společnosti.  

Pouţití moderního designu ovlivňuje jak přehlednost prezentace, tak i její 

atraktivnost. 

Informace obsaţené v katalogu jsou pro zákazníky velmi hodnotné a přibliţují 

jim v maximální moţné míře nemovitost. 

 

6.7.2. Slabé stránky 

Hlavní slabinou je pomalé načítání prezentace při pouţití jiného neţ 

vysokorychlostního připojení k internetu. Toto můţe odradit zákazníky a prezentaci 

opustit jako nevhodnou a nedokonalou. Další slabinou je nutnost pouţití vhodných 
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technologií pro zobrazení všech zaznamenaných vlastností. Tato slabina bude 

dostatečně omezena vhodným návodem, jak prezentaci zobrazit a jak s ní pracovat. 

 

Konkurenční boj je obzvláště v dnešní době velmi tvrdý, hrozí okopírování 

návrhu konkurencí. Budeme stále první s podobnou nabídkou a konkurence nemusí 

investovat do vlastní realizace. Tuto výhodu je vhodné marketingově propagovat. 

 

Potencionální klient se rozhodne na základě předloţených obrazových a 

zvukových informací. Je zde reálné riziko, ţe na základě svého prvního dojmu nabude 

přesvědčení, ţe nemovitost pro něj není vhodná. Toto by se dalo v případě vlastní reálné 

prohlídky eliminovat zkušenostmi a znalostmi realitního makléře, který klienta 

přesvědčí, ţe nemovitost je pro něj nejvhodnější.  

 

6.7.3. Příleţitosti 

Hlavními přínosy je vybudování moderního katalogu s minimem nutných 

vlastních investic pomocí volně dostupných prostředků. Tento katalog bude zcela 

komplexní a pokryje všechny aspekty informací o nemovitosti. 

 

Vlastní plnění katalogu předpokládá pouze časové náklady. Celkový provoz 

s nízkými náklady je další výhodou. 

 

Předpoklad dokonalé informovanosti zvýší přitaţlivost a zájem o nemovitost. 

Jeho vlastní realizace přitáhne i zákazníky, kteří si jen budou chtít zkusit nové 

technologie a podívat se na moţnosti zobrazení nemovitostí. Společnosti pomůţe tato 

prezentace i marketingově – je moţno se zapojit do reklamních kampaní poskytovatelů 

technologií a prezentovat se zde. 

 

Další moţností je realizace katalogu pro ostatní realitní společnosti a tento 

provozovat jako nabízenou sluţbu.  
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6.7.4. Hrozby 

Hlavní hrozbou je pouţití technologií třetích stran. Tyto není schopna firma 

ovlivnit a je zde moţnost případného poškození zájmů firmy. Například vizualizační 

technologie budou licencí omezeny na nekomerční vyuţití, budou vyţadovány licenční 

poplatky, atd. V tomto případně by bylo nutno změnit uţité technologie za jejich volně 

dostupné komplementy. Sama změna by však byla jak časově, tak i finančně náročná. 

 

Pokud se klientovi nezobrazí správně celé prezentace, nabude dojmu, ţe není 

funkční. Zde je problém s takřka neovlivnitelnou stránku prezentace – dispoziční 

prostředky IT na straně klienta. Jsme schopni částečně pomocí návodu a obrázkových 

instrukcí klientovi pomoci, ale pokud jeho ochota nebude dostatečná, klient nás opustí. 

 

Konkurenční prostředí a jeho dynamika skýtají velkou hrozbu. V případně 

okopírování našeho katalogu a jeho realizace konkurencí v prostředí velkých firem by 

konkurenční výhodu firmy smazalo. Předpokládám ovšem i nadále převahu 

na regionálním trhu. 

 

Právní aspekty snímkování jednotlivých nemovitostí byly zmíněny v kapitole 

6.6.2 – Hrozby právních problémů při pořizování záznamů. 
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6.8. E-marketing 

Elektronický marketing je hlavní propagací nabídky firmy. Díky němu je firma 

schopna nabízet svoje nemovitosti zákazníkům.  

 

E-marketing je nová forma marketingu, která můţe být charakterizována jako 

řízení procesu uspokojování lidských potřeb informacemi, sluţbami nebo zboţím 

pomocí internetu.  

  

Systém e-marketingu musí být v souladu s celkovou marketingovou strategií 

firmy. Způsob, jakým je e-marketing realizován, se nemůţe zásadně odlišovat od toho, 

jak jsou sluţby a zboţí stejnou formou nabízeny v klasických reklamních médiích. (11.) 

 

Podobně jako klasické strategie, také internetová marketingová strategie vychází 

z marketingových cílů, charakteristiky a definování cílových skupin spotřebitelů, určení 

finančních prostředků a času, ve kterém bude internetový projekt rozvíjen. (11.) 

 

 

6.8.1. Marketingový mix 

Marketingový mix
4
 v sobě spojuje výrobek, cenu, místo a komunikační mix. Při 

správném pojetí všech těchto klíčových komponent, je firma schopna úspěšně fungovat 

a nabízet svoji nabídku. 

                                                 
4
 „Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, 

distribuční a komunikační politiky, které firmě umoţňují upravit nabídku podle přání zákazníků na 

cílovém trhu.“ Zdroj: KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Marketing. 6. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2004. s. 105. ISBN 80-247-0513-3. 



- 60 - 

6.8.1.1. Výrobek 

Výrobek je třeba propagovat maximální moţnou mírou. Je tedy potřeba zapojit 

propagaci: 

 

 textem 

 obrazem – 2D i 3D 

 videoprezentací. 

 

Na všechny tyto oblasti se zaměřuje návrh elektronického katalogu. 

 

Text poskytne prvotní a hlavní informace o nemovitosti. Obrazová dokumentace 

přiblíţí nemovitosti jak ze statických pohledů, tak i z 3D pohledů v prostoru. 

Videoprezentace je posledním přiblíţením zákazníkovi. Natočené video naprosto jasně 

ukazuje jednotlivé dispozice nemovitosti a zároveň komentuje nabídku a poskytuje širší 

přehled o nemovitosti. 

 

Více v kapitole 7.5 – Prohlídka nemovitosti. 

 

6.8.1.2. Místo 

Základní informací o nemovitosti je její umístění. Zde se skrývá velký potenciál 

pro obchodní vyuţití. Pomoci zákazníkům lokalizovat nemovitost znamená jim nejen 

usnadnit práci, ale také jim pomoci v jejich rozhodování. 

 

Klíčovým prvkem bude zanést všechny nemovitosti do interaktivních map, kde 

se dá vyhledávat v okolí zadaných bodů. Na souhrnné celkové mapě klient uvidí 

jednotlivé nemovitosti v nabídce. Zároveň bude mít i moţnost vybrat místo a nechá si 

vyhledat všechny nemovitosti v zadané vzdálenosti v okolí. 

 

Více v kapitole 7.3 – Lokalizace nemovitosti. 
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6.8.1.3. Cena 

Cena plní v současnosti hlavní rozhodovací funkci. Budeme o ceně informovat 

pomocí všech výše zmíněných prostředků, jak textem, tak i video prezentací. 

 

6.8.1.4. Propagace 

Propagace bude probíhat všemi dostupnými prostředky na internetu: 

 RSS
5
 kanály nových nemovitostí a informací 

 zobrazení nemovitostí v mapách 

 e-mailové zasílání novinek 

 

 

                                                 
5
 Technologie RSS umoţňuje uţivatelům Internetu přihlásit se k odběru novinek z webu, který 

nabízí RSS zdroj. Původně tento formát slouţil pouze k předávání aktuálních novinek mezi jednotlivými 

servery, které takto velmi jednoduše mohly odkazovat na aktuální články na jiných serverech. RSS formát 

poskytuje obsah celého článku, příp. jeho část, odkaz na původní článek a také jiná metadata. Tyto 

informace jsou posílány jako XML soubor nazývaný RSS zdroj. 
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6.8.2. Komunikační mix 

Sloţka Charakter nákladů Výhody Nevýhody 

Reklama 

(Advertising, 

Webvertising) 

Poplatky za reklamní 

prostor 

 

Efektivní způsob, jak 

zasáhnout sdělením 

mnoho lidí. Relativně 

nízké náklady na 

jednotku (záleţí na 

kvalitě kampaně, 

cílech komunikace na 

internetu) 

 

Vyšší celkové 

náklady. Obtíţné 

měření účinnosti 

Vztahy 

s veřejností 

(Public 

relations) 

Ţádné přímé 

poplatky, existují ale 

nepřímé náklady na 

udrţování dobrých 

vztahů a pověsti 

Nejdůvěryhodnější 

zdroj informací 

 

Je velmi obtíţné 

prosadit své 

komunikační sdělení 

do média. Firma 

nemá úplnou kontrolu 

nad výslednou 

podobou sdělení 

 

 

Podpora 

prodeje 

(Promotions) 

 

Různé, podle 

zvoleného 

prostředku. 

 

Efektivní způsob 

změny chování a 

preferencí zákazníka 

v krátkém období 

 

 

Tabulka 5 – porovnání sloţek komunikačního mixu na internetu 

Zdroj: STUCHLÍK P., DVOŘÁČEK M., Marketing na Internetu. (16.) 

 



- 63 - 

6.8.3. Marketing pro vyhledávače 

Při budování internetových prezentací je hlavní, aby naši prezentaci klienti našli. 

K tomu jsou vytvořeny internetové vyhledávače, které jsou v současnosti nejvíce 

vyuţívanou metodou hledání informací. Tyto vyhledávače zohledňují při svém 

vyhledávání mnoho faktorů. Hlavní ovšem je, být na horních pozicích v těchto 

vyhledávačích – mezi prvními odkazy. Metody, jak se na tyto pozice dostat, jsou 

obvykle dvě: 

 

 SEM – Search Engine Marketing 

 SEO – Search Engine Optimalization 

 

6.8.3.1. SEM – Search Engine Marketing 

SEM je metodou placenou. Za přední pozice se platí společnosti provozující 

vyhledávač. Tato platba je omezena na klíčová slova a dobou trvání – obvykle 

v českých podmínkách, českých vyhledávačích na 3 měsíce. 

 

Neplacená část se nazývá optimalizace pro vyhledávače SEO – Search Engine 

Optimization, někdy také pouze přirozená optimalizace.  

 

6.8.3.2. SEO – Search Engine Optimalization 

SEO je neplacená metoda optimalizace stránek.  

Základní rozdíl mezi SEM a SEO je, ţe SEM nevyţaduje ţádné úpravy na 

stránkách a výsledky tohoto způsobu propagace záleţí pouze na finančních moţnostech 

inzerenta. SEO je pravý opak – aby byl web optimalizován pro vyhledávací sluţby, je 

třeba upravit zpravidla zdrojový kód, strukturu i obsah optimalizovaného webu. A další 

činnosti spadající pod SEO optimalizaci se týkají úprav na stránkách, na rozdíl od SEM. 

 

Další informace o SEO jsou součástí přílohy č. 7 a č. 8.  
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6.9. Současné vyuţití komunikačního mixu 

V současné praxi se vyuţívají hlavně níţe popsané nástroje.  

 

6.9.1. E-mail 

Elektronická pošta, zkráceně e-mail je způsob odesílání, doručování a přijímání 

zpráv přes elektronické komunikační systémy.  

 

První zmínky o elektronické poště se datují k roku 1969, kdy vědci americké 

agentury ARPA propojili v rámci výzkumného projektu čtyři počítače do sítě. Historie 

e-mailu je spjata s rozvojem internetu samotného – známý protokol SMTP byl 

zabudován v rodině protokolů TCP/IP, na kterých celý internet funguje dodnes. Původní 

SMTP protokol nebyl nijak šifrován, nároky na komfort přenosu byly minimální. 

 

Tak jak se rozrůstalo vyuţití internetu a rozšiřovalo se i na území mimo USA, 

bylo zřejmé, ţe bude nutno kromě textu v americké 7-mi bitovém ASCII  kódování 

přenášet i jiné národní znaky. Uţivatelé také ţádali moţnost přiloţit k textu obrázky, 

grafy nebo náčrty, proto byl původní SMTP rozšířen o MIME – nástavbu, která veškeré 

národní znaky či soubory kódovala do původní americké ASCII a pomocí protokolů 

TCP/IP odesílala v rámci sítě. 

 

Vývojem došlo k poţadavku zavést elektronickou poštu na počítače typu PC 

(původní SMTP protokol běţel jen na velkých sálových počítačích). Zde bylo nutno 

vytvořit komunikaci klient / server, takţe starý SMTP protokol začal slouţit jen pro 

odesílání pošty. Pro příjem byl stanoven protokol POP, jehoţ verzi POP3 znají všichni 

uţivatelé poštovních klientů. (37.) 
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6.9.2. Jabber  

Jabber je platforma a jeho vztah k XMPP
6
 je jako Web k HTTP. Jabber je v 

současnosti velice obecný název, který můţe označovat komunikační platformu 

zaloţenou na protokolu XMPP a jeho rozšířeních včetně všech sluţeb s tím 

souvisejících. Často je uţíván jako synonymum pro XMPP. 

 

Historie Jabberu sahá do roku 1998, kdy Američan Jeremie Miller zaloţil 

projekt Jabber. Stalo se tak z potřeby uţivatelů sjednotit různorodé IM systémy s 

uzavřenou architekturou (ICQ, AIM, MSN Messenger, Yahoo! Messenger a další) pod 

jeden systém, jehoţ architektura by byla otevřená a přístupná všem. Základem 

protokolu Jabber je XML. Část z něho je dnes standardizována jako XMPP. Díky 

transparentnosti XML si můţe kdokoliv nad protokolem vytvořit vlastní funkce. 

 

Architektura Jabberu připomíná architekturu e-mailu. Jabber se skládá ze sítě 

serverů. K jednotlivým serverům se pak připojují příslušní klienti, kteří na nich mají 

zřízený účet a kteří jsou schopni díky síti serverů komunikovat s klienty přihlášenými 

na jiných Jabber serverech. Kdokoliv si můţe vytvořit svého vlastního klienta nebo 

server. (34.) 

 

6.9.3. Windows Live Messenger  

MSN – Microsoft Network je speciální síť provozovaná společností Microsoft. 

Ta poskytuje sluţby programovému balíku Windows Live a do něj patří i Windows 

Live Messenger, dříve známý jako MSN Messenger. 

 

Všechny sluţby Windows Live jsou vzájemně propojené a účet pro některou ze 

jmenovaných sluţeb lze okamţitě pouţívat i pro ty ostatní z nich. Jako identifikátor zde 

                                                 
6
 XMPP je zkratka pro Extensible Messaging and Presence Protocol, neboli "rozšiřitelný 

protokol pro posílání zpráv a zobrazení stavu". Jeho základní standardizované normy jsou RFC 3920 a 

RFC 3921, RFC 3922 a RFC 3923. 

Jabber byl projekt otevřeného komunikačního serveru zaloţený v roce 1998. V roce 2004 byl na 

základě pouţitého protokolu vytvořen standard XMPP. 

http://www.linuxexpres.cz/software/jabber-instant-messaging-bez-omezeni-1
http://www.linuxexpres.cz/software/jabber-instant-messaging-bez-omezeni-1


- 66 - 

slouţí váš e-mail, který byl zvolen při registraci do MSN sítě. Dříve bylo nutné mít k 

vyuţívání sluţeb sítě MSN e-mailovou schránku od Microsoftu, nyní je dovoleno 

zaregistrovat schránku od jiných sluţeb, například @cmreality.cz. 

6.9.4. Skype 

Skype lucemburská společnost uvedla svůj první produkt v září 2003 a stala se 

jedním z největších poskytovatelů VoIP sluţeb na Internetu. Má 54 milionů 

registrovaných uţivatelů ve více neţ 200 zemích celého světa. S pomocí peer-to-peer
7
 

technologie je moţné software od Skype vyuţívat pro telefonování mezi internetovými 

uţivateli – zcela zdarma.  

 

Mimo to má Skype zhruba dva miliony platících uţivatelů, kteří platí za sluţby 

umoţňující jim volat na běţné telefonní přístroje či mobilní telefony. Firmu Skype 

koupila v roce 2005 za 2,6 miliardy USD společnost eBay (www.ebay.com). (26.) 

 

6.9.5. Google Mapy 

Google Mapy, dřívějším názvem Google Local, je volně dostupná mapová 

sluţba a technologie, která poskytuje mapy měst. Pomocí sluţby Google Mapy API lze 

přidávat doplňky dalších firem. 

 

Mapy slouţí také k plánování cest, hledání obchodů a sluţeb, pro vzdělávací 

účely. Google Mapy poskytují také satelitní snímky ve vysokém rozlišení, mapující 

města většinou v USA a Kanadě, ale také i zbytek světa. 

 

Z důvodu terorismu jsou některá klíčová bezpečnostní zařízení na území států 

nedostupná a zobrazena pouze rámcově (snímkem z velké dálky a niţším rozlišením). 

 

                                                 
7
 Peer-to-peer, P2P nebo klient-klient je označení architektury počítačových sítí, ve kterých 

spolu komunikují přímo jednotliví klienti. V praxi se často pro zjednodušení návrhu v protokolu objevují 

specializované servery, které ovšem slouţí pouze pro počáteční navázání komunikace a pro případ, ţe z 

nějakého důvodu nemohou koncové uzly komunikovat přímo. 

http://www.ebay.com/
http://www.lupa.cz/clanky/ebay-zaplatila-26-miliardy-dolaru-za-skype/
http://www.lupa.cz/clanky/ebay-zaplatila-26-miliardy-dolaru-za-skype/
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Sluţba je pro svoje zobrazení historických památek a úkazů vyuţívána i pro 

vzdělávací potřeby. Většina snímků měst vznikla leteckým snímkováním a nikoli 

satelitním snímáním. 

Google Mapy vyuţívají JavaScript
8
, který je součástí všech moderních 

prohlíţečů internetu. Také je vyuţita další technologie – Ajax
9
. 

 

Všechna snímková data jsou poskytována společností Tele Atlas. 

 

6.9.6. YouTube.com 

www.youtube.com zaloţili Chad Hurley, Steve Chen a Jawed Karim, všichni 

zaměstnanci společnosti PayPal. První nápad na zaloţení vzešel roku 2005 poté, co měli 

potíţe se sdílením videa. Doména youtube.com byla zaregistrována dne 15. února 2005 

a stránky vznikly v průběhu následujících měsíců. První video www.youtube.com 

ukazovalo zakladatele Jawed Karima v Zoo v San Diego. Video bylo nahráno dne 23. 

dubna 2005 a je stále k dispozici. 

 

V červenci roku 2006 bylo nahráno více neţ 65.000 nových videí kaţdý den a 

zobrazilo se 100 milionů videí za den. Dle společnosti comScore bylo 

www.youtube.com dominantním poskytovatelem online videa v USA s podílem na trhu 

kolem 44 procent. Dle odhadů v roce 2007 www.youtube.com spotřebovalo tolik dat 

jako celý internet v roce 2000.  

 

V říjnu 2006 společnost Google Inc. oznámila, ţe koupila youtube.com za 

1,65 miliardy amerických dolarů. 

 

 

 

 

                                                 
8
 JavaScript je multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk. 

9
 AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) je technologie vývoje interaktivních webových 

aplikací, které mění obsah svých stránek bez nutnosti jejich znovunačtení. Od klasických webových 

aplikací poskytují uţivatelsky příjemnější prostředí. Vyţaduje pouţití moderních webových prohlíţečů. 
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7. NÁVRH ŘEŠENÍ 

Navrhnu řešení moderního elektronického katalogu s pomocí volně dostupných 

prostředků vhodných pro prezentaci nemovitostí realitní kanceláře. 

 

7.1. Metodika řešení 

Budu se drţet dříve navrţeného Marketingový mix (kapitola 6.8.1) a zohledním 

všechny zmíněné komponenty. 

 

Prezentace nemovitostí musí zaútočit na všechny smysly návštěvníka (obraz, 

zvuk, video) a musí jej zaujmout. Snahou bude maximálně přiblíţit nemovitost klientovi 

jak po stránce informační, tak i stránce prezentační – text, video, zvuk. 

 

7.2. Komunikace s realitní kanceláří 

Navrhuji vyuţít moderní elektronické prostředky pro komunikaci klient – 

společnost. Vhodnými nástroji jsou: 

 

 e-mail 

 Jabber 

 Windows Live Messenger  

 Skype 

 Google Talk 

 

Obecné kontakty, včetně telefonního čísla společnosti, budou umístěny 

v elektronickém katalogu, nejlépe stále na stejném místě stránky. Doporučoval bych 

vlevo dole na stránce. Klient bude mít moţnost kontaktovat společnost. Kontakty 

realizované spojeními, viz výše, na kompetentní osobu, budou u kaţdé nemovitosti 

přímo na daného realitního makléře. 

 

Komunikaci přes protokol ICQ z důvodu právního omezení této sluţby pouze 

pro nekomerční vyuţití ani nezmiňuji. 
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7.2.1. E-mail 

Elektronická pošta, zkráceně e-mail je způsob odesílání, 

doručování a přijímání zpráv přes elektronické komunikační 

systémy.  

 

7.2.1.1. Pouţití 

E-mail je klasický komunikační prostředek. Je vyuţíván 

v případě, kdy není naléhavost informací natolik závaţná. E-mail 

bude klasickým kontaktem, kterým bude společnost disponovat. 

Společnost musí na e-maily reagovat v co nejkratší moţné době, tj. okamţitě, 

maximálně do několika hodin. 

Kaţdý zaměstnanec bude mít vlastní e-mailovou adresu ve tvaru 

jmeno.prijmeni@cmreality.cz 

dále bude zřízena hlavní informační e-mailová adresa, která bude slouţit ke 

komunikaci se společností 

info@cmreality.cz. 

Pod kaţdou nemovitostí bude informační box a zde bude uveden e-mail na 

konkrétního realitního makléře, který má na starosti tuto nemovitost. 

Odpovědi na obecné e-maily bude realizovat jednatel společnosti.  

7.2.1.2. Přínosy 

Společnost bude disponovat klasickým komunikačním prostředkem, který je 

v současnosti nejvíce vyuţíván. Zároveň jednotlivé dotazy budou směřovat na osobu 

nejpovolanější. 

7.2.1.3. Nevýhody 

Případné problémy směrem k uţivateli: 

 nepochopení otázky 

 dlouhá doba reakce – čekání na odpověď 

Případné problémy směrem ke společnosti: 

 mnoţství spamové pošty, kterou bude třeba třídit 

Obrázek 5 – 

symbolická zkratka 

pro anglickou 

předloţku at 

Zdroj: (48.) 

mailto:jmeno.prijmeni@cmreality.cz
mailto:info@cmreality.cz
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7.2.1.4. Náklady 

Náklady na provoz e-mailové pošty jsou součástí webhostingu společnosti. Jako 

takové nepředstavují další náklady. Součástí programového vybavení počítače je také e-

mailový klient – Microsoft Outlook Express. Nejsou tedy ţádné další náklady, vše je 

provozováno na jiţ vyuţívaných technologiích. 

7.2.1.5. Zhodnocení 

E-mail jako klasické elektronické médium je třeba podporovat, protoţe tvoří 

nezanedbatelnou část internetové komunikace. 

Pro korektní tvorbu e-mailů uvádím v příloze č. 10 – pravidla tvorby obchodního 

e-mailu. 

 

7.2.2. Jabber 

Je vysvětleno v kapitole 7.2.5 – Google Talk, který bude pro komunikaci 

vyuţíván. 

 

7.2.3. Windows Live Messenger 

Windows Live Messenger je program pro instant 

messaging
10

. Je součástí sítě Windows Live, která tvoří 

páteř pro sluţby komunikace na internetu v podání firmy 

Microsoft.  

7.2.3.1. Pouţití 

Kaţdý realitní makléř a správce IT bude mít zřízen 

vlastní MSN účet zaregistrovaný na svoji e-mailovou adresu 

na doméně cmreality.cz. Tento účet bude uveden u kaţdé 

nemovitosti jako kontakt pro okamţité informování o 

                                                 
10

 Instant messaging je internetová sluţba, umoţňující svým uţivatelům sledovat, kteří další 

uţivatelé jsou právě připojeni, a dle potřeby jim posílat zprávy, diskutovat, přeposílat soubory mezi 

uţivateli a i jinak komunikovat. Hlavní výhodou oproti pouţívání e-mailu spočívá v principu odesílání a 

přijímání zpráv v reálném čase – většinou v rámci stovek milisekund. 

Obrázek 6 – program Microsoft 

Live Messenger 

Zdroj: (47.) 
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nemovitosti. Případný zájemce můţe okamţitě poloţit dotaz na nemovitost, případně se 

domluvit na dalších poţadavcích. Tyto dotazy budou okamţitě zodpovězeny. 

Kaţdý realitní makléř musí mít po příchodu na pobočku zapnut program Live 

Messenger. V případě odchodu nebo jednání tento program vypne. Pokud bude u 

počítače – bude online, v ostatních případech bude offline. Tímto se omezí stavy 

Nepřítomen a další. 

 

7.2.3.2. Přínosy  

Instant messaging zaţívá v současnosti boom zvláště u mladé generace. Tato 

povaţuje psaní e-mailu a čekání na odpověď za zbytečné zdrţování. Krátkým 

poloţením dotazu lze získat okamţitě odpověď na svoji otázku. Komunikace se 

přibliţuje reálné diskuzi. 

 

7.2.3.3. Nevýhody 

Pro společnost nutnost mít neustále jednoho zaměstnance přítomného na 

pobočce a zodpovídajícího dotazy zájemců.  

 

7.2.3.4. Náklady 

Toto řešení je v současnosti plně realizovatelné. Vlastní pouţití a veškeré 

programové vybavení potřebné k provozování je k dispozici zdarma. Kaţdý počítač 

společnosti bude vybaven tímto doplňkem, aby byl připraven pro tuto komunikaci. 

Vyuţíván bude oficiální klient Microsoft Windows Live Messenger –  

http://download.live.com/messenger 

 

7.2.3.5. Zhodnocení 

Pouţití programu Windows Live Messenger poskytne moţnost oslovení 

klientům, kteří preferují rychlost a moderní technologie. 

 

http://download.live.com/messenger
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7.2.4. Skype 

Skype je hlavním programem pro internetovou 

telefonii (VoIP
11

) a také instant messaging. 

7.2.4.1. Pouţití 

Kaţdý realitní makléř bude mít zřízen vlastí Skype účet. 

Tento bude ve tvaru jmeno.prijmeni.cmreality. E-mailová 

adresa pro registraci sluţby bude sluţební e-mailová adresa zaměstnance, viz. 7.2.1.1 

Pouţití – e-mail.. 

 

Kaţdý realitní makléř musí mít po příchodu na pobočku zapnut program Skype. 

V případě odchodu nebo jednání tento program vypne. Pokud bude u počítače – bude 

online, v ostatních případech bude offline. Tímto se omezí stavy Nepřítomen a další. 

Program bude nastaven na přijetí zpráv od kohokoliv. 

 

V katalogu bude ke kaţdé nemovitosti umístěn pomocí sluţby „Upravte si svoje 

Skype tlačítko“ na adrese http://www.skype.com/share/buttons/wizard.html vlastní 

tlačítko, které vytočí přímo příslušného makléře a zároveň bude zobrazovat jeho stav – 

je-li online, či offline. 

Na zprávy od uţivatelů bude makléř odpovídat co nejdříve, jak mu to pracovní 

povinnosti dovolí. 

 

7.2.4.2. Přínosy  

Klienti vyuţívající volání přes internet mohou kontaktovat makléře přímo 

způsobem, na který jsou zvyklí. Navíc jim to přinese finanční úsporu. 

Dotazy je moţno projednat okamţitě. 

                                                 
11

 Voice over Internet Protocol (VoIP) je technologie, umoţňující přenos digitalizovaného hlasu 

prostřednictvím počítačové sítě nebo jiného média pomocí protokol IP. Vyuţívá se pro telefonování 

prostřednictvím Internetu či datového spojení. 

Obrázek 7 – logo 

programu Skype 

Zdroj: (41.) 

http://www.skype.com/share/buttons/wizard.html
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7.2.4.3. Nevýhody 

Nutnost mít neustále spuštěn program Skype, odpovídat na dotazy. Před kaţdým 

jednáním věnovat pozornost ukončení program Skype. 

 

7.2.4.4. Náklady 

Program je k dispozici zdarma. 

Je nutno zakoupit náhlavní soupravu – sluchátka a 

mikrofon v šesti kusech pro moţnost telefonování. 

Cena za 1 ks je 120 Kč. (viz (42.)) 

6 x 120 Kč = 720 Kč 

Celkové náklady jsou tedy 720 Kč. 

 

7.2.4.5. Právní stránka 

Pro společnost hrozí riziko změny licence sluţby 

Skype, která se mění pouhým vystavením na internet. Pokud by nastala razantní změna 

licenčních podmínek a jejich nevýhodnost, musela by společnost ukončit poskytování 

informací prostřednictvím sluţby Skype. 

 

7.2.4.6. Zhodnocení 

Telefonování přes internet uspoří klientům čas i jejich peníze. Pro makléře 

ovšem bude dalším programem, který budou muset sledovat a reagovat na něj. 

 

Obrázek 8 – náhlavní 

souprava pro program 

Skype 

Zdroj: (42.) 

http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=83668
http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=83668
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7.2.5. Google Talk 

Google Talk je jednoduchý instant messenger a 

komunikační sluţba od společnosti Google, zaloţená na protokolu 

XMPP/Jabber. Kromě textové komunikace nabízí i sluţbu VoIP. 

V souvislosti s těmito sluţbami pak poskytuje i moţnost 

videochatu, sdílení souborů a hlasové schránky. 

Program Google Talk lze vyuţít pro komunikaci pomocí 

protokolu Jabber – viz. 7.2.2 – Jabber 

7.2.5.1. Pouţití 

Bude provedena registrace na serveru Google pomocí programu Google Talk. 

Vyuţita bude současná sluţební e-mailová schránka k registraci sluţeb společnosti 

Google. Zvoleno bude nové jméno ve tvaru jméno.příjmení.cmreality@gmail.com. 

Kaţdý makléř bude mít zároveň zřízenu sluţbu Google Mail – z důvodu zachování 

offline zpráv. 

Program Google Talk bude spouštěn se stejným reţimem jako programy 

Windows Live Messenger a Skype. 

7.2.5.2. Přínosy 

Moţnost oslovení i zákazníků s hlubšími znalostmi IT a zvýšení kreditu v jejich 

očích. 

Pro zaměstnance bude k dispozici přístup ke sluţbám společnosti Google. Více 

v kapitole 7.3.4 – Návrh modelu aktualizace. 

7.2.5.3. Nevýhody 

Na počítači bude spuštěn další program, který bude muset makléř sledovat a 

reagovat na případné podněty. 

7.2.5.4. Náklady 

Všechny potřebné programy jsou volně dostupné. 

Obrázek 9 – logo 

programu 

Google Talk 

Zdroj: (29.) 

mailto:jméno.příjmení.cmreality@gmail.com
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7.2.5.5. Zhodnocení 

Společnost bude připravena na případný rozmach protokolu Jabber a nabídne 

klientům tuto moţnost komunikace. 

 

 

7.2.6. Zhodnocení návrhů komunikace 

Zhodnotím navrţené prostředky. 

 

7.2.6.1. Přínosy 

Společnost CM reality s.r.o. obsáhne komunikačními moţnostmi takřka všechny 

moderní metody komunikace. Bude ji moţno kontaktovat různými způsoby a zákazníci 

si tak mohou vybrat jimi nejoblíbenější. 

 

Zároveň díky minimální investici lze zvýšit kontakt klienta s makléřem. 

 

7.2.6.2. Zápory 

Ovšem zároveň tři současně spuštěné programy zatíţí nejen počítač, ale i 

makléře. Je nutné, aby programy byly pouhou pomůckou a nezdrţovaly od práce. 

Všechny programy musí být vyuţívány striktně pro sluţební účely a nikoli pro 

soukromé pouţití! 
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7.3. Lokalizace nemovitosti 

Nabídka nemovitostí je velmi rozsáhlá a zasahuje do několika lokalit. Pro 

snadnou orientaci musíme vědět, kde přesně se nemovitost nachází. Tato rychlá 

orientace je jedním z hlavních poţadavků klienta. Klient si zobrazí danou lokalitu a 

okamţitě vidí, jaká je v oblasti nabídka společnosti. Vidí jak nabídky k pronájmu, tak i 

celé nemovitosti k prodeji. Pokud projeví zájem, zobrazí si podrobnosti o jednotlivých 

nemovitostech. V detailech nemovitosti budou prezentovány jak samotné základní 

informace, tak zároveň odkazy, které zavedou potencionálního klienta na bliţší 

podrobnosti – např. 3D model, videoprezentaci. 

 

V následující kapitole přiblíţím lokalizaci map pomocí sluţby Google Mapy. 

 

 

Obrázek 10 – příklad mapy s objekty 

Zdroj: vlastní 
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7.3.1. Google Maps API 

Společnost Google nabízí Google Maps API
12

, které umoţní vývojářům 

integrovat aplikaci do svých webových stránek s vlastními datovými body. Jedná se o 

bezplatnou sluţbu a v současné době neobsahuje ţádné reklamy.  

Vývojáři jsou povinni poţádat o API klíč, který je svázán s webovými stránkami 

vývojáře. Vytvoření vlastní mapy vyţaduje přidání Google JavaScript kód na stránku. 

 

7.3.2. Návrh pouţití 

Navrhuji vytvořit v souladu s licencí API klíč pro doménu cmreality.cz. Ten 

bude pouţit pro vlastní návrh map tak, aby se dostálo licenčním podmínkám. 

 

Na výše zmíněnou e-mailovou adresu jednatele spojenou se sluţbou Google, 

která je pouţita pro protokol Jabber a Google Talk, bude zaregistrována sluţba 

Google Mapy na adrese http://www.google.cz/maps. 

 

Vlastní postup bude spočívat v zaloţení vlastní mapy, její editaci, následně 

exportu do souboru KML a tento bude nahrán na server. Dále bude probíhat pouze 

editace nových a smazání starých objektů v mapách. Takto bude prezentována celá 

mapa všech nabízených nemovitostí společností.  

 

Pod jednotlivými nemovitostmi se zobrazí mapa s její lokací a zároveň i 

nabídkou blízkých realit k prodeji či pronájmu od společnosti CM reality s.r.o. Kaţdá 

nemovitost bude důkladně popsána a bude k ní připojen další obsah. 

 

7.3.3. Zřízení a implementace systému 

Celé zřízení a vlastní implementaci bude mít na starosti IT správce společnosti 

Ing. Jiří Dvořák. Ten musí zřídit pro adresu cmreality.cz její API klíč. Dále pomocí 

sluţby API navrhne zdrojový kód HTML, který bude zobrazovat celkovou mapu 

                                                 
12

 API je zkratka „application programming interface“ – rozhraní pro programování aplikací. 

Jedná se o „předprogramované“ funkce či tříd, které můţe vyuţívat programátor, API knihovnu vyuţívá. 

API samo určuje, jakým způsobem se funkce mají volat ze zdrojového kódu programu. 

http://www.google.cz/maps
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nabídky společnosti. Tento kód bude neměnný, data bude získávat ze souboru 

nemovitosti.kml, který budou makléři nahrávat na FTP server společnosti. Dále také 

navrhne zdrojový kód HTML, který bude zobrazovat mapu pod kaţdou nemovitostí 

v katalogu.  

7.3.4. Návrh modelu aktualizace 

Pod e-mailem společnosti na serveru Google bude zaloţena vlastní mapa. Tato 

bude nastavena jako Veřejná a bude k dispozici ke sdílení. Realitní makléři budou do 

této mapy zadávat nové nemovitosti a mazat jiţ staré a neaktuální. Vše pomocí 

webového rozhraní na http://www.google.cz/maps. 

Aktualizace bude probíhat přepisem souboru nemovitosti.kml na FTP 

cmreality.cz. Tento soubor vznikne exportem vlastní mapy vytvořené a upravované na 

internetových stránkách Google Mapy. 

7.3.5. Zveřejňované informace 

Značka na mapě umoţňuje 

zobrazit text, obrázky, odkaz na další 

stránky. Navrhuji pouţít piktogramy 

pro RD, byt, prodej a pronájem. Výběr 

ponechám na společnosti.  

Vlastní popis bude kopírovat 

současný popis v katalogu společnosti: 

 lokalita 

 popis 

 plocha 

 IS 

 stav 

 vybavenost 

 cena 

 k dispozici 

 kontaktujte 

 prohlídka 

 

Obrázek 11 – návrh zveřejňovaných informací 

Zdroj: vlastní 

http://www.google.cz/maps
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Poslední poloţkou bude odkaz na prohlídku, který bude směřovat na stránky 

s 3D modelem nemovitosti. 

 

7.3.6. Náklady realizace 

Náklady realizace budou: 

2 hodiny sluţeb IT správce á 800 Kč = 1 600 Kč 

 

7.3.7. Právní stránka 

V současnosti je pouţití Google Mapy API volné. V budoucnu můţe společnost 

Google přistoupit k zobrazování reklamy na jednotlivých mapách. Toto by bylo pro 

společnost nevýhodné, neboť by se přímo na mapě zobrazovaly nabídky konkurentů. 

Z tohoto důvodu by bylo třeba přejít na mapové podklady českých poskytovatelů. 

 

7.3.8. Zhodnocení 

Mapa kaţdému člověku přiblíţí místo, kde se nemovitost nalézá. Pro naše 

potřeby není nutno měnit zaběhnuté systémy práce, pouze se nemovitost zadá do 

dalšího systému. Přínos pro klienta je velký, zátěţ pro společnost malá. 
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7.4. 3D model nemovitosti 

Rozmach nových technologií poskytuje doposud nevídané moţnosti prezentace 

reality na internetu.  

Jiţ několik let je k dispozici technologie umoţňující z několika fotek sloţit 360° 

panorama. Tato velmi rychlá cesta vede k efektním výsledkům. Ovšem zdánlivě pouze 

na první pohled. Pokud v tomto panoramatu chcete objekty přiblíţit, vidíte jiţ jednotlivé 

pixely fotografie. Metoda tedy poskytuje pouze rámcové informace o prostoru. 

Naproti tomu nová technologie z laboratoří firmy Microsoft poskytuje plně 

realizovatelné zobrazení prostoru i s otáčením objektu. 

Velkou medializací programu Microsoft Photosynth bylo jeho pouţití 

společností CNN.com pro vytvoření 3D obrazu inaugurace prezidenta USA Baracka 

Obamy v roce 2009. 

 

7.4.1. Představení technologie Microsoft Photosynth 

 

Aplikace Photosynth vznikla 

spoluprací vývojové divize Microsoft Live 

Lab a odborníků University of Washington 

v USA. 

 

Microsoft Photosynth skládá desítky i 

stovky digitálních fotografií do detailního 3D 

modelu nafoceného objektu nebo scény. K vytvoření trojrozměrného obrazu je potřeba 

dostatečný počet fotografií, snímaných z různých úhlů, které se částečně překrývají a 

pokrývají celý objekt ze všech stran. 

 

Dle typu objektu by mělo stačit 20 aţ 300 fotografií. Aplikace sama si jednotlivé 

snímky analyzuje, hledá podobnost s ostatními a na základě těchto dat určí, odkud byl 

snímek pořízen. Následně jej zařadí mezi ostatní. 3D pohled se sestavuje pouze z 

fotografií, které spolu vzájemně souvisejí. Photosynth sám rozpozná překryv snímků a z 

Obrázek 12 – logo technologie Microsoft 

Photosynth 

Zdroj: (40.) 
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nich poté automaticky vytvoří trojrozměrný obraz. Výsledkem je trojrozměrný obraz, ve 

kterém se dá pohybovat ve všech směrech, včetně přibliţování a oddalování. Tento 

obraz nabídne stejný pohled, který měl autor při pořizování snímků. Zpracování 

fotografií trvá v závislosti na počtu snímků několik minut. Takto vzniklá scenérie se 

nahraje na internet.  

 

Prohlíţení fotografií v trojrozměrném prostoru pozorovateli poskytuje lepší 

představu o místě, kde snímky vznikly.  

 

Výsledná scenérie je tzv. synth. Čím více fotografií je pouţito ke generování 

modelu, tím bude model kvalitnější. Jak obraz posunujeme myší, naznačuje Photosynth 

okraje fotografie, která tvoří část 3D modelu pod kurzorem. Stačí kliknout na tuto 

fotografii a systém okamţitě nazoomuje a nabídne fotografii v detailu. 

 

Photosynth se skládá ze dvou částí – vlastního prohlíţení na adrese 

http://photosynth.net/ a aplikace na tvorbu „synthů“. 

 

7.4.2. Poţadavky na HW a SW 

Microsoft Photosynth staví na technologii Deep Zoom
13

 umoţňující přenášet jen 

určité části celého obrazu, čímţ se sniţuje náročnost datového přenosu a zrychluje se 

práce se snímky.  

 

Pro práci s Photosynthem je třeba stáhnout 8 MB velký doplněk pro webový 

prohlíţeč. Podporovány jsou Internet Explorer 7, 8 a Firefox 2 i 3 pro Windows, 

připravuje se i podpora pro počítače Apple s operačním systémem Mac OS X. 

 

Hardwarové poţadavky splňuje většina současných počítačů – 256 RAM, 

grafická karta se 64 MB paměti a podporou Aero. 

 

                                                 
13

 Tato technologie umoţňuje do webového prohlíţeče nahrát data pro zobrazení gigapixelových 

fotografií a přitom se stahuje pouze minimum potřebných dat. 

http://photosynth.net/
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7.4.3. Tvorba „synthů“ 

Pro tvorbu „synthů“ slouţí klientská část. Microsoft poskytuje zdarma k vyuţití 

20 GB prostoru, kam je moţné „synthy“ nahrát.  

Pro vyuţívání sluţeb je třeba pouze Windows Live ID – toto je pro společnost 

jiţ zřízeno v kapitole 7.2.3.1 – Windows Live Messenger. 

 

Při prvním spuštění klientské aplikace Photosynthu jsme dotázáni na 

přihlašovací údaje. Dále vytvoříme profil na webu Photosynthu. Zadáme jméno 

cmreality.cz a krátký popisek.  

 

Do okna přidáme nafocené snímky. Snaţíme se postihnout nemovitost z různých 

úhlů a pohledů. Klikneme na Vytvořit a čekáme na konec zpracování. Je nutno počítat i 

s dobou nutnou k nahrávání snímků na server a s určitou časovou prodlevou při jejich 

zpracování. U malého počtu snímků je tato doba asi pět minut, u velkého počtu 

fotografií trvá zpracování i půl hodiny. K vytváření výsledku dochází na straně klienta a 

nikoli na straně serveru. Tím se šetří mnoţství přenesených dat.  

 

7.4.4. Prohlíţení „synthů“ 

Pro prohlíţení je nutno nainstalovat výše zmíněný doplněk pro webový 

prohlíţeč. Po přechodu na stránku se „synthem“ je nám tento nabídnut. Staţený doplněk 

lze nainstalovat potvrzením všech výchozích voleb a klikáním na tlačítko Next. Po 

dokončení instalace vyţaduje instalační program restart internetového prohlíţeče.  

Práce s Photosynthem je jednoduchá a nevyţaduje ţádné odborné technické 

znalosti. 

Vytvořený „synth“ se umisťuje do stránky, stejně jako objekt Google Mapy, 

pouze odkazem.  
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7.4.5. Praktické vyuţití 

3D model nemovitosti, exteriéru, jako např. rodinného domu, garáţe, apod. bude 

plně „3D“. Manipulace v prostoru podporuje všechny osy – otáčení, natáčení, přiblíţení, 

oddálení. Naproti tomu model interiéru jiţ nebude kompletně 3D. V modelu bude 

moţný pouze pohyb kolem své vlastní osy. 

 

I přes tyto nedostatky je tento systém tvorby 3D modelu daleko realističtější, neţ 

pouhé skládání fotek do panoramat. V „synthu“ je moţno se pohybovat po jednotlivých 

fotkách a tyto dále důkladně zkoumat. 

 

Makléři by při první prohlídce nemovitosti tuto nafotili a při zakládání nového 

objektu by zároveň vytvořili i „synth“. Na kaţdém počítači je nutno nainstalovat 

klientskou aplikaci. Tímto by byl pověřen Ing. Jiří Dvořák. Nahrávání na server by 

obstarala aplikace sama. 20 GB prostoru v základu aplikace je dostatečných. 

 

V elektronickém katalogu by dále přibyla poloţka k vloţení odkazu a tento by se 

zobrazil ve formě prohlíţení „synthu“ pod informacemi o nemovitosti – Virtuální 

prohlídka. 

Obrázek 13 – prohlíţení vytvořeného „synthu“ 

Zdroj: Microsoft Photosynth – (40.) 
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7.4.6. Náklady 

Náklady realizace budou: 

2 hodiny sluţeb IT správce  á    800 Kč =   1 600 Kč 

6x digitální fotoaparát  á 2 250 Kč = 13 500 Kč 

(viz. (39.)) 

Celkem:              15 100 Kč 

 

7.4.7. Nevýhody 

Hlavní nevýhodou je nutnost instalace doplňku na klientský počítač. Toto je 

neprolomitelná bariéra. V elektronickém katalogu musí být jasně odkaz na informace 

nutné k zobrazení Virtuální prohlídky. Tyto informace budou i drobným písmem přímo 

před objektem „synth“. Klienti musí být plně informováni na zvláštní stránce o 

bezpečnosti řešení. Dále bude tato stránka obsahovat obrázky jiţ vytvořených 

nemovitostí, aby klient „měl touhu“ spatřit je také na vlastní oči. 

 

Další nevýhodou je nedokonalé nafocení objektu. Toto lze eliminovat postupem 

času získanými zkušenostmi realitních makléřů. 

 

7.4.8. Zhodnocení 

Jednoduchou metodou převedeme pouhé obrázky na plnohodnotný 3D model.  
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7.5. Prohlídka nemovitosti 

Zobrazení modelu nemovitosti je velmi realistické, ale stále mu chybí doplňkové 

informace a vjemy. Při prohlíţení není moţno okamţitě reagovat. 

Právě moţnost komentování a osvětlení případných dotazů je nejlépe 

proveditelné pomocí videa. Posledním přiblíţením nemovitosti bude komentované 

video, procházející celou nemovitost a komentující jednotlivé zobrazené objekty. Pro 

virtuální videoprohlídky vyuţijeme sluţby www.youtube.com. 

 

 

Obrázek 14 – ukázka prezentace www.youtube.com 

Zdroj: vlastní 

 

7.5.1. Pouţití YouTube.com 

Pomocí výše pořízených fotoaparátů je moţno natáčet i video. Jedna minuta 

videozáznamu má stejnou informační hodnotu jako několik desítek fotografií. 

Makléři po nafocení obrázků pro tvorbu „synthů“ zároveň pořídí i komentované 

video. Začnou obhlídkou exteriéru nemovitosti, řeknou základní informace, polohu, 

dostupnost, stav, cenu apod. Poté budou dále vstupovat do jednotlivých pokojů a 

zařízení nemovitosti a budou se vyjadřovat k aktuálnímu stavu, případně k tomu, co je 

momentálně k vidění. 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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Po příchodu do kanceláře takto zpracované video rovnou pomocí formuláře na 

http://www.youtube.com/my_videos_upload nahrají na youtube.com. 

¨ 

V elektronickém katalogu bude nad poloţkou 3D modelu („synthu“) k dispozci 

video ze serveru youtube.com. Video bude z důvodu lepší kompatibility a větší šance na 

zobrazení výše neţ vlastní 3D model. 

 

7.5.2. Pouţití poznámek 

Následně po zaregistrování a zobrazení videa do něho ještě přidají Poznámky. 

Do nich vloţí základní údaje, které jiţ vloţili do katalogu k nemovitosti. Tyto 

poznámky budou textem doplňovat a shrnovat vlastní prezentaci. 

 

7.5.3. Náklady 

Náklady realizace budou: 

1 hodina sluţeb IT správce  á    800 Kč =   800 Kč 

 

7.5.4. Zhodnocení 

Video bude doplňkem pro jiţ vytvořený 3D model a bude klientovi odpovídat 

přímo na jeho případné otázky. 

 

http://www.youtube.com/my_videos_upload
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7.6. Návrh uţivatelského rozhraní 

Pro názornost komplexního návrhu vkládám i podobu uţivatelského rozhraní 

prezentace nemovitostí v internetovém katalogu firmy. 

7.6.1. První obrazovka – Informace 

Zobrazí se informace tak, jak jsou v současné době vyplňovány do katalogu. 

 

Obrázek 15 – Návrh uţivatelského rozhraní – informace 

Zdroj: vlastní 

7.6.2. Druhá obrazovka – Mapa 

Obrazovka Mapa bude zobrazovat informace o lokalitě tak, jak jsou navrţeny 

v kapitole 7.3 – Lokalizace nemovitosti. 

Informace Virtuální prohlídka VideoprohlídkaMapa

 

Obrázek 16 – Návrh uţivatelského rozhraní – mapa 

Zdroj: vlastní 
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7.6.3. Třetí obrazovka – Virtuální prohlídka 

Obrazovka Virtuální prohlídka zobrazuje nemovitost tak, jak je navrţena 

v kapitole 7.4 – 3D model nemovitosti. 

 

Informace Virtuální prohlídka VideoprohlídkaMapa

 

Obrázek 17 – Návrh uţivatelského rozhraní – virtuální prohlídka 

Zdroj: vlastní 

 

7.6.4. Čtvrtá obrazovka – Videoprohlídka 

Obrazovka Videoprohlídka zobrazuje nemovitost tak, jak je navrţena v kapitole 

7.5 – Prohlídka nemovitosti. 

Informace Virtuální prohlídka VideoprohlídkaMapa

 

 

Obrázek 18 – Návrh uţivatelského rozhraní – videoprohlídka 

Zdroj: vlastní 
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8. ZHODNOCENÍ NÁVRHU ŘEŠENÍ 

U kaţdého návrhu je třeba závěrem provést jeho zhodnocení. Neboť i výborný 

návrh nemusí být optimálním řešením, pokud s sebou nese neúměrně vysoké náklady na 

jeho realizaci. Dále je nutné vzít v potaz dobu návratnosti a míru úspěšnosti realizace 

návrhu. 

8.1. Finanční zhodnocení 

8.1.1. Celkové náklady 

Zhodnotím celkové náklady navrţených změn. Všechny ceny jsou včetně DPH. 

Návrh Materiál Sluţby  Celkem 

Skype     720 Kč        720 Kč 

Google Mapy  1 600 Kč    1 600 Kč 

Microsoft Photosynth 13 500 Kč  1 600 Kč  15 100 Kč 

Youtube      800 Kč       800 Kč 

Celkem 14 220 Kč  4 000 Kč  18 220 Kč 

Tabulka 6 – vyčíslení fixních nákladů 

Zdroj: vlastní 

 

Tyto náklady jsou jednorázové. 

Dále je třeba zahrnout náklady věnované vyuţití navrhované komunikace – kdy 

se zaměstnanci nebudou plně věnovat práci. Tyto náklady jsou variabilní a budou se 

opakovat kaţdý měsíc. Budu počítat hodinu týdně na zaměstnance při jeho hodinové 

mzdě. Celkem jde o 6 zaměstnanců x 1 hodina x 48 týdnů. 

Roky Plat za 1 hod práce   Celkem 

1. rok 120 Kč    34 560 Kč 

2. rok 135 Kč    38 880 Kč 

3. rok 150 Kč    43 200 Kč 

Celkem   116 640 Kč 

Tabulka 7 – vyčíslení variabilních nákladů 

Zdroj: vlastní 
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8.1.2. Celkové výnosy  

Průměrná cena prodávané nemovitosti je 1 300 000 Kč. Provize RK je 5%. 

Počítám tedy se ziskem 65 000 Kč z kaţdé navíc prodané nemovitosti. 

Varianta vývoje 

prodejů díky návrhu 

Odhadované prodeje ( nárůst v počtu nemovitostí) 

1. rok 2. rok 3. rok 

optimistická 5 10 15 

realistická 2 4 6 

pesimistická 1 2 3 

Tabulka 8 – odhadované prodeje 

Zdroj: vlastní 

 

Odhadované prodeje přepočítány na peněţní výnosy. 

Varianta vývoje 

výnosů 

Odhadované výnosy (Kč/rok) 

1. rok 2. rok 3. rok 

optimistická 325 000 Kč 650 000 Kč 975 000 Kč 

realistická 130 000 Kč 260 000 Kč 390 000 Kč 

pesimistická   65 000 Kč 130 000 Kč 195 000 Kč 

Tabulka 9 – hrubé odhadované výnosy 

Zdroj: vlastní 

 

Pro výpočet přepokládaných budoucích výnosů z navrţeného katalogu jsem 

přiřadil jednotlivým variantám pravděpodobnost, se kterou nastanou. Touto 

pravděpodobností jsem pak vynásobil jednotlivé varianty moţného vývoje v kaţdém 

roce. 

Varianta vývoje 

výnosů 

Pravdě-

podobnost 

výskytu 

varianty 

Odhadované výnosy (Kč/rok) 

1. rok 2. rok 3. rok 

optimistická 0,1 32 500 Kč  65 000 Kč  97 500 Kč 

realistická 0,1 13 000 Kč  26 000 Kč  39 000 Kč 

pesimistická 0,8  52 000 Kč 104 000 Kč 156 000 Kč 

Pravděpodobný výnos   97 500 Kč 195 000 Kč 292 500 Kč 

Tabulka 10 – pravděpodobné odhadované výnosy 

Zdroj: vlastní 
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8.1.3. Celkové zhodnocení 

Celkové zhodnocení vznikne porovnáním nákladů a výnosů. 

 

Rok Náklady Výnosy Zisk / Ztráta Kumulovaný zisk 

1. rok 52 780 Kč   97 500 Kč   44 720 Kč   44 720 Kč 

2. rok 38 880 Kč 195 000 Kč 156 120 Kč 200 840 Kč 

3. rok 43 200 Kč 292 500 Kč 249 300 Kč 450 140 Kč 

Tabulka 11 – celkové zhodnocení investic 

Zdroj: vlastní 

 

 

Graf 7 – celkové zhodnocení investice 

Zdroj: vlastní 

 

Z výpočtů je vidět, ţe i v případě zvolené pesimistické varianty je zisk 

z navrţených změn okamţitý.  

 

Veškerá komunikační a prezentační strategie by přinesla hmatatelný výsledek uţ 

při první prodané nemovitosti, kterou by pomohla zrealizovat. 



- 92 - 

8.2. Nefinanční zhodnocení 

Při hodnocení návrhu se nesmím omezit jen na finanční hodnocení. Je zde také 

hodnocení měkkých veličin jako přidané hodnoty, prospěchu zákazníka, omezování 

realitních makléřů apod. 

 

Díky navrţené komunikační strategii lze se zákazníky úspěšně komunikovat všemi 

moderními způsoby. V globálním pohledu se dnes jedná o samozřejmost, ale zákazníci 

vyuţívající tyto moderní způsoby komunikace, tuto moţnost u společnosti CM reality 

jistě ocení. Stanou se tak součástí rozšiřující se klientské základny společnosti právě 

díky jejímu vyuţívaní moderních komunikačních nástrojů. 

 

Navrţené 3D modely nemovitostí dosud nikdo nerealizoval. Je zde velká přidaná 

hodnota, kterou ostatní realitní kanceláře nenabízejí. Tato konkurenční výhoda se můţe 

díky kopírování lehce smazat, proto je třeba zrealizovat její rychlou implementaci a 

marketingově ji vyuţít. 
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ZÁVĚR 

 

Cílem práce byl návrh moderního elektronického katalogu pro společnost 

CM reality s.r.o. Výsledkem tohoto návrhu je nový katalog nemovitostí, který 

zohledňuje moderní trendy komunikace a prezentace na internetu.  

 

V teoretické části práce jsem shrnul základní fakta o řešených tématech, vypsal 

jsem základní poznatky v oblasti internetu a počítačové grafiky. Zároveň jsem přiblíţil 

oblast internetového obchodování. 

 

V analytické části jsem provedl analýzu současného stavu problematiky, a to i v širším 

kontextu jako např. oblast marketingu, technického zajištění, legislativy a dalších.  

 

Na základě provedených analýz jsem přistoupil k návrhu samotného 

elektronického katalogu. Formuloval jsem jak návrhovou část, tak i přesné konkrétní 

postupy, které jsou přímo implementovatelné. Všechny návrhy jsem zdůvodnil. 

 

Další částí je zhodnocení návrhu, především ekonomické. Výsledkem této 

diplomové práce se stal nový elektronický katalog společnosti CM reality s.r.o. Tímto 

jsem splnil vytýčený cíl.  

 

Oblast prezentace na internetu je velmi dynamická a rychle se měnící. 

Společnosti doporučuji sledovat vývoj a pruţně reagovat na nové technické novinky a 

tyto vyuţít ve prospěch firmy. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

CMS zkratka anglického content management systém – systém pro 

správu obsahu 

Framework  softwarová struktura, která slouţí jako podpora při vývoji a 

organizaci jiných softwarových projektů 

Free software někdy také nazývaný svobodný software, je software, který je 

zdarma a ke kterému je k dispozici také zdrojový kód 

GNU projekt zaměřený na svobodný software 

ICQ „I Seek You“ je software pro instant messaging 

IRC metoda komunikace v reálném čase pomocí internetu, na styl chatu 

IM „Instant Messaging“ je sluţba pro on-line zasílání zpráv mezi 

uţivateli 

IP „Internet Protocol“ je datový protokol pouţívaný pro přenos dat na 

Internetu 

POP3 „Post Office Protocol version 3“ je internetový protokol vyuţívaný 

pro stahování e-mailových zpráv ze vzdáleného serveru 

RSS   rodina XML formátů určených pro čtení novinek na webových 

stránkách a obecněji syndikaci obsahu  

SMTP „Simple Mail Transfer Protocol“ je internetový protokol vyuţívaný 

pro odesílání zpráv elektronické pošty 

TCP “Transmission Control Protocol“ je základním protokolem 

internetu, představuje transportní vrstvu 

XHTML extensible hypertext markup language – „rozšiřitelný značkovací 

jazyk pro hypertext“ je značkovací jazyk pro tvorbu 

hypertextových dokumentů v prostředí WWW 

XML „eXtensible Markup Language“ rozšiřitelný značkovací 

programovací jazyk 
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Příloha č. 3 – Virtuální knihovny 
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Příloha č. 4 – Zdroje vysokých škol 

 

Skripta vysokých škol 

 

DOSTÁL, P. Operační a systémová analýza II 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, 2005. 161 s. ISBN 80-214-2803-1. 

 

DVOŘÁK, J. Elektronický obchod 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. 

78 s. ISBN 80-214-2600-4. 

 

 

Diplomové práce 

 

DVOŘÁK, J. Návrh internetové prezentace firmy. Brno: Vysoké učení technické v 

Brně, Fakulta podnikatelská, 2007. 65 s. Vedoucí bakalářské práce 

prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 

 

PODOBA, Tomáš. Modelovací postupy pro trojrozměrnou vizualizaci. 2005. 68 s. 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Vedoucí bakalářské práce Ing. Pavel Pokorný, Ph.D. 

 



 

Příloha č. 5 – Konference a semináře 

 

 Společná konference SPIS, CACIO, ČSSI. Budoucí trendy vývoje na trhu ICT z 

pohledu analytiků a globálních dodavatelů. Říjen 2008, Brno 

 

 Svět IT Securit. Říjen 2008, Brno 

 

 Telekomunikace 09. Březen 2009, Praha 

 

 IT Security Workshop 2009. Březen 2009, Praha. 

 

 IP Telephony Workshop. Listopad 2008, Praha 

 

 IT Governance. Říjen 2008, Tábor. 

 



 

Příloha č. 6 – Další zdroje informací 

 

Internetové stránky asociací a agentur: 

 

http://www.apek.cz http://www.ibusiness.de 

http://www.centrumeo.cz http://www.spir.cz 

http://www.e-commerce-magazin.de http://www.rpa.cz 

http://www.spis.cz http://www.cssi.cz 

http://www.ecommercebenchmarking.com/ http://www.brezen.cz 

 

Informační servery: 

 

http://www.businessworld.cz http://www.digiweb.cz 

http://www.ebiz.cz http://computerworld.cz 

http://www.itpravo.cz http://www.isdn.cz 

http://www.lupa.cz http://www.systemonline.cz 

http://www.interval.cz http://www.zive.cz 

http://www.e-komerce.cz http://www.shopfinder.cz/ 

http://www.euro.cz http://www.witsa.org 

http://www.itaa.org http://www.park.cz 

 

Internetové stránky firem působící v oblasti e-commerce 

 

http://www.obchodniportal.cz http://www.czcechtrade.cz 

http://www.smart4web.cz/ http://www.actum.cz 

http://www.zoner-inshop.cz/ http://www.netdirect.cz 

http://www.vltava2000.cz http://www.iol.cz 

http://www.sefira.cz www.shopsys.cz 

http://www.magnetpro.cz http://www.editel.cz 

http://www.joomla.org http://www.zen-cart.com 

http://www.virtuemart.net  
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Internetové stránky společností provádějící výzkumy: 

 

http://www.toplist.cz http://www.navrcholu.cz 

http://www.google.cz/analytics http://www.iaudit.info/v3 

http://www.gfk.cz http://www.nms.cz 

 

Internetové stránky firem zabývající se distribucí 

 

http://www.dhl.cz http://www.ppl.cz 

http://www.tnt.cz http://www.messenger.cz/ 

 

 

Internetové stránky firem zabývajících se internetovou reklamou 

 

http://www.billboard.cz 

http://www.internettrading.cz 

http://www.google.cz/analytics 

http://www.sklik.cz 

http://www.adfox.cz 

 

Vyhledávací portály 

 

http://www.google.com http://www.seznam.cz  

http://www.centrum.cz http://www.atlas.cz 

http://www.yahoo.com http://www.altavista.com  

http://www.zbozi.cz http://www.goto.com 

http://www.quick.cz http://www.excite.com 

http://www.cent.cz http://www.lycos.com 
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Příloha č. 7 – Předpoklady pro optimalizaci, metody a zakázané metody 

SEO  

 

Předpoklady pro optimalizaci  

Vyhledávače vidí stránky přibliţně stejně jako textový prohlíţeč Lynx, takţe v 

případě pouţití některých technologií (Javascript, Flash, Rámce atd.) nedokáţí 

zaindexovat celý web. Ne všechny vyhledávače mají stejné problémy, některé dokáţí 

indexovat dynamické URL, ale ve Flashi nedokáţí rozpoznat odkazy, jiné zase naopak. 

Kaţdý vyhledávač je prostě jiný. 

 

1) Javascript  

Javascript je programovací jazyk, který se pouţívá na webových stránkách. 

Vyvinula ho firma Netscape a jeho hlavní účel je rozhýbat web na straně uţivatele 

(klienta). Mezi programátory, ani mezi uţivateli není příliš oblíben, a to z důvodu, ţe v 

kaţdém prohlíţeči reaguje trochu jinak. Vyhledávače Javascript také nemají v oblibě, 

tedy přesně řečeno ho velmi často neindexují. Pokud je tedy například navigace webu 

provedena pomocí Javascriptu, hrozí nebezpečí, ţe vyhledávače nedokáţí odkazy najít 

(jsou schované za Javascriptem). A tak se také můţe stát, ţe web vypadá skvěle, 

funguje skvěle, ale zaindexována je pouze úvodní stránka. Podstatné informace ale 

mohou být na celém webu.  

Samozřejmě jsou situace, kdy je Javascript vhodné pouţít (například pro 

kontrolu polí odesílaného formuláře). Kdyţ uţ je ale nutné Javascript pouţít, je vţdy 

lepší ho schovat do souboru. 

 

2) Flash  

Flash je aplikace vyvinutá firmou Macromedia. Jedná se o samostatnou 

technologii, která se často vkládá do webových stránek. Flash tedy není webová stránka, 

ale něco na způsob obrázku na webové stránce. Tato technologie je vhodná hlavně pro 

prezentaci, reklamu a vše, kde je primárním cílem zaujmout.  

Pro optimalizaci pro vyhledávače je Flash nepouţitelný, vyhledávače ho totiţ 

většinou neumí indexovat, coţ je jeho základní nevýhoda. Vyhledávací robot si v tomto 

případě lze představit jako prohlíţeč, který neumí zobrazit Flash. Samozřejmě s 

indexací jsou jiţ první pokusy, ale zatím je to spíše ve fázi vývoje, například Google 

dokáţe Flash částečně číst. Asi největší chybou designu webové stránky je pouţití Flash 

pro navigaci. Robot vyhledávače tak zaregistruje první stranu, ale ostatní jiţ nevidí, a 

tak odejde. Kdyţ uţ je tedy na stránce Flash, je nutné ho doplnit textovými 

informacemi, popřípadě udělat neflashovou verzi.  

 



 

3) Splash page  

Splash page je vstupní stránka, která obsahuje jen veliký obrázek nebo flashovou 

animaci. Po ukončení animace dost často přichází přesměrování. Toto úvodní přivítání 

je úplně zbytečné pro uţivatele. Přece jen kdo je ochoten čekat 30 sekund na to, neţ 

proběhne intro stránky ve Flashi. A pokud to jiţ vytrpí, po druhé to jiţ nebude chtít 

vidět. Pro uţivatele lze nastavit Cookies, to znamená, ţe podruhé se jiţ Splash page 

nezobrazí, ale vyhledávače v drtivé většině Cookies nepouţívají, a tak pokaţdé musí 

stáhnout Splash page.  

Některé vyhledávače takové stránky jednoduše označí za spam a odmítnou je 

indexovat. Neobsahují totiţ dostatek kvalitního obsahu. Pokud jiţ na stránce Splash 

page je, měla by u Flashe obsahovat minimálně moţnost přeskočit intro a na spodu 

stránky by měly být odkazy na hlavní části webu. Jelikoţ u PageRanku existuje faktor 

útlumu, který se ve vyhledávačích pohybuje kolem 15 procent, znamená to, ţe skutečná 

hlavní stránka na kterou vede odkaz ze Splash page můţe dostat přibliţně o 15 procent 

méně PageRanku.   

 

4) Rámce  

Rámce (frames) jsou dodnes pouţívaný způsob tvorby stránek, vedle tabulek a 

CSS je to základní moţnost jak stránku rozvrhnout. Základní soubor rámců definuje, v 

které části se nachází menu (u nás nejčastěji vlevo a nahoře), a v které části se načte 

vlastní obsah stránky. Po kliknutí na poloţku v menu se obsah zobrazuje v příslušné 

části. Rámce se začaly pouţívat hlavně z důvodu, ţe kód navigačního menu byl na 

jednom místě a také se pomocí nich dá ušetřit na mnoţství dat přenesených k uţivateli.  

Hlavní problém rámců je s vyhledávacími roboty. Některé1 totiţ rámce úplně 

odmítají indexovat a zaindexují pouze část noframes. Pokud jiţ vyhledávače zaindexují 

obsah jednotlivých stránek v rámcích, je problém při zobrazení uţivateli. Nabídnou mu 

totiţ odkaz na konkrétní stránku a ne na rámce.  

Uţivateli se pak většinou zobrazí stránka bez navigačního menu, coţ značně 

sniţuje pravděpodobnost, ţe takový návštěvník na stránce zůstane déle (nemá na co 

kliknout a ne kaţdý umí odmazat část URL).  

 

5) Klikací obrázkové mapy  

Klikací obrázková mapa je obrázek rozčleněný v HTML na menší části. Kaţdá 

taková část můţe odkazovat na jinou stránku. Pouţívá se proto, aby se obrázek nemusel 

v grafickém programu pracně rozdělovat. Tyto mapy však například Jyxo nedokáţe 

projít a stránky, na které nevede jiný odkaz, zůstanou nezaindexovány. I kdyţ by si s 

nimi měla většina vyhledávačů poradit (Google, Morfeo) je vhodné, aby na stránky, na 

které se odkazuje v obrázkové mapě, vedl alespoň jeden normální (textový) odkaz.  

 



 

6) Rozbalovací menu  

Rozbalovací menu (select a option) se někdy pouţívají v navigačním systému 

webu kvůli úspoře místa. Při pouţití 50 i více abecedně seřazených poloţek v 

rozbalovacím menu se uţivatel stále orientuje v navigačním systému. Jenţe vyhledávací 

robot není uţivatel, nemá tudíţ myš, aby si na takové rozbalovací menu kliknul. Existují 

samozřejmě vyhledávací roboti, kteří přes takové menu projdou, ale je jich zatím 

menšina.  

 

7) Problém s dynamickými stránkami  

Dynamické stránky jsou webové stránky s URL, ve kterém jsou proměnné za 

otazníkem, tedy ve tvaru www.example.com?id=xyz&id2=abc&detail=dfg. Taková 

adresa má nevýhodu pro uţivatele, kdyţ si ji chce zapamatovat nebo jen opsat na papír. 

Je v ní celá řada znaků a proměnných, ve kterých se dá udělat snadno chyba.   

Webový vyhledávač je jako obyčejný uţivatel. Je pro něj jednodušší 

zapamatovat statickou stránku s URL www.example.com/xyz/abc/dfg.html neţ 

www.example.com?id=xyz&id2=abc&detail=dfg. Přitom obě dvě adresy mají stejné 

proměnné a mohou odkazovat na stejný soubor. První se však tváří jako statická stránka 

bez proměnných, kdeţto druhá je na první pohled dynamická.   

Dalo by se jistě namítnout, ţe všechny významné vyhledávače dokáţí indexovat 

dynamické stránky, coţ je pravda, ale je zde určitý druh penalizace. Například Google 

indexuje pouze maximálně tři proměnné (dříve dvě). Pokud se jako název proměnné v 

Googlu do března 2004 vyskytovala proměnná id za otazníkem, tak takovou stránku 

nikdy neindexoval. To ţe Google nebo Jyxo indexují dynamické stránky ještě tedy 

neznamená, ţe neexistují menší vyhledávače, které to vůbec nezvládnou.  

 

8) Session ID  

Session ID se pouţívají pro identifikaci uţivatele. Pokud uţivatel nepouţívá 

cookies předává se mu URL ve tvaru example.com?id=23kjl23jhjh234j23323j. Jelikoţ 

robot vyhledávače si cookies neukládá, dostává při pouţití session ID při kaţdé 

návštěvě jinou URL. Session ID tedy teoreticky vytváří nekonečné mnoţství URL se 

stejným obsahem. Vyhledávače stránky pouţívající session ID dost často odmítají 

indexovat. Při jejich pouţití je tedy nutné rozpoznat robot vyhledávače a dát mu stránku 

bez parametru.  

 

9) Časté změny v URL  

URL adresy by měly být co nejvíc stabilní. Je nutné je navrhnout tak, aby se 

nemusely dlouhou dobu (pokud moţno nikdy) předělávat. Jestliţe dnes někdo odkáţe 

na článek na určitém webu, měla by tato URL adresa fungovat i za tři roky. To je hlavně 

z důvodu uţivatelů ne kvůli SEO. Pokud se jiţ z nějakého důvodu na webu předělávají 

URL, například kvůli převodu dynamických stránek pomocí mod_rewrite na statické, je 

potřeba původní URL přesměrovat na novou. V ţádném případě nesmí původní URL 

přestat fungovat (kód 404).  

http://www.example.com/?id=xyz&id2=abc&detail=dfg
http://www.example.com/xyz/abc/dfg.html
http://www.example.com/?id=xyz&id2=abc&detail=dfg


 

Neţ se změny projeví ve vyhledávačích, můţe to trvat i půl roku, a nefunkční 

odkazy z jiných stránek se nemusí spravit nikdy. Menší zlo je ponechat funkční obě dvě 

verze, ale to pak vede k duplicitnímu obsahu. Správné přesměrování je potřeba provést 

pomocí http hlavičky s kódem 301 - Moved Permanently. Po přesměrování pomocí 

kódu 301 by měly vyhledávače zaindexovat novou adresu a ranking, který měla 

původní stránka, dát stránce nové.  

 

10) Automatické přesměrování  

Přesměrování (30x Moved nebo META Refresh) by se mělo pouţívat jen při 

změně URL adresy. V běţném provozu je vţdy lépe se mu vyhnout. Některé 

vyhledávače mají s přesměrováním problémy, a to můţe způsobit nezaindexování 

stránky. V ţádném případě není vhodné přesměrovávat úvodní stránku na jinou.  

 

11) Duplicitní URL  

Pro vyhledávače jsou http adresy:  

 

• www.example.com/  

• www.example.com/index.html  

• http://example.com  

• example.com/index.html  

 

čtyři různé stránky. Z toho důvodu je nutné důsledně dodrţovat při odkazování 

na stránku jednu verzi, jinak dochází zbytečně k rozdělování PageRanku na duplicitní 

stránky. Stejně tak www.example.com/neco je jiná stránka neţ 

www.example.com/neco/. Vyhledávače vţdy zobrazí pouze jednu verzi stránky, která je 

duplicitní. Měla by to být ta, na kterou se nejčastěji odkazuje. Ostatní jsou ve výsledcích 

vynechány.  

 

12) Validnost HTML kódu  

Současné webové prohlíţeče dokáţí zobrazit HTML kód i s hodně chybami. 

Kdyţ chybí ukončení značky, snaţí se ji vhodně doplnit. Robot vyhledávače by to měl 

zvládnout také, ale můţe se stát, ţe při neukončené značce můţe zaměnit text za HTML 

značku. Aby se zabránilo takovéto chybě, pouţívají se pro kontrolu validátory (např. od 

W3C). Ačkoliv by se zdálo, ţe to kaţdý dodrţuje, najít web, který by tímto testem 

prošel, není zrovna jednoduché.  

 

13) Velikost stránky v KB  

Velikost stránky není důleţitá jen pro uţivatele, kteří pouţívají pro připojení na 

internet modem, ale i pro roboty vyhledávačů. Pokud velikost přesáhne určitou hodnotu, 

mohou stránku přestat stahovat a zaindexovat pouze stáhnutou část. Velikost lze sníţit 

například pouţíváním CSS stylů, umístěním Javascriptu do externího souboru, 

nahrazením obrázků texty, atd. Jedno krásné pravidlo říká: “Podařilo se vám dostat 



 

velikost stránky na 50 KB? Velmi dobře, dostaňte to na polovinu a bude to v pohodě.“ 

Nejde ani tak o přesná čísla (Google například stahuje 101 KB kódu bez obrázků), ale 

pouze o to, ţe snahou o zmenšení velikosti stránky ušetříte uţivatelům čas, a to jistě 

ocení. Pro testování velikosti stránky je dobrý například Web Page Analyzer.  

 

Metody v SEO 

 

On page faktory je cokoliv, co se vyskytuje na jedné unikátní stránce. To 

znamená nadpisy, hlavičky, text stránky, interní i externí odkazy na stránce, atd. Podle 

důleţitosti je to pravděpodobně sestupně obsah tagu Title, meta description, H1, 

H2...H6, <strong>, <em> atd. Záleţí samozřejmě, jak jsou jednotlivá slova na stránce 

často (hustota), kde se vyskytují (v jakém tagu) a jak daleko jsou od začátku tagu 

(stránky).  

Naprostý základ v optimalizaci je, ţe kaţdá stránka na optimalizovaném webu 

musí být unikátní. Vţdy je důleţité mít na paměti, ţe vyhledávače hodnotí jednotlivé 

stránky zvlášť. Takţe je nutné soustředit se nejenom na úvodní stranu, to by bylo téměř 

zbytečné, ale na všechny stránky webu. Například u webu s počtem 500 stránek 

optimalizujeme ne desítky klíčových slov ale minimálně stovky.  

 

Klíčová slova (keywords)  

Výběr klíčových slov je nejdůleţitější část SEO. Pokud totiţ na stránce není 

určité klíčové slovo, tak ji pod tímto slovem nemůţe vyhledávač ani najít (výjimku tvoří 

Anchor text) 

 

Pokud se web dělá od začátku, stačí vybrat vhodná klíčová slova, zjistit jejich 

vyhledávanost, a pak je dobře rozmístit po celém webu. Pokud se jedná o firmu, která 

prodává pět druhů výrobků, je dobré na kaţdý tento druh výrobku mít vlastní stránku, 

neţ to celé dávat dohromady na jednu. Kaţdou stránku lze dobře zoptimalizovat 

maximálně třeba na 5 aţ 6 klíčových slov, čím konkurenčnější oblast, tím je toto číslo 

menší. Příkladem můţe být firma prodávající ţidle, stolky a pohovky. Pokud se udělá 

statický web, který se bude skládat pouze ze dvou stránek a to z kontaktu a z druhé 

stránky, kde bude popis nabídky dohromady, tak to přece jen není ono. Je lepší to 

rozdělit a udělat pro ţidle samostatnou sekci, pro stolky a pohovky také. Pak kaţdou 

jednotlivou stránku optimalizovat pro klíčová slova dané oblasti.   

 

Výběr klíčových slov  

Je dobré si pro začátek promyslet jak by uţivatel stránku hledal, tedy to co zadá 

do vyhledávače. Pro zjištění více nápadů je vhodné zapojit rodinu, přátele a popřípadě i 

obchodní partnery, čím více různých uţivatelů tím lépe.  Kaţdý zadává do vyhledávače 

trošku něco jiného, jinak hledá informatik a jinak by hledala moje mamka. Při výběru 

klíčových slov se nesmí zapomínat na skloňování a mnoţná čísla, ne všechny 

vyhledávače je umí odvodit. Základní pravidlo u klíčových slov je, ţe se musí hledat 



 

relevantní slova k danému webu. Pokud je uţivatel na daný web nalákán s tím, ţe si 

myslí, ţe koupí rybičky a ve skutečnosti se ocitne na webu prodávající stolky, nic si 

nekoupí a naštve se. Příště jiţ na odkaz na daný web neklikne.  

Při výběru se musí volit specifická slova dané oblasti. Server prodávající 

autorádia není téměř moţné a ani účelné zoptimalizovat na samostatně stojící slovo 

auto. Uţivatel, který hledá auto, pravděpodobně nemá zájem o informaci o autorádiích. 

Čím specifičtější a vyhledávanější slovo dané oblasti tím lépe.  

 

Konkurenčnost klíčového slova  

Jak těţké bude zoptimalizovat klíčové slovo, udává konkurenčnost výrazu. Pro 

měření se dost často uvádí počet nalezených dokumentů, to je ale dost nepřesný údaj. 

Klíčové slovo, na které je v Googlu nalezeno 50 000 dokumentů můţe být daleko hůře 

optimalizovatelné neţ slovo na které Google najde půl milionu dokumentů. Jediná 

přesná moţnost je prohlédnout si první desítky nalezených stránek, zda byly 

zoptimalizovány na dané slovo. Pokud nebyly, a třeba nemají klíčové slovo ani v 

nadpisu stránky, je toto slovo málo konkurenční i přes to, ţe Google na něj našel velké 

mnoţství dokumentů. Pokud je ale první stovka stránek na dané slovo zoptimalizovaná, 

je konkurenčnost tohoto slova velmi vysoká, bez ohledu na celkový počet nalezených 

stránek.  

 

Stop slova  

Stop slova jsou běţná slova, která nenesou ţádnou nebo téměř ţádnou informaci. 

Jedná se většinou o spojky, předloţky atd. V češtině se jedná například o a, i, nebo, 

kdyţ, v, na, pod…, v angličtině je to například and, or, but, the, a, an, about ... . 

Vyhledávače dost často těmto slovům přikládají niţší váhu, nebo je úplně ignorují. 

Dělají to kvůli zrychlení hledání. Je tedy téměř zbytečné dávat stop slova do Title, 

description nebo keywords.  

O tom, zda dané slovo je vyhledávačem filtrováno je nejednodušší se přesvědčit 

ve vyhledávači. Například Jyxo vypíše: „Slovo 'a' nenese příliš informací, zčásti jej 

ignoruji“. Google reaguje obdobně: „the“ is a very common word and was not included 

in your search.  

 

Škodící slova (poison words)  

Jedná se o slova, která sniţují hodnocení příslušné stránky na určitý dotaz. Pro 

uţivatele, který nechce obchod, ale stránku s recenzí produktu je škodícím slovem 

koupit, cena, prodej... (v angličtině buy, sell, price...). Samozřejmě, ţe škodící slova 

mohou být i v recenzi produktu, ale tam bývají většinou pouze v textu. Z toho důvodu 

některá škodící slova na určité téma vadí pouze v titulku nebo v URL. Obchodní slova 

škodí, pouze pokud uţivatel nechce obchod, otázkou je jak to vyhledávače mohou 

zjistit. Buď uţivatel musí vybrat nechci obchod (třeba pomocí -obchod) anebo to nějak 

vyhledávač zjistí přímo z dotazů. Pokud například uţivatel zadá do vyhledávače název 

produktu recenze, asi těţko bude chtít něco koupit.  



 

Zvláštní kategorií jsou škodící slova spojená se sexem. Obecně se předpokládá, 

ţe pokud uţivatel něco hledá, nechce stránky se sexem, takţe na ně jsou dosti často 

uvaleny speciální filtry, které stránku úplně vyřazují nebo minimálně sniţují hodnocení. 

Samozřejmě filtr se neuplatní v případě, ţe uţivatel hledá přímo tato škodící slova.  

Další škodící slova mohou být například katalog, fórum, adresář, kontakt, 

odkazy atd. (samozřejmě v zahraničních vyhledávačích anglické ekvivalenty). Tato 

škodící slova se často zdůvodňují tím, ţe uţivatel nehledá odkaz, nebo katalog, ale 

přímo určitou stránku (stránky s odkazy bývají zneuţívány odkazovými farmami). Fóra 

také byla pouţívána k umělému zvyšování PageRanku. Ţádný oficiální seznam 

škodících slov samozřejmě není.  

 

Optimální počet klíčových slov v textu stránky  

Vyhledavače neurčují důleţitost klíčového slova na stránce podle jeho četnosti, 

ale podle hustoty výskytu klíčového slova. Hustota slova na stránce tedy vyjadřuje podíl 

jeho četnosti (počtu výskytů) ku celkovému počtu slov celého textu. Pro klíčové slovo 

se za optimální většinou povaţuje hustota mezi 2 aţ 7 %. Pokud hustota převýší určitou 

hodnotu (pro kaţdý vyhledávač jinou) můţe to mít záporný efekt. Hovoří se o takzvané 

přeoptimalizaci neboli OOP (Over Optimized Penalty).  

Počet výskytů klíčového slova = Hustota slova / Celkový počet slov  

Hustota klíčových slov bývá často přeceňována, zdaleka však nepatří mezi 

nejdůleţitější kritéria. Pro počítání hustoty slov existuje na webu celá řada nástrojů, 

mezi ty lepší patří například Keyword density analyzer. Optimální počet slov na stránce 

lze zjistit tak, ţe začneme na malé hustotě (2 procenta) a postupně přidáváme klíčová 

slova (zvyšujeme hustotu). Po přidání jednoho slova je nutné počkat, aţ se změna 

projeví v testovaném vyhledávači (například v Googlu). Pokud se stránka posunuje 

nahoru, lze hustotu dále zvyšovat. Bohuţel existuje celá řada dalších vlivů (změny na 

ostatních stránkách), které není moţné úplně odstínit. Navíc tento postup můţe trvat 

neúměrně dlouhou dobu, za kterou můţe být ideální hodnota vyhledávačem změněna.  

 

Klíčová slova na začátku tagu (stránky)  

Čím blíţe je slovo od začátku tagu (stránky), tím má větší důleţitost. Vzniká tak 

ale problém, zda například v tagu Title pouţít Internetové knihkupectví Jasminka a nebo 

Jasminka - Internetové knihkupectví. Z hlediska optimalizace je lepší pouţít první 

variantu, z hlediska budování značky je jednoznačně lepší druhá. Začátek tagu Title se 

totiţ ukazuje například v taskbaru, kde je uţivateli neustále na očích.  

Vţdy je nutné mít na paměti, ţe webové stránky se vytváří primárně pro lidi a ne 

pro vyhledávače. Optimalizace nikdy nesmí vypadat jako by tam nepatřila. Umístit 

klíčová slova na začátku stránky (tag body) lze celkem jednoduše udělat pomocí CSS 

stylů.  

 



 

Klíčová slova v URL  

Většina vyhledávačů přikládá URL hodně velký význam. Je tedy vţdy uţitečné 

mít klíčové slovo v URL. Větší význam mívá doménové jméno neţ zbytek URL. 

Osobně si však nemyslím, ţe je dobré mít jako jméno domény obecný vyhledávaný 

výraz. Lze se o tom jednoduše přesvědčit, je lepší název Google a nebo Searchengine? 

Searchengine bude jistě vyhledávanější slovo, ale značka je značka. Přece jen, má snad 

někdo název webové stránky vyhledávač? Co se týká zbytku URL za lomítkem, tak zde 

ţádné dilema není. Vţdy je tam uţitečné mít klíčová slova, která se oddělují znaky - 

(mínus) a / (lomítko). Podtrţítko (_) slouţí jako spojovací znak. Vyhledávač čte 

prodejnu_odevu jako prodejnuodevu (Činí tak například Google. Ve výsledcích sice 

označí prodejnuodevu, ale je to pouze označení.). Nic se ale nemá přehánět, čím kratší 

URL je tím lépe. Takţe v ţádném případě nedoporučuji URL typu www.prodej-realit-

brno-praha-inzerce-zdarma.cz.  

 

Vlastní obsah  

Obsah je na webu to nejdůleţitější. Většinou platí, ţe čím kvalitnější obsah tím 

méně optimalizace je potřeba. Protoţe na stránku s kvalitním obsahem častěji lidé 

odkazují. Obsah se píše vţdy pro uţivatele a ne pro vyhledávače, měl by tak být co 

nejvíce přirozený.   

Čím více kvalitního a aktuálního obsahu na webu je, tím více uţivatelů z 

vyhledávačů můţe získat. Web, který má 10 stránek s kvalitním obsahem můţe získat 

například 30 kliků z vyhledávačů denně. Web, který má 1000 stránek s kvalitním 

obsahem můţe získat 300 a více kliků za den (čísla jsou uvedená pouze pro názornost, 

počet kliků z vyhledávačů záleţí na mnoha faktorech, například také na tématu webu). 

 

Metody SEO 

 

Off Page faktory je vše co není přímo na optimalizované stránce, hlavně tedy 

všechny odkazy, které směřují na danou stránku. Tímto se nemyslí jen odkazy z cizích 

stránek (webů), ale samozřejmě i z webu vlastního. V podstatě všechny spočítané 

odkazy podle důleţitosti v sobě vyjadřuje ranking stránky.  

 

PageRank  

PageRank je obchodní značka, která patří Googlu. Byl vyvinut jako číselný 

systém hodnocení relativní důleţitosti webových stránek. Vytvořili ho zakladatelé 

Googlu Larry Page a Sergey Brin na Standford University v Kalifornii. Koncept který 

pouţili byl jejich vlastními slovy „to calculate the uniquely democratic nature of the 

web by using its vast link structure as an indicator of an individual page's value“.  

Dále by se šlo věnovat oblastem, které jsou vzhledem k účelu textu zbytečně 

podrobné (např. Algoritmus PageRanku, Model náhodného surfaře, Toolbar PageRank, 

Skutečný PageRank, Tématicky a předmětově orientovaný PageRank, Model 



 

inteligentního surfaře, Topic-Sensitive PageRank, BadRank a PageRank 0, Rozdělení 

interního PageRanku, Klikavost na vyhledávané slovo, robots.txt atd.). 

 

Zakázané metody v SEO  

Některé techniky optimalizace jsou neetické, a z toho důvodu jsou vyhledávači 

penalizovány.  

 

Co lze považovat za spam  

Většinou jde o to jakým způsobem je daná technika pouţita. Ne všechny 

techniky jsou nutně spamem.  Obecně se dá říci, ţe jde o techniky na oklamání 

vyhledávačů, z kterých neprofituje uţivatel.  

 

Skrytý text nebo odkazy  

Text, který má stejnou barvu jako barva pozadí se nazývá skrytý text (pro 

uţivatele je neviditelný). Myslet si, ţe takhle se dá zlepšit pozice na určité slovo, je 

mylné. Můţe to platit krátkodobě, ale můţe být celá řada lidí, kteří nahlásí stránku se 

skrytým textem pomocí spam reportů. Zbavit se poté penalizace není jednoduché a 

zabere to čas. Skrytý text v menu, který se objevuje po najetí ukazatele myši na menu 

není rozhodně spamem. Menu totiţ v tomto případě uţivatel vidět můţe. Za skrytý 

odkaz se povaţuje ten, ze kterého není patrné, ţe jde o odkaz. Má tedy stejnou barvu 

jako obyčejný text, je schován v tečkách na konci vět, v malých obrázcích atd.  

 

Malý text  

Jedná se o text, který je často umisťován na konec stránky. Je natolik malý, ţe 

ho uţivatel není schopen přečíst. Tato technika se začala rozšiřovat, co začaly první 

pokusy s automatickým rozpoznáním skrytého textu.  

 

Klamná a často opakovaná slova  

Za klamná slova jsou povaţována ta, které nemají nic společného se skutečným 

obsahem stránky. Příkladem by mohlo být pouţití slova „sex“ na stránce internetového 

obchodu prodávajícího kancelářské potřeby. Další neetickou moţností je časté 

opakování slov, například jedno slovo pouţité dvacetkrát za sebou. To je sice také 

moţné povaţovat za spam, ale navíc to ani nepomáhá dosáhnout lepších výsledků. 

Kaţdé slovo má totiţ na stránce určitou váhu (jak často se opakuje, v textu v 

nadpisech…). Pokud to přesáhne například 20 procent, tak nastává přesně opačný efekt, 

neţ bylo opakováním zamýšleno.  

 

Cloaking  

Cloaking znamená vytváření speciálních stránek pro vyhledávací roboty. 

Například pokud se Google robotu podsouvá jiná stránka neţ běţnému uţivateli, tak se 

tomu říká cloaking. Spameři to dělají z důvodu, aby Google dobře indexoval určité 

slovo. Podstrčená stránka je speciálně optimalizovaná pro určitý vyhledávač. Ten ji pak 



 

zaindexuje a moţná zobrazí na prvním místě. Teoreticky by se pro kaţdý vyhledávač 

mohla vytvořit speciální stránka optimalizovaná pro něj. Za cloaking se nepovaţuje, 

pokud se uţivateli, který pouţívá Operu, dává trochu jiné HTML (CSS), neţ tomu co 

pouţívá Explorer. V tomto případě jde totiţ pouze o různé formátování stejného obsahu.  

 

Odkazové farmy  

Odkazové farmy vznikly krátce po tom, co se objevil Google. Spameři totiţ brzy 

přišli na to, jakou váhu má PageRank, a tak se ho snaţili uměle zvyšovat. Tento způsob 

se prováděl pomocí prolinkování velkého mnoţství webů dohromady, a tak vznikly 

první odkazové farmy (link farms). V současné době kdy existuje takzvané špatné okolí 

stránky s PR0 je to velmi nebezpečná technika. Proto je vţdy vhodné zváţit, s kým se 

odkaz vyměňuje. Google totiţ penalizoval účastníky většiny farem nulovým 

PageRankem. 

 

Klamné přesměrování  

Klamné přesměrování je odkaz, který přesměruje uţivatele na jinou stránku, neţ 

na tu na kterou se domníval, ţe tento vede. Pokud se to převede do extrému, na stránce 

je umístěn odkaz, ze kterého si uţivatel myslí, ţe po kliku se dostane ke koupi zubního 

kartáčku, ale odkaz ho přesměruje na pornografickou stránku.  

 

Doorway pages  

Doorway pages znamená vytvoření více stránek, které nemají jako takové jiný 

účel, neţ směřovat na domovskou stránku, a tak zajistit její lepší pozici. Za doorway 

pages není povaţováno registrace domény druhého řádu pod více národních domén 

(například .cz, .com. .eu), coţ se dělá z důvodu, aby majitel doménového jména za rok 

nezjistil, ţe jméno někdo zaregistroval pod .eu jen z důvodu, ţe ho chce zpětně prodat. 

Je to čistě ochrana značky (názvu stránky).  

 

Duplicitní web nebo stránky  

Duplicitní stránka je ta, která má stejný obsah jako některá další stránka na 

webu. Není jediný důvod, proč by vyhledávače měli zobrazovat duplicitní stránky ve 

výsledcích vyhledávání více neţ jednou, ale je fakt, ţe ne vţdy se jim to daří. V případě 

nahlášení tohoto případu nedochází většinou k penalizaci, ale spíše k překontrolování 

algoritmu pro kontrolu zobrazení duplicitních stránek.  

Duplicitní stránky mohou vznikat i nepozorností. Například nedůsledným 

pouţíváním stejných URL. Mezi nejznámější příklady patří stránky, na kterých se 

listuje. Při odkazu na první stránku se pouţívá www.example.com/category nebo 

www.example.com/category/0. Při programování se dosti často zapomíná, ţe to jsou 

dvě stránky s duplicitním obsahem.  

 



 

Tapetování katalogů duplicitními doménami  

Jedná se o pořízení více domén se stejným nebo jen trochu odlišným obsahem za 

účelem vícenásobné registrace do jedné sekce katalogů. Tím se následně zvyšuje 

PageRank. Katalogy by měly na tento spam reagovat vymazáním duplicitních stránek 

(ne vţdy se jim to bohuţel daří). Například i na Seznamu, jsou v některých kategoriích 

duplicitní servery s jinou URL. V tomto případě je nejrychlejší metodou, napsat na 

technickou podporu ţádost o vyřazení duplicitního záznamu. Například Seznam 

většinou reaguje do dvou dnů vymazáním.  

 

Jiné klamné taktiky vedoucí k zmanipulování vyhledávačů  

K dobrým výsledkům vedou dvě cesty. Na jedné straně je moţnost pouţití 

etického SEO přístupu, a na druhé pouţití spamu. Obě cesty něco stojí. Náklady na 

spam by se mohly zdát na první pohled menší, ale není tomu tak. Při pouţití spam 

taktiky vţdy hrozí propad z předních pozic někam úplně dolů z důvodu, ţe to někdo 

odhalí (konkurence nebo přímo vyhledávač). Takţe aţ se na to přijde a stránka bude 

penalizována, bude nutné pracně spam ze stránky odstraňovat nebo registrovat úplně 

novou stránku (vyhledávač nemusí penalizaci zrušit ani po odstranění spamu). 

Představa, ţe někdo pouţije spam taktiku například při programování webových stránek 

pro velké firmy nebo banky jako jsou Škoda auto, Baťa, KB nebo ČS a ty si pak budou 

muset zaregistrovat novou doménu, je absurdní. Ale i pro malou stránku můţe spam 

způsobit propad návštěvnosti a negativní popularitu.  

 

Cybersquatting  

Cybersquatting znamená registrace doménového jména za spekulativním 

účelem. Krásný příklad je registrace domény Google.cz, na které se nenachází 

vyhledávač Google. Je pouze na Googlu zda danou stránku penalizuje. Pokud tak učiní, 

můţe se BadRank rozšířit na všechny stránky v okolí Google.cz 

 

Zdroj: SMIČKA, R. Optimalizace pro vyhledávače – SEO. 1. vyd. Dubany: Jaroslava 

Smičková, 2005. 122 s. ISBN 80-239-2961-5 



 

Příloha č. 8 – Etický kodex optimalizace pro vyhledávače (SEO) 

 

Etický kodex SEO nabízí pravidla, kterými by se měl řídit každý SEO konzultant 

nebo SEO agentura. 

 

SEO konzultant nesmí úmyslně poškodit klienta. To zahrnuje nepouţívání 

technik či postupů (bez přiměřené péče), které jsou známy, ţe vedou k odstranění webu 

klienta z indexů vyhledávačů či katalogů nebo které je činí neúčinnými. Příslušná 

věrnost standardům musí být adresována přes Robots Exclusion Standard.  

 

SEO konzultant nesmí úmyslně porušit ţádná publikovaná či uplatňovaná 

pravidla vyhledávačů či katalogů. Je známo, ţe pravidla a směrnice se často mění. Při 

změně je SEO konzultant povinen bez prodlení učinit vhodné kroky, aby vyhověl 

novým změnám u všech svých klientů. Pokud pravidla a směrnice nejsou zcela jasná, 

SEO konzultant nesmí pouţívat potencionálně nebezpečně techniky a postupy do doby, 

kdy si bude jistý, ţe neporušuje pravidla.  

 

SEO konzultant nesmí úmyslně oklamat, ublíţit, či se dotknout cti spotřebitele. 

Všichni jednotlivci pouţívající vyhledávače k návštěvě webu nesmí být klamáni 

informacemi zveřejněnými pro vyhledávače či vyhledávači, nebo poškozeni či uraţeni 

po vstupu na klientův web. To zahrnuje i techniky, kdy stránky klienta lákají na klíčová 

slova, které nesouvisí s pravým obsahem klientových stránek (technika „bait and 

switch“). Klientovy stránky musí být jasně a podstatně asociovány s optimalizovanou 

frází. Nesmí se ani pouţívat techniky, které by mohly být uráţlivé k cílovým 

návštěvníkům.  

 

SEO konzultant nesmí úmyslně porušit ţádný zákon. To zahrnuje úmyslné a 

opakované porušování obchodního práva a práva duševního vlastnictví (copyright, 

trademark, servicemark) nebo práva týkající se spamu, a to včetně všech zákonů, které 

platí v zemích, v kterých se snaţí web zákazníky oslovit.  

 

SEO konzultant nesmí špatně prezentovat (podvrhovat) obsah klientových 

stránek. To zahrnuje zobrazování různých verzí webových stránek různým uţivatelům, 

kromě případů, kdy se informace upravují pro potřeby prohlíţečů, jazyka uţivatele či 

specifických potřeb produktu. Obecně řečeno, všechny poţadavky na dané URL by 

měly serverem vygenerovat identický HTML kód.  

 

SEO konzultant nesmí prezentovat práci jiných jako svou vlastní. To zahrnuje i 

případy, kdy vezme práci jiných z části nebo v celku a vydává ji jako vlastní. SEO 

konzultant nesmí vytvářet přesné kopie práce jiných (namísto vytváření vlastní práce) 

bez předchozího souhlasu zúčastněných subjektů.  

 



 

SEO konzultant nesmí zkresleně či lţivě prezentovat vlastní schopnosti, 

vzdělání, školení, certifikáty, spojení s obchodními skupinami, technické zázemí či 

zkušenosti. To zahrnuje kvantifikovaná prohlášení k projektovým plánům, historii 

práce, zdroje společnosti (zaměstnanci, vybavení, patentované produkty) a seznamy 

klientů. Garance musí být omezeny jenom na věci, nad kterými má SEO konzultant 

jasnou a dostatečnou kontrolu.  

 

SEO konzultant se nesmí dostat do konfliktu zájmů bez předchozího oznámení 

všem zúčastněným stranám. To zahrnuje upřednostňování jednoho klienta před druhým 

na konkurenčních slovech z osobních důvodů. S kaţdým klientem musí SEO konzultant 

jednat stejně a všem poskytovat stejné nejlepší moţné sluţby v jejich optimalizaci.  

 

SEO konzultant nesmí vzbuzovat v klientovi přehnaná očekávání. To zahrnuje 

přijetí více neţ přiměřeného počtu klientů, kteří mají stejná, tedy konkurenční, klíčová 

slova, a tvrzení, ţe všichni budou na předních pozicích ve vyhledávačích. Součástí je i 

tvrzení, ţe výsledků můţe být dosaţeno v nepřiměřeně krátkém čase. SEO konzultant 

musí při svých tvrzeních vycházet z podmínek vyhledávačů, klientova webu a 

konkurence.  

 

Všichni SEO konzultanti musí nabízet svým klientům interní i externí procedury 

k řešení sporných případů ve vzájemném vztahu. To zahrnuje publikovaní adresy a 

telefonního čísla na hlavních stránkách webu SEO konzultanta, uvedení odkazů na 

příslušné autority na prominentních místech webu SEO konzultanta a takové smlouvy, 

která zahrnuje oddíly o řešení sporných případů.  

 

Všichni SEO konzultanti budou chránit tajemství a anonymitu svých klientů, 

především pak privilegované informace. Mohou zveřejnit skutečnosti, které obsahují 

pochvalná vyjádření o SEO konzultantovi. Všichni pracovníci SEO jsou zavázáni 

chránit informace, které nejsou všeobecně známé a jejichţ zveřejnění by mohlo klienta 

poškodit. SEO konzultant nebude zveřejňovat jméno klienta, logo klienta, tiskové 

zprávy a další informace o tom, ţe SEO konzultant pro klienta pracuje, bez výslovného 

souhlasu klienta.  

 

Všichni SEO konzultanti budou pracovat podle svých nejlepších schopností k 

zlepšení či udrţení pozic klientových stránek ve vyhledávačích. SEO konzultant uzavírá 

s klientem dohodu o poplatcích za zlepšení a udrţení pozic. SEO konzultant se zavazuje 

vyuţít vhodné a povolené techniky a postupy k zlepšení a udrţení pozic stránek svého 

klienta s vědomým změn technologií vyhledávačů, konkurence a potřeb stránek klienta.  

 

Zdroj: NĚMEC, R. Etický kodex optimalizace pro vyhledávače (SEO). [online]. 2004 

[cit. 2009-03-11]. Dostupné z: <http://www.robertnemec.com/eticky-kodex-seo/>

http://www.robertnemec.com/eticky-kodex-seo/


 

Příloha č. 9 – Dnešní zapojení sítě Internet na území ČR 

 

Po roce 1992 se do ČR dostává internet. Dnešní zapojení sítě v České republice 

má 2 základní uzly, které jsou připojeny ze zahraničí: jeden je v Praze, druhý v Brně a v 

Praze je přepojovací centrum NIX (tj. místo, kde je připojena většina sítí, které jsou v 

České republice připojeny). CESNET má záloţní linky takové, ţe pokud by se stalo, ţe 

by trasa byla mezi Prahou a Brnem nedostupná, není problém, aby z Brna komunikoval 

přes SANET (na Slovensko), na Slovensku se propojil někudy jinudy do Geántu a vrátil 

se do Prahy. Propojení mezi Prahou a Brnem má maximální rychlost 20Gb/s, ostatní 

trasy jsou povětšinou 2.5 Gb/s. V případě výpadku tedy bez zásahu lidí můţe síť nadále 

pokračovat. K tomu, ţe je to síť akademická - CESNET jako takový je skutečně určen 

pro výzkumné a vzdělávací instituce, poskytuje také komerční připojení, s tím souvisí i 

jistá pravidla - cíle. Není tedy moţné po této síti provádět komerční činnost, která by 

nesouvisela s výzkumem či provozem těchto institucí. 

 

xDSL 

Zkratka DSL (Digital Subscriber Line – digitální účastnická linka) je 

technologie schopná dosahovat na obyčejném vedenm kroucené dvoulinky vysokých 

rychlostí a to aţ po 52 Mb/s. Písmeno x před DSL udává, o kterou z technologií 

digitálního přenosu se jedná. U nás se technologie xDSL začala rozvíjet, protoţe je u 

nás telefonní vedení formou kroucené dvoulinky relativně rozvinuté a plošné. Přenos 

dat pomocí klasického 56K analogového modemu se časem ukázal jako zdaleka 

nevyhovující pro všechny aplikace. Zlepšení nastalo zavedením sluţeb ISDN, s jejich 

pomocí mohl uţivatel pouţívat telefonní linky. Kaţdou s datovým tokem 64 Kb/s a v 

případě potřeby je sloučit. 

Teprve ale technologie xDSL přinášejí do přístupových sítí ke koncovým 

zákazníkům nové moţnosti. Klasické dial-up připojení pracuje na principu modulace 

signálu na frekvenčním rozsahu 4kHz, dále se tohle frekvenční pásmo dělí na 256 

nezávislých subpásem, po nichţ je přenos realizován. Tato varianta modulace se 

jmenuje DTM (Discrete Multi-Tone). U linky xDSL je přístup do tohoto systému u 

zařízení nazvaného POTS (Plain Old Telephone Service) splitter - oddělovač 

standardních telefonních sluţeb. Toto zařízení odděluje standardní telefonní hovor od 

ADSL sluţby, takţe obojí lze přenášet po jediném vedení. 

 

ADSL 

ADSL značí asymetrickou DSL (data jedním směrem proudí rychleji, neţ ve 

směru opačném - v případě připojení k internetu stahujete data rychleji, neţ vysíláte 

poţadavky). Protoţe se pro ADSL pouţívá vyšší frekvenční pásmo neţ pro klasický 

telefonní hovor, je moţné na stejném vedení současně provozovat standardní 

analogovou telefonní linku nebo ISDN přípojku. U ADSL mohou proudit data k 

uţivateli rychlostí 8 Mb/s, od uţivatele pak rychlostí aţ 1 Mb/s. V ČR je moţnost 

nasazení ADSL na existující místní smyčky omezena tím, ţe jejich výlučným 



 

vlastníkem je prakticky všude Český Telecom. Teno začal nabízet připojení ADSL jiţ v 

roce 2001, v té době se jednalo pouze o veřejně zkoušený projekt. 

 

ADSL LITE 

Jedná se o jakousi odlehčenou verzi základního ADSL označovanou jako G.Lite. 

Maximální přenosová rychlost 1,5 Mb/s v downstreamu je plně dostačující pro méně 

náročné uţivatele a díky jednoduššímu a levnějšímu provedení má větší šanci na 

rozšíření i do domácností. 

 

R-ADSL 

Jinou verzí ADSL je pak tzv. R-ADSL Rate-Adaptive DSL (Rate-Adaptive 

DSL). Jedná se o stejnou technologii jako v případě základní ADSL, ale na rozdíl od ní 

je R-ADSL schopna analyzovat stav komunikační linky a jejímu momentálnímu stavu 

také přizpůsobit přenosovou rychlost (kvalita přenosu záleţí na délce a na kvalitě 

provedení telefonní linky vedoucí k ústředně). Přitom přenosová rychlost na lince se 

mění buď podle jejího stavu při sestavování spojení, anebo během přenosu na základě 

signálu z ústředny. 

 

IDSL 

Technologie IDSL (ISDN Digital Subscriber Line) se od ADSL liší především 

tím, ţe neumoţňuje přenášet vedle dat i hlas. Uţivatelům je k dispozici datový kanál o 

přenosové rychlosti aţ 144 Kb/s (součet dvou datových kanálů o přenosové rychlosti 64 

Kb/s a jednoho řídicího kanálu o kapacitě 16 Kb/s). IDSL pouţívá stejnou metodu 

modulace přenosu jako ISDN, ale liší se od ní tím, ţe není zaloţená na vytáčení (tudíţ 

není nutné sestavovat spojení v ústředně). Pro připojení modemů IDSL je vyuţíván 

jeden pár vodičů s rozhraním ISDN BRI. 

 

HDSL 

Hlavní vlastností tohoto řešení je, ţe HDSL (High Bit-rate Digital Subscriber 

Line) na rozdíl od ADSL nabízí symetrické rozdělení přenosového pásma, tedy pro 

příjem i pro vysílání dat je přenosová kapacita stejná. Pomocí této technologie propojují 

telekomunikační firmy své ústředny mezi sebou. Technologie HDSL je nabízena ve 

dvou provedeních a to buď s přenosovou rychlostí 1,544 Mb/s, coţ odpovídá lince T1 

(USA), anebo 2,048 Mb/s, coţ odpovídá evropské lince E1. Důleţité je, ţe HDSL 

vyţaduje na rozdíl od ADSL dva nebo tři páry telefonních vodičů (při rychlostech 1,544 

Mb/s nebo 2,048 Mb/s), coţ ale znamená i podstatně vyšší spolehlivost přenosu dat. 

 

HDSL-2 

Určitou modifikací však prochází i HDSL. Uţivatelům se samozřejmě nelíbila 

nutnost vyuţívat více párů telefonních vodičů, a proto vznikla nová verze HDSL, totiţ 

HDSL-2. Ta předpokládá vyuţití pouze jednoho páru metalických telefonních vodičů 



 

při zachování stejných parametrů přenosu (tedy symetricky 1,544 nebo 2,048 Mb/s) a 

pro širší nasazení se jeví jako daleko zajímavější. 

 

SDSL 

SDSL (Symetric Digital Subscriber Line) je symetrická digitální účastnická 

přípojka. Obecně SDSL vyuţívá pro přenos pouze jednoho páru. Obvykle se jedná o 

symetrickou variantu ADSL, princip přenosu je obdobný jako u ADSL s tím rozdílem, 

ţe přenosové rychlosti pro downstream a upstream jsou tytéţ. Podobně jako ADSL 

můţe být provozována zároveň s analogovou či ISDN přípojkou. Přenosové rychlosti 

pro SDSL se pohybují od 144 do 2 320 Kb/s pro kaţdý směr. SDSL je vhodná pro 

rychlé datové připojení koncových uţivatelů, kde není nutné za kaţdou cenu udrţet 

konstantní přenosovou rychlost 2 Mb/s. 

 

VDSL 

Jednou z nejperspektivnějších technologií do budoucna je technologie VDSL 

(Very High Bit-Rate Digital Subscriber Line). I kdyţ v tuto chvíli není tato technologie 

masivně instalována, řada firem ji povaţuje do budoucna za klíčovou. Podobně jako 

technologie ADSL je i VDSL zaloţena na asymetrickém rozloţení přenosové kapacity, 

přičemţ pro „downstream“ je vyhrazena kapacita od 13 do 52 Mb/s, pro „upstream“ je 

to 1,5-2,3 Mb/s (VDSL však lze nastavit i pro symetrické přenosy pak je přenosová 

rychlost jednoho kanálu jedním směrem 34 Mb/s). 

Tyto přenosy lze realizovat u technologie VDSL prostřednictvím jediného páru 

telefonních vodičů, avšak oproti ADSL na podstatně menší vzdálenost maximálně asi 

1 250 metrů od telefonní ústředny. VDSL se hodí pro aplikace budoucnosti, kterými 

jsou například digitální televize, nebo VoD (Video On Demand) video na poţádání atd. 

 

CATV 

Další metodou připojení na území České republiky je připojení pomocí kabelové 

televize, známé téţ jako CATV. 

K zákazníkovi, který si objedná kabelový internet v bytě, kde je jiţ kabelová 

přípojka (např. pro televizi), přijde technik, který mu předělá zásuvku tak, aby 

obsahovala i konektor pro připojení kabelového modemu. Poté na ní kabelový modem 

koaxiálním kabelem připojí, na modem se pak připojí PC ethernetovým kabelem a poté 

se připojí k internetu v propojovacím panelu (typicky v patě domu). Kabelový modem 

vypadá jinak neţ běţné modemy pro telefonní rozvody, je podobný ADSL modemům, 

připojuje se na koaxiální rozvody a podobně jako u ADSL vyuţívá část volného 

frekvenčního rozsahu kabelu pro přenos dat a podobně jsou také frekvence obsahující 

jiný signál (v tomto případě televizní a radiový) předem odbočeny frekvenčním 

oddělovačem – splitterem, který je zaveden právě do propojovacího panelu. 

 



 

Další metodou připojení k internetu je dnes jiţ archaický, ale stále pouţívaný 

dial-up. Pouţívá klasickou kroucenou dvoulinku, vedenou telefonní firmou. Toto 

připojení pracuje na nejmenším frekvenčním rozsahu a je tím pádem nejpomalejší a 

nejméně spolehlivé. Telefonní společnosti si většinou účtují cenu připojení za kaţdou 

minutu strávenou připojením do sítě internet.
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Zdroj: HRUBÝ, J. Internet, připojení k němu a možný rozvoj. [online]. 2006 [cit. 2009-

02-11]. Dostupné z <http://www.internetprovsechny.cz/clanek.php?cid=167> 

http://www.internetprovsechny.cz/clanek.php?cid=167


 

Příloha č. 10 – Pravidla tvorby obchodního e-mailu 

 

Obecný návod na to jak vytvořit komerčně úspěšný e-mail neexistuje, existuje 

však řada vyzkoušených pravidel, které je dobré dodrţovat: 

 

 stanovení cíle – neboli čeho chceme dosáhnout rozesíláním e-mailu (jestli pouze 

návštěvu našeho webu, registraci do databáze zákazníků nebo přímo 

zákazníkovu objednávku zboţí) 

 

 pouţívání vhodné gramatiky a bezchybného pravopisu 

 

 přiměřená délka řádky, střídmé pouţívání verzálek, rozumná délka dopisu 

 

Obsah e-mailu by měl obsahovat několik vlastností. Měl by prodávat benefity. – 

tj. jakou nespornou výhodu zákazník získá, proč by měl navštívit náš shop a ne jiný. Je 

vhodné psát pro konkrétního zákazníka, neboť víme, jak vypadá a co si asi myslí, jak je 

starý, co preferuje, kde a jak bydlí. Text je vhodné poskládat tak, aby vypadal 

maximálně důvěryhodně – tzn. psát konkrétně a pravdivě. Titulek má za úkol přilákat 

pozornost k naší nabídce. Měl by být zajímavý a svůdný, aby se čtenáři zachtělo číst i 

zbytek textu. První věty je vhodné psát krátké, neboť čtenář většinou nebývá od začátku 

ve střehu. Dále je v obsahu dopisu vhodné soustředit se na jednu věc a nekličkovat mezi 

tématy, místo slohového cvičení je vhodnější umístit link na patřičnou prezentaci. 

Pokud komunikujeme se solidní klientelou, důvěryhodnost sdělení (a tedy i 

pravděpodobnost reakce adresáta) podtrhneme uvedením, jména, funkce a kontaktních 

údajů (např. adresa, telefon, e-mail). 

 

Mail by měl především vyvolat emoce, které akcelerují nákupní horečku. V prvé 

řadě zvědavost (to je funkce titulku, ale třeba i celkové úpravy nebo pouţité fotografie 

či obrázku). Další útoky na city podporující adresátovu odezvu jsou např.: 

 



 

Strach - to je důvod, proč lépe fungují časově omezené nabídky nebo apely na 

bezpečnost domova a péči o zdraví. 

 

Chamtivost - speciální akce, dárky, nízké ceny. Někteří lidé se ve jménu těchto 

sporných výhod stávají na čas vlky. Navíc dokáţí svým chováním inspirovat široké 

okolí k nákupním horečkám. 

 

Odpovědnost – zapojení zákazníků firmy do optimalizace prodeje na základě 

jejich názorů a připomínek. 

 

Důvěra - zákazníkům se nevyplácí lhát. Oboustranně prospěšný vztah je zaloţen 

na spolehlivosti a nepředstíraném zájmu. 

 

 

Zdroj: HRAZDILA, Z. Co byste měli vědět o e-mail marketingu – úspěšný komerční 

mail. [online]. 2004 [cit. 2009-02-11]. Dostupné z: <http://interval.cz/clanky/co-byste-

meli-vedet-o-e-mail-marketingu-uspesny-komercni-mail/> 

http://interval.cz/clanky/co-byste-meli-vedet-o-e-mail-marketingu-uspesny-komercni-mail/
http://interval.cz/clanky/co-byste-meli-vedet-o-e-mail-marketingu-uspesny-komercni-mail/


 

Příloha č. 11 – Vytvořte si vlastní synthy 

K vytvoření nejlepších synthů potřebujete správné fotografie. Tento průvodce vám 

pomůţe pochopit, jak fotit takové fotky, se kterými můţe Photosynth co nejlépe 

pracovat. Jeho pečlivé prostudování vás můţe ušetřit toho, ţe nasnímáte stovky obrázků 

a posléze zjistíte, ţe Photosynth je nedá dohromady tak, jak jste si to představovali.  

Rychlé tipy  

 Začněte v malém. Nejdříve si vyberte jednoduchý předmět, jako například kus 

nábytku nebo obraz. Během několika minut byste měli být schopni vytvořit 

skvělý synth o deseti fotkách, pokud se budete řídit těmito tipy. Teprve pak se 

dejte do něčeho náročnějšího.  

 Pamatujte si „Pravidlo tří”. Kaţdá část scény, kterou fotíte, by se měla objevit na 

nejméně třech jednotlivých fotkách pořizovaných z různých míst. Toto pravidlo 

tedy znamená, ţe pro vznik synthu budete muset fotit více, neţ byste fotili pro 

jiné účely.  

 Panorama jako první, pak se přesuňte okolo. Začněte tím, ţe pořídíte panorama 

celé scény, pak se přesuňte a berte další fotografie z různých úhlů a pozic. 

Pokud byste chtěli pouţít pro synth pouze panorama, nebudete mít tak dobrý 3D 

výsledek.  

 Překrývejte hodně, kdyţ fotíte panorama. Snaţte se mít alespoň 50% překrytí 

mezi jednotlivými fotkami.  

 Nefoťte z příliš ostrých úhlů.  Kdyţ se pohybujete okolo foceného předmětu, 

snaţte se pořizovat fotografii pokaţdé, kdyţ změníte úhel zhruba o 25 stupňů. 

Tak bude synth lépe vypadat. Fotky z ostřejších úhlů se tak dobře nesloţí.  

 Foťte scény s hodně detaily, různou strukturou a texturou. To je to, co dobře 

spojuje fotografie dohromady. Z jednobarevné zdi se proto synth vytvořit nedá. 

Například ale taková, která bude mít nalepené různé plakáty, bude naopak ve 

Photosynthu vypadat dobře.  

 Neořezávejte obrázky. To můţe Photosynth zmást.  

 Nezapomeňte nafotit celky. Tento typ fotografií ukazuje místo spolehlivěji, neţ 

fotografie pořízené pouze zblízka. Je dobré mít také detaily, ale určitě 



 

potřebujete také mít dobře objekt vašeho focení pokryt překrývajícími se 

fotografiemi pořízenými v širokém záběru.  

 Směr. Ujistěte se, ţe jsou všechny vaše fotky správně otočené před tím, neţ 

začnete vytvářet synth. 

Máte více času? 

 Studujte mistry. Věnujte čas tomu, ţe se podíváte na fotografie, které uţ byly 

pořízeny k vytvoření synthů, které vás zaujmou. Abyste se mohli podívat na 

všechny fotografie najednou, přejděte do „grid view”: 

.  

 Naučte se klávesové zkratky. Poslední část tohoto průvodce vysvětluje 

klávesové zkratky, včetně důleţitého tlačítka „Control”.  

Focení interiérů 

Začněte tím, ţe se postavíte doprostřed místnosti s kamerou nastavenou na široký záběr. 

Otáčejte se a zároveň pořizujte překrývající se fotografie. Dbejte na to, aby se po sobě 

jdoucí fotky překrývaly alespoň z 50%. Podle šíře vašeho objektivu tak budete muset 

pořídit celkem asi 15 – 30 fotografií.  

 



 

Aby se dal z této místnosti vytvořit dobrý 3D model, měli byste poté vyfotit 

překrývající se obrázky z kaţdého jejího rohu. Pro co nejlepší výsledek vyfoťte místnost 

také z prostředku kaţdé zdi.  

 

Nakonec se projděte po místnosti a vyfoťte různé zajímavé detaily. Dbejte na to, abyste 

k veškerým těmto detailům měli také fotografie brané ze střední vzdálenosti. Pokud 

například fotíte stěnu s obrazy a chcete pak pořídit fotku jednoho z nich, budete muset 

vyfotit několik fotek ze střední vzdálenosti, abyste pomohli Photosynthu dát vše 

dohromady. Podívejte se na fotografie dole.  

Pamatujte si, ţe byste se nikdy neměli přiblíţit k focenému objektu více neţ na 

poloviční vzdálenost bez toho, ţe ho ještě alespoň jednou nevyfotíte. To samé platí i 

obráceně, pokud se budete od foceného objektu vzdalovat.  

    



 

    

Přibliţujte se k předmětům, které vás zajímají, ale dbejte na to, abyste se k nim 

nepřiblíţili více neţ z poloviny bez toho, ţe byste je ještě znovu nevyfotili. (Copyright 

Christine Gedye 2008. Used with permission of the artist.)  

Takţe si pamatujte:  

 Začněte tím, ţe budete stát uprostřed místnosti a budete se obracet dokola, čímţ 

vytvoříte panorama s hodně překrytím v kaţdé fotce.  

 Pak foťte z rohů a prostředků stěn.  

 Vyfoťte si směsici celků, středních a detailních záběrů – čím větší výběr, tím 

lépe.  

 Pamatujte si „Pravidlo tří”: kaţdý záběr by se měl objevit na nejméně třech 

různých fotografiích. 

2D Synthy 

Kdyţ pořizujete překrývající se záběry 2D povrchu, Photosynth vytvoří jeho detailní 

synth. Pohybujte fotoaparátem tak, aby vţdy mířil čelně k předmětu před ním. Nemusíte 

ho fotit z různých úhlů, ale nic se nestane, pokud to uděláte.  

 

Focení 2D objektů  



 

Focení 3D objektů 

Je důleţité získat hodně velké překrytí kolem dokola foceného objektu. K vytvoření 

skvělého synthu vypouklého předmětu (např. vázy) budete muset pořizovat fotografie 

pokaţdé, kdyţ změníte úhel o zhruba 15 stupňů. Celkem tak budete potřebovat nejméně 

24 fotografií, abyste vázu vyfotili perfektně kolem dokola. Pokud vámi vybraný 

předmět není úplně vypouklý, budete potřebovat snímků ještě více.  

 

Focení 3D objektů  

Dbejte na to, aby byl střed předmětu uprostřed snímku a aby obrázek zachycoval celý 

objekt. Vyfoťte detaily. Tato technika můţe být pouţita k pořízení celého kruhu kolem 

objektu, nebo třeba jen oblouku.  

Chcete pouţít otočný stůl? 

Pokud máte předmět tak malý, ţe se můţe před kamerou otáčet na otočném stole, měli 

byste být schopni udělat fantastický synth. Pokud nemáte fotografický otočný stůl, 

buďte kreativní – můţete pouţít třeba kuchyňský otočný stůl. Tady jsou pravidla pro 

jeho pouţití:  

1. Dejte fotoaparát na stativ.  

2. Dejte předmět tak blízko přesnému středu otočného stolu, jak to jen bude 

moţné.  

3. Nastavte si fotoaparát tak, aby byl předmět uprostřed hledáčku a otáčejte 

stolkem, abyste zjistili, zda focený objekt zůstane stále v záběru, zatímco se 

bude točit.  



 

4. Velmi důleţité – dbejte na to, abyste při pohledu do hledáčku viděli za 

předmětem jen malou nebo raději ţádnou texturu. Viditelná textura, která se 

nehýbe, kdyţ se předmět otáčí, by mátla Photosynth. Nejlepší je pouţít kousek 

obyčejné jednobarevné látky nebo krabici, kterou umístíme za otočný stůl.  

5. Nebojte se pouţívat světla nebo blesk, pokud chcete. Photosynth je poměrně 

tolerantní k různým světelným podmínkám, takţe se nemusíte obávat, ţe jsou 

různé části předmětu při otáčení jinak osvětleny. 

A teď je na řadě ta lehčí část. Pořiďte fotografii, pak otočte předmětem ne více neţ o 15 

stupňů, pak udělejte další. Opakujte, dokud jste neotočili předmět o 360 stupňů. Není 

nutné být úplně přesní, ale měli byste vědět, ţe 15stupňové pravidlo zajistí poměrně 

dobré zobrazení vypouklých tvarů. Předmět, který má hodně hlubokých, úzkých 

prohlubní, nebo sloţité překrytí, bude dobré fotit s ještě menšími, neţ 15stupňovými 

mezerami.  

Kolem rohů 

Abychom si byli jisti, ţe nafotíme dobře roh v exteriéru, je nutné pořídit nejméně 9 

snímků. V příkladu dole jsou vidět spolehlivé shody mezi sousedícími obrázky (např. 1 

a 2), průměrné shody mezi páry, které jsou o dvě fota od sebe (např. 4 a 6) a ne příliš 

navazující, které jsou tři fota daleko od sebe (např. 4 a 7).  

   

                   foto 1                                     foto 2                                      foto 3  



 

   

                   foto 4                                      foto 5                                     foto 6  

   

                    foto 7                                     foto 8                                      foto 9  

Upravujete rádi své fotky? 

Pokud jste fotograf, který rád upravuje jas nebo třeba kontrast před tím, neţ svou práci 

ukáţe, udělejte to. 

Photosynth je pozoruhodně pruţný, co se týče různých barevných odstínů. Pokud 

budete chtít odstranit červené oči nebo upravit nějaké jiné nedokonalosti v části 

fotografie, neváhejte.  

Na druhou stranu následující aktivity Photosynth matou a měli byste se jich vyvarovat, 

pokud chcete dosáhnout dobrého výsledku.  

 Neořezávejte fotografie  

 Nedávejte vašim fotografiím ţádné geometrické tvary. Otočení fotek je 

povoleno.  

 Nezahrávejte si s vizuální texturou obrázků s filtry. “De-noising” můţe být ještě 

poměrně bezpečné pouţít, ale různé typy rozostření nebo jakékoli umělecké 

filtry téměř jistě ovlivní konečný výsledek.  

 Buďte velmi opatrní, co se týká pouţívání vodotisků (watermarks) nebo jakékoli 

aktivity, která by přidávala stejné překryvné znaky všem vašim fotkám. Pokud 



 

chcete, aby na nich byl váš copyright, pouţijte “type-in” políčka ve 

Photosynthu, nebo se podívejte na webu na “copyright FAQ”. 

Co NEdělat 

 

Vyvarujte se příliš ostrým úhlům a změnám ve vzdálenosti – např. zblízka pořízený 

snímek cedule se nemusí spojit s ostatními, pokud nejbliţší další foto bylo vyfoceno z 

30metrové vzdálenosti.  

Co NEfotit 

Některé předměty Photosynth zkrátka nemá rád. Tady jsou některé příklady toho, co 

pracuje dobře (je to tzv. “Synthy”) a co ne: 

Synthy Not Synthy 

 

 

 

Photosynth pracuje dobře s vizuálními 

texturami 

Photosynth nevěnuje pozornost 

hranám, rohům 



 

 

 

 

Věci, které jsou podobné, ale mírně 

odlišné, jsou v pořádku 
Ale stejné vzory Photosynth matou 

 

 

 

Jednoduché překryvy (jako např. jedna 

větev krycí druhou, jak se pohybujete 

okolo) 

jsou v pořádku 

Sloţité překryvy jsou ale 

problematické. 

Nepatrný pohyb fotoaparátu vytváří 

zcela odlišné snímky. 

  

Mnoho unikátních detailů umoţňuje 

tvorbu synthu.  

(Photosynth miluje Benátky) 

Opakující se motiv a lesklý povrch 

tohoto objektu jsou pro synth 

nevhodné. (Photosynth nemá rád 

Seattle Public Library) 

Zdroj: Vytvořte si vlastní synthy – Windows Live. [online]. 2008 [cit. 2009-03-11]. 

Dostupné z: 

<http://photosynthcz.spaces.live.com/blog/cns!F16DAAF0DEF1D21C!418.entry> 

http://photosynthcz.spaces.live.com/blog/cns!F16DAAF0DEF1D21C!418.entry
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