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Anotace  

Bakalářská práce pojednává o problematice bezdrátových sítí, problémech s rozsahem 

znalostí zákazníků v této oblasti, tvorbě internetových stránek a elektronickém obchodě. 

Obsahuje návody, postupy a potřebné informace, které jsou úzce spjaty s prosperitou 

firmy, jejím lepším postavením na trhu a rozšířením znalostí zákazníka. Výstupem 

práce je funkční návrh informačního portálu.    
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Abstract 

This bachelor´s thesis deal with problems about wireless networks, problems with 

customers´ awareness in this area, web sites creations and e-commerce. It includes 

directions, procedures and necessary informations that are closely associated with firm 

prosperity, better position on market and better customer´s awareness. Output of this 

thesis is functional design of information portal.  

 

Keywords 

Wi-Fi, PHP, HTML, JavaScript, CSS, WLAN, e-commerce, e-marketing, information, 

information portal 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografická citace práce:  

BEDNÁŘOVÁ, I. Návrh portálu pro zlepšení informovanosti zákazníků firmy. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008. 69 s. Vedoucí bakalářské 

práce Ing. Jiří Kříž, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušila 

autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským). 

 

V Brně dne 22. května 2008 

 

 

                                                                                                       ---------------------------- 

                                                                                                                    Podpis 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji vedoucímu práce Ing. Jiřímu Křížovi, Ph.D. za odborné vedení, cenné 

připomínky, náměty a konzultace, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce. 

 

 

 

 

 

 

 



Obsah  

 

1 Úvod.....................................................................................................10 

2 Vymezení problému a cíle práce.......................................................11 

2.1 Problém........................................................................................................... 11 

2.2 Cíl práce.......................................................................................................... 11 

3 Teoretická východiska práce.............................................................12 

3.1 Co je to HTML?.............................................................................................. 12 

3.1.1 Speciální programy pro HTML?............................................................. 12 

3.1.2 Příkazy HTML........................................................................................ 13 

3.1.3 Párové a nepárové tagy........................................................................... 13 

3.1.4 Vnořování tagů ....................................................................................... 14 

3.1.5 Struktura dokumentu............................................................................... 14 

3.1.6 Odkazy (hyperlinky) ............................................................................... 17 

3.2 Co je to CSS aneb formátování HTML? ........................................................ 17 

3.3 Co je to JavaScript? ........................................................................................ 19 

3.4 Co je to PHP?.................................................................................................. 20 

4 Analýza problému a současné situace ..............................................22 

4.1 O společnosti Wificentrum.com, s. r. o. ......................................................... 22 

4.2 Konkurence..................................................................................................... 23 

4.3 Zákazníci......................................................................................................... 23 

4.4 Elektronický marketing................................................................................... 23 

4.5 Současný elektronický obchod ....................................................................... 25 

4.5.1 Silné stránky ........................................................................................... 25 

4.5.2 Slabé stránky........................................................................................... 26 

4.6 Interní systém – Buxus ................................................................................... 26 

4.7 Analýza problému........................................................................................... 28 

4.8 Shrnutí nedostatků současného stavu ............................................................. 30 

4.9 Závěr analýzy.................................................................................................. 31 

5 Vlastní návrh řešení ...........................................................................32 

5.1 Obsah portálu.................................................................................................. 32 

5.2 Vzhled – design portálu .................................................................................. 32 



5.3 Zdrojový kód - popis....................................................................................... 34 

5.4 Rozbalovací menu........................................................................................... 36 

5.5 Konfigurátor.................................................................................................... 38 

5.6 Problémy s WLAN zapojením........................................................................ 44 

5.7 Celkový finální vzhled.................................................................................... 45 

5.8 Vize do budoucnosti ....................................................................................... 46 

6 Zhodnocení navrhovaného řešení.....................................................48 

6.1 Praktické využití ............................................................................................. 48 

6.2 Ekonomický přínos pro firmu......................................................................... 48 

6.3 Odhad nákladů ................................................................................................ 49 

7 Závěr....................................................................................................50 

8 Použitá literatura................................................................................51 

9 Seznamy...............................................................................................56 

9.1 Seznam použitých zkratek .............................................................................. 56 

9.2 Seznam tabulek ............................................................................................... 56 

9.3 Seznam grafů .................................................................................................. 57 

9.4 Seznam obrázků .............................................................................................. 57 

9.5 Seznam příloh ................................................................................................. 57 

10 Přílohy .................................................................................................58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

1 Úvod 

Informace je jednotka neobyčejného druhu, která nás doprovází po celý život. Je to 

nepostradatelná složka našeho života. Říká se, že správná informace je někdy 

k nezaplacení. V dnešní moderní a uspěchané době si většina z nás „chodí“ pro 

informace na internet, který je informacemi přímo přehlcen.  

 

Internet je fenoménem 21. století. Využívá toho mnoho obchodníků. Tak se zrodil i 

elektronický marketing, jehož prostřednictvím se domlouvá velká část obchodů 

(prodeje). Na internetových stránkách se nachází spousta elektronických obchodů, které 

nabízejí svoje služby nebo zboží. Celý tento návrh je směřován pro jeden z nich.  

 

Pomocí elektronického marketingu si nejen elektronické obchody činí neuvěřitelnou 

reklamu klidně i po celém světě, protože se jedná o celoplošnou reklamu. Nedostanete 

leták do schránky jen v regionu, ale po celém světě. 

 

Představte si komunikaci prostřednictvím bezdrátové technologie. Jistě získáte 

představu o perfektním mobilním světě, kde Vás nepoutají žádné „barevné žížaly“ 

(kabely) pevně k Vašim domovům a Vaší kabelové síti. Jenže dříve, než si takovýto 

luxus budete moci dopřát, budete muset zjistit, jak bezdrátové komunikace docílit i u 

Vás doma a to nelze jinak, než si získat informace.  

 

V průběhu mé školní praxe jsem navštěvovala firmu, která vlastní elektronický obchod. 

Objevila jsem zde problém, který se pokusím vymezit, analyzovat a navrhnout pro něj 

vlastní návrh řešení, ale o problému si povíme více v další kapitole.  
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2 Vymezení problému a cíle práce 

Tato kapitola je vymezena pro specifikování problému a celkového cíle práce, kterého 

autor hodlá dosáhnout.  

2.1 Problém 

Do firmy Wificentrum.com, s. r. o., která se zabývá prodejem hardwaru pro 

bezdrátovou technologii, chodí spousta zákazníků, kteří vyhledávají spolu se zbožím i 

odbornou radu. Zákazníci nejsou dostatečně technicky informovaní, proto nejsou 

schopni si zvolit, jaký výrobek přesně potřebují. Odborná rada se ale nachází 

v literatuře, kterou si není spousta lidí ochotna zakoupit. Dále ji lze najít i po částech na 

internetu. Takové poradenství naleznou lidé i u poskytovatele bezdrátových sítí, ale ten 

si za tyto rady nechá dobře zaplatit. Podle mého průzkumu, tedy praktickým 

dotazováním, jsem zjistila, že by tito lidé uvítali shromážděné informace s touto 

problematikou, které by je lépe nasměrovaly. Shromážděné informace by dle nich 

neměly být komerční, tedy propagující jen konkrétní značku zboží. Proto jsem se 

rozhodla tyto informace pro klienty poskytnout v dostupnější a ucelenější formě.    

2.2 Cíl práce 

Cílem této práce je zlepšit podvědomí zákazníků, vylepšit konkurenceschopnost firmy a 

ulehčit práci zaměstnancům. Práce je zaměřená na návrh informačního portálu s 

problematikou bezdrátových sítí pro zákazníky firmy Wificentrum, s.r.o. Pro splnění 

tohoto cíle je potřeba získat co nejvíce informací o problematice bezdrátových sítí a 

seskupit je do uceleného a uspořádaného celku, který bude obsahovat cenné rady a 

návody, které budou vhodně umístěné na informační portál. Návrh informačního portálu 

bude obsahovat několik nástrojů k usnadnění pochopení dané problematiky tak, aby 

zákazník před vstupem do prodejny alespoň tušil, co vše bude potřebovat. Částečně 

usnadní zákazníkovi výběr ve velkém množství druhů výrobků. 
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3 Teoretická východiska práce 

Kapitola je věnována nejdůležitější teorii, ze které bylo pro návrh informačního portálu 

čerpáno.  

  

3.1 Co je to HTML? 

HTML je jazyk, který internetovému prohlížeči říká, jak má internetovou stránku 

zobrazit na monitoru uživatele. Má přesně definovanou syntaxi (sled a způsob zápisu 

znaků), tato syntaxe ovšem není ve většině případů zcela dodržována, což ovšem 

nevadí, protože internetová stránka se zobrazí i v takovém případě, byť někdy ne příliš 

korektně. Zde je rozdíl oproti programovacím jazykům, kde musí být program napsán 

naprosto korektně, protože jinak nebude fungovat. (12)    

 

HTML stránka je vlastně textový soubor, který je přímo v původnímu tvaru 

zobrazována na internetu - nemusí být tedy kompilován do binární podoby. Co se týče 

češtiny, lze ji bez obav používat, HTML dokumenty totiž používají celou osmibitovou 

sadu ASCII. K zobrazení českých znaků na jiných platformách, než je Windows -  

stránky by měly obsahovat odskok na skript, který stránky on-line převede do jiného 

kódování (třeba kódovaní Latin2). Podle průzkumů ovšem převážná většina (kolem 

95%) uživatelů Internetu používá platformu Windows. (12)  

 

3.1.1 Speciální programy pro HTML? 

„Pro tvorbu HTML nepotřebujeme žádný speciální program (i když je to doporučeno), v 

nouzi postačí i poznámkový blok, který je standardně nainstalován ve Windows. Když 

tedy v poznámkovém bloku napíšete do prázdného souboru příkaz <b>Text, který se 

zobrazí</b> a uložíte jako soubor s příponou .htm nebo .html, a tuto stránku si poté 

prohlédnete v prohlížeči, text mezi tagy <b></b> bude zobrazen tučně. Speciální 

programy Vám dokáží při tvorbě HTML ulehčit mnoho věcí, umí například 

zkontrolovat platnost odkazů, vkládat příkazy pomocí menu (nemusíte je ručně psát), 

ověřit správnost syntaxe jazyka HTML či dokonce Vaši stránku "vytvořit" za Vás 

pomocí různých kouzelníků a pomůcek.“ 1 

                                                 
1 Interval. Kurz html: Úvodní seznámení s HTML [online]. [cit. 2008-02-20]. Dostupný z WWW: 

<http://interval.cz/clanky/kurz-html-uvodni-seznameni-s-html/>.   
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3.1.2 Příkazy HTML 

Příkazy jazyka HTML (tagy) říkají prohlížeči, jak má zobrazit internetovou stránku. Píší 

se do špičatých závorek <>. Lze tedy říci, že všechno, co je mezi špičatými závorkami, 

jsou příkazy HTML a co mezi nimi není, je text (obsah) stránky. Příklad:  <b>Text, 

který se zobrazí</b> - tag <b> říká prohlížeči, že text, který bude následovat, má být 

vyznačen tučně. Příkaz </b>  prohlížeči říká, že zde končí text vyznačený tučně. (12) 

 

3.1.3 Párové a nepárové tagy 

Existují dva druhy tagů: párové a nepárové. Liší se tím, že párové tagy musí být 

ukončeny stejným tagem, jenom je k němu přidáno lomítko. Nepárové tagy žádné 

ukončování nepotřebují - slouží k vložení nějakého prvku do stránky, třeba obrázku do 

stránky. Příklad:  <img src="nazev_obrazku.jpg"> - tento tag vloží do stránky obrázek 

definovaný v parametru src. Všimněte si, že samotná hodnota (nazev_obrazku.jpg) 

parametru src je uzavřena mezi uvozovkami. Tedy všechno, co je uzavřeno ve špičatých 

závorkách a není to klíčové slovo (znak) HTML, by mělo být uzavřeno v uvozovkách. 

V tabulce níže jsou uvedeny nejznámější tagy, které jsou k nahlédnutí také na stránkách 

http://www.jakpsatweb.cz/html/nejdulezitejsi.html. (12)  

 

Tag  Význam  Párový 

b  Tučné písmo Ano 

i  Kurzíva Ano 

p Odstavec Nepovinně 

a  Odkaz Ano 

img Obrázek Ne 

hr Vodorovná čára Ne 

br Zalomení řádku Ne 

h1, h2, h3 Nadpisy Ano 

body Tělo dokumentu + pozadí Ano 

title Titulek stránky Ano 

span Úsek textu Ano 

div Oddíl Ano 

tabulka 1: Nejdůležitější značky html  
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3.1.4 Vnořování tagů 

Jednotlivé párové tagy lze vnořovat podle libosti. V takovém případě by ukončovací 

tagy měly následovat v přesně opačném pořadí, než tagy uvozovací. (12)  

 

Příklad:   

„<FONT SIZE="2"><b>Nějaký text</b></FONT> - doporučené ukončení vnořených 

tagů.  

<FONT SIZE="2"><b>Nějaký text</FONT></b> - nedoporučené ukončení vnořených 

tagů.“2  

  

3.1.5 Struktura dokumentu 

Tabulku č. 2 naleznete také na stránkách http://www.jakpsatweb.cz/html/struktura.html. 

Tag Význam Párový Výskyt 

html Začátek HTML 

dokumentu 

Ano Na začátku souboru 

head Hlavička stránky Ano Na začátku souboru 

body Tělo stránky + 

definice pozadí 

Ano Za <head> 

<!-- --> Poznámka Ano Kdekoliv 

!doctype Specifikace DTD Ne Úplně na začátku 

souboru 

meta-tagy Popis Ne (v xhtml se 

musí ukončovat) 

V hlavičce 

dokumentu 

tabulka 2: Základní značky vymezující oblasti HTML souboru 

 html 

„Začíná a končí celý dokument. Veškerý další obsah musí být uvnitř. Jedná se o značku 

nepovinnou, většina prohlížečů si ji domyslí. Tag html nemá žádné atributy.“ 3 

                                                 
2 Interval. Kurz html: Úvodní seznámení s HTML [online]. [cit. 2008-02-20]. Dostupný z WWW: 

<http://interval.cz/clanky/kurz-html-uvodni-seznameni-s-html/>.   
3 Jak psát web. HTML: Struktura [online]. 2008 [cit. 2008-02-20]. Dostupný z     WWW: 

<http://www.jakpsatweb.cz/html/struktura.html>. 
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 head 

Hlavička dokumentu se nezobrazuje. Obsahuje nepovinné další tagy (title, meta, link, 

style, script, … ). Pokud v hlavičce použijete prostý text, v některých prohlížečích se 

zobrazí na začátku stránky! Tag head nemá žádné atributy. (23)  

 body 

Body je tělo dokumentu. Obsahuje veškerý zobrazovaný obsah stránky a je to párový 

tag. (23) 

 <!-- poznámka --> 

Všechno, co je v HTML souboru ohraničeno značkami <!-- a -->, je považováno za 

poznámku a nezobrazuje se. <!-- je tedy začátek poznámky, --> její konec. (23)  

 !doctype 

Specifikace DTD. Píše se úplně na samotný začátek souboru, ještě před značku <html>. 

Není to povinné, ale podle standardu značkovacích jazyků SGML a XML je vhodné 

strukturovanou formou říci, že tento dokument je HTML dokument; navíc se udává 

verze HTML, které dokument odpovídá. (21)  

 

HTML 4.01 definuje 3 základní definice DTD: 

⇒⇒⇒⇒ striktní: HTML 4.01 Strict DTD 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 

4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">  

⇒⇒⇒⇒ přechodovou: HTML 4.01 Transitional DTD 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 

Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">  

⇒⇒⇒⇒ s podporou rámců: HTML 4.01 Frameset DTD 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 

Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">. (21) 

Doctype pro XHTML  

Pro lidi, kteří se tím živí a musí být v obraze nebo pro ty, co chtějí být v obraze, je tu 

XHTML 1.0 resp. 1.1, které má taky tři definice DTD, korespondující s definicemi pro 

HTML 4.01:  

⇒⇒⇒⇒ striktní: 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

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

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

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

⇒⇒⇒⇒ s podporou rámců: 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">. (21)  

 

 meta-tagy  

Data popisující data. Zápis meta-tagů:  

<meta name="název meta tagu" content="popisek(obsah)">. (11)  

 

Výpis meta-tagů z tabulky č. 3 naleznete též na http://interval.cz/clanky/kurz-html-jak-

na-meta-tagy-v-html/. 

Meta-tag K čemu slouží 

Description Popisek stránky 

Keywords Klíčová slova 

Author Určuje autora stránky 

Copyright Definuje vlastníka autorských práv 

Generátor Název programu, ve kterém se stránky 

vytvářely 

Resource-type Význam pro indexovací programy 

Robots Význam pro indexovací roboty 

Content-type Určuje typ a druh kódování dokumentu 

PRAGMA Určuje zda dokument ukládat v lokální 

cache nebo ne 

Cache-control Určuje zda a jak uložit stránku v proxy 

Refresh Přesměrování prohlížeče nebo obnovení 

stránky 

Expres Určuje platnost stránky 

tabulka 3: Meta tagy 
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3.1.6 Odkazy (hyperlinky) 

Odkazy jsou nezbytnou součástí internetové stránky. Jak už sám název napovídá, jedná 

se o odkazování na jinou část dokumentu či na úplně jiný dokument. Odkazovat se 

můžete na část textu v aktuálním dokumentu, na jinou stránku na stejném serveru, nebo 

na stránku, která je umístněna úplně na jiném serveru. (12)   

 

Příklad:  <a href="http://www.stranka.cz">Libovolný název o 

stránce</a>  vytvoří následující odkaz Libovolný název o stránce, který Vás po 

kliknutí přenese na server stranka.cz. (12) 

 

3.2 Co je to CSS aneb formátování HTML? 

Každý text má obsah a formu. Když mluvím o formátu (formě) internetových stránek, 

myslím tím třeba barvu a velikost písma, pozadí, zarovnání atd., prostě všechno, co 

nepatří do obsahu. To je formátování. Protože se jazyk HTML vyvíjel, vznikaly časem 

různé způsoby, jak formátovat text. Proto dnes existují dva odlišné způsoby, jak v 

HTML třeba obarvit písmo nebo ztučnit text:  

 

1. Starší způsob používá přímo HTML tagy. (Například kurzíva se dělá pomocí 

tagů <i> a </i>: <i>kurzíva</i>). Pomocí tagů se některé věci nedají udělat. 

 

2. Novější způsob -- CSS styly -- používá tag <style> a obecný atribut "style", 

kterému se přiřazuje nějaká definice. Je to složitější, ale užitečnější a 

všeobecné.(24)  

 

CSS vzniklo kolem roku 1997. Zkratka znamená Cascading Style Sheets, česky 

"kaskádové styly". Kaskádové, protože se na sebe mohou vrstvit definice stylu, ale platí 

jenom ta poslední. (24)  

 

Nástin možností co CSS dovedou: 

 Nastavit libovolnou a přesnou velikost písma, p r o k l á d á n í , KAPITÁLKY  

 Udělat odsazení prvního řádku odstavce, zvětšit řádkování 

 Zrušit nebo zvětšit prázdný prostor po odstavci 

 Automaticky formátovat nadpisy (například všechny jednou barvou) 

 Zvýrazňovat odkazy po přejetí myší 
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 Udělat automaticky grafické odrážky 

 Určité části textu zneviditelnit, zprůhlednit nebo nezobrazit 

 Předefinovat grafický význam běžných tagů (například všechno, co je kurzívou, 

udělat i tučně) 

 Nastavit pozadí čehokoliv, stránky, tabulky ale třeba i odstavce; pozadí se 

nemusí opakovat a může mít přesnou pozici! 

 Umístit nějaký objekt (třeba kus textu) kamkoliv do stránky, může se to i 

překrývat 

 Přidat rolovací lišty, oříznout, orámovat, nastavit okraje 

 V kombinaci se skripty je dnes CSS nejmocnější zbraň pro "rozhýbání" stránek 

 Hlavní význam CSS spočívá v tom, že fungují hodně automaticky, přičemž se 

vzhled celého webu deklaruje jedním souborem. (24)  

 

Trojí použití CSS - styl se může deklarovat třemi způsoby: 

1. Přímo v textu zdroje u formátovaného elementu pomocí atributu style="...".  

2. Pomocí "stylopisu" (angl. "stylesheet") v hlavičce stránky. Stylopis je jakýsi 

seznam stylů. Je v něm obecně napsáno, co má být jak zformátováno, například 

že nadpisy mají být zelené. Do stránky se stylopis píše mezi tagy <style> a 

</style>. 

3. Použitím externího stylopisu (nejpoužívanější), to je soubor *.css, na který se 

stránka odkazuje tagem <link>. V souboru je umístěný stylopis. Hlavní výhoda 

je v tom, že na jeden takový soubor se dá nalinkovat mnoho stránek, takže pak 

všechny vypadají podobně. (24) 

 

„CSS nejsou součástí HTML, zapisují se zcela jiným způsobem. Hodnoty, které 

prohlížeč nezná, ignoruje. Komentáře ve stylopisech se dělají podobně jako v Javě mezi 

znaky /* a */. Dvě lomítka zde nefungují.“ 4  

 

Seznam css vlastností lze najít na http://www.jakpsatweb.cz/css/vlastnosti.html.  

                                                 
4 Jak psát web. CSS: Úvod [online]. [cit. 2008-02-20]. Dostupný z WWW: 

<http://www.jakpsatweb.cz/css-uvod.html>. 
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3.3 Co je to JavaScript? 

Ve slově JavaScript je slyšet základ slova, a to "skript". Co vlastně znamená slovo 

skript, když je řeč o webových stránkách? V zásadě jde o to, že pokud tvoříte čisté 

HTML stránky, musíte vše otrocky napsat, a Vaše stránky budou statické, beze změny. 

Jinak řečeno, takové stránky bez skriptů vypadají stejně včera, dnes i zítra. Aby bylo 

možné stránkám vdechnout život a změnu, začaly se vymýšlet různé skripty. Sloužily v 

zásadě ke dvěma účelům. Jednak k tomu, aby se ulehčilo psaní stránek (například skript 

automaticky doplní na konec stránky adresu firmy, aniž by jí autor stránky musel 

neustále pokaždé psát) a jednak k tomu, aby jste rozpohybovali Vaše stránky. Skript je 

tedy ve své podstatě program, který nějakým způsobem mění webové stránky. (15)  

 

V průběhu vývoje internetu bylo vymyšleno mnoho druhů různých skriptů, které 

bychom mohli rozdělit v zásadě na dvě velké kategorie. A to na skripty, které se 

provádějí na straně webového serveru a na skripty, které se provádějí na straně 

prohlížeče (klienta). Serverové záležitosti jsou spíše věcí profesionálů, takže se omezím 

pouze na některé zkratky takových skriptů: CGI, ASP, PHP. Naopak s klientskými 

skripty se může vyřádit v zásadě téměř každý, mezi ně patří zejména JavaScript. (15) 

 

Pomocí JavaScriptu můžete reagovat na člověka, vypisovat různá hlášení, měnit různé 

věci na stránce, můžete například napsat kalkulačku, provádět animace, vytvořit hru, 

přidat chodící hodiny do stránky, zkontrolovat, jestli čtenář správně vyplnil registrační 

formulář, přidat kalendář a mnoho dalšího. Jaký je rozdíl mezi Javou a JavaScriptem - 

Java je programovací jazyk, který má mnohem více možností, než JavaScript, ale o dost 

složitěji se používá. Java už při svém vzniku nebyla určena pouze do webových stránek, 

a je proto více univerzálnější. JavaScript vymyslela firma Netscape do svého prohlížeče. 

JavaScript měl mít možnosti Javy, ale s tím, že odbourá velkou část složitosti Javy. 

Odtud také dostal skript svoje jméno. JavaScript se hemží proměnnými, okny a 

formuláři. Syntaxe se píše mezi párový tag <script>. Více o syntaxích, proměnných, 

objektech a funkcích JavaSriptu lze nalézt na http://interval.cz/clanky/tajemny-a-

zahadny-javascript/ a souvisejících článcích. (15)  
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3.4 Co je to PHP?  

PHP je v současnosti velmi rozšířená technologie umožňující snadné programování na 

straně serveru (server-side programming), tedy jako html si stránku bez načtení na 

server neprohlédnete. Toho lze využít k tvorbě různých interaktivních webových 

stránek. Stručně lze říci, že skript napsaný v PHP je proveden na serveru podle 

zadaných kritérií a výsledek je odeslán volajícímu počítači stejným způsobem, jakým se 

odesílají běžné statické (XHTML) stránky. Jakmile je však stránka načtena klientem, 

pomocí PHP ji již není možné dále měnit. (10)  

 

Změnu stránky bez nutnosti jejího opětovného načtení provádíme skripty na straně 

klienta - například pomocí JavaScriptu. Výhoda těchto programovacích jazyků je v tom, 

že není třeba pro změnu stránky neustále obnovovat obsah stránky. Jejich veliké 

omezení však spočívá nejen v možnostech, ale také v jejich (ne)bezpečnosti. Protože 

skripty se vykonávají přímo na počítači uživatele, mohl by potenciální útočník bez 

problémů vykonat nebezpečný kód. Z tohoto důvodu jsou například v JavaScriptu 

vypnuty funkce, které by přímo pracovaly se soubory na HDD. Díky tomu se JavaScript 

využívá spíše pro okamžitou úpravu CSS kódu či jako "doplněk" při vytváření webové 

grafiky. Pro "opravdové" funkce internetových stránek se ale používají skripty na straně 

serveru. (10)  

 

„PHP je programovací jazyk umožňující procedurální i objektově orientované 

programování. Znalost objektově orientovaného programování (OOP) tedy může být při 

práci v PHP výhodou, není však nezbytnou podmínkou. PHP také patří mezi jazyky, 

kde například není nutné předem definovat typ proměnných, navíc jakákoli proměnná 

může kdykoli změnit svůj typ. Jednoduše řečeno, co se týče psaní kódu, z PHP při psaní 

skriptů "sálá" určitá volnost a neomezenost. Na druhé straně záleží plně na 

programátorovi, jaký si bude v kódu udržovat pořádek.“5  

 

 

 

 

                                                 
5 Interval. Co je to php [online]. [cit. 2008-02-20]. Dostupný z WWW: <http://php.interval.cz/clanky/co-

je-to-php/>. 
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Základní syntaxe: <?php … ;?> 

Proměnná: $ 

Přiřazení hodnoty: = 

Porovnání hodnoty: == 

 

Základní věci, bez kterých se v PHP neobejdete : 

 

1. Funkce v PHP: Ve složitějších skriptech, kde používáme některou část kódu na 

více místech, je vhodné si tento kód "obalit" - uložit do funkce. Každá funkce 

má své jméno, takže celý blok kódu uložený do funkce pak můžeme znovu a 

znovu používat voláním této funkce prostřednictvím jejího jména. 

2. Cykly v PHP: Součástí PHP je standardní výběr řídících struktur, spíše 

známých pod pojmem cykly nebo smyčky.  

3. Pole v PHP: Lidí, kteří se s polem při programování ještě nikdy nesetkali, již 

dnes existuje málo (samozřejmě ze skupiny těch, kteří již nějaký programovací 

jazyk používali). Pole jsou pro naše další snažení velmi důležitá, protože bez 

nich bychom (téměř) nebyli schopni pracovat s databází a vytvářet tak opravdu 

dynamické aplikace. 

4. Soubory v PHP: PHP má přímo v základní konfiguraci dobrou podporu pro 

práci se soubory. V dobách minulých se soubory hojně využívaly i jako 

náhražky databází, v dnešní době jim však nemohou konkurovat snad již v 

žádném směru. Jsou rychlé, pohodlné, přehledné. Nicméně soubory v žádném 

případě nejsou zbytečné. I v dnešní době se mohou využívat pro tvorbu 

jednoduchých diskusí, chatů apod. Další běžné využití souborů je ukládání 

konfiguračních proměnných, u kterých je někdy zbytečné ukládat je do databáze. 

5. Obrázky v PHP: PHP obsahuje podporu několika standardních funkcí, díky 

kterým lze s obrázky v rozumné míře pracovat. Samozřejmě, že na platformě 

PHP nevytvoříme aplikaci podobnou Adobe Photoshop, nicméně při silném 

zapojení JavaScriptu mohou být dosažené výsledky překvapivé. (14)  

 

Další syntaxe a podrobný popis a výpis pěti bodů výše uvedených naleznete v sekcích 

na http://php.interval.cz/skriptovani-v-php/. 
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Majitel 

(jednatel) 
Ekonomické 

oddělení 

Obchodní 

oddělení 

Sklad Oddělení 

zahr. obchodu 

Reklamační 

oddělení 

4 Analýza problému a současné situace  

Tato kapitola je věnována analýze problému, vysvětlení současné situace a v neposlední 

řadě prostředí, kterého se problém bezprostředně týká.   

4.1 O společnosti Wificentrum.com, s. r. o. 

Vznik firmy Wificentrum.com, s. r. o. se váže ke dni 20.02.2002. Jedná se o společnost, 

jejíž hlavním předmětem podnikání je zprostředkování obchodu, velkoobchod a 

specializovaný maloobchod. Hlavním záměrem firmy je prodávat skrze elektronický 

obchod na internetu. Je zaměřen na hardware nezbytný pro budování bezdrátových sítí, 

který je nejvyšší kvality a od ověřených dodavatelů. Tohoto času má firma jednu 

pobočku v Brně. Dalších pět poboček se nachází na Slovensku a to dvě v Bratislavě, a 

po jedné pobočce v Košicích, Žilině a Humenném. V posledním roce se vybudoval také 

elektronický obchod v Polsku a Maďarsku a začalo se hojně obchodovat se zahraničím. 

Veškerý tento zahraniční obchod je řešen ze současných poboček v ČR a na Slovensku. 

Na obrázku č. 1 je vyobrazena organizační struktura firmy. (27) 

 

  
               

                                                       

                 

  

 

 

 

                                                                  

            

   

 

 

obrázek 1: Organizační struktura  

Myslím, že není nezbytně nutné popisovat jednotlivá oddělení. Za zmínku však stojí 

obchodní oddělení, kam patří obchodníci firmy. Ti mají na starosti veškeré obchody, 

které se dějí na území daného státu. Musí udržovat veškerý obchod, který firmu udržuje 

na trhu. Jejich náplní práce je starat se o vybavení objednávek, udržovat kontakt se 

zákazníky, vytvářet nové vztahy s novými zákazníky a starat se o ceny a aktuálnost 

přiřazených produktů. Wificentrum v Brně jsem měla příležitost navštěvovat během 
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mojí praxe loňského roku a nyní firmu navštěvuji pravidelně jako zaměstnanec na 

částečný úvazek. To mi umožňuje objektivně posoudit situaci firmy a jejího okolí.      

4.2 Konkurence 

V době rozvoje společnosti nebyl český trh nasycen tímto typem firem. Elektronické 

obchody začínaly být tzv. trhákem. Wificentrum si vybudovalo svojí pozici a udělalo si 

své jméno. Mezi největší konkurenty patří elektronické obchody zaměřené na stejný typ 

zboží, které si umí vyjednat svojí cenu mezi dodavateli a mají velké peněžní prostředky 

na velké skladové zásoby. Peněžní prostředky a cena samozřejmě patří mezi několik 

aspektů, aby se takovýto typ obchodu udržel na trhu konkurenceschopný. Každopádně 

mohu s jistotou říci, že v dnešní době je již v České republice konkurence vysoká.  

4.3 Zákazníci 

Elektronický obchod je hlavně zaměřen pro poskytovatele bezdrátových sítí a to jak 

menších sítí, tak větších. Může zde ale nakoupit i koncový spotřebitel, který potřebuje 

zboží pro své vlastní například domácí zapojení. Ten je ale znevýhodněn 6% přirážkou 

přičtené k ceně dealerské. Poskytovatelé sítí kladou nároky na kvalitu zboží, cenu a 

nové trendy, zatímco koncový spotřebitel vyžaduje speciální péči a to hlavně technickou 

podporu a odborné rady, což je ve většině takovýchto elektronických velkoobchodů tzv. 

kámen úrazu. Zatímco technická podpora konkrétního produktu se začíná u větších 

firem stávat samozřejmostí, na odborné rady si zatím podnikatelé nenajímají techniky, 

kteří mají v oboru praxi.   

4.4 Elektronický marketing   

Elektronický marketing se vyvíjí velice pružně. Základní pilíře e-marketingu stojí na 

stejných jako klasický marketing. Úplný základ stojí na elektronickém obchodě nebo 

webové prezentaci.  

 

Mezi základní cíle e-marketingu rozhodně patří posílení značky a podvědomí lidí, 

zvýšení návštěvnosti webů, zvýšení obratů elektronických obchodů a hlavně konkrétní 

sdělení cílovým skupinám.  
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Médium Náklady 

Internet Nízké 

Rozhlas Nízké 

Časopisy Střední 

Celostátní tisk Vysoké 

Televize Vysoké 

 tabulka 4: Náklady na oslovení cílové skupiny 

Tabulku č. 4 naleznete na stránkách http://www.lupa.cz/clanky/internetovy-marketing-

kdy-se-vyplati-priplatit/.  

 

Reklama na internetu a elektronický marketing vůbec se v poslední době velice rozšiřují 

a stanou se brzy jednou z hlavních metod reklamy. Meziročně jejich používání rapidně 

roste. Dokazuje to i následující tabulka z http://www.e-

komerce.cz/ec/ec.nsf/0/A06A09AE469D7AF2C125711C00564DA6.  

 

 

tabulka 5: Rozdělení inzertních výdajů (% respondentů) 

Mezi výhody internetové reklamy patří možnost přesného zacílení reklamy, může zde 

být zpětná vazba se čtenářem. Lze zde použít text, zvuk, animaci i video. Efektivitu 

reklamy lze měřit dle reakce zákazníků pomocí statistik a pak dále na ně reagovat. 

Internetových uživatelů stále více roste a mohou přímo reagovat na reklamní sdělení. 

 

Je tedy víc než jisté, že elektronický obchod se musí zviditelnit svými internetovými 

stránkami, jejich přehledností, designem, webovými prezentacemi, emailovými 

novinkami, mít kvalitní SEO analýzu, reklamou na internetu a mít speciální sekci 

věnovanou jen pro zákazníky a využívat dalších nástrojů elektronického marketingu. 

Typ média 2005 2006 

Televize, rozhlas a další 
elektronická média 

31,9 % 30,6 % 

Tištěná média 29,2 % 28,5 % 

Akce (Events) 22,7 % 22,8 % 

Internet 16,2 % 18,2 % 
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4.5 Současný elektronický obchod 

Elektronický obchod českého Wificentra se nachází na www.wificentrum.cz. Tento 

obchod jsem analyzovala a zapsala si podle mě jeho silné a slabé stránky viz níže.  

 

 

obrázek 2: Ukázka části elektronického obchodu 

4.5.1 Silné stránky 

Mezi silné stránky elektronického obchodu Wificentra patří bez pochyb jeho 

přehlednost. Jeho jednoduchost spočívá v intuitivním ovládání. Fulltextové vyhledávání 

pracuje spolehlivě včetně urychleného hledání dle výrobců. Design je sice věc názoru, 

ale tento je v celku líbivý, každopádně není odstrašující případ špatného web designu. 

Postup registrace na stránkách je shrnut do tří jednoduchých kroků. Samotná 

objednávka se jeví jako bezproblémová. U některých produktů jsou i video prezentace, 

které popisují výrobek. Jedná se o silný nástroj elektronického marketingu, ale 

doporučila bych rozšířit na více produktů. Všechny odkazy, které se nacházejí na 

stránkách jsou funkční. Zvýraznění, v jaké sekci se zrovna nacházíte, je zcela v 

pořádku. Mezi další silné stránky patří diskuze k produktu. Jakýkoliv zákazník zde 

může vyjádřit svůj názor či dotaz na konkrétní výrobek. Výrobky lze i porovnávat 

s jinými. Zboží si lze zobrazit do různých náhledů, tabulek a výpisů.  
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4.5.2 Slabé stránky  

Jednotlivé sekce nemají žádné popisky po najetí myší. Na stránkách se nacházejí 

některá neaktuální data (na konci února přání ke klidnému prožití Vánoc). Při registraci 

je potřebné počkat na ověřovací email, který nedojde úplně vždy každému ihned po 

odeslání. To může zákazníka zmást a zároveň odradit. SEO analýza je sice uspokojivá, 

ale zařadila jsem jí do slabých stránek, protože když jsem hledala některé produkty, 

které Wificentrum nabízí, tyto stránky se nacházely až mezi druhou až šestou stranou 

při listování. Na některé produkty jsou klíčová slova zadaná výborně tak, že se 

Wificentrum nachází na prvním místě v pořadí a já jako zaměstnanec vidím, že díky 

kombinaci s dobrou cenou se tyto produkty prodávají velice hojně. Proto je SEO 

analýza tak důležitá pro elektronické obchody. Tedy u firmy Wificentrum se 

v některých případech jedná o slabou stránku elektronického obchodu. Na stránkách 

postrádám mapu webu, i když jsou stránky přehledné a jen tak se v nich neztratíte, tak 

bych ji u elektronického obchodu očekávala. U některých produktů se nachází 

nedostatečný technický popis a zákazník, pokud potřebuje více informací, bude s touto 

věcí zdržovat obchodníky, kteří mají jinou práci a navíc informace budou muset 

obchodníci dodatečně vyhledávat např. u výrobce. Stránky sice obsahují support 

(podpora), kde se nacházejí ovladače a nový firmware pro některé produkty, ale pro 

zákazníky zde existuje FAQ, tedy místo, kde může poslat emailový dotaz a musí počkat 

na odpověď. Chybí mi zde nějaká sekce pro zákazníky se základními informacemi o 

problematice bezdrátových sítí.  

4.6 Interní systém – Buxus 

Buxus je systém, který využívá firma jak pro budování svého vlastního elektronického 

obchodu, tak k používání jako interního systému, na kterém se nachází spousta nástrojů 

a ulehčuje tak práci a náklady na další dodatečný software. Je zde možné mít systém 

v podstatě na jakoukoliv potřebu elektronického obchodu, za zmínku stojí např. 

statistika, vyřizování reklamací, správa a řešení objednávek. Nyní Vám lehce popíši, o 

čem tento systém je. (38) 

 

Systém Buxus je dalším ze skupiny redakčních nebo publikačních systémů, který by 

měl umožňovat publikovat webové stránky běžným uživatelům bez nutnosti ovládat 

jazyk HTML. Funguje jako webová aplikace instalovaná na serveru, takže na jeho 

používání stačí jakýkoliv počítač s internetovým prohlížečem a internetovým 
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připojením. Na provozování systému Buxus je potřebný server s OS Linux nebo 

Windows, webový server Apache s podporou jazyka PHP a databází MySQL. (38) 

 

Na straně klienta si použití vyžaduje internetový prohlížeč, a protože ten je převážně 

standardní součástí operačního systému, není potřebné instalovat nějaký dodatečný 

software. Základním principem celého systému je oddělená správa grafického vzhledu a 

funkcionality stránek od obsahu webu. Design a funkcionalita je definována 

v šablonách, které jsou stejně jako stránky, které reprezentují publikovaný obsah, 

uložené v databázi na webovém serveru. Systém umožňuje vytvořit jakoukoliv strukturu 

webu s libovolnou hloubkou vnoření sekcí, rubrik, podrubrik, článků a jiných 

dokumentů. Protože si typy stránek a jejich vlastnosti uživatel definuje sám, je možné 

vytvoření nejen struktury, ale i názvosloví, které uživatel potřebuje. Stránka každého 

typu má kromě základních parametrů možnost definovat rozšířené vlastnosti, kterými 

můžeme rozdělit stránku do libovolného počtu logických částí, např. Název, Text, 

Anotace, Autor, Komentář, v případě šablon např. HTML Hlavička, Menu, Vzhled, 

Obsah, Patička apod. (38) 

 

Samozřejmou vlastností systému Buxus je správa uživatelů s přiřazováním práv podle 

typu stránek a podle typu činnosti (vkládání článků, jejich editování apod.), přístupů 

k jednotlivým modulům (anketa, formuláře, distribuční seznam, e-obchod atd.), upload 

obrázků a dokumentů na server bez potřeby použití FTP klienta, možnost používání 

systému i pro lidi bez znalosti HTML a další. K dispozici je množství rozšiřujících 

modulů, které pokrývají všechny běžné prvky typického moderního webu (ankety, 

diskusní skupiny, vyhledávání, autentifikace návštěvníků webu, e-obchod a jiné). Buxus 

je lokalizovaný do slovenského, českého a anglického jazyka. Běžný uživatel – redaktor 

– má k dispozici v navigačním menu v levé části typy stránek a moduly na základě 

oprávnění definovaných administrátorem systému. (38) 

 

Navigace po jednotlivých částích systému je možná dvěma způsoby, a to buď 

prostřednictvím ID stránky, nebo tzv. navigátora. ID je číselným identifikátorem 

stránky, na který se může uživatel přímo podívat v URL webu a po jeho zadání do 

příslušné položky v Buxusu se mu zobrazí požadovaná stránka. Tento způsob je velmi 

pohodlný při editování existujících stránek, či už při změně obsahu, nebo při přidávání 

nových článků do příslušné sekce nebo k rubrikám. Obrázek č. 3 zobrazuje, jak vypadá 
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Buxus po přihlášení do systému. Obrázek č. 3 a další popis lze nalézt také na stránkách 

http://www.ui42.sk/buxus/docs/Buxus_recenzia_PCR2003-07.pdf.  (38) 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek 3: Ukázka Buxus 

Navigátor zobrazí strukturu stránek v přehledném hierarchickém stromě a zároveň 

umožňuje velmi praktické vyhledávání podle názvu stránek, což může velmi ulehčit 

navigaci v případě portálů s velkým počtem stránek. Text článku může být vytvořený 

přímo v jazyku HTML v externím systému nebo prostřednictvím editoru HTML 

systému Buxus. Druhou možností vytvoření článku je překopírováním hotového textu 

z MS Wordu přes schránku. Samozřejmostí je možnost vkládání obrázků do textu. 

Nosnou částí interaktivní komunikace mezi provozovatelem a návštěvníkem moderního 

webu je provozování anket, diskusních skupin s autentifikací a formulářů s případným 

mailing listem. Podporovaná není jen správa, ale i export dat do formátu XLS. (38)  

4.7 Analýza problému 

Problém, který jsem během své práce ve Wificentrum zaznamenala a v kapitole č. 2 

jsem o něm již informovala, spočívá v neznalostech zákazníků, které mají v oblasti 

bezdrátových sítí. Samozřejmě se nejedná o neznalosti všech zákazníků, ale poměrná 

část z nich, většinou koncoví spotřebitelé, o dané problematice vědí málo nebo vůbec 

nic. Potřebují tak od obchodníků velkou pozornost a odbornou radu. Na takovou 

odbornou radu nejsou obchodníci školeni, i když se postupem času učí na různé otázky 

zákazníkům odpovídat. Firma si v době, kdy píši tuto práci najala jednoho externího 

pracovníka, který je v této oblasti praktikem, ale odpovídá na dotazy emailem do 24 

hodin. V případě několika otázek za sebou může zákazník konečnou odpověď obdržet 

třeba i za několik dní. Proto přijde zákazník rovnou do prodejny a zeptá se obchodníků, 

kteří nejsou schopni tak profesionálně poradit. Proto dle mého uvážení by nebylo 

špatné, kdyby firma v rámci elektronického marketingu využila dalšího nástroje a 
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vytvořila informační portál, jako zvláštní péči o zákazníka, kde nalezne základy, tedy 

uvedení do problematiky bezdrátových sítí.  

 

Po dobu 6 měsíců jsem pomocí dotazování a pozorování zaznamenávala nejčastější 

dotazy a problémy, které zákazníky zajímaly. Nezaznamenávala jsem otázky, které se 

týkaly technické podpory ke konkrétním produktům, protože toto má firma dobře 

ošetřené.  

 

Číslo dotazu Dotaz Počet opakování dotazu 

1 Jaký mám zvolit typ antény? 23 

2 Jaký konektor potřebuji? 5 

3 Co potřebuji, abych měl doma funkční internet přes Wi-Fi? 16 

4 Kolik AP potřebuji? 2 

5 Chci po celé budově Wi-Fi, co potřebuji? 3 

6 Jaký je rozdíl mezi standardem 802.11g a 802.11a? 1 

7 Jaký režim podporuje toto AP? 5 

8 Jak mohu Wi-Fi zabezpečit? 2 

9 Jaký kabel potřebuji k této anténě? 8 

10 Bude tohle zařízení kompatibilní s tím, co už mám? 4 

11 Co se zapojením Wi-Fi, když nejede internet, kde je chyba? 6 

12 Na jakou vzdálenost mohu použít tuto anténu? 17 

13 Jaký má tento kabel útlum? 13 

14 Je frekvence 10GHz placené pásmo? 2 

15 Soused má internet přes telefonní linku, jak mohu od něj přijímat 

přes Wi-Fi? 

4 

16 Jsme v budově chráněné org. UNESCO, jak rozvést signál po 

budově? 

1 

tabulka 6: Zaznamenané dotazy 
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graf 1: Počet opakování dotazů 

 

Výpis nejčastějších 5 oblastí problémů a dotazů: 

 Jaký mám zvolit typ antény? 

 Na jakou vzdálenost mohu použít tuto anténu? 

 Co potřebuji, abych měl doma funkční internet přes Wi-Fi? 

 Jaký má tento kabel útlum? 

 Jaký kabel potřebuji k této anténě? 

4.8 Shrnutí nedostatků současného stavu 

Současným hlavním problémem firmy je tedy nedostatečná informovanost části 

zákazníků firmy. Základní informace o bezdrátovém připojení jsou dostupné hlavně 

z odborné literatury, kterou je potřebné si zapůjčit nebo zakoupit. Informace se 

nacházejí také různě po internetových stránkách, takže je ale musí zákazník vyhledávat 

a přesně toto zákazník nechce. Chce informace hned bez složitého hledání nebo 

nakupování drahé literatury. Jako částečný nedostatek působí i aktuálnost a určité 

detaily současných stránek e-shopu.   

 



 

31 

4.9 Závěr analýzy  

Hlavní problémem je špatná informovanost některých zákazníků. Kdyby Wificentrum 

mělo informační portál, zákazník by k těmto informacím měl přístup přímo ze stránek 

Wificentra (pomocí odkazu na portál). Mohl by se rovnou podívat bez hledání a najít 

odpovědi na jeho otázky. Navíc i obchodník firmy by mohl zákazníka odkázat na tyto 

stránky v případě, že by jej nebylo možné odkázat na technickou podporu a sám 

obchodník by neznal odpověď na dotaz. V neposlední řadě by byla firma „ozbrojena“ 

dalším nástrojem, který lze využít v konkurenčním boji.   

 

V další kapitole vypracuji návrh takového informačního portálu pro firmu Wificentrum, 

který se bude zabývat problematikou bezdrátových sítí. Firma po jeho návrhu uváží, zda 

by takový portál využila.  
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5 Vlastní návrh řešení  

V této kapitole se budu věnovat popisu mého vlastního návrhu informačního portálu 

hlavně po technické stránce a popisu vzhledu.   

5.1 Obsah portálu 

Do obsahu informačního portálu jsem se snažila zahrnout většinu problémů a témat, 

které zajímaly zákazníky a byly popsány dříve v kapitole 4.7. Konkrétně tedy portál 

popisuje problematiku o standardech, co je to Wi-Fi, anténách, kabelech, zabezpečení, 

překážkách signálu, typy sítí, problémy ve WLAN, užitečné odkazy, slovník pojmů, 

novinky a trendy, popis nejčastějších typů sítí, WLAN calculator ke stažení, který Vám 

doporučí anténu a počítá i s útlumem zvolených produktů, popis nejdůležitějšího 

hardwaru a hlavně konfigurátor, který namodeluje konkrétní Wi-Fi řešení pro uživatele 

spolu s doporučeními. Veškeré obrázky hardwaru, které lze zakoupit ve Wificentrum 

jsou propojeny s dosavadním e-shopem pomocí odkazů.  

5.2 Vzhled – design portálu 

V elektronickém obchodě je pravidlem, že pokud chcete něco zvýraznit, je potřeba tomu 

věnovat speciální stránku nebo propůjčit i nový vzhled. Já se pro svůj návrh nechala 

lehce inspirovat přímo stávajícím elektronickým obchodem Wificentra. Veškerý design 

byl vytvořen pomocí kaskádových stylů css, který je součástí přílohy č. 3. Hlavička 

stránek vznikla pomocí již existujícího e-shopu. Propůjčila jsem si tento vzhled a to tak, 

že pomocí print screenu jsem si stávající hlavičku zkopírovala do Photoshopu CS2, kde 

jsem nepotřebné věci umazala a připsala text informační portál. Obrázek jsem uložila a 

přidala do složky design. Hlavička tedy funguje ve formě obrázku. Dostala konkrétní 

šířku, relativní pozici a určité okraje (margin). Obrázek je bez opakování. 

 

 

obrázek 4: Hlavička portálu 

Celé pozadí menu je tvořeno pouze orámováním, barvou pozadí a šipkami (odrážky). 

Barvy a šipku jsem si opět propůjčila ze stávajícího e-shopu. Šipku jsem ve Photoshopu 

opět poupravila. Okopírovala jsem ji, ořízla jí ve tvaru čtverce a její okolí nabarvila 

dvakrát, aby při najetí myší změnila okolní barvu tak, aby nebylo poznat, že se jedná o 
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obrázek a zvýraznění vypadalo celistvě. Celé menu je zarovnáno doleva (float: left), 

jeho šířka je 200px, text je zarovnán také doleva, orámování má 2px a má přiřazenou 

barvu pozadí.   

 

 

obrázek 5: Ukázka části menu před a po najetí myší (zvýraznění) 

Kvůli problémům s Internet Explorer 7 jsem vytvořila nový styl pro menu a to styl 

styl_for_ie.css. Pro Internet Explorer 6 jsou ve stylu styl.css použité CSS hacky. CSS 

hack je nějaká značka, kterou ostatní prohlížeče nepřečtou nebo ji ignorují. Já konkrétně 

využila hack komentářový.  

 

Pro každé submenu se musela učinit samostatná třída kvůli jiným okrajům (margin). 

Samotný obsah stránek je zarovnán doprava a text do bloku. Byla mu přiřazena šířka 

760px a okraje. Další stylizování obsahu je pak určeno párovými značkami v samotných 

dokumentech php (dílčích stránek obsahu portálu) jako jsou <strong> tučně, <em> 

kurzíva nebo <h1> nadpisy, které se využívají přímo v textu. Pokud bylo potřeba nějaký 

obrázek zarovnat na konkrétní místo, tak zde bylo využito tříd (class), které se pak 

uplatnily opět v kaskádových stylech (CSS). 

 

Problémy ve WLAN (konkrétní část menu) mají potom v CSS jako pozadí udělanou ve 

Photoshopu tabulku, která je uložená jako obrázek. Rozhodovací tlačítka „ano“ či „ne“ 

mají také pod sebou takto vytvořený obrázek (pozadí). Důležité bylo dobře zvolit pozici 

všech obrázků i textu.  

 

obrázek 6: Pozadí rozhodovací tabulky vlevo, vpravo pozadí rozhodovacího tlačítka 
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Patička, která se nachází na stránkách dole, jak logicky vyplývá již z jejího názvu, 

dostala pevnou šířku 997px a výšku 25px, kde je text zarovnán doprava a po najetí myší 

na odkaz se text podtrhne (v CSS využití a:hover).    

5.3 Zdrojový kód - popis 

Zdrojový kód Index.php naleznete v příloze č. 1 této práce.  

 

Hlavní zdrojový kód - Index.php  

Jako první se musela pomocí php zavolat úvodní stránka, která se bude zobrazovat jako 

úvodní, tedy hlavní strana v celém informačním portálu a to formulkou : 

<?if(!isset($_GET['page']))$_GET['page'] = "uvod";?>. 

 

Deklarace typu dokumentu 

Pro deklaraci typu dokumentu byla použita deklarace XHTML 1.0 Strict. Pomocí 

atributu xml:lang byla zvolena za jazyk angličtina.  

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

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

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" > (19) 

 

Element HTML – hlavička  

Pro kódování stránky byla jako znaková sada použita sada pro středoevropské jazyky 

windows-1250. (18) 

 

Pomocí elementu meta (meta data aneb informace o informacích) mohou být 

zpřístupněny informace o dokumentu uživateli prohlížeče. Zde bylo použito popisu 

dokumentu, klíčových slov dokumentu, autor dokumentu a ovládání webových 

robotů.(16) 

 

Element link, který lze použít pouze v hlavičce dokumentu, použijeme pro adresaci 

souborů se styly, které k dokumentu náleží. Jako hlavní styl byl použit styl.css a pokud 

uživatel použije prohlížeč Internet Explorer 7, zavolá si hlavička styl styl_for_ie.css, 

toto je umožněno pomocí podmínky if a adresace souboru pomocí elementu link. (17) 
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V neposlední řadě se v hlavičce samozřejmě nachází atribut title pro úvodní stránku.  

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250" /> 

<meta name="author" content="Iveta Bednářová" /> 

<meta name="keywords" content="wi-fi, sítě, AP, antény, kabely, konektory, PCI, 

PCMCI" /> 

<meta name="description" content="Popis stránky" /> 

<meta name="robots" content="all" /> 

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

 <!--[if gte IE 7]> 

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

 <![endif]--> 

 <title>úvodní stránka</title> 

</head> 

 

Element HTML – tělo  

Tělo dokumentu se nachází uvnitř elementu body. V těle se nachází menu, které se větví 

až na další dvě submenu.  

 

Každá část menu i submenu si pak volá patřičnou stránku název.php. Obsah se 

zobrazuje pomocí vložení souboru, který se zavolá v parametru $_GET['page']. 

 

Celá struktura menu je tvořena párovými značkami pro seznamy pomocí elementů <ul> 

a <li>. Každá část menu a jeho submenu dostala přiřazenou třídu a to konkrétně hlavní 

menu level1, první submenu level2 a druhé submenu level3. Třídy se pak přiřazovaly 

tímto způsobem : <ul class="levelX">, kde místo X je konkrétní číslo. Každé submenu 

pak muselo být součástí nadřazeného seznamu. 

 

V patičce dokumentu je pomocí odkazu a href : <a href="mailto:email@doména.cz"> 

libovolný text© 2008</a>, uložen odkaz na email autora portálu a rok vytvoření.  
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5.4 Rozbalovací menu 

Mým cílem bylo vytvořit u informačního portálu rozbalovací menu. Tvořila jsem ho 

pomocí víceúrovňového seznamu a vhodného kaskádového stylu. Jako první krok jsem 

udělala pár vnořených neuspořádaných seznamů. (31) 

 

Vzor : 

<div> 

<ul> 

<li><a href="/adresář/soubor/">název</a></li> 

     <ul> 

  <li><a href="/adresář/soubor/">podnázev1</a></li> 

  <li><a href="/adresář/soubor/">podnázev2</a></li> 

    </ul> 

</ul> 

</div> (31) 

 

Dalším krokem bylo stažení souboru csshover.htc (naleznete na 

http://www.xs4all.nl/~peterned/csshover.html ). Jedná se o skript určený pro prohlížeč 

Internet Explorer na Windows. Nyní jsem musela odstranit odsazení a nastavit šířku 

seznamů na šířku hlavního prvku div. Na nějakou dobu tak není na první pohled patrné, 

kde jednotlivá menu začínají a končí. (31) 

 

Další krok je umístění podmenu na místo, na kterém by se měl ve výsledku objevovat. 

Nastavíme tak pouze v css u elementu <ul> - margin, padding, width a u elementu <li> 

- position: relative. Každý seznam, který je prvkem jiného seznamu je nutné umístit 

napravo od rodiče, jejich horní okraje v jedné rovině. Opět u <li> a <ul> nastavím 

umístění, podle naší libosti. (31) 

 

Většina prohlížečů zobrazí u seznamů odrážky, těch se zbavíte tak, že u elementu <li> 

nastavíte v css - list-style: none a je také potřeba, aby pozice byla relativní  

(position:relative) kvůli umístění svého obsahu. Elementům <ul> se teď nastaví nějaká 

barva pozadí a pokud potřebujete znát jejich přesnou pozici, není od věci si prozatím 

jednotlivé položky orámovat. Poté jednotlivým submenu přiřadím třídu. (31) 
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Přiřazení třídy:  

<div> 

<ul> 

<li class="submenu"><a href="/adresář/soubor/">název</a></li> 

     <ul> 

  <li><a href="/adresář/soubor/">podnázev1</a></li> 

  <li><a href="/adresář/soubor/">podnázev2</a></li> 

    </ul> 

</ul> 

</div> (31) 

 

Aby odkazy v menu nefungovali jen řádkově (kolem textu), ale v celém obdélníku 

kolem textu, je potřebné přiřadit u elementů <li><a> {display: block a text-decoration: 

none;}, aby odkazy nebyly podtržené. Pomocí mých oblíbených css hacků musíme 

upravit šířku kvůli IE. Pro podtržení po najetí myší zvolíme li:hover {background: 

barva;}. (31) 

 

Každá část menu a jeho submenu, jak jsem psala již v předešlém bodě, dostala 

přiřazenou třídu a to konkrétně hlavní menu level1, první submenu level2 a druhé 

submenu level3. Třídy se pak přiřazovaly tímto způsobem : <ul class="levelX">, kde 

místo X je konkrétní číslo. (31) 

 

Všechna submenu jsou teď viditelná, skryjeme je v css pomocí zápisu: ul 

ul{display:none;}. Odkrývání těchto submenu docílíme pomocí zápisu ul.level1 

li.submenu:hover ul.level2 {display:block;} a takto pro všechny další submenu. (31) 
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obrázek 7: Rozbalovací menu na portálu 

5.5 Konfigurátor 

Součástí mého návrhu portálu je konfigurátor, který je sestaven z šesti kroků, na jehož 

samém konci je modelové řešení pro využití bezdrátové komunikace. V této části se 

Vám budu snažit nastínit, jak se konfigurátor vytvářel v 6 krocích. 

 

1.krok 

V prvním kroku si uživatel zvolí účel sítě v měnícím se menu, kdy u každého účelu sítě 

je drobný popisek, o jaký typ sítě se jedná a také obrázkové schéma. Použila jsem pro 

tuto část navigaci pomocí formulářového pole select, abych dospěla k měnícímu se 

výběrovému menu a poslala si zvolenou část do dalšího kroku pomocí metody POST, 

abych si ji mohla v příštích krocích „zavolat“.   
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Skript pro celý první krok s měnícím se menu:  

<script>  

function CreateArray(){ 

    this.length = CreateArray.arguments.length 

    for (var i = 0; i < this.length; i++) 

    this[i + 1] = CreateArray.arguments[i]} 

function changeMenu() { 

    menuNum = document.menu.links.selectedIndex; 

    if (menuNum == null) 

        return; 

    document.menu.popis.value = texty[menuNum+1] } 

var texty = new CreateArray( 

   "Popis 1", 

   "Popis 2", …" ); 

</script> (13) 

 

obrázek 8: 1.krok konfigurátoru 
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Formulář pro skript:  

<form name="menu" action="?page=ucel_site&amp;active=konfigurator" 

method="POST"> 

<select name="links" size="1" onChange="changeMenu()"> 

    <option value="1">Výběr 1 …</option> 

    <option value="2">Výběr 2</option> 

    <option value="X">Výběr X</option> 

</select> 

<textarea rows="X" name="popis" cols="56"></textarea><br /> 

<input type="submit" value="Pokračovat" name="pokračovat"> 

</form> (13) 

 

2. krok 

Pokud si uživatel zvolil v prvním kroku jako účel sítě 1, 4, 5 v tomto kroku uživatel nic 

nevolí, je mu pouze podána informace, že je vhodné tento typ účelu sítě používat jen 

v interiéru. Pokud zvolil uživatel účel sítě 2, 3 nebo 6, v tomto kroku si vybírá, zda chce 

pracovat v interiéru nebo exteriéru. Volba byla zprovozněna pouze pomocí podmínky if 

(když). Bylo zde použito formuláře a metody POST. Uživatel po přečtení či volbě zvolí 

pouze tlačítko pokračovat.  

 

3. krok 

Ve třetím kroku si uživatel vybere počet kusů zařízení a jejich typ, tedy zda jsou jeho 

zařízení bez nebo s integrovanou Wi-Fi. Nad výběrem je text, který je o integritě 

zařízení. Tady bylo nutné využít formuláře (form), tabulky (table), javascritpu, 

podmínky if a metody POST. Z tohoto kroku si konfigurátor pamatuje sumu zadaných 

počtů zařízení a pamatuje si také to, zda jste zadali zařízení bez nebo s integrovaným 

Wi-Fi zařízením. Pokud uživatel nezvolí ani jedno zařízení nebo nenapíše ani 0 ks do 

žádné z možností výběru, políčko pokračovat jej nepustí dál, tedy není aktivní dokud 

není v jedné položce nějaká hodnota.  
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obrázek 9:  3.krok konfigurátoru 

4.krok 

Zde si uživatel přečte něco o vzdálenosti zařízení, o prostředí a překážkách. Pokud 

v prvním kroku uživatel zadal jednu z možností účelu typu sítě (konkrétně druhou, třetí 

a šestou), která se používá i v exteriéru (zobrazí se v druhém kroku) a zároveň si vybral 

možnost pracovat v exteriéru, objeví se pod textem o překážkách možnost výběru 

vzdálenosti od vysílače k přijímači. Možnosti jsou do 300m, do 700m a nad 700m. 

Pokud se možnost výběru ve volbě nachází podle výše uvedené podmínky, uživatel bez 

zadání hodnoty nemůže pokračovat dále. Na funkčnost tohoto kroku bylo použito 

metody POST, formuláře, podmínky if a input type radio, které umožňuje zvolit pouze 

jednu možnost (vzdálenost). Bez zvolení možnosti nemůže uživatel pokračovat. 

 

5.krok 

V pátém kroku se dozví uživatel něco o frekvencích a přenosových rychlostech. 

Nachází se tam i odkaz na standardy na informačním portálu, kdyby krátké vysvětlení 

uživateli nestačilo. Zde si uživatel musí zvolit standard, který by chtěl používat. Má na 

výběr ze tří možností a to standard 802.11a, b nebo g, která je uživateli doporučována. 

Použití podmínky if, formuláře a input type radio, které umožňuje zvolit pouze jeden 
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standard. Bez zvolení možnosti nemůže uživatel pokračovat (políčko je neaktivní). 

Všechny kroky se pomocí POST přepošlou do dalšího kroku.   

 

6.krok 

Tento krok obsahuje modelové řešení pro uživatele, které si sám v předešlých krocích 

navolil. Podle prvního kroku konfigurátor nabídne obrázek, jak nejčastěji vypadá 

zvolené využití sítě, doporučí typ sítě a její drobný popis. Podle třetího kroku vypíše 

konfigurátor součet počtu zařízení, navolí vhodný obrázek modelu a také pokud si zde 

zvolí uživatel zařízení bez integrované Wi-Fi, tak podle tabulky č. 7 doporučí v tomto 

kroku zařízení. Typ zařízení závisí také na pátém kroku, kde si zvolí uživatel standard. 

Snažila jsem se produkty vybrat ze současné nabídky Wificentra. Pokud nějaký druh 

produktu neměl ve Wificentrum zastoupení, nahradila jsem ho vhodným produktem 

z výběru z internetu. Pokud se nachází produkt v portfoliu firmy, nachází se pod ním 

odkaz na produkt na stránkách Wificentra, kde si jej může rovnou zakoupit.  

 

obrázek 10: 6. krok konfigurátoru 
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Podle volby z prvního, druhého a čtvrtého a pátého kroku nabídne konfigurátor typ 

antény. Volí ho na základě tabulky č. 8. Anténu doporučí na základě účelu sítě, 

standardu a vzdálenosti. 

 802.11A 802.11B 802.11G 

Compex WLU108AG EMTEC WiFi USB 

Adapter - WiFi 802.11b/g 

(11/54Mbps) adaptér do 

USB2.0 

Compex WLU108AG 

PC 
TP-LINK TL-

WN653AG, 802.11a/b/g 

bezdrát. wifi PCI 

karta,108Mbit/s 

TP-LINK TL-WN653AG, 

802.11a/b/g bezdrát. wifi 

PCI karta,108Mbit/s 

TP LINK TL-WN551G 

Compex WLU108AG EMTEC WiFi USB 

Adapter - WiFi 802.11b/g 

(11/54Mbps) adaptér do 

USB2.0 

Compex WLU108AG 

NOTEBOOK  
CB9-EXT 54mbps 

PCMCIA 802.11a/b/g 

karta 

 

ASUS WL-106gM 

240MIMO WiFi PCMCIA 

klient 240 Mb/s 

 

ASUS WL-106gM 

240MIMO WiFi 

PCMCIA klient 240 Mb/s 

 

PDA AIR LIVE 1100SD AIR LIVE 1100SD AIR LIVE 1100SD 

tabulka 7: Výběr zařízení k zařízením bez integrované  

 

Číslo účelu sítě : 2 , 3 Číslo účelu sítě: 6 
 

    802.11A 802.11B/G 802.11A 802.11B/G 

D 300 m 
MICRO 12-

5G 
MICRO 8 MICRO 12-5G Omni V 8 

Do 700 m 
DIRECT 15-

5G 

DIRECT 

15 
PW GD57-21 PW Omni V 12 

Nad 700 m PW GD57-25 PW 19 Direct 27-5G PW 24 Al 

 tabulka 8: Rozhodovací tabulka pro doporučení antény 
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Pod názvem antény se nachází vždy odkaz na anténu na stránky stávajícího e-shopu 

Wificentra.  

 

 
                               1. krok 
                        Výběr účelu sítě 
                          (6 možností )   
 
                      2. krok                                       3. krok 
                                         2,3,6                      Využití sítě:         exteriér     Typ a počet zařízení  
                                                                  výběr ze 2 možností                             (výběr)      
 
  1,4,5 
                interiér 
 
  
              2.krok       3. krok 
                             Využití sítě:                Typ a počet zařízení 
                             v interiéru                             (výběr)      
 
 
  

 
 
                        4. krok                                        4. krok 
                                                                        Osvětlení                             Výběr vzdáleností: 
                                                                      problematiky                           do 300m, 700m,  
                                                                       vzdáleností                                   nad 700m 
 

  
 
 
                                        5. krok 
                                                                                                  Výběr standardu  
                                                                                                   802.11a /b nebo g 
 
 
 
 
                                                                                                          6.krok 
                                                                                                  Modelové řešení 
 

 

obrázek 11: Průběh konfigurátoru 

5.6 Problémy s WLAN zapojením  

Součástí informačního portálu je rozhodovací tabulka, která řeší problémy ve WLAN. 

Byla tvořena na základě diagramu, který naleznete v příloze č. 4. Rozhodovací tabulka 

je vytvořena na základě kaskádových stylů (obr.č. 6, kapitola 5.2). Každá tabulka 

s otázkou a odpověďmi „ano“ a „ne“ je pak tvořena podobným příkazem jako je ten 

následující.  
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<?php if($_GET['krok'] == "X"):?> 

<div class="trida1 "> 

OTÁZKA – libovolný text? 

<div class="trida2 "> 

<a href="?page=nazev&amp;krok=X&amp;active=nazev" class="trida3 ">ANO</a> 

<a href="?page=nazev&amp;krok=X&amp;active=nazev" class="trida3 ">NE</a> 

</div> 

</div> 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek 12: Ukázka rozhodovací tabulky 

Pod některými otázkami se nachází popis, co se takovou otázkou přesně myslí 

(legenda).  

5.7 Celkový finální vzhled 

Obsah informačního portálu byl naplněn informacemi o problematice Wi-Fi za pomocí 

odborných literatur a vhodných odkazů na internetových stránkách. Přečetla jsem 

několik literatur, které psali o stejné problematice. Ve které byla konkrétní věc 

nejsrozumitelněji popsána, tu jsem vybrala, někdy částečně poupravila a vložila na 

informační portál. Většinou jsem používala obrázky produktů, které se nacházejí na e-

shopu, aby se nejčastěji zobrazovaly produkty, které Wificentrum používá.  

 

Modelová řešení byla namodelována z produktů, u kterých je Wificentrum hlavním 

dodavatelem, aby se záměrně zvýšil prodej těchto produktů. Design a jeho tvorbu jsem 

popisovala v kapitole 5.2. Samozřejmě by portál mohl mít například nějaké flash 
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animace nebo obsahovat nějaká videa o produktech, ale to je záležitost dalšího rozvoje 

profesionálními programátory.  

 

Portál je zatím jen propojen odkazy na stávající e-shop Wificentra. V případě schválení 

návrhu firmou Wificentrum by bylo samozřejmě vhodné na stránky Wificentra uvést 

odkaz na tento informační portál, aby provázání bylo oboustranné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek 13: Celkový vzhled informačního portálu 

5.8 Vize do budoucnosti 

Pro další zpracování by dále mohl být portál propojen se současným systém firmy tak, 

aby se v konfigurátoru nabízeli aktuální výrobky z portfolia firmy. K propojení by 

mohlo dojít díky sekcím a databázím, ve kterých se druhy zboží nacházejí. Dále by u 

konfigurátoru v modelovém řešení mohl být kalkulátor, který by přímo spočítal 

celkovou cenu navrhovaného zboží. K této vizi je ale zapotřebí získat citlivá data pro 

vstup do systému firmy. Také by mohlo dojít k detailnějšímu rozpracování 

konfigurátoru tak, aby vymodeloval co nejpřesnější model. Tedy rozšíření jedné sekce 

na více, např. u zvolení typu zařízení by mohl být krok rozdělen na ty, které už zákazník 

vlastní a které by chtěl využít a ve výsledné fázi zákazníkovi konfigurátor nabídne ke 

koupi pouze zařízení, které zákazník ještě nemá. Dále by konfigurátor mohl podle počtu 
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zadaných zařízení doporučovat switch s přesným potřebným počtem portů. Ideální by 

bylo spojit znalosti praktika v oblasti bezdrátových sítí, profesionálního programátora a 

vlastníka elektronického obchodu a návrh vylepšit do maximálních rozměrů.   

 

Do budoucna při realizaci by tento projekt mohl mít překážky či problémy. Musí se 

počítat s obnovováním nových informací, je třeba sledovat vývoj. Dále je třeba počítat 

s inovací designu portálu, za pár roků bude trend jiný. V neposlední řadě je třeba zjistit 

reakci zákazníka a další vývoj směrovat dle jeho potřeb.  
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6 Zhodnocení navrhovaného řešení  

Tato kapitola pojednává o přínosech a praktickém využití navrhovaného informačního 

portálu pro firmu Wificentrum.  

6.1 Praktické využití 

Návrh informačního portálu je připraven pro využití zákazníkem i firmou. Po umístění 

na server firmy Wificentrum.com, s.r.o. by bylo vhodné již jen vložit odkaz na stávající 

elektronický obchod firmy, jak bylo uvedeno v předešlé kapitole. Současný návrh je 

také připraven pro další případné zpracování profesionálními programátory, kteří by 

mohli tento portál např. graficky oživit interaktivními obrázky nebo případnými 

webovými prezentacemi výrobků firmy Wificentrum. Tento návrh usnadní zákazníkům 

dostupnost informací, zaměstnancům firmy ulehčí práci a zlepší komunikaci mezi nimi.  

6.2 Ekonomický přínos pro firmu 

Ekonomický přínos nelze vyjádřit v kvantifikovaných hodnotách.  

 

Výčet nekvantifikovatelných přínosů:  

 

Lepší informovanost zákazníků – zákazník bude mít všechny informace na jednom 

jediném portálu, díky lepší informovanosti se bude moci lépe rozhodnout, jaké zařízení 

přesně potřebuje.  

 

Lepší informovanost zaměstnanců – zaměstnanci se díky informačnímu portálu dozví 

mnohem více věcí, budou tak připraveni lépe zákazníkovi pomoci.  

 

Možnost odkázání zákazníka na portál zaměstnancem – pokud zaměstnanec bude nadále 

potřebovat poradit a bude „dychtit“ po informacích, které zaměstnanec nezná, bude jej 

moci jednoduše odkázat na tento portál.  

 

Konkurenční odlišení – firma bude mít něco, co ostatní firmy nemají, je to něco navíc 

k technické podpoře, odliší to tak firmu od ostatních.  
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Úspora času – díky portálu nebude muset zákazník informace dlouho hledat, bude je 

mít na jednom místě všechny pohromadě a zaměstnanec si tím ušetří čas s dlouhým 

vysvětlováním.  

 

Lepší komunikace mezi zákazníkem a zaměstnancem – zlepší komunikaci díky tomu, že 

zákazník bude znát své potřeby a zaměstnanec bude schopen lépe poradit. 

 

6.3 Odhad nákladů 

Položka Cena v Kč 

Webdesign PHP + CSS 10.000,- - 15.000,- 

Programování (konfigurátor + problémy ve 

WLAN 

2.000,- - 3.000,- 

tabulka 9: Odhad ušetřených nákladů 

Položka Cena v Kč 

Re-design 5000,- 

Registrace do katalogů 800,- 

Doména 250,-/rok 

tabulka 10: Odhad potřebných nákladů pro vylepšení návrhu 
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7 Závěr  

Cílem této práce bylo zlepšit podvědomí zákazníků o problematice bezdrátových sítí, 

vylepšit konkurenceschopnost firmy a ulehčit práci zaměstnancům. Nejprve bylo nutné 

provést analýzu současné situace firmy, analýzu současného elektronického obchodu a 

zjistit potřeby zákazníků. Dále bylo nutné prostudovat a nalézt vhodné informace o 

problematice bezdrátových sítí, seskupit je do uceleného a uspořádaného celku, který 

bude obsahovat cenné rady a návody, které budou vhodně umístěné na informační 

portál a v neposlední řadě prostudovat problematiku programovacího jazyka PHP, aby 

mohl být informační portál zrealizován.  

 

Hlavním výstupem této práce je tedy funkční návrh informačního portálu věnovaný 

problematice bezdrátových sítí. Podle pozorování konkurenčních firem jsem zjistila, že 

ostatní firmy se nezabývají obecnou problematikou bezdrátových sítí v takovémto 

rozsahu a poskytují pouze odborné rady týkající se konkrétních produktů. Rozsah 

informací v návrhu učiní z laika člověka, který je již seznámený se základní 

problematikou bezdrátových sítí. Tedy při realizaci tohoto návrhu portálu získá firma 

konkurenční odlišení, ulehčí zaměstnancům práci, protože budou moci odkázat 

zákazníka na informační portál a zákazníkům se zlepší podvědomí o dané problematice. 

 

Po zpracování práce grafikem a překontrolování aktuálností problematiky odborníkem, 

chce firma tento návrh zařadit do provozu. Cíle této práce bylo dosaženo.   
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9.1 Seznam použitých zkratek 

ASCII  - American Standard Code for Information Interchange  

ASP   - Active Server Pages  

CGI    - Common Gateway Interface  

CSS   - Cascading Style Sheets    
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IE   - Internet Explorer   
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10 Přílohy 

příloha 1: Zdrojový kód Index.php 

 
<?if(!isset($_GET['page']))$_GET['page'] = "uvod";?> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" > 

 
     <head> 
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250" /> 

<meta name="author" content="Iveta Bednářová" /> 
<meta name="keywords" content="wi-fi, sítě, AP, antény, kabely, konektory, PCI,     

PCMCI" /> 
 <meta name="description" content="Popis stránky" /> 
 <meta name="robots" content="all" /> 
 <link href="css/styl.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> 
 <!--[if gte IE 7]> 
 <link href="css/styl_for_ie.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> 
 <![endif]--> 
 <title>úvodní stránka</title> 

       </head> 
 

        <body> 
<div id="page"> 
<div id="menu"> 
    <ul class="level1"> 

<li><a href="?page=uvod&amp;active=uvod" <?php if($_GET['active']=="uvod") echo 
'class="on"';?>>Úvodní stránka</a></li> 
<li class="submenu"><a href="#" <?php if($_GET['active']=="cojetowifi") echo 
'class="on"';?>>Co je to Wi-Fi?</a> 

     
     <ul class="level2"> 

 <li><a href="?page=cojetowifi&amp;active=cojetowifi">Obecně</a></li> 
 <li><a href="?page=intertech&amp;active=cojetowifi">Internet a technologie Wi- 

Fi</a></li> 
<li><a href="?page=vyhoanevyho&amp;active=cojetowifi">Výhody a 

nevýhody</a></li> 
 </ul> 
 </li> 
<li class="submenu"><a href="#" <?php if($_GET['active']=="standard") echo 

'class="on"';?>>Standard IEEE 802.11</a>  
     
     <ul class="level2"> 

<li><a href="?page=80211&amp;active=standard">802.11</a></li> 
<li><a href="?page=IEEE&amp;active=standard">IEEE</a></li> 
<li><a href="?page=weca&amp;active=standard">WECA</a></li> 
<li><a href="?page=80211b&amp;active=standard">802.11b</a></li> 
<li><a href="?page=80211a&amp;active=standard">802.11a</a></li> 
<li><a href="?page=80211g&amp;active=standard">802.11g</a></li> 
<li><a href="?page=dalsiskupiny&amp;active=standard">Další skupiny</a></li> 



 

 

 </ul> 
 </li> 
<li class="submenu"><a href="#" <?php if($_GET['active']=="slovnik") echo 

'class="on"';?>>Slovník pojmů</a> 
 
       <ul class="level2"> 

<li><a href="?page=cisla&amp;active=slovnik">1-9</a></li> 
<li><a href="?page=a&amp;active=slovnik">A-C</a></li> 
<li><a href="?page=d&amp;active=slovnik">D-E</a></li> 
<li><a href="?page=f&amp;active=slovnik">F-H</a></li> 
<li><a href="?page=i&amp;active=slovnik">I-K</a></li> 
<li><a href="?page=l&amp;active=slovnik">L-N</a></li> 
<li><a href="?page=o&amp;active=slovnik">O-P</a></li> 
<li><a href="?page=r&amp;active=slovnik">R</a></li> 
<li><a href="?page=s&amp;active=slovnik">S-Š</a></li> 
<li><a href="?page=t&amp;active=slovnik">T-U</a></li> 
<li><a href="?page=v&amp;active=slovnik">V</a></li> 
<li><a href="?page=w&amp;active=slovnik">W-Z</a></li> 
 </ul> 
 </li> 
<li class="submenu"><a href="#" <?php if($_GET['active']=="anteny") echo 

'class="on"';?>>Antény</a> 
 

<ul class="level2"> 
<li><a href="?page=zaklschema&amp;active=anteny">Základní schéma 

zapojení</a></li> 
<li><a href="?page=smerove&amp;active=anteny">Směrové antény</a></li> 
<li><a href="?page=sektorove&amp;active=anteny">Sektorové antény</a></li> 
<li><a href="?page=vsesmerove&amp;active=anteny">Všesměrové antény</a></li> 
<li><a href="?page=outdoor&amp;active=anteny">Šíření signálu – 

OUTDOOR</a></li> 
<li><a href="?page=indoor&amp;active=anteny">Šíření signálu – INDOOR</a></li> 
<li><a href="?page=indoorII&amp;active=anteny">Šíření signálu – INDOOR 

II</a></li> 
<li><a href="?page=ziskanten&amp;active=anteny">Zisk antén</a></li> 
 </ul> 
 </li> 
<li class="submenu"><a href="#" <?php if($_GET['active']=="kabely") echo 

'class="on"';?>>Kabely</a> 
 

      <ul class="level2"> 
<li><a href="?page=spojkabely&amp;active=kabely">Spojovací kabely</a></li> 
<li><a href="?page=konektory&amp;active=kabely">Konektory</a></li> 
<li><a href="?page=bleskojistkyaprisl&amp;active=kabely">Bleskojistky a 

příslušenství</a></li> 
 </ul> 
 </li> 
<li class="submenu"><a href="#" <?php if($_GET['active']=="zabezpeceni") echo 

'class="on"';?>>Zabezpečení</a> 
   

       <ul class="level2"> 
<li><a href="?page=bezpeci&amp;active=zabezpeceni">Úvod do bezpečí</a></li> 



 

 

<li><a href="?page=vrstvy&amp;active=zabezpeceni">Bezpečnost ve 
vrstvách</a></li> 

<li><a href="?page=ssid&amp;active=zabezpeceni">Vysílání SSID</a></li> 
<li><a href="?page=mac&amp;active=zabezpeceni">Filtrace MAC adres</a></li> 
<li><a href="?page=wep&amp;active=zabezpeceni">Protokol WEP</a></li> 
<li><a href="?page=sdilenyklic&amp;active=zabezpeceni">Autentizace sdíleným 

klíčem</a></li> 
<li><a href="?page=wpa&amp;active=zabezpeceni">Protokol WPA</a></li> 
<li><a href="?page=usi&amp;active=zabezpeceni">Stěny mají uši</a></li> 
 </ul> 
 </li> 

<li class="submenu"><a href="#" <?php if($_GET['active']=="prekazky") echo 
'class="on"';?>>Překážky Wi-Fi</a> 

 
     <ul class="level2"> 

<li><a href="?page=prekazky_uvod&amp;active=prekazky">Úvod</a></li> 
<li><a href="?page=jine_systemy&amp;active=prekazky">Rušení jinými 

systémy</a></li> 
<li class="submenu"><a href="#">Přímá viditelnost a vlivy počasí</a> 

     
    <ul class="level3">   

<li><a href="?page=viditelnost_pocasi&amp;active=prekazky">Přímá 
viditelnost</a></li> 

<li><a href="?page=stromy&amp;active=prekazky">Vliv stromů</a></li> 
<li><a href="?page=pocasi&amp;active=prekazky">Počasí</a></li> 
<li><a href="?page=voda&amp;active=prekazky">Voda</a></li> 
</ul> 
 </ul> 
 </li> 
<li class="submenu"><a href="#" <?php if($_GET['active']=="komponenty") echo 

'class="on"';?>>PC,Notebook,PDA</a> 
  <ul class="level2"> 
  <li class="submenu"><a href="#">Stolní počítač (PC)</a> 

     <ul class="level3"> 
<li><a href="?page=pc_pcikarty&amp;active=komponenty">PCI karty</a></li> 
<li><a href="?page=pc_usbadaptery&amp;active=komponenty">USB 

adaptéry</a></li> 
</ul> 
<li class="submenu"><a href="#">Notebook</a> 

 
     <ul class="level3"> 

<li><a href="?page=notebook_pccard&amp;active=komponenty">PC card</a></li> 
<li><a href="?page=notebook_usbadaptery&amp;active=komponenty">USB 

adaptéry</a></li> 
</ul> 
<li><a href="?page=pda&amp;active=komponenty">PDA</a></li> 
 </ul> 
 </li> 
 <li class="submenu"><a href="#" <?php if($_GET['active']=="site") echo 

'class="on"';?>>Typy sítí</a> 
 

     <ul class="level2"> 
<li><a href="?page=adhoc&amp;active=site">AD-HOC</a></li> 



 

 

<li><a href="?page=infrastruktura&amp;active=site">Infrastruktura</a></li> 
<li class="submenu"><a href="#">Bezdrátové přemostění</a> 
 
<ul class="level3">   
<li><a href="?page=ptpb&amp;active=site">Point to Point Bridge</a></li> 
<li><a href="?page=ptmb&amp;active=site">Point to Multipoint Bridge</a></li> 
<li><a href="?page=ptmai&amp;active=site">Point to Multipoint a 

infrastruktura</a></li> 
</ul> 
<li><a href="?page=repeater&amp;active=site">Repeater</a></li> 
<li><a href="?page=skrytastanice&amp;active=site">Problém skryté stanice</a></li> 
<li><a href="?page=roaming&amp;active=site">Roaming</a></li> 
 </ul> 
 </li> 
<li class="submenu"><a href="#" <?php if($_GET['active']=="kompot") echo 

'class="on"';?>>Hub, switch, router</a> 
 

      <ul class="level2"> 
<li><a href="?page=hub&amp;active=kompot">Hub</a></li> 
<li><a href="?page=switch&amp;active=kompot">Switch</a></li> 
<li><a href="?page=router&amp;active=kompot">Router</a></li> 
 </ul> 
 </li>  
<li class="submenu"><a href="#" <?php if($_GET['active']=="trendy") echo 

'class="on"';?>>Novinky a trendy</a> 
       
       <ul class="level2"> 

<li><a href="?page=nanostation&amp;active=trendy">Nanostation</a></li> 
<li><a href="?page=wiligear&amp;active=trendy">Wiligear</a></li> 
<li><a href="?page=802.11n&amp;active=trendy">802.11n</a></li> 
 </ul> 
 </li> 
 <li><a href="?page=diagnoza&amp;krok=1&amp;active=diagnoza" <?php 

if($_GET['active']=="diagnoza") echo 'class="on"';?>>Problémy ve WLAN</a></li>  
<li><a href="?page=konfigurator&amp;active=konfigurator" <?php 

if($_GET['active']=="konfigurator") echo 'class="on"';?>>Konfigurátor sítí</a></li>  
<li><a href="?page=odkazy&amp;active=odkazy" <?php 

if($_GET['active']=="odkazy") echo 'class="on"';?>>Užitečné odkazy</a></li>  
<li><a href="?page=mapa&amp;active=mapa" <?php if($_GET['active']=="mapa") 

echo 'class="on"';?>>Mapa webu</a></li>  
</ul> 
</div> 

<div id="content"> 
<?php  require("cz/page_".$_GET['page'].".php"); ?> 

</div> 
 <hr class="clear" /> 

<div id="pagefoot"> 
 by <a href="mailto:komiksak@seznam.cz">komiksak © 2008</a> 

</div> 
</div> 

 
</body> 
</html> 
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příloha 3: Zdrojový kód - Styl.css 

body  { 
margin: 0px; 
padding: 0px; 
text-align: center; 
behavior: url(css/csshover.htc); } 
 
#page  { 
position: relative; 
width: 999px; 
margin: 10px auto 0px; 
border: solid 1px #ccc; 
background: url('../design/pagehead.gif') 0% 0% no-repeat;} 
 
#menu  { 
float: left; 
width: 200px; 
background: #eef3f7; 
border: solid 2px #cee1ef; 
text-align: left; 
margin: 79px 0px 0px 2px; } 
 
#menu  ul  { 
margin: 0px; } 
 
#menu  li  { 
position: relative; 
list-style: none; 
margin-left: 0px; 
margin-bottom: 5px; 
border-bottom: solid 1px #eef3f7; } 
 
 
*>#menu  li  { 
margin-left: -42px; } 
 
#menu li a  { 
display: block; 
background: url('../design/erow_off.gif') 3% 50% no-repeat; 
padding-left: 16px; 
text-decoration: none; 
color: #11568b; 
font-weight: bold; 
height: 25px; 
padding-top: 5px; } 
 
#menu ul.level2 { 
width: 200px; 
background: #eef3f7; 
border: solid 2px #cee1ef; 
text-align: left; } 
 
 



 

 

#menu ul.level3 { 
width: 200px; 
background: #eef3f7; 
border: solid 2px #cee1ef; 
text-align: left; } 
 
*>#menu li a  { 
height: auto; 
min-height: 25px; } 
 
#menu li a:hover  { 
background: #cee1ef url('../design/erow_on.gif') 3% 50% no-repeat; } 
 
#menu li.submenu:hover { 
background: #cee1ef url('../design/erow_on.gif') 3% 50% no-repeat; } 
 
#menu>ul a { 
width: auto; } 
 
#menu ul ul { 
position: absolute;  
top: 0;  
left: 200px; 
display: none; 
z-index: 100; } 
 
#menu ul.level2 ul.level3 { 
position: absolute;  
top: -1px;  
left: 200px; 
display: none; 
z-index: 100; } 
 
*>#menu ul.level2 ul.level3 { 
left: 241px; } 
 
div#menu ul.level1 li.submenu:hover ul.level2,  
div#menu ul.level2 li.submenu:hover ul.level3 {display:block;} 
 
#content  { 
margin: 79px 10px 0px 0px; 
float: right; 
width: 760px; 
text-align: justify; } 
 
hr.clear  { 
clear: both; 
visibility: hidden; } 
 
 
 
 
 



 

 

div.problem  { 
position: relative; 
width: 566px; 
height: 205px;  
background: url('../design/diagnoza.gif') 0% 0% no-repeat; 
margin: 30px 0px 0px 80px; 
padding: 50px 14px 5px 14px; 
color: #407398; 
font-size: 1.5em; } 
 
div.problem span  { 
float: left; } 
 
a.result  { 
float: left; 
width: 99px; 
height: 35px; 
background: url('../design/button.gif') 0% 0% no-repeat; 
text-decoration: none; 
text-align: center; 
color: #407398; 
font-size: 0.9em; 
padding-top: 4px; 
margin: 10px; } 
 
div.choice  { 
margin: 0px auto 0px; 
width: 240px; 
position: relative; 
top: 80px;  
left: 0px; } 
 
#pagefoot  { 
background: #cee1ef; 
width: 997px; 
height: 25px; 
margin: 1px; 
text-align: right; } 
 
 
#pagefoot a { 
color: #666; 
text-decoration: none; 
margin: 2px; } 
 
#pagefoot a:hover { 
text-decoration: underline; } 
 
div.popis  { 
float: right; 
width: 400px; 
border: solid 1px #aaa; 
margin: -22px 15px 0px 0px; } 



 

 

select option a div.popis  { 
display: none; 
color:red; } 
 
input.poc_kus  { 
width: 25px; 
border: solid 1px #999; } 
 
table.text td { 
background: #eef3f7; 
color: #666; 
font-size: 11px; 
padding: 3px; 
border: solid 1px #cee1ef; } 
 
#menu li a.on  { 
background: #cee1ef; } 
 
ul li  { 
list-style: none; } 
 
a.p img{ 
border: none; } 
 
img.wifiman  { 
margin-left: 240px; } 
 
img.obr{ 
width: 620px; } 
 
#obr1, #obr2, #obr3, #obr4, #obr5 { 
display: none; 
position: absolute; 
top: 320px; 
left: 220px; 
z-index: 0; }



 

 

příloha 4: Diagram pro problémy s WLAN 

 

                                 START 

                                                                                                                                                                                            3                                                               4  

                                                       

 
                              

      Ukazuje Windows          ANO               Fungovalo již někdy    NE     1             Zmizel problém po        ANO              Zobrazují se webové        ANO 
                                         WLAN p řipojení?                                   WLAN připojení?                                správném nastavení                            stránky, pokud správně                    
                                                                                                                                                                                      LAN?                                            nastavíte DNS                                        
              E                                          server?        G  
                                                                NE                                                       ANO                                                        NE                                                           NE 
 

1                                                               2                                                                            
                                    Pomohlo správné                                Zobrazí se připojení,                          Pomůže aktivace DHCP                         Je internet po nastavení 

                                            nastavení hesla a         ANO            pokud odstraníte pevné    ANO               serveru a správné         ANO                   proxy funkční ?          ANO 
                                                 šifrování?                                      překážky mezi AP                                    nastavení DHCP   
           A                          a notebookem?          D                                      klienta?           F                                                              H 
                                   NE                                                        NE                                                           NE                                                           NE 
 
         
                                        Funguje připojení,         ANO             Pomohla změna polohy    ANO                                                                           Zřejmě se jedná o chybu 
                   pokud vypnete                                   AP a správné nastavení                                             4                                          routeru – obraťte se na 
                                         filtrování MAC?                                              antény?                                                                                                       tech. podporu výrobce 
                                                                          B                                                              D                                                                                          nebo router reklamujte. 
 
                            NE                                                       NE 
 
                                      Pomohlo nahrání nové    ANO                                                                                              
                                        verze firmwaru do                                                    3 
                                       routeru, případně  
                                      do  síťové karty?      C                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                     CÍL 
 NE 
 
 
                                                               2 


