
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
ÚSTAV INFORMATIKY

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT
INSTITUTE OF INFORMATICS

METODIKA TVORBY INTERNETOVÝCH STRÁNEK

METHODOLOGY OF WEBSITE DESIGN

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE ONDREJ ONDO
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE doc. Ing. MILOŠ KOCH, CSc.
SUPERVISOR

BRNO 2012



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2011/2012
Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Ondo Ondrej

Manažerská informatika (6209R021) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů zadává bakalářskou práci s názvem:

Metodika tvorby internetových stránek

v anglickém jazyce:

Methodology of Website Design

Pokyny pro vypracování:

Úvod
Vymezení problému a cíle práce
Teoretická východiska práce
Analýza problému a současné situace
Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této

práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení

technického v Brně.



Seznam odborné literatury:

CEDERHOLM, Dan. Flexibilní webdesign. 1.vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2006.232 s.
ISBN: 80-251-1018-4.
DOMES, Martin. Tvorba webových stránek. 1.vyd. Brno: Computer Press, a. s., 2006. 192 s.
ISBN: 80-251-0920-8.
GUTMANS, Andi. Mistrovství v PHP 5 . 1.vyd. Brno: Computer Press, a.s.,2005. 520 s. ISBN
80-251-0799-X.
KRUG, Steve. Webdesign - Nenuťte uživatele přemýšlet. 2.vyd. Brno: Computer Press, a.s.,
2006. 168 s. ISBN: 80-7226-892-9. 
 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Miloš Koch, CSc.

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2011/2012.

L.S.

_______________________________ _______________________________
Ing. Jiří Kříž, Ph.D. doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA

Ředitel ústavu Děkan fakulty

V Brně, dne 30.05.2012



Abstrakt 

Bakalárska práca sa zaoberá problematikou návrhu a realizácie internetových stránok 

združenia Happy Tails. Pri realizácii stránok vychádzam z podkladov zhrnutých 

v teoretickej časti, kde okrem iného poukazujem na nové trendy a fenomény, ktoré sa 

v najbližšej dobe stanú štandardom v tomto odvetví. 

 Abstract 

This bachelor thesis focuses on issues related to the design and implementation of 

Happy Tails website. The basis of website implementation is supported by documents 

summarised in the theoretical part, where new trends and phenomena, which are likely 

to become industry standards in the near future, are also highlighted. 
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ÚVOD 

Od počiatku internetu bol jeho potenciál zjavný. Z experimentálnej počítačovej siete 

určenej predovšetkým na vedecké účely sa stal fenomén, ktorý čím ďalej tým viac 

zasahuje do životov každého jedného z nás. Okamžik kedy bol Internet vtiahnutý do 

komerčného sveta znamenal pre ľudstvo veľkú zmenu. Snáď vo všetkých odvetviach, 

ktorými sa človek zaoberá je Internet nevyhnutným spoločníkom väčšiny ľudí. 

Čítanie najnovších správ, zistenie predpovede počasie, vyhľadanie televízneho 

programu, či dopravného spojenia sa pomocou nástrojov, ktoré internet ponúka stávajú 

elementárnou záležitosťou. Internet sa teda stáva stredobodom všetkého verejného, či 

súkromného diania. 

Zmyslom tejto bakalárskej práce je vytvoriť internetové stránky osvetového hnutia 

a využiť tak toto mocné médium na prezentovanie správnej veci. Vedomosti 

nadobudnuté počas práce na teoretickej časti poskytnú dostatočný odrazový mostík pre 

výber správnych technológií a postupov pre praktickú časť. Jej nosnou kostrou je 

vytvorenie flexibilného a reagujúceho rozvrhnutia internetových stránok, ktoré sa nielen 

korektne, ale aj príťažlivo zobrazia na všetkých zobrazovacích zariadeniach. A to 

nehľadiac na platformu, fyzické rozmery obrazovky, jej rozlíšenie, či dokonca veľkosti 

okna prehliadača. 

  



10 

 

1 VYMEDZENIE PROBLÉMU A CIELE PRÁCE 

 

1.1 Vymedzenie problému 

Počas praxe v osvetovom hnutí, zaoberajúcim sa opustenými zvieratami som mal 

možnosť hlbšie pochopiť problematiku zvieracích útulkov na Slovensku. Zistil som, že 

situácia s opustenými zvieratami je vážnejšia ako sa môže zdať. Opustených zvierat je 

veľa a stále pribúdajú. Ziskuchtiví množitelia a nezodpovední majitelia nie sú 

ohraničení žiadnymi legislatívnymi bariérami, ktoré by regulovali cielené, či 

nekontrolované množenie psov. V čase vznikania združenia Happy Tails bola vytvorená 

internetová prezentácia, ktorá je neprístupná a nespĺňa štandardy. Vznikla 

z nesprávnych dôvodov a to z domnienky nutnosti. Internetová stránka nemá byť 

nutnosť, má byť vytváraná s jasne definovaným cieľom a ten cieľ by mala plniť. Na 

základe potreby Happy Tails vznikla požiadavka na prepracovanie súčasných 

nevhodných internetových stránok.  

1.2 Cieľ práce 

Cieľom tejto bakalárskej práce je naštudovanie problematiky tvorby webu a ich 

aplikovanie pri práci na stránkach osvetového hnutia Happy Tails. Teoretické 

vedomosti budú východiskom pre vytvorenie architektúry stránok a samotnú realizáciu. 

Webové stránky, majú informovať o aktivitách tohto združenia aktívnych ľudí a 

zjednocovať myšlienky všetkých útulkov. Stránky musia odovzdať jasný 

a zrozumiteľný odkaz a lákať prívetivým, zábavným, ale zároveň profesionálnym 

dojmom.  
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

2.1 Obecné informácie o Internete 

Internet je celosvetový systém počítačov, alebo počítačových sietí, ktoré sú navzájom 

prepojené.  

2.1.1 Vznik Internetu 

Veľakrát sa stretávame s názorom, že Internet vznikol ako spojenie niekoľkých 

vojenských počítačov v Pentagone pod názvom Arpanet v roku 1969. Teória pokračuje 

a má sa za to, že sieť vytvorená v Pentagone mala prekonať následky jadrového útoku. 

Pravdepodobne najmocnejší argument stojací proti teórii o pôvode v Pentagone 

prichádza od osoby, ktorá stála v čele projektu Arpanet v dobe keď Internet údajne 

vznikol, Bob Taylor, ktorý trvá teda na tom, že účel nebol vojenský, ale čisto vedecký 

a teória jadrového útoku nebola súčasťou návrhu, Internet nemal spájať široké vrstvy 

ľudí, nemal to byť komunikačné a informačné zariadenie. Tieto tvrdenia potvrdzuje i 

Larry Roberts, zamestnanec Boba taylora(22). 

Hlavným účelom Arpanetu bolo „zdieľanie času“, alebo inak povedané, umožniť 

výskumným inštitúciám využiť výpočtový výkon počítačov iných výskumných 

inštitúcií(22).  

V roku 1964, predtým než Arpanet vôbec vznikol, Angličan Donald Davies a paralelne 

Leonard Kleinrock a Paul Baran pôsobiaci v USA vyvíjali koncept prepínania paketov 

(ang. packet switching). Čo Arpanet v roku 1969 dokázal, bolo zdokonaliť túto 

techniku. Môžeme povedať, že Arpanet zlyhal vo svojom účele, ale počas svojej 

existencie zaznamenal mnohé významné objavy, ktoré vyústili k vzniku Internetu. 

Napríklad vývoj elektronickej pošty, implementácie prepínania paketov, vývoj TCP/IP 

protokolu, telnet, FTP(22). 

2.1.2 WWW 

V roku 1980 prišiel vo švajčiarskom inštitúte pre jadrový výskum CERN Tim Berners-

Lee s myšlienkou hypertextu, čo malo uľahčiť zdieľanie a aktualizáciu informácií medzi 

výskumníkmi. V roku 1989 už mal CERN najväčší internetový server v Európe a Tim 

Berners-Lee oživil vtedy zabudnutú myšlienku hypertextu. Už v novembri roku 1990 

predviedol prvý prototyp WWW serveru ktorý pomenoval jednoducho httpd a 6. 
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Augusta 1991 na adrese http://info.cern.ch/ spustil prvé webové stránky. Prvý browser 

(webový prehliadač) s názvom WorldWideWeb bol zároveň i prvým WYSIWYG 

HTML editorom. Následne bol premenovaný na Nexus(16). 

V roku 1984 bolo k Internetu pripojených iba 1000 počítačov. Veľký rozvoj nenastával 

ani v najbližších niekoľkých rokoch, ale v roku 1992 bolo k Internetu pripojených už 

viac ako jeden milión počítačov. V roku 1993 bol vyvinutý štandard WWW, existuje už 

50 WWW serverov(16).   

Inštitúcia, ktoré od polovice roku 1994 dbá hlavne na rozvoj služby WWW, je WWW 

Consorcium (W3C), na čele s tvorcom WWW Timom Berners-Leem(16). 

2.1.3 HTML 

HTML(HyperText Markup Language) bola prvá z troch, v tom čase potrebných, 

technológií na fungovanie služby World Wide Web. Slúžila k zápisu stránok. Dodnes je 

HTML ústrednou technológiou webu, aj keď dnes už je dostupná vo verzii HTML 4.0 

a momentálne sa stále vylaďuje verzia HTML 5. 

2.1.4 HTTP 

Druhou potrebnou technológiou pre službu World Wide Web je prenosový protokol 

HTTP. Prenos dát medzi klientom a webovým serverom je v prostredí Internetu 

realizovaný pomocou sady protokolov TCP/IP. Nad touto vrstvou pracuje práve 

protokol HTTP – zjednodušene môžeme povedať, že protokol HTTP je jazyk určený 

pre komunikáciu medzi webovým prehliadačom a webovým serverom. Prenos 

inicializuje klient, ktorý zašle požiadavku na server(16). 

Protokol HTTP je bezstavový, to je jeho výhodou a zároveň  nevýhodou. Výhodné je to, 

že vďaka tejto vlastnosti dokáže obsluhovať veľké množstvo klientov, pretože nie je 

zaťažený udržovaním informácií o jednotlivých spojeniach. To však znamená, že 

v prípade nutných stavových informácií je potrebné využiť skripty(16). 
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Obrázok 1: Graficky znázornený vzťah klient- server. 

Zdroj: http://techiesniffer.blogspot.com/2011/03/client-server-methodologies.html 

Prvým krokom je požiadavka klienta na zobrazenie stránky. Klient zadá prehliadaču 

adresu požadovanej stránky a tento požiadavka je prostredníctvom internetovej siete 

doručená k webovému serveru, na ktorom je požadovaná stránka uložená. Webový 

server začne na základe požiadavkou klienta predávať statické či dynamicky 

generované stránky WWW, ktoré môžu obsahovať text, obrázky, komponenty, skripty. 

Všetky tieto prvky a komponenty sú vo vhodnej podobe uložené na diskoch serveru. 

(16) 

2.1.5 URL 

Treťou technológiou nevyhnutnou pre implementovanie služby WWW sú URL 

(Uniform Resource Locator). Každý objekt prístupný na Webe má svoju jedinečnú 

URL- adresu, ktorá slúži k vytváraniu odkazov na daný objekt.(16) 

WWW stránka je súbor uložený na disku serveru, ktorý má svoje URL. Nič však 

nebráni tomu, aby URL ukazovalo na nejaký spustiteľný súbor (program), ktorý 

vygeneruje HTML- stránku. Spustiteľný súbor je vyvolávaný WWW- serverom preto 

bolo potrebné rozhranie, ktoré by definovalo spôsob spustenia programu a predávanie 

dát medzi WWW- serverom a programom. Rozhranie sa nazýva CGI (Common 

Gateway InterFace). Programom, ktoré generujú HTML- stránky, sa preto často hovorí 

CGI- skripty. (16) 

CGI- skripty mali jednu nevýhodu - boli pomalé. Preto sa na trhu objavili nové 

technológie (používané vpísaním priamo do html kódu), ktoré boli rýchlejšie a 
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jednoduchšie. Týmito technológiami boli v roku 1996-97 SSJS (Server Side JavaScript) 

a ASP (Active Server Pages). (16) 

Ich nedostatky, ako vysoká cena a zviazanosť na vlastné serverové riešenia, odstraňuje 

systém PHP. Princíp použitia PHP je obdobný ako u SSJS a ASP. Na rozdiel od nich je 

však šírený celý produkt ako FreeWare - to znamená bezplatne. V súčasnosti 

najpoužívanejší webový server Apache, používaný takmer na 50% všetkých WWW- 

serveroch a je takisto Freeware. Ďalšími úspešnými Freeware produktmi sú: MySQL, 

Linux a LateX. (1) 
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2.2 Technológie tvorby internetových stránok 

 

2.2.1 HTML 

Skratka označuje HyperText Markup Language. Je to základný značkovací jazyk, ktorý 

sa využíva na tvorbu webových stránok publikovaných v prostredí world wide web. 

V drvivej väčšine sú stránky tvorené ako hypertext, čo je také usporiadanie textu, 

v ktorom sú jednotlivé časti prepojené hypertextovými väzbami.  

Značkovací jazyk je charakterizovaný množinou značiek, tzv. tagov, a ich atribútov 

definovaných pre danú verziu. Medzi značky sa uzatvárajú časti textu dokumentu, a tým 

sa určuje význam(sémantika) obsiahnutého textu. Názvy jednotlivých značiek sa 

uzatvárajú medzi uhlové zátvorky „<“ a „>“. Časť dokumentu tvorená otváracou 

značkou, nejakým obsahom a odpovedajúcou ukončovacou značkou tvorí tzv. element 

(prvok) dokumentu. Napríklad <strong> je otváracia značka pre zvýraznenie textu a 

<strong>Vyhraj auto!</strong> je element obsahujúci zvýraznený text (tučné 

písmo). Súčasťou obsahu elementu môžu byť aj ďalšie vnorené elementy (8). 

Na vytvorenie jednoduchej HTML stránky nie je potrebný žiaden špeciálny software. 

Vystačíme si s akýmkoľvek textovým editorom, ako napríklad poznámkový blok, ktorý 

je súčasťou MS Windows. Vytvorený dokument uložíme s príponou .htm, resp. .html 

a otvoríme v internetovom prehliadači. Jednoduchá stránka napísaná pomocou HTML, 

môže vyzerať napríklad takto: 

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

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

<html> 

<head> 

<title>Tento text bude zobrazený ako titulok stránky</title> 

</head>  

<body> 

<h1>Text sa zobrazí ako nadpis</h1> 

<p>Text sa zobrazí ako odsek textu.</p> 

</body> 

</html> 
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Deklarácia <doctype> nieje HTML tag, je to informácia pre prehliadač, v akej verzii 

značkovacieho jazyka je stránka napísaná. Odvoláva sa na DTD (Document Type 

Definition), ktorá špecifikuje pravidlá pre značkovací jazyk, aby vedel prehliadač 

dokument správne vykresliť. Text medzi <html> a </html> opisuje webovú stránku. 

Medzi tagmi <head> a </head> sa nachádza hlavička, v ktorej sa deklarujú skripty, 

nachádzajú sa tu metainformácie, informácie o umiestnení štýlov a iné. Text 

nachádzajúci sa medzi <body> a </body> je viditeľná časť stránky.  

Väčšina webových stránok má svoj obsah rozdelený v niekoľkých stĺpcoch, ako 

magazín, alebo noviny. Takéto rozvrhnutie na stránke sa anglicky nazýva layout. 

Pôvodným zámerom jazyka HTML bolo okrem definovania väzieb medzi dokumentmi 

predovšetkým popis štruktúry. Určiť, ktorá časť je nadpisom, ktorá odsekom, tabuľkou, 

či zoznamom. To ako sa majú zobraziť malo byť definované inak a inde. Na nátlak 

autorov a zadávateľov začalo pribúdať množstvo funkcií a značiek, pre účely 

formátovania dokumentu ( napr. <font> pre určenie štýlu písma) nad rámec tohto 

štandardu. Od prapôvodného návrhu HTML sa implementovali výrobcami prehliadačov 

a pôvodní autori jazyka sa im bezmocne prizerali. S pribúdajúcimi neštandardnými 

rozšíreniami a hlavne nástupom tabuliek, ako nástroja pre umiestňovanie prvkov, 

zmizla štruktúra takmer úplne. Stránky prestali byť prístupnými a automatické 

spracovanie textu bolo stále zložitejšie (9). 

Riešením bolo posilnenie štandardizačnej organizácie W3C (World Wide Web 

Consorcium). Tá začala zjednocovať štandardy a koordinovať projekty súvisiace 

s publikovaním na webe. Zapojili sa i výrobcovia prehliadačov a nové štandardy 

pomaly, ale isto zavádzajú do praxe. HTML sa tak s novými verziami vracia späť 

k svojej podstate: poskytovať štruktúrované dokumenty s jasným logickým členením. 

Formátovanie je tak vykázané mimo HTML a tu na rad nastupuje CSS (12).  

2.2.2 CSS 

Je skratkou výrazu Cascading Style Sheet, čo v preklade znamená list kaskádových 

štýlov. Je to jazyk, alebo lepšie povedané nadstavba značkovacích jazykov HTML, 

XHTML, alebo XML, určený pre popis, toho ako sa budú zobrazovať internetové 

stránky písané v týchto jazykoch. Umožňuje návrhárom oddeliť vzhľad dokumentu od 

jeho obsahu. Ak definíciu štýlu odstránime, alebo nepoužijeme, zostane pôvodný 

dokument nezmenený (8, 9).  
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Syntax: 

 

Obrázok 2: syntax jazyka CSS. 

Zdroj:vlastný 

 

Selektor je obvykle HTML element, na ktorý chcete aplikovať štýl. Každá deklarácia sa 

skladá z vlastnosti a jej hodnoty. Vlastnosť je atribút štýlu, ktorý chcete zmeniť, každá 

vlastnosť má hodnotu. Uvedené pravidlo formátuje nadpisy prvej úrovne a prideľuje im 

zelenú farbu a veľkosť 12px. 

Aby sme v HTML dokumente mohli rozlíšiť jednotlivé elementy definujeme vlastné 

selektory nazývané identifikátory (id) a triedy (class). 

<h1 id=“uvodny“>Vitajte na stránkach!</h1> - pri tomto nadpise sme definovali 

jeho jedinečný názov, identifikátor, pomocou ktorého vieme adresovať formátovanie 

práve tomuto elementu. Id selektor je definovaný znakom „#“. Na každej stránke môže 

byť konkrétny identifikátor použitý maximálne raz. 

<img class=“galeria“/> - obrázku sme priradili triedu s názvom „galeria“. Selektor 

triedy používame na špecifikáciu štýlu pre skupinu elementov, môže sa ich na jednej 

stránke nachádzať neobmedzene. Selektor triedy uvádzame pomocou „.“.  

.galeria{border:1px solid red} - v nasledujúcom štýle elementom s triedou 

.galeria definujeme červený rámček, plnej čiary, s hrúbkou jeden pixel. 

Môžeme takisto definovať aby bol len špecifický html element ovplyvnený triedou. 

Napr. #hlavicka h1.uvod{color:white;} - bielou farbou budú naformátované 

nadpisy s triedou .uvod, ktoré sú vnútri elementu #hlavicka. 
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Existujú tri spôsoby ako vložiť štýly: 

 Externým súborom 

<head> 

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

</head> 

 Interným zoznamom štýlov v hlavičke dokumentu 

<head> 

<style type="text/css"> 

hr {color:blue;} 

p {margin-left:20px;} 

body {background-image:url("pozadie.gif");} 

</style> 

</head> 

 Priamo u formátovaného elementu, riadkovým štýlom 

<p style="color:blue;margin-left:20px">Toto je odstavec.</p> 

Ak pre jeden element špecifikujeme viacero štýlov, navrstvia sa a vytvoria nový 

virtuálny štýl, podľa nasledujúceho poradia (číslo 4 má najvyššiu prioritu): 

1) Predvolený štýl prehliadača 

2) Externý súbor 

3) Vnútorná šablóna 

4) Riadkový štýl (11) 

Štýl s vyššou prioritou prepíše ten s prioritou nižšou, tento princíp sa nazýva kaskáda. 

2.2.3 JavaScript 

Je interpretovaný programovací jazyk so základnými objektovo orientovanými 

schopnosťami. Univerzálne jadro jazyka bolo vložené do webových prehliadačov. 

Klientská verzia JavaScriptu umožňuje vložiť do webových stránok vykonateľný obsah 

- to znamená, že stránka už nemusí byť len statickým dokumentom, ale môže obsahovať 

dynamické programy, ktoré komunikujú s užívateľom, riadia prehliadač, a dynamicky 

vytvárajú obsah HTML (3). 
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JavaScript je  programovací jazyk bez typovej kontroly, čo znamená, že premenné 

nemusia mať špecifikovaný typ. K najrozšírenejším chybným predstavám o JavaScripte 

patrí tá, že ide o zjednodušenú verziu Javy. Napriek príbuznej syntaxi a niektorým 

podobným vlastnostiam spolu nemajú nič, a podobnosť názvov je čisto marketingovou 

záležitosťou (3). 

Príklad jednoduchého skriptu, ktorý vypíše aktuálny dátum 

<script type="text/javascript"> 

document.write("<p>" + Date() + "</p>"); 

</script> 

2.2.4 jQuery 

jQuery je rýchla JavaScriptová knižnica, navrhnutá pre jednoduchšiu navigáciu 

dokumentu, spracovanie udalostí, vytváranie animácií, a vývoj AJAX aplikácií (10).  

2.2.5 AJAX 

Za skratkou AJAX sa skrýva pojem Asynchronus JavaScript and XML. Je to sada 

technológií určená k vývoju interaktívnych webových aplikácií bez nutnosti ich 

opätovného načítania. Ak napríklad užívateľ klikne na tlačidlo pre udelenie hlasu 

v nejakej ankete, celá stránka sa nemusí znovu načítať zo serveru, aktualizujú sa iba 

výsledky hlasovania a zvyšok obsahu ostáva rovnaký (8). 

2.2.6 Open source   

Termín open source (otvorený zdrojový kód) vznikol v roku 1998 potom, čo sa firma 

Netscape rozhodla zverejniť zdrojový kód svojho obľúbeného prehliadača Navigator. 

Z myšlienky sa neskôr stala filozofia otvoreného zdrojové kódu za vzniku organizácie 

OSI (Open Source Iniciatives) a definície OSD (Open Source Definition). Medzi 

opensource projekty patria aj Apache, MySQL a PHP (1). 

2.2.7 Apache 

Apache HTTP Server je softwarový webový server. Využíva sa u väčšiny 

webhostingov, kde prevádzkovateľ deklaruje podporu technológie PHP. Apache môžete 

mať takisto nainštalovaný na svojom počítači. Vďaka jeho prítomnosti v operačnom 

systéme budete môcť ladiť a testovať svoje stránky s prvkami HTML a PHP kódu. 
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2.2.8 PHP 

Pôvodne Personal Home Page, teraz obvykle Hypertext Preprocessor je skriptovací 

programovací jazyk, určený predovšetkým pre programovanie dynamických 

internetových stránok. Najčastejšie sa začleňuje priamo do štruktúry jazyka HTML, 

XHTML, či XML, čo je práve možné využiť pri tvorbe webových aplikácií. Dá sa 

takisto využiť pri tvorbe desktopových a konzolových aplikácií. PHP je vedľa ASP 

jedným z dvoch najrozšírenejších skriptovacích jazykov pre web. Obľúbeným sa stal 

predovšetkým vďaka jednoduchosti použitia, bohatej zásobe funkcií, a tomu, že 

kombinuje vlastnosti viacerých programovacích jazykov, a necháva tak vývojárovi 

čiastočnú slobodu v syntaxi(8). 

PHP skript vždy začína <?php a končí s ?>, môže byť umiestnený kdekoľvek 

v dokumente. Ten musí mať vždy koncovku .php. Skripty PHP sú vykonávané na strane 

serveru a výsledok v kóde html je vrátený späť. Nasledujúci skript vráti text „Ahoj 

svet!“ na obrazovku prehliadača. 

<html> 

<body> 

<?php 

echo "Hello World"; 

?> 

</body> 

</html> 

 

2.2.9 MySQL databáza 

MySQL je multiplatformná databáza. Komunikácia s ňou prebieha pomocou jazyka 

SQL. Podobne ako u ostatných databáz sa jedná o dialekt tohto jazyka s niektorými 

rozšíreniami. V rámci programovania dynamických webových stránok ide 

o najpoužívanejší databázový systém na svete. Väčšina webhostingov podporujúcich 

PHP ponúka takisto databázu MySQL, ktorú je možné práve s PHP ľahko prepojiť do 

podoby webovej aplikácie(8). 
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2.3 Flexibilný webdesign  

Len pár rokov dozadu, tvorba stránok s pevnou šírkou bola praktická záležitosť, pretože 

uspokojila požiadavky širokú skupinu užívateľov. Lenže pár rokov dozadu bol telefón 

s pripojením na internet luxusnou záležitosťou a dnes toľko rozšírené tablety ešte 

nejestvovali. Design s fixnou, či pevnou šírkou (ang. fixed-width design), ktorého 

výhodou je rýchlosť implementácie, sa v týchto prípadoch posúva do úzadia a nové 

postupy si razia cestu na povrch. 

Webdesign ma v sebe určitú dávku prirodzenej flexibility, ktorú rozvrhnutie s pevnou 

šírkou potláča. Užívatelia majú svoju vlastnú vôľu a preto rozhodujú ako si stránky 

chcú zobraziť. Niekoľko dôvodov, prečo je flexibilný webdesign v mnohých prípadoch 

vhodnou voľbou: 

 Obrovským tempom sa zvyšujúci počet mobilných zobrazovacích zariadení, ako 

smartphony, tablety a prenosné herné konzoly. Čím ďalej, tým viac sa preto od 

stránok očakáva, že sa nielen korektne, ale aj efektne zobrazia na všetkých 

spomínaných zariadeniach. 

 Pribúda počet monitorov s vyšším rozlíšením a stránky s pevnou šírkou 

optimalizované na rozlíšenie 1024x768 môžu vyzerať nedomyslene na 26 

palcových monitoroch s FullHD rozlíšením. 

 Pribúda ľudí ktorí svoje prehliadače nemaximalizujú. Väčšie displeje umožňujú 

zvýšiť produktivitu tým, že si pracovnú plochu rozdelíte a vyčleníte jej časť 

napríklad pre prehliadač, ďalšiu pre textový editor, grafický program, či 

tabuľkový kalkulátor. 

 Mobilné zariadenia pre ktoré web optimalizujeme sú v prevažnej väčšine 

dotykové, to znamená, že musíme niektoré prvky stránok, ako napríklad 

navigáciu, tomuto faktu prispôsobiť. 

 Mobilný telefón by mal predstihnúť osobné počítače, ako najpoužívanejšie 

zariadenie na prehliadanie webu v priebehu roku 2013 (podľa prieskumu 

Gartner z roku 2010), alebo do roku 2015 (podľa štúdie Morgan Stanley’s) (12).  

Podľa toho akým spôsobom je zadávaná šírku stránok, rozlišujeme 3 typy rozvrhnutia. 

Stránky s pevnou šírkou, kde je šírka stránok nadefinovaná pevne v pixeloch, 
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najčastejšie podľa, vtom čase, najpoužívanejšieho rozlíšenia obrazoviek. Stránky 

s pevnou šírkou sú doteraz najpoužívanejšou formou rozvrhnutia. Ďalšou možnosťou sú 

stránky s tekutým rozvrhnutím, ktoré menia šírku na základe veľkosti užívateľovho 

okna s prehliadačom  a stránky. Poslednou sú stránky s elastickým rozvrhnutím, kde je 

smerodajná veľkosť textu a práve tá rozhoduje o šírke rozvrhnutia. Aj tu sa udáva 

veľkosť, ale v jednotkách em, čo je pomerná jednotka k výške znaku. Samozrejme je 

možné tieto prístupy kombinovať a vytvárať tak kombinácie vyššie spomínaných. 

Častým je napríklad rozvrhnutie s postranným panelom s pevnou šírkou a tekutou 

hlavnou časťou. Ďalším spôsobom ako vytvoriť funkcionalitu hybridných layoutov je 

obmedziť flexibilitu nastavením minimálnej a maximálnej šírky (4). 
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2.4 Reagujúci web dizajn 

Aj flexibilný dizajn má svoje obmedzenia a jeho použitie a univerzálnosť určité hranice. 

Rozvrhnutie sa môže plynulo meniť so zmenou veľkosti okna, ale pri výraznejšom 

zmenšení nastáva orezávanie grafiky, pretečenie položiek navigácie , tekuté obrázky 

naberajú nečitateľné rozmery. Problémy nastávajú aj v opačnom prípade, kedy okno 

zväčšujeme a obrázky nadobúdajú extrémne rozmery. To predurčuje flexibilný dizajn 

hlavne v kontexte zobrazovania webových stránok na monitoroch osobného počítača, 

nehľadiac na fyzickú veľkosť a rozlíšenie monitora, veľkosť písma, či veľkosť okna 

prehliadača. Ale nie je až tak optimálny pre zobrazovanie za týmito hranicami, teda na 

displejoch mobilných telefónov a tabletov. 

Tu sa črtá priestor pre nový smer pri tvorbe layoutu, a to reagujúci web dizajn (ang. 

Responsive webdesign). Namiesto plátania samostatných návrhov, pre stále sa 

zvyšujúci počet rôznych zariadení, vytvoríme návrh pre optimálny zážitok a príjemné 

zobrazenie v každom z nich. 

Na obrázku vidíme jednu stránku, ktorá sa zobrazí tromi spôsobmi, podľa toho aké 

veľké je okno prehliadača. Bola vytvorená na základe princípov reagujúceho web 

dizajnu. 
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Obrázok 3: Ukážka reagujúceho webdesignu. 

Zdroj:http://webdesignerwall.com/tutorials/css3-media-queries 

Čo je teda potrebné k tvorbe reagujúceho dizajnu? Sú to tri základné ingrediencie, bez 

ktorých sa nezaobídeme: 

1. Flexibilná mriežka (ang. fluid grid-based layout), 

2. Flexibilné obrázky a médiá, 

3. „Media queries“, modul CSS3 špecifikácie (7).  
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2.4.1 Media queries 

V špecifikácii CSS 2.1 sa stretávame s pojmom „media types“, ktoré nám umožňovali 

definovať samostatné štýly pre zobrazenie na monitore(screen), pre tlač(print), pre 

vreckové počítače(handheld) atď. Napr. <link rel="stylesheet" 

type="text/css" href="style.css" media="screen" /> Tieto 

špecifikácie však nikdy neboli plne implementované a ich použiteľnosť bola veľmi 

obmedzená. 

Našťastie W3C vytvorila tzv. media queries ako časť špecifikácie CSS3, ktorá 

zdokonaľovala funkcionalitu media types. Media query nám umožnuje cieliť nielen na 

určitú skupinu zariadení, ale dokonca zistiť charakteristiky konkrétneho zariadenia. 

Napr. <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen 

and (max-device-width: 480px)" href="style-mobile.css" /> 

Dotazom sa teda pýtame, či jeho horizontálne rozlíšenie je rovné , alebo menšie ako 

480px, ak áno načíta sa šablóna „style-mobile.css“, inak je tento tag ignorovaný. Ďalšie 

príklady definície media queries: 

1. @media screen and (max-device-width: 480px) { 

    .trieda { 

      float: none; 

    } 

} 

2. @import url("style.css") screen and (max-device-width: 480px) 
(21); 

 

Internet Explorer 8 a staršie nepodporujú CSS3 Media Queries. Dajú sa však sprístupniť 

pridaním Javascriptového súboru css3-mediaqueries.js (17). 

2.4.2 Fluid Images 

Niekoľko rokov dozadu Richard Rutter publikoval sériu experimentov s vlastnosťou 

max-width  a obrázkami. Jedným z výsledkov bolo zistenie, že nastavenie vlastnosti 

max-width na hodnotu 100%, spôsobí zväčšenie, alebo zmenšenie obrázku na 

veľkosť jeho nadradeného elementu pri adekvátnej zmene veľkosti okna prehliadača 

(19). 
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Okrem vlastnosti max-width:auto, Nick Laa v svojom článku o reagujúcom 

dizajne pridáva vlasnosť height:auto a opravu chyby pre IE8 width:auto\9 

(17). 

2.4.3 Mriežka 

Čo vlastne znamená pojem mriežka vo webdesigne? Aj keď je tento koncept len pár 

rokov starý, používanie mriežky bolo v bežnej praxi je tu už stáročia napríklad 

v architektúre, kde je precíznosť kľúčová. Obecne povedané, sú to logické vodiace línie, 

vytvárajúce esteticky príjemnú kompozíciu, ktorá je vyrovnaná a zároveň štruktúrovaná. 

Príkladom môže byť systém 960, založený na šírke 960px, číslo 960 bolo zvolené kvôli 

tomu, že je deliteľné 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 a 16. Mriežku tvorí 12, alebo 16 stĺpcov 

s určitou šírkou a 10px okraj zľava a sprava každého stĺpca. Výsledkom je teda ideálna 

šírka pre experimentovanie s rôznymi rozloženiami pre vytváranú stránku. Na obrázku 

príklad dizajnu používajúceho 12-stĺpcovu mriežku systému 960 (13).  

 

Obrázok 4: 960 grid. 

Zdroj:http://www.patricksy.com/960-grid-system 
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V dnešnej dobe je nevýhoda systému 960 malá medzera medzi stĺpcami (20px), layout 

pri väčšej veľkosti písma málo dýcha. A po odčítaní okrajov (10px zľava a 10px sprava) 

je výsledná šírka obsahu len 940px. Preto existujú iné systémy, ako napríklad mriežka 

978 a pod. (18). 

2.4.4 Fluid grid-based Layout 

Fluid grid dokážeme vytvoriť pomocou divov, percent a jednoduchej matematiky. Tento 

nápad vznikol v mysli Ethana Marcotteho, ktorý si uvedomil, že jednotka „em“ môže 

mať trošku širšie uplatnenie ako len pri udávaní veľkosti písma. 

Podstatou je využitie relatívnych jednotiek, teda kombinácia percent a jednotky em 

a pomocou jednoduchých delení nájsť ekvivalenty k rozmerom v pixeloch, ktoré by sme 

bežne použili pri layoutoch s pevnou šírkou. 

Výhody 

 Metóda umožňuje využiť mriežku, kedysi výhradne záležitosť fixnej šírky, pri 

návrhu layout. 

 Užívateľ môže zmeniť veľkosť písma a všetko ostáva v pôvodnom pomere. 

 Využitie tejto metódy je funkčné vo všetkých prehliadačoch (15). 

Tekuté rozvrhnutia vznikli z myšlienky relatívnych veľkostí textu.  Prvým krokom je 

nastavenie veľkosti písma pri elemente body na hodnotu 100%: 

body { 

    font-size: 100%; 

} 

Tým pádom môžeme veľkosť všetkých elementov nastavovať relatívne k veľkosti 

prednastavenej daným prehliadačom, vo väčšine prípadov je to 16px. Ďalším krokom je 

nastavenie veľkostí ostatných elementov, ako napríklad nadpis, zoznam, či iné. 

Vezmeme cieľovú hodnotu (cieľ) v pixeloch a vydelíme ju veľkosťou písma 

nadradeného kontajneru (kontext). Výsledkom je požadovaná veľkosť v relatívnom 

vyjadrení. 

 Cieľ / kontext = výsledok 
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Predpokladajme napríklad veľkosť textu nastavenú prehliadačom 16px, požadovaná 

cieľová veľkosť je 24px, 24/16=1.5: 

h1  { 

     font-size: 1.5em;        /* 24px / 16px = 1.5em */ 

} 

Obdobným spôsobom môžeme nastavovať pomerné veľkosti jednotlivých elementov 

umiestnených v mriežke. V tomto prípade bude prvým krokom nastavenie maximálnej 

šírky baliaceho elementu(toho v ktorom sú obsiahnuté všetky ostatné). Pozn.: 

používame systém mriežky o šírke 988px. 

#obal { 

     max-width: 61.75em;      /* 988px / 16px = 61.75em */ 

} 

 

Všetky ostatné elementy sa počítajú už spomínaným pravidlom. Napríklad nadpis, ktorý 

sa nachádza v elemente #obal (988px) a jeho cieľová veľkosť by podľa definovanej 

mriežky mala byť 700px, bude mať šírku definovanú v percentách: 

h1  { 

     width: 70.85%;        /* 700px/988px=0.7085;0.7085*100=70.85% */ 

} (20) 
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2.5 SEO 

SEO je skratkou anglického Search Engine Optimization, teda v preklade optimalizácia 

pre vyhľadávače. Vyhľadávací robot prechádza obsah webových stránok, tie sa 

ukladajú do databázy (indexu). Na základe zadaného výrazu vyhľadávací stroj 

zobrazí relevantné výsledky, ktoré zoradí podľa ich hodnotenia(2). 

Cieľom SEO je vylepšiť vašu pozíciu vzhľadom na výsledky vyhľadávania vo 

vyhľadávačoch ako sú Google, Seznam, Yahoo a tým dosiahnúť vyššej návštevnosti, 

eventuálne vyšších ziskov. 

SEO zahŕňa voľbu správnej a logickej štruktúry webových stránok, sémanticky 

správneho kódu, tvorbu zmysluplného a zaujímavého obsahu, strategické umiestnenie 

hľadaných slov, či frázy na stránke a ich vzájomnú polohu, budovanie spätných 

odkazov  a takisto priebežnú analýza umiestnenia webu. 

Obsah webu by mal byť prístupný a čitateľný na všetkých prehliadacích zariadeniach, 

ako sú tablety a smartphony. Preto by sme mali oddeľovať obsah od formátu, všetky 

obrazové informácie, ako sú napríklad obrázky a videá by mali mať svoje textové 

alternatívy. Tabuľky musia mať definované záhlavia a smer čítania a v žiadnom prípade 

by sa v moderných weboch nemali využívať na tvorbu layoutu(6).  

2.5.1 Tipy pri voľbe domény 

Doména je adresa webu. Správna voľba domény je dôležitá pre zapamätanie užívateľa, 

no názory na jej váhu pre vyhľadávače sa rôznia. Čím menej slov tvorí doménu, tým 

lepšie. Ak je obchodné meno známe, je vhodné použiť ho v doméne, v opačnom prípade 

je dobré doménu voliť na základe analýzy kľučových slov. Doména sa prenajíma od 

registrátora domény, obvykle na jeden rok.  

2.5.2 Voľba kľúčových slov 

Kľúčové slovo je slovo, podľa ktorého vás ľudia nájdu vo vyhľadávači. Môže ním byť 

obor činnosti, názov výrobku, či služby, meno, názov mesta a čokoľvek ďalšie čo 

odpovedá zameraniu vášho webu. Kľúčové slová sa potom často zhlukujú do fráz. 

Obecným pravidlom je, že ľudia hľadajú najčastejšie pomocou dvoch, alebo troch slov. 

Relevantné kľúčové slová sú také, ktoré odpovedajú tomu, čo ponúkate(2). 

V internetovom marketingu sa používa pojem Dlhý chvost (ang. long tail), ktorý 

popisuje nasledujúci obrázok: 
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Obrázok 5:Long Tail. 

 Zdroj:vlastný 

Konverzia z hľadajúceho na návštevníka a následne na zákazníka sa vo väčšej miere 

deje na konci chvosta, kde ľudia hľadajú veľmi konkrétne. Zameranie optimalizácie na 

koniec chvosta teda prináša najvyššiu účinnosť za najnižšiu cenu -  malú návštevnosť, 

ale vysokú konverziu. Pri výbere kľúčových slov pomáhajú online nástroje googlu 

a seznamu (www.adwords.google.com/select/KeywordToolExternal, www.sklik.cz) (2).  

2.5.3 On-page optimalizácia  

Kód internetových stránok by mal byť validný, to znamená, mal by odpovedať 

špecifikácii jazyka HTML/XHTML (Oficiálny validátor konzorcia W3 nájdeme na 

stránkach www.validator.w3.org.) 

 Stránka musí mať logickú štruktúru, teda musí byť logicky rozčlenená do 

kategórií, do ktorých sa obsah webových stránok umiestni.  

 V ideálnom prípade sú kľúčové slová použité pre názvy kategórií a podstránok, 

titulky stránok(Titulok každej stránky by mal byť jedinečný), nadpisy(Na jednej 

stránke použiť vždy len jeden nadpis úrovne h1.) 

 Relevantný obsah by mal byť, čo najbližšie k najvyššej úrovni štruktúry webu. 

 Vyplnený popisný metatag (name=“Description“), ktorý sa zobrazí na stránke 

s výsledkami vyhľadávania pod titulkom stránky. Popisný text by mal byť 

takisto pre každú stránku jedinečný. 

 Definované kódovanie u každej stránky, napr. <meta http-equiv=“Content-

Type“ content=“text/html; charset=utf-8“>. 

http://www.adwords.google.com/select/KeywordToolExternal
http://www.sklik.cz/
http://www.validator.w3.org/
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 Text odkazov (anglicky anchor text) v obsahu stránky by mal byť zložený 

z maximálne troch slov, v ideálnom prípade obsahovať jedno, či viac kľúčových 

slov. Dôležitá je vnútorná previazanosť stránok webu. 

 Je nutné používať alternatívny text k obrázkom. 

 Obsah textu by mal byť štruktúrovaný, delený do kratších odsekov s nadpisom, 

ktoré by mali tvoriť jednoduché vety. Vhodné je použitie zoznamov s 

odrážkami.  

 Píšte kvalitný text, s relevantnými informáciami bez zbytočnej kvetnatosti, 

dbajte na hustotu (výskyt v približne 1-6% z celkového počtu slov), blízkosť 

a správne poradie kľúčových slov. Kľúčové slová v texte sa môžu vypichnúť 

pomocou značky <strong>, alebo pomocou CSS. Pomôžete tak užívateľom 

rýchlo „skenujúcim“ textový obsah stránok.  

 Vytvorená tzv. chybovú stránku 404 

 Vytvorte mapu webu (sitemap.xml/html/php) 

2.5.4 Off-page optimalizácia 

Aby sme sa poistili, že sa o našom webe vyhľadávače dozvedia, je dobré dať im k tomu 

impulz. Pre Seznam stránku pridáte na www.search.seznam.cz/pridej-stránku, pre 

Google použite www.google.cz/addurl. Ak nechceme, aby boli niektoré stránky cez 

vyhľadávače nájdené potrebujeme túto požiadavku uviesť v súbore robots.txt. Ďalšou 

možnosťou je registrácia do katalógov a výmena odkazov. 

Poznáme dvojcestnú výmenu odkazov, ktorá má minimálny vplyv na hodnotenie, 

pretože nepôsobí prirodzene. Trojcestná výmena, kedy web A odkazuje na web B, ten 

odkazuje na web C, ktorý odkazuje na web A, pôsobí prirodzenejšie a je výhodnejší ako 

predchádzajúci príklad. Štvorcestná výmena je najefektívnejšia, no najzložitejšia(2). 

 

Obrázok 6: Dvojcestná výmena odkazov. 

Zdroj: vlastný. 

web 
A 

web 
B 

http://www.search.seznam.cz/pridej-stránku
http://www.google.cz/addurl
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Obrázok 7: Trojcestná výmena odkazov 

 Zdroj: vlastný. 

2.6 Tvorba internetových stránok 

2.6.1 Úspešnosť webového projektu 

Vedia sa dlhá debata o tom, čo je kritické a najdôležitejšie pre úspešnosť projektu. Veľa 

zdrojov sa zhoduje v tom, že úvodná fáza, teda plánovanie a definovanie cieľov je 

najdôležitejším krokom v procese tvorby webovej stránky. Tak ako napríklad 

v projektovom managemente dobré plánovanie predurčuje projekt k úspechu, tak 

môžeme nahliadať aj na dôležitosť dobrej analýzy a plánovania v procese tvorby 

internetových stránok. Dobrý plán nám šetrí čas a zdroje a vie nás upozorniť na možné 

hrozby. 

Debata nastáva aj v prípade rozhodnutia, či je dôležitejší obsah, alebo vzhľad stránok. 

Amatérsky vzhľad stránok znižuje dôveryhodnosť a je to prvé čo návštevník uvidí 

a  prvé čo ho môže odradiť od zotrvania na stránkach. 

Na druhej strane Ben Hunt, tvorca úspešného webového portálu webdesignfromscratch 

vidí najvyššiu prioritu práve v správne volenom obsahu, vrátene vhodných kľúčových 

slov. A odporúča minimalizovať investície do designu a namiesto toho ich alokovať do 

marketingu, copywritingu, optimalizácie a testovania (5). 

Odpoveď sa skrýva niekde medzi. Bez prívetivého designu znížime konverziu 

návštevníkov na zákazníkov, bez obsahu, ktorý hľadajú sa opäť obrátia na päte. Na to 

aby sa dobre umiestnili vo vyhľadávačoch, musia byť správne optimalizované 

a testované. 

web 
A 

web 
B 

web 
C 
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2.6.2 Prístupnosť a použiteľnosť 

Ukážkou dobrého webdesignére je prístupný a použiteľný web. Prístupný web spĺňa 

tieto kritéria: 

 Obsah webových stránok je dostupný a čitateľný 

 Prácu s webovou stránkou riadi užívateľ 

 Informácie sú zrozumiteľné a prehľadné 

 Ovládanie webu je jasné a pochopiteľné 

 Kód je technicky spôsobilý a štruktúrovaný (26) 

Použiteľné stránky sú intuitívne a ľahko sa ovládajú, dobre sa v nich orientuje 

a obsahujú zmysluplné a rýchlo prístupné informácie. Po príchode na web musí byť 

hneď jasné k akému účelu slúži, musí obsahovať jasne viditeľnú a ľahko 

ovládateľnú navigáciu. Počas prechádzanie stránok by mal užívateľ celú dobu 

vedieť kde v hierarchii webu sa nachádza a ako sa jedným kliknutím dostať na 

úvodnú stránku, výnimkou by nemal byť kontakt na majiteľa webu, vo forme e-

mailovej adresy, alebo kontaktného formuláru. 

 

2.6.3 Proces tvorby webových stránok 

S vedomím všetkých zásad správnej tvorby internetových stránok, so štandardmi na 

mysli a chuťou do práce môžeme prejsť k samotnej realizácii webových stránok.  Tento 

proces môžeme rozdeliť do 6 krokov: 

1. Definovanie cieľov projektu,  marketingová analýza 

2. Návrh štruktúry stránky 

3. Vizuálny návrh 

4. Vývoj stránky – písanie kódu 

5. Testovanie a revízia 

6. Spustenie do prevádzky 
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Definovanie cieľov projektu, marketingová analýza 

Správne definovaný cieľ nemusí byť taká hračka, ako sa na prvý pohľad zdá. Účel 

projektu by mal vedieť definovať zadávateľ. Ten však nevie, čo je dôležité pre 

úspešnosť projektu, nato je tu predsa realizátorský tým.  Pomocou vopred pripraveného 

dotazníka a správne cielenými otázkami dokážeme usmerniť tieto myšlienky. Na 

základe vyplneného dotazníka sme schopní vytvoriť zhrnutie nielen toho, aké sú ciele, 

ale aj kto je cieľovou skupinou, hlavnú myšlienku projektu a konkurenciu. Nasledovať 

môže odhadnutie časového plánu a ostatné štúdie, ako technická špecifikácia a plán 

údržby stránky. 

Návrh štruktúry stránky 

Na základe cieľov a cieľovej skupiny navrhneme, aký obsah sa bude na stránkach 

nachádzať. Využijeme už existujúci, alebo zadávateľom pripravený text a prípadne 

navrhneme a aplikujeme zmeny. Ak je súčasťou zákazky aj vytvorenie textov, 

využijeme schopnosti interného, alebo externého copywritera. Následne vytvoríme 

mapu stránok, kde textový obsah rozdelíme do kategórií a navrhneme spôsob navigácie 

na stránke. Hojne využívané sú aj drôtené modely. Drôtený model je schematické 

zobrazenie kostry stránky bez typografie, farieb, či grafiky. Je to jednoduchá skica 

zahŕňajúca rozvrhnutie jednotlivých prvkov stránky, ich prepojenie a funkcionalitu.  

Vizuálny návrh 

Dobrý dizajn je závislý na dobrej štruktúre a jasne definovaných cieľoch projektu. 

Ostatné závisí na kreativite dizajnéra. Na základe zhrnutia projektu, štruktúrovaného 

obsahu a drôteného modelu by mal byť schopný vytvoriť vizuálny návrh. Do úvahy by 

sa mala brať firemná identita, firemné farby, logo, či iné grafické prvky firmy. Návrh 

vizuálu je proces, v ktorom by samozrejme nemala chýbať komunikácia so 

zadávateľom. Dizajnér pracuje na princípoch rovnováhy, rytmu, harmónie, či 

dominancie. Využíva pritom jednotlivé vyjadrovacie prvky, ako sú tvary, farby 

a typografia. To všetko však musí podliehať použiteľnosti. 
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Vývoj stránok 

Pred samotným kódovaním si je treba potvrdiť cieľové technické požiadavky, napríklad 

na podporu prehliadačov, či rôznych zobrazovacích zariadení. Zvolia sa vhodné nástroje 

na tvorenie obsahu (napr. XHTML vs. HTML5, kódovacia sada, ...), formátovanie (CSS 

2.1 vs. CSS3), dynamické prvky (pole na vyhľadávanie, databázy, login, CMS, ... ). 

V tejto fáze by mal projekt obsahovať detailný zoznam úloh, míľnikov, cieľových 

termínov a zodpovedností. 

Konečne sa dostávame k samotnej realizácii, kde vytvárame šablónu vzhľadu stránok, 

napĺňame ich obsahom a implementujeme dynamické funkcie. 

Testovanie 

V plánoch by sa malo počítať s časom vyhradeným na testovanie. Testujeme: 

 obsah – zrozumiteľnosť, gramatickú správnosť, 

 odkazy – identifikujeme nefunkčné, 

 valídnosť, 

 SEO optimalizáciu, 

 použiteľnosť, 

 bezpečnosť. 

 

V prípade odhalenia chýb je vhodné zoradiť ich podľa priorít, na tie ktoré sú kritické a 

je nutné ich napraviť pred spustením do prevádzky a tie ktoré sa môžu odstrániť, čím 

skôr to bude možné po spustení projektu . Osobitnú skupinu môžu tvoriť zlepšenia a 

myšlienky, ktorých realizácia sa zváži v budúcnosti. 

Spustenie 

Výstupom celého procesu môže byť okrem stránky aj dokumentácia, obsahujúca rôzne 

konvencie použité v  projekte, tvorbu názvoslovia, adresárovú štruktúru, štruktúru 

stránky pre prípad rozrastania obsahu a podobne. 

Spustením stránky do prevádzky práca na nej nekončí. Je dôležité udržiavať ju aktuálnu, 

vecnú, prístupnú, atraktívnu a bezpečnú. Takisto optimalizácia a správny marketing je 

kontinuálny proces, ktorý nám zabezpečí požadovanú návštevnosť a konverziu. 
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ANALÝZA PROBLÉMU A SÚČASNEJ SITUÁCIE 

2.7 Zadávateľ 

Výstupom praktickej časti budú nové internetové stránky pre Happy Tails, združenie, 

ktorého cieľom je prehĺbiť povedomie o situácii opustených zvierat. Koncept 

fungovania vychádza zo spolupráce s jestvujúcimi útulkami, dobrovoľníkmi, školami a 

škôlkami. Realizáciu a organizačné záležitosti zabezpečuje organizačný tím Happy 

Tails. 

2.8 Činnosť Happy Tails 

Happy Tails započala svoju činnosť v lete roku 2011. Do povedomia občanov sa dostala 

25. septembra spoločenskou akciou konajúcou sa v parku mesta Michalovce. Vstup bol 

zdarma a rodiny s deťmi i ostatný zúčastnení zažili príjemné popoludnie naplnené 

atrakciami, súťažami, vystúpeniami. Bohatým programom návštevníkov sprevádzala 

známa slovenská moderátorka Janka Hospodárová. Samotnej akcii predchádzala 

niekoľkotýždňová marketingová kampaň na školách a v priestoroch jedného 

z partnerov, v obchodnom centre Zemplín. 

2.9 Súčasný stav internetových stránok 

Happy Tails ako hlavný informačný zdroj využívala fanúšikovské stránky na 

Facebooku, kde zverejňovala fotografie z obchodného centra, kde sa záujemcovia mohli 

odfotiť so šteniatkami z michalovského útulku, na pomoc ktorého bol tento ročník 

organizovaný. 

Pre bližšie informácie o hnutí a samotnej akcii bola vytvorená internetová stránka 

sídliaca na doméne happytails.sk. Na obrázku dole, je pôvodný vzhľad stránok. Menu 

pozostáva z piatich položiek. Úvodná stránka informuje o cieli organizovanej akcie, 

sekcia program pojednáva o atrakciách, mieste a čase konania. Tretia položka menu 

„Ako pomôcť“ inštruuje návštevníka o možnostiach rôznej pomoci, v sekcii partneri je 

poďakovanie všetkým, ktorí pri akcii pomohli materiálne, či mediálne. Posledná 

položka „Kontakt“ nepotrebuje vysvetlenie. 
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Obrázok 8:Prinstcreen pôvodnej stránky. 

Zdroj:vlastný 

 

Stránka bola vytvorená doslova „cez noc“ a absolútne nespĺňa kritéria, aké má kvalitný 

web spĺňať. Nehovoriac o nulovej optimalizácii pre vyhľadávače, nespĺňa pravidlá 

použiteľnosti a prístupnosti. Snáď najväčším prečinom, za ktorý by si každý 

webdesignér zaslúžil dereš, je fakt, že hlavný obsah každej sekcie, s výnimkou 

partnerov, je jednoducho .png obrázok. To ospravedlňuje len to, že to nie je komerčná 

záležitosť a že bola realizovaná v časovej tiesni. 



38 

 

2.10 SWOT analýza súčasného webu 

 

 

Obrázok 9: SWOT analýza www stránok. 

Zdroj:vlastný 

 

2.11 Konkurencia 

V Slovenskej Republike jestvuje množstvo občianskych združení, spolkov, starajúcich 

sa o opustené zvieratá a samotnú správu útulkov. Víziou hnutia Happy Tails je zjednotiť 

myšlienky týchto skupín, keďže všetkých spája spoločný cieľ, nedá sa hovoriť o reálnej 

konkurencii. 
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3 VLASTNÝ NÁVRH RIEŠENIA 

 

3.1 Definovanie cieľov projektu 

 

Na základe požiadaviek a analýzy súčasnej situácie bolo vytvorené zhrnutie projektu, 

tzv. project brief: 

Cieľom projektu bolo vytvoriť internetové stránky pre združenie Happy Tails, stránka 

má informovať o poslaní, spôsoboch akými môžu jednotlivci, či skupiny pomôcť, 

avizovať nové akcie konajúce sa pod záštitou hnutia, či ilustrovať akcie, ktoré už majú 

za sebou. Stránky majú spĺňať takisto osvetovú činnosť, to znamená, že návštevníka 

nenásilným spôsobom nabádajú k zodpovednosti za zvieratá, ponúkajú možnosť 

adopcie opustených zvierat ako alternatívu ku kúpe. 

Predpokladané spustenie stránok do prevádzky je 1.júna 2012 

Cieľovými skupinami sú rodiny s deťmi, žiaci základných a stredných škôl, majitelia, 

či všetci ostatní milovníci zvierat. 

Stránky majú pôsobiť milým, no zároveň profesionálnym, trendy a moderným dojmom. 

Musia byť zrozumiteľné, intuitívne a vždy aktuálne, aby čo najlepšie spĺňali svoj účel. 

Konkurenčnou výhodou má byť príjemný vzhľad a zaujímavosťou reagujúca kostra 

stránok, ktorá sa prispôsobí všetkým zobrazovacím zariadeniam 

 

3.2 Návrh štruktúry stránky 

 

Prvým krokom je navrhnutie obsahu stránok. V súčasnej dobe je rozumné klásť dôraz 

na relevantnosť obsahu a vynechať prehnane kvetnaté texty, ktoré nemajú žiadnu 

informačnú hodnotu(5). Veľmi dôležité je optimalizovať text pre vyhľadávače, táto 

problematika je rozobraná v kapitole o SEO. 

Najdôležitejšou úlohou textu na stránkach je odovzdať informáciu o tom, čo Happy 

Tails je, aké je poslanie tohto hnutia. Zároveň má informovať o tom, kde sa s aktivitami 
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Happy Tails návštevník mohol, alebo bude môcť stretnúť, poprípade ako sa do týchto 

činností zapojiť. Preto je najvhodnejším miestom pre tieto informácie úvodná stránka 

s názvom O nás, kde sa okrem tohto bude nachádzať oblasť s aktualitami a dôležitými 

správami. 

Dodané texty boli:  

 podľa významu rozdelené na jednotlivé sekcie, 

 sekciám bol priradený adekvátny názov v navigácii, takisto s ohľadom na 

význam kľúčových slov 

 časti textu jednotlivých sekcií boli zoradené v diagrame podľa dôležitosti, čo 

môže pomôcť pri umiestňovaní a formátovaní textu.  

Príklad takéhoto diagramu pre sekciu s názvom O nás: 

 

Obrázok 10: Diagram dôležitosti textu. 

Zdroj:vlastný 

1. 

• Nový web 

• Najčerstvejšou novinkou je spustenie nových REAGUJÚCICH 
webových stránok. Skúste zmeniť veľkosť okna, alebo si stránky 
prezrite vo vašom smartphone! Celkom šťýlové, že? Budeme radi 
ak sa s nami podelíte o vaše názory a pripomienky. Rovnako ako 
pochvalu privítame aj kritiku, ktorá nám pomôže sa zlepšiť. Preto 
neváhajte a napíšte nám. 

2. 

• Voľnomyšlienkari, nezávislí bojovníci, milovníci a ochrancovia 
zvierat. Sme tí, ktorým nie sú veci ukradnuté. Veríme ľuďom, 
oslavujeme naše úspechy, tešíme sa zo života a vážime si každú 
pomoc. 

• Pridaj sa k nám na Facebooku a sleduj čerstvé info 

3. 

• Čo nás zamestnáva 

• Naše akcie a kampane. 

• Osveta a šírenie info. 

• Spolupráca s útulkami. 

• Komunikácia s autoritami. 

• V žalúdku nám leží 

• opúšťanie a týranie zvierat, 

• neregulované chovné stanice, 

• legislatívne diery, ktoré toto tolerujú. 
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Textový obsah sekcie Kampane oboznámi návštevníka s nadchádzajúcimi ale aj s 

úspešne ukončenými akciami. V sekcii Galéria sa nachádzajú fotografie a v sekcii 

Kontakt je jednoduchý formulár na zanechanie akejkoľvek správy. 

Po spracovaní obsahu a  jeho rozdelení bola zostrojená kostra stránok, reagujúca na 

šírku okna. Pri jej implementácii do praxe bude využitá „media query“ 

špecifikácie CSS3. 

Kontajner obaľujúci ostatné elementy stránky ma šírku 980px, čo znamená, že stránka 

je optimalizovaná pre zariadenia s rozlíšením 1024 a vyššie. 

 

Obrázok 11: Architektúra stránok >980px. 

Zdroj:vlastný 
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Funkcia „media queries“ je použitá na zistenie, či je šírka zobrazenia menšia ako 980px. 

Ak áno, layout sa zmení na tekutý namiesto fixného. Obsah stránok je tvorený 

jednotlivými sekciami, ktoré sú tvorené dvoma elementmi, jeden plávajúci vľavo 

a druhý vpravo. Pri tekutom rozvrhnutí sa podľa zadanej percentuálnej šírky 

prispôsobujú veľkosti okna.  

 

Obrázok 12: Architektúra stránok <980px. 

Zdroj:vlastný 
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Ak je šírka zobrazenia užšia ako 650px, rozšíria sa tieto elementy na plnú šírku okna 

a zaradia sa pod seba, zároveň sa hlavná navigácia umiestni pod logo, aby mala viac 

miesta.  

 

Obrázok 13: Architektúra stránok <650px. 

Zdroj:vlastný 

Pri zobrazení menej ako 480 px sa všetky položky menu sústredia pod seba a z pätičky 

zmizne logo, aby nezavadzalo odkazom. 

Podobným systémom fungujú aj ostatne stránky s miernymi odlišnosťami v sekcii 

galéria, ktorá je tvorená obrázkami. Pri zobrazení pri šírke viac ako 980px je v jednom 

riadku 6 náhľadov fotografií, ak je zmenená veľkosť okna pod 980px obrázky sa stanú 

tekuté a menia svoju šírku tak aby vyplnili pri danom počte šírku nadradeného 

elementu. Najprv je počet fotografií v rade 4, pri šírke pod 650 sa zmení na 3 a pri šírke 

pod 480 na finálne 2 náhľady v riadku.  
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3.3 Vizuálny návrh 

Ako prvé na návštevníka stránok zapôsobí ich vzhľad. Preto je dôležité dbať aj na 

komunikáciu pomocou neho. Dobrý design je závislý na dobrej štruktúre stránok 

a kvalitnom definovaní cieľov. Na obrázku 9 je grafický návrh úvodnej stránky Happy 

Tails. 

 
Obrázok 14: Gafický návrh úvodnej stránky. 

Zdroj:vlastný 
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Jednou z požiadaviek bol svieži a zábavný vzhľad. Keďže mal byť zároveň na 

profesionálnej úrovni pri navrhovaní bola snaha vyhnúť sa prehnanej infantilnosti 

a bolo vsadené skôr na humor. Návrh sa nesie v zemitej béžovej farbe, kontrast vytvára 

modrá. Nosnými prvkami sú veľké nadpisy, ktoré priťahujú pozornosť a vysvetľujú 

obsah odsekov. Na nasledujúcom obrázku je možné vidieť návrh sekcie Kontakt. 

 

 

Obrázok 15: Grafický návrh sekcie Kontakt. 

Zdroj:vlastný 
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3.4 Vývoj stránok 

3.4.1 Doména a hosting 

Pre účely internetovej prezentácie bola zaregistrovaná doména happytails.sk. Ako pre 

registráciu, tak aj pre hosting bola volená lokálna spoločnosť Linq, s.r.o.. Pre účely 

webových stránok bol vyhradený priestor 50MB, ktorý by mal dostačovať na všetky 

aktuálne potreby. S plánovanými vylepšeniami sa do budúcnosti počíta s rozšírením 

tohto priestoru. Pre potreby emailovej komunikácie bol vyhradený priestor takisto 

50MB. 

3.4.2 Adresárová štruktúra 

V koreňovom adresári sa nachádzajú samotné stránky v podobe html súborov a skript 

sendit.php na spracovanie odoslaných správ z webu. Ďalšími sú robots.txt, sitemap.xml 

a favicon.ico, ktorých podmienkou správneho fungovania je práve umiestnenie 

v koreňovom adresári. Súbor robots.txt obsahuje inštrukcie pre roboty vyhľadávačov, 

ktoré súbory indexovať a aké linky nasledovať. Sitemap.xml obsahuje mapu stránok 

v jazyku xml, slúžiaci opať pre indexovacie zariadenia vyhľadávačov. Favicon.ico je 

obrázok s rozmermi 16x16px, slúžiaci ako ikona stránky. 

 

Obrázok 16: Adresárová štruktúra webu. 

Zdroj: vlastný 
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Zložka photos obsahuje fotografie použité v galérii webu. Zároveň obsahuje ďalší 

podadresár thumbs, kde sú tie iste obrázky v menších rozmeroch slúžiace ako náhľady. 

V adresári images sa nachádzajú grafické súbory použité na stránkach, ako pozadia, 

ilustračné obrázky a logá. 

Poslednou zložkou je styles.css, kde sa nachádzaju dva súbory šablón, style.css ako 

hlavná šablóna a media-queries.css obsahujúca pravidlá aplikované pri zmene šírky 

okna prehliadača. 

 

3.4.3 Obsah a forma 

Je známe, že je priam kritické oddeliť obsah od formy. Pre obsah bol zvolený 

značkovací jazyk XHTML s DTD XHTML-1.0-Strict. Verziu jazyka a xmlns s 

kódovacou značkou slovenského jazyka „sk“ som deklaroval v hlavičke dokumentu 

<head></head> ako: 

<!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="sk" lang="sk">  

V hlavičke sa takisto nachádzajú meta informácie o html dokumente, ktoré sa 

v prehliadači nezobrazia: 

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

<meta name="keywords" content="happytails, útulok, pes" /> 

<meta name="description" content="Webové stránky združenia Happy 

Tails" /> 

<meta name="author" content="Ondrej Ondo" /> 

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

<meta name="revised" content="Ondrej Ondo, 25.5.2012" /> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" 

/> 

 

Je použitá znaková sada UTF-8, tradične používanú znakovú sadu iso8859-2 

neodporúča špecifikácia verzie Strict. Pomocou keywords sú zadané kľúčové slová, 

ktoré ale pomaly strácajú váhu pri SEO. Meta descritpion v skratke popisuje 

zameranie stránok. Údaj author obsahuje meno autora, revise dátum poslednej revízie 
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a vlastnosť ALL pri meta tagu robots informuje robota vyhľadávača o možnosti 

nasledovať linky, indexovať a archivovať stránku v indexe. 

Meta viewport slúži na optimalizáciu pre mobilné zariadenia. Vlastnosť width 

kontroluje veľkosť tzv. viewportu, teda viditeľnej časti, kde je definované použitie 

natívnej šírky displeja zariadenia. A initial-scale znamená úroveň priblíženia pri 

načítaní stránky. 

Vzhľad stránky je definovaný kaskádovými štýlmi podľa špecifikácie CSS3. Pomocou 

<link /> sa načítajú šablóny vzhľadu.  

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

<link href="media-queries.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

V dokumente style.css je zoznam použitých formátov a v šablóne media-

queries.css sú pomocou media query uvedené zmeny aplikované na základe zmeny 

šírky okna. 

InternetExplorer 8 a staršie nepodporujú media query. Aby bola funkcie media query 

sprístupnená,  je použitá JavaScriptová knižnica CSS3-mediaqueries.js, zakomentovaná 

pred prehliadačmi inými ako IE8 a staršie: 

<!--[if lt IE 9]> 

<script 

src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script> 

<![endif]--> 

Pre všetky sekcie je spoločná táto základná štruktúra: 

<body> 

  <div id="container"> 

  <div id="header"> 

    <div class="wrapper"> 

      <div id="logo"></div>   

      <div id="nav"></div> 

    </div> 

  </div> 

  <div id="content" class="wrapper">  

  </div>   

  <div id="footer"> 

    <div class="wrapper"> 

      <div id="zoznamy"></div> 
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      <div id="logo2"></div>  

    </div>  

  </div>   

 </div> 

</body> 

Všetky elementy obaľuje #container.V ňom sa nachádzajú #header, #content 

a #footer.  

 

Div #header 

Header je záhlavie stránky, ktoré dosahuje šírku okna a pozadie tvorí obrázok s 

prechodovou výplňou centrovanou na stred. To zabezpečí, že pri zmene veľkosti okna 

sa svetlá časť pozadia záhlavia vždy zobrazuje pod menu a pôsobí kontrastnejšie ako 

tmavšie konce.   

 <div id="header"> 

    <div class="wrapper"> 

      <div id="logo"> 

        <h1></h1> 

        <img/> 

      </div>   

      <div id="nav"> 

        <ul> 

          <li><a href="#"></a></li>         

          <li><a href="#"></a></li>  

          <li><a href="#"></a></li> 

          <li><a href="#"></a></li>                     

       </ul> 

      </div> 

    </div> 

V záhlaví je ďalší div s triedou .wrapper, ktorá je široká 980px a centruje svoj obsah 

do stredu pomocou vlastnosti margin:0 auto. Obsahuje div #logo, ktorý zaberá 40% 

a pláva k ľavému okraju a #nav s 58% plávajúc k okraju pravému. 2% tak ostanú ako 

medzera. 
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#header{ 

    margin:0; 

    height:6.25em;  /*100:16*/ 

    background:#fff url("h-bg.png") top center;} 

.wrapper{ 

    width:980px;  

    margin:0 auto;} 

#logo{ 

    width:40%; 

    float:left; 

    margin-top:15px;} 

#nav{ 

    float:right; 

    width:58%; 

    padding-top:25px; 

    display: inline;      

          } 

Aby sa obrázok loga prispôsobil šírke jeho nadradeného divu #logo je použitá vlastnosť 

max-width:100% a naviac height:auto, ktorá rieši problém v prehliadačoch IE. 

#header img{ 

    max-width:100%; 

    height:auto;}   

Navigácia je tvorená neusporiadaným zoznamom ul, jej jednotlivé položky sú pomocou 

vlasntnosti float:left umiestnené vedľa seba a spolu s 1% odsadením zaberajú každá 

štvrtinu nadradeného elementu. 

#nav li{ 

    padding-left:1%; 

    float:left; 

    width:24%;     

          } 

 

Div #content  

<div id="content" class="wrapper"> 

</div> 

Časť stránky obsahujúca texty je definovaná divom #content , ktorému je pridaná 

trieda .wrapper aby sa umiestnila do stredu obrazovky. 
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Div #footer 

<div id="footer"> 

    <div class="wrapper"> 

      <div id="zoznamy"> 

      <ul id="footer-navigacia"> 

          <li><p></p></li> 

          <li><a href="#"></a></li> 

          <li><a href="#"></a></li> 

          <li><a href="#"></a></li>  

          <li><a href="#"></a></li>   

      </ul> 

       

      <ul id="footer-socialne"> 

          <li><p></p></li> 

          <li><a href="#"></a></li> 

          <li><a href="#"></a></li>  

      </ul> 

       

      <ul id="footer-partneri"> 

          <li><p></p></li> 

          <li><a href="#"></a></li> 

          <li><a href="#"></a></li>  

      </ul> 

      </div> 

      <div id="logo2"> 

      <img/> 

      <p></p> 

      </div>  

    </div> <!--koniec .wrapper--> 

  </div> 

Element #footer zaberá takisto celú šírku okna a obsah v ňom je vycentrovaný 

pomocou pridaného divu s triedou .wrapper. Obsahuje 3 nezoradené zoznamy ul, ktoré 

s vlastnosťou float:left plávu vedľa seba tlačiac sa k ľavej strane a div #logo2, 

plávajúce k jeho pravej strane. Ten obsahuje obrázok loga v šedej farbe. 
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#footer{ 

    width:100%; 

    position:absolute; 

    bottom:0; 

    padding-top:20px; 

    background-color:#3e3e3e; 

    height:150px;} 

#footer-navigacia, #footer-socialne, #footer-partneri{ 

    float:left;} 

#logo2{ 

   float:right;} 

 

3.4.4 O nás 

Nosnou časťou stránok Happy Tails je sekcia O nás, preto je jej venovaná nasledujúca 

kapitola. Je rozdelená do niekoľkých oblastí zastúpených divmi so svojimi 

identifikátormi. 

<div id="content" class="wrapper">  

  <div id="news"> 

  <div class="lava"></div> 

  <div class="prava"></div> 

  </div> 

   

  <div  id="kto"> 

  <div class="prava"></div> 

  <div class="lava"> </div> 

  </div> 

     

  <div  id="jinjang"> 

  <div class="lava"></div> 

  <div class="prava"></div> 

  </div> 

</div> <!--koniec #content.wrapper--> 

 

Prvý s názvom #news, ako názov napovedá jedná sa o novinky. Div  obsahuje ďalšie 

dva s triedami .lava a .prava. V prvej je textové oznámenie o akú novinku sa jedná 

a v druhej ilustračný obrázok. Podobným spôsobom ako v záhlaví sú aj tu tieto 

protiľahlé elementy umiestnené pomocou float:left a float:right a definovaná ich šírka 

pomocou percent. Obrázok je aj tu transformovaný na flexibilný pomocou max-
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width:100%. Triedy .lava a .prava sa v zdrojovom kóde opakujú častejšie a pre 

správne adresovanie vlastností ich musíme skombinovať s názvom nadradeného divu. 

Namiesto identifikátorov sú triedy použité z toho dôvodu, že to dobre ilustruje 

umiestnenie divu, napríklad #news .prava dostatočne vysvetľuje že sa jedná 

o element, ktorý sa nachádza v novinkách a je na ľavej strane. 

 

 

 

Obrázok 17: Oblasť Kto sme a Jinjang. 

Zdroj:vlastný 

 

Na podobných princípoch je postavený aj div #kto a #jinjang. Oblasť #kto 

v krátkom odseku predstavuje kto stojí za Happy Tails, obsahuje zábavný obrázok 

s ilustrovanými psami. A nabáda návštevníka prejsť na stránky Happy Tails na 

Facebooku cez tlačidlo s výzvou „Pridaj sa k nám“. 
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<p class="button"> 

<a href="http://www.facebook.com/HappyTails.MI">Pridaj sa k nám 

<br /><span>na Facebooku <br />a sleduj čerstvé info</span></a> 

</p> 

 

V poslednej oblasti tejto stránky #jinjang je div s triedou .lava, kde je činnosť Happy 

Tails zoradená v neusporiadanom zozname a veci, proti ktorým združenie stojí v dive 

s triedou .prava. Kladný a záporný ráz týmto oblastiam dodáva sfarbenie pozadia 

v jednom prípade zelenou a v druhom prípade červenou. A na viac symbol plus 

v zelenej farbe na strane ľavej a symbol mínus na strane pravej. 

#jinjang .lava{ 

    float:left; 

    width: 48%; 

    background:url("bgGREEN.png"); 

    border:1px solid #d4e2b0;  

    border-radius:10px;              

              }        

#jinjang .prava{ 

    float:right; 

    width: 48%; 

    background:url("bgRED.png"); 

    border:1px solid #eacfb8;  

    border-radius:10px;              

              } 

h3#plus{ 

    background:url("plus.png") no-repeat right; 

    padding:13px; 

    margin:10px 10px 0 10px;            

           }  

h3#minus{ 

    background:url("minus.png") no-repeat right; 

    padding:13px; 

    margin:10px 10px 0 10px;            

           } 

V sekcii kampane a galéria sú aplikované podobné princípy ako boli opísané 

v podkapitole O nás. Ich náplň bola vysvetlená už predtým. Osobitnú časť si však 

vyžaduje sekcia kontakt, ktorá bude popísaná v nasledujúcej podkapitole. 
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3.4.5 Kontakt 

Sekcia kontakt obsahuje kontaktný formulár pomocou , ktorého môže návštevník 

zanechať správu akéhokoľvek rázu. 

 

Obrázok 18: Kontaktný formulár. 

Zdroj:vlastný 

 

<form name="formular" id="formular" method="post" 

action="http://happytails.sk/sendit.php"> 

<h2>Napíš nám...</h2> 

            

<label for="meno">Meno:</label>   

<input type="text" name="meno" value="" title="Sem zadajte vaše 

meno *nepovinné"/>    

<label for="email">E-mail:</label>    

<input type="email" name="email" value="" title="Sem zadajte váš 

e-mail *nepovinné"/>    

<label for="message">Tvoja správa:</label>    

<textarea name="message" rows="0" cols="0" title="Sem zadajte 

text správy. * povinné" ></textarea>   

<input type="submit" value="Odoslať správu" name="submit" 

class="submit" />               

      

</form> 

Formulár obsahuje 2 jednoriadkové textové poli pre meno a e-mailovú adresu, sú to 

nepovinné údaje 
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Pomocou metódy „post“ sa vyplnené údaje odošlú na server, kde ich spracuje php skript 

sendit.php. Prijaté údaje sa pre ľahšiu prácu najprv uložia do pomocných premenných. 

Následne sa vygeneruje automatická správa a prebehne pokus správu odoslať. Ak bol 

pokus úspešný presmeruje návštevníka na stránku email_ok.html so správou 

o úspešnosti odoslania správy, v opačnom prípade presmeruje na stránku 

email_error.html s chybovým hlásením. 

<?php 

 $odosielatel = $_POST['meno']; // meno odosielatela 

 $email = $_POST['email'];   // email odosielatela 

 $text = $_POST['message'];  // obsah odoslaneho textu 

 $prijemca = "info@happytails.sk"; // kam ju php skript posle 

 

$sprava = "\n Napisal vam: \n\n Meno: " . $odosielatel . "\n\n E-mail: 

" . $email . "\n\n"  . $text . "\n\n" . "-----------------------------

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

----- \n\n" . " Tato sprava bola vygenerovana automaticky domenou 

http://www.happytails.sk" . "\n" .; 

  

 // kontrola odoslania 

if ( mail("$prijemca", "správa z webu", "$sprava") ) { 

 Header ("Location:http://www.happytails.sk/email_ok.html"); 

 } 

 else 

 {  

 Header ("Location: http://www.happytails.sk/email_error.html"); 

 }  

Funkcia mail() obsahuje 3 povinné parametre: príjemca, predmet správy a samotná 

správa. Keďže vo webovom formulári nefiguruje pole pre predmet správy, parametrom 

je pevne zadaný textový reťazec „správa z webu“. 

 

  



57 

 

3.5 Testovanie 

 

Valídnosť 

Stránky sú vytvorené kódom, ktorý spĺňa normy W3C. Ikony podkladajúce túto 

skutočnosť som sa rozhodol na stránky neumiestňovať, pretože verím, že všetky stránky 

by mali byť tvorené s ohľadom na štandardy a nie je potrebné na tieto fakty 

upozorňovať. 

Na kontrolu valídnosti kódu XHTML bol použitý oficiálny validátor konzorcia. Kód bol 

písaný podľa špecifikácie XHTML 1.0 Strict, čo aj validátor potvrdil a vyhodnotil 

stránku ako bezchybnú vzhľadom na platné štandardy. 

 

Obrázok 19: Výsledok kontroly zdrojového kódu XHTML. 

Zdroj: http://validator.w3.org/ 

Kontrola valídnosti zdrojového kódu CSS3 šablón dopadla takisto úspešne 

so záverom nula chybových hlásení: 

 

Obrázok 20: Výsledok kontroly zdrojového kódu CSS. 

Zdroj:http://jigsaw.w3.org/css-validator/ 
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SEO 

Pri tvorbe stránok boli aplikované nasledujúce postupy pre lepšie umiestnenie vo 

vyhľadávačoch: 

Hlavička dokumentu 

 Deklarovaná definícia typu dokumentu (DTD) XHTML 1.0 Strict. 

 Deklarácia znakové sady UTF-8. 

 Titulok stránky je správne vyplnený. 

 Popis stránky je správne vyplnený. 

Zdrojový kód 

 Zdrojový kód má optimálnu veľkosť.  

 Celková veľkosť HTML kódu: 5 kB 

 Stránka je validná podľa deklarovaného XHTML 1.0 Strict. 

Sémantika a prístupnosť 

 Stránka neobsahuje vnorené tabuľky. 

 Netextové elementy majú alternatívny obsah. 

 Na stránke je použité iba správne sémantické zvýrazňovanie textu. 

 Text je kvalitne štruktúrovaný do odsekov. 

Obsahová časť 

 Stránka obsahuje práve jeden nadpis h1. 

 Nadpisy na stránke sú správne štruktúrované. 

 Stránka obsahuje dostatok textu. 
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Po upnutí výslednej verzie internetových stránok na server boli podrobené bezplatnému 

testovaniu na stránkach seo-servis.cz, kde skončili s hodnotením 99%. 

 

Obrázok 21: Hodnoteie službou Seo Servis.  

Zdroj: http://seo-servis.cz/source-zdrojovy-kod/7795919 

 

3.6 Ekonomické zhodnotenie 

Happy Tails je nekomerčný projekt, ktorého úspech je závislý na množstve ľudí, ktorí 

o ňom budú vedieť a na základe výzvy sa akýmkoľvek spôsobom zapoja do zlepšovania 

nastavených podmienok.  

Ako aktívny člen združenia som sa podujal na realizáciu stránok pro bono, keďže ide 

o dobrú vec, ktorej verím. Náklady spojené s vytvorením stránok sa teda eventuálne 

dajú vyjadriť množstvom času, stráveným prácou na stránkach. Počet hodín čistého 

času venovaných vytváraniu grafiky, programovaniu, testovaniu a odlaďovaniu stránok 

odhadujem na 40. Svojou prácou som tak združeniu ušetril približne 8-15 tisíc českých 

korún za webovú prezentáciu. 

Vzhľadom na chabé riešenie predchádzajúcej verzie stránok je prínos zjavný. Stránky 

sú validné a optimalizované pre vyhľadávače. V spojení s rozrastajúcim sa počtom 

fanúšikov na Facebooku sa môžu stať hlavným zdrojom informácii o prebiehajúcich 

kampaniach a výzvach.  

http://seo-servis.cz/source-zdrojovy-kod/7795919
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Záver 

Kontrola, ktorú dizajnéri poznajú v tlačených médiách a po ktorej tak často túžia pri 

internetových médiách je jednoducho výsadou tlačenej strany. Namiesto toho by sme si 

mali uvedomiť fakt, že web nemá tie isté obmedzenia a využívať jeho flexibilitu. 

Keď sochár z kameňa vytvorí sochu, architekt postaví budovu, či maliar vytvorí 

umelecké dielo, vytvorí tým dlhotrvajúcu stopu. Práca web dizajnéra je však definovaná 

svojou pominuteľnosťou, často obmenená, či nahradená v priebehu jedného či dvoch 

rokov. Meniaca sa šírka okna, rozlíšenie obrazoviek, či užívateľské nastavenia, to je len 

pár z mnohých premenných, ktoré je nutné mať na pamäti. Požiadavky sa rýchlo menia, 

možno rýchlejšie než sa nám páči. Prehliadanie webu na mobilných zariadeniach 

v priebehu pár rokov prerastie klasicky ponímané „surfovanie“ za stolovým počítačom. 

Je nutné tomuto trendu venovať pozornosť. Než látať jednotlivé návrhy pre stále viac 

a viac sa zvyšujúci počet webových zariadení,  na nich môžeme nahliadať ako na 

odrody toho istého vizuálneho zážitku. Môžeme naše návrhy optimalizovať nielen  pre 

vyššiu flexibilitu, ale aj lepšiu reakciu na zariadenie , ktoré ich vykresľuje. V skratke, 

potrebujeme aplikovať reagujúci web dizajn. 

Keďže verím, že reagujúci web dizajn zažije svoju renesanciu v našich končinách 

najbližšiu dobu, rozhodol som sa s touto problematikou zoznámiť bližšie a jeho princípy 

takisto aplikovať pri realizácii praktickej časti bakalárskej práce. Tento trend nastúpil až 

s príchodom špecifikácie CSS3 a nejestvuje mnoho tlačených, či dokonca 

lokalizovaných publikácii, väčšinu informácií som teda čerpal z článkov na internete. 

Tieto informácie boli stavebným kameňom internetovej prezentácie, ktorá sa aktívne 

prispôsobuje veľkosti okna a tým je predurčená na prehliadanie rôznymi zobrazovacími 

zariadeniami bez obmedzenia. 
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