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Abstrakt 

Tato práce pojednává o historii a smyslu technologie internetu v návaznosti na tvorbu a účel 

webové prezentace. Práce analyzuje technologie nezbytné k vytvoření webové prezentace 

včetně analýzy aktuálního trhu ve snaze zjistit existující nabídku, tedy především dostupné 

sluţby a jejich cenu.  

V závěru se práce soustředí na názornou ukázku realizace webové prezentace v praxi a na 

zhodnocení vyuţití jednotlivých poskytovaných sluţeb konkrétními cílovými skupinami.  

Abstract 

This paper discusses the history and meaning of internet technologies in relation to the 

creation and purpose of the website. The disquisition analyzes the technologies 

necessary to create a websites including an analysis of the current market to determine 

the existing offer, mainly available services and their price. 

In conclusion, the work focuses on an illustrative example of realization of web 

presentation in practice and to assess utilization of services by specific target groups.  
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Úvod 

Tématem této práce je analýza webové prezentace na úrovni koncových uţivatelů. Celý 

internet, jehoţ součástí samotná prezentace je, se skládá z nepřeberného mnoţství 

technologií a komponent, zajišťujících jeho stabilitu, přenos dat, interakci mezi uţivateli 

a v současné době dokonce slouţí jako jakýsi ovládací prvek reálného světa ve smyslu 

např. bankovních převodů či elektronického nakupovaní.  

Koncoví uţivatelé, v našem případě firmy, však ne vţdy potřebují vyuţít všechny jeho 

moţnosti. Pro většinu menších subjektů je nevýhodné přenášet svou administrativní 

činnost do informačního systému implementovaného na webu, vést v něm účetnictví, či 

umoţňovat svým klientům internetovou platbu nebo nákup.  

Mou snahou bude rozdělit internetovou prezentaci na jednotlivé sloţky na základě toho, 

jak to dovoluje současný trh. Některé sluţby totiţ nelze vzájemně oddělit. Tyto 

jednotlivé komponenty se pak pokusím analyzovat nejen co do potřeby konkrétních 

cílových skupin (firem), ale také co do jejich dostupnosti a ceny, včetně porovnání 

nákladů spojených s pořízením jednotlivých komponent.  

Výsledek práce by tedy měl dosáhnout uplatnění ve chvíli, kdy se manaţer nebo majitel 

firmy rozhoduje, zda a jakou webovou prezentaci potřebuje zřídit. V tomto dokumentu 

by se měl dozvědět, z čeho se skládá, jak odlišit komponenty, které jsou pro jeho firmu 

přínosné od těch, jeţ by byly zbytečnou investicí, a konečně, na koho se s výsledným 

poţadavkem obrátit nebo alespoň, kde a jak takovou firmu najít.  
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1 Cíl práce, metody a postup zpracování 

1.1 Cíl práce 

Cílem této práce je teoretické zhodnocení technologie internetu v návaznosti na tvorbu a 

účel webové prezentace. Dále pak rozloţené koncové internetové stránky na jednotlivé 

části, nezbytné k jejímu vytvoření a zamyšlení se nad tím, co koncový klient potřebuje 

znát k tomu, aby svou prezentaci vytvořil co moţná nejlépe a co naopak nikoli.  

Znalosti naprosto základních kamenů webové stránky, jako je např. jazyk HTML, totiţ 

nejsou pro koncového uţivatele nijak podstatné, zatímco plánování obsahu a 

funkcionalit webu by mělo být na prvním místě spolu s předpokládanými náklady.  

Výstupem práce by tedy měla být analýza nejen technologie internetu a následně 

webové prezentace, ale také analýza trhu, jeţ tyto sluţby nabízí spolu s podrobným 

rozborem konkrétních uţivatelských skupin a jejich potřeb.  

Jako praktická ukázka poslouţí vytvoření webové prezentace na základě konkrétních 

poţadavků firem, které mají v úmyslu vstoupit do světa internetu a dát o sobě vědět 

právě pomocí webové prezentace.  

1.2 Metody a postup zpracování 

Během vypracování práce budu vycházet z vlastních zkušeností, znalostí získaných 

během středoškolského a vysokoškolského studia a také z příkladů, viditelných v praxi.  

V současné době je prakticky kaţdý z nás uţivatelem internetu. Tento fakt nám dává 

široké moţnosti hodnocení kvality a především přínosu webové prezentace nebo 

internetových stránek obecně. Některé weby navštěvujeme pravidelně, na jiných se 

zdrţíme sotva pár vteřin. Uţivatel / návštěvník je pak právě tou osobou, která můţe 

nejlépe posoudit, jak velký přínos má z navštívení některé konkrétní stránky.  

Během studia na střední a následně vysoké škole jsem měl moţnost získat mnoho 

neocenitelných zkušeností z oblasti psaní webových stránek, jejich optimalizace a 

moţnostech implementace. Webovou prezentaci tedy budu dělit na jednotlivé 
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komponenty mj. z pohledu programové realizace, tedy jak se postupně vytváří další a 

další stupně konkrétní internetové stránky (HTML -> CSS -> SEO, tedy od zdrojového 

kódu přes nastavení vzhledu a rozloţení stránky aţ po optimalizaci pro vyhledávače).  

Jelikoţ je tvorba webových stránek mým koníčkem a vytvořil jsem jiţ bezpočet 

jednodušších webových prezentací, které slouţili často třeba pouze úzké komunitě 

několika lidí, mohu kalkulovat také s nejčastějšími poţadavky uţivatelů na vylepšení 

stránek či změnu stávajících funkcí.  

V neposlední řadě budou zdrojem informací stránky samotných poskytovatelů domén, 

hostingů, úspěšných portálů nebo fóra, ve kterých sdělují uţivatelé své zkušenosti 

s jednotlivými sluţbami ostatním.  
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Internet a jeho smysl 

2.1.1 Historie vzniku internetu 

21. Století bývá často nazváno stoletím informací a není náhodou, ţe je toto 

označení spojeno právě internetem. Jiţ v době studené války si totiţ světové velmoci, 

konkrétně USA uvědomily, ţe vlastnit dostatečné mnoţství informací znamená mnohdy 

větší výhodu, neţ vlastnit samotnou vojenskou techniku. Zrození internetu tak mohlo 

započít.  

Prvopočátky internetu spadají do poloviny šedesátých let. S jeho vývojem, 

začala, jak jinak americká armáda, která chtěla najít způsob, jak zajistit, aby armádní 

počítače rozmístěné po celém území USA mohly spolu bez problému komunikovat, a to 

i v případě, ţe část této sítě bude vyřazena z provozu.  

Díky finančním prostředkům z resortu obrany, v roce 1969 společnost ARPA 

vybudovala experimentální síť, označována jako ARPANET. Tato síť byla omezena 

především pro účely vládních a vojenských organizací. Postupně se k této síti 

připojovaly další instituce, především university. V komerčním sektoru o tuto síť nebyl 

zájem, protoţe podnikatelé nenacházeli způsob jak jej vyuţít. Také proto se uvádí, ţe v 

roce 1984 bylo k Internetu (jak se začalo rozvíjející se síti říkat) připojeno pouhých 

1000 počítačů.  

V roce 1989 se Tim Berners-Lee vrátil ke kdysi navrţené myšlence způsobu 

komunikace (původně pro vnitřní potřebu laboratoří CERN, kde pracoval) - 

hypertextové dokumenty. Texty, které obsahují odkazy na další dokumenty, které 

mohou být umístěny na jiném počítači, třeba na druhém konci světa. Tím začal pomalu 

vznikat standard, pro vytváření základních dokumentů, jeţ měly být prostřednictvím 

internetu odesílány. Díky jednoduchému a intuitivnímu ovládání se tento způsob 

komunikace rozšířil i za brány CERNu a dnes jej známe pod jménem World Wide Web. 

Zanedlouho byly k dokumentům připojeny i obrázky. Vzhled dokumentů byl 

přirozenější a umoţnil ještě lepší komunikaci. Právě existence www spolu s masovým 
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rozšířením osobních počítačů přilákala na internet miliony nových uţivatelů, čímţ začal 

být internet pochopitelně zajímavý i pro podnikatele.  

Rokem 1993 začal Internet v USA proţívat nebývalý rozmach, k Internetu byl 

připojen i Bílý dům (White House, Washington, D.C). Byl vyvinut standard WWW, 

existuje jiţ 50 WWW serverů. Od roku 1993 do roku 1995 se zdvojnásobil počet 

připojených počítačů k Internetu. V roce 1995 je celkem v USA k Internetu připojeno 

na dva milióny počítačů. Na celém světě je odhadováno v roce 1995 na 20 miliónů 

uţivatelů Internetu, v roce 2000 jiţ pak přes 300 miliónů (Bednář, 2007).  

O rok později bude internet v ČR vyuţívat více neţ 95% velkých firem. (ČSÚ, 2009) 

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

Consorcium (W3C), které se o ně stará dodnes. Konsorcium sdruţuje lidi, kteří se 

podíleli v ústavu CERN na prvních krůčcích fenoménu jménem WWW, techniky z MIT 

a z francouzského institutu INRIA. Ředitelem konsorcia není nikdo jiný, neţ tvůrce 

WWW Tim Berners-Lee. Na webovém serveru W3C můţete nalézt spoustu zajímavých 

materiálů především o internetových standardech, jeţ spoluvytvářejí (Bednář, 2007).  

2.1.2 Vznik HTML 

Nerozdělitelnou součástí rozvíjejícího internetu byl tedy i jazyk HTML, který 

představoval zjednodušeně řečeno, jakási pravidla pro formátování a vůbec uskupení 

informací, které mohl koncový uţivatel z internetu získat.  

První definici jazyka HTML vytvořil v roce 1991 Tim Berners-Lee jako součást 

projektu WWW, který měl umoţnit vědcům zabývajícím se fyzikou vysokých energií 

komunikaci a sdílení výsledků výzkumu po celém světě.  

Standard HTML byl popsán v dokumentu HTML Tags. Umoţňoval text 

rozčlenit do několika logických úrovní, pouţít několik druhů zvýraznění textu a zařadit 

do textu odkazy a obrázky.  

Berners-Lee při návrhu HTML nepředpokládal, ţe by autoři webových stránek 

museli tento jazyk znát. První verze WWW softwaru byla napsána pro operační systém 

NextStep a obsahovala jak prohlíţeč, tak i integrovaný editor webových stránek. 
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Software vyvinutý v CERNu včetně specifikací jazyka HTML byl veřejně uvolněn 

v roce 1991. Kdyţ Marc Anderssen se svými kolegy z NCSA (National Center for 

Supercomputing Applications) psal dříve populární prohlíţeč Mosaic, povaţoval za 

příliš obtíţné implementovat do programu rovnou i editor HTML. A tak je dnes nutné, 

aby autoři profesionálních stránek znali jazyk HTML (Kosek, 2010).  

 

Obr. 1: Prohlíţeč Mosaic na stránce yahoo.com v roce 1993 

(Zdroj: Computer History Museum, 2006) 

HTML 2.0  

Poţadavky uţivatelů na WWW vzrůstaly, a tak producenti různých prohlíţečů 

obohacovali HTML o některé nové prvky, které však zatím nebyly součástí HTMl 

standardu. Aby byla zachována kompatibilita mezi jednotlivými modifikacemi HTML, 

vytvořil Berners-Lee pod hlavičkou IETF (Internet Engineering Task Force) návrh 

standardu HTML 2.0, který zahrnoval všechny v té době běţně pouţívané prvky HTML 

(Kosek, 2010).  

HTML 3.0 

Další rozšíření jazyka známá jako HTML+ přidávají zejména rozšíření HTML 

o vytváření tabulek (které se později ukázaly být uţitečné pro rozloţení stránek) 

a matematických vzorců. Rovněţ se zde objevují prvky, které umoţňují precizněji 
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kontrolovat výsledný vzhled textu – lepší obtékání obrázků textem a styly dokumentů. 

Dave Raggett z laboratoří Hawlett-Packard HTML+ formalizoval a vytvořil jeho 

definici jako DTD (Document Type Definition) v jazyce SGML – na jaře roku 1995 tak 

vznikl návrh standardu HTML 3.0. 

Avšak novější verze prohlíţečů Mosaic a Netscape podporovaly pouze některé prvky 

HTML 3.0, jako např. tabulky. Kompletní podporu pro většinu rysů HTML 3.0 nabízel 

pouze experimentální prohlíţeč Arena, který se však nikdy příliš nerozšířil (Kosek, 

2010).  

HTML 3.2 

Na počátku roku 1996 jiţ bylo jasné, ţe HTML 3.0 bylo tak mohutným skokem 

vpřed, ţe se nenašel nikdo, kdo by dokázal implementovat prohlíţeč s jeho podporou. 

Byl tak vytvořen jakýsi mezikrok mezi HTML 2.0 a HTMlL 3.0. Členové W3C se 

shodli na vlastnostech, o které rozšíří HTML 2.0, a vytvořili tak HTML 3.2, které však 

zdaleka neobsahuje vše z HTML 3.0. Z verze 3.0 zůstaly v podstatě jen okleštěné 

tabulky. Ostatní nové prvky HTML 3.2 jsou jen jakousi směskou, kterou v té době 

podporovaly nejnovější prohlíţeče. Opakoval se tedy v podstatě stejný postup jako při 

vzniku verze 2.0 – jazyk se sjednotil na průniku moţností těch nejrozšířenějších 

prohlíţečů. 

Kromě tabulek přibyly ve verzi 3.2 zejména moţnosti lepší kontroly formátování 

včetně mnohem volnějšího výběru pouţitých druhů písma – logický ústupek 

poţadavkům na graficky perfektně vypadající stránky. Další podstatné rozšíření se 

týkalo podpory Java appletů. HTML 3.2 neslo kódové označení Wilbur a od ledna 1997 

bylo doporučením konsorcia W3C – znamená to, ţe by jej měli všichni pouţívat, aby 

byla ve Webu zajištěna kompatibilita.  

Tvůrci prohlíţečů však pracovali rychleji a tak většina prohlíţečů jiţ od roku 

1996/7 nabízela další rozšíření nad rámec HTML 3.2. To ovšem přineslo jisté problémy 

– na jednu stranu nebyla tyto rozšíření nijak standardizována a některé prohlíţeče jim 

nerozuměly, na stranu druhou jsou mnohdy velmi uţitečná a jejich pouţívaní a rozšíření 

urychlilo jejich zařazení do standardu. Patří mezi ně především rámy (frames) 

a klientské skriptovací jazyky (např. Javascript) (Kosek, 2010).  
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HTML 4.0 

Na jaře roku 1997 zveřejnilo W3C další plány na rozšíření HTML pod kódovým 

názvem Cougar. Cougar v sobě zahrnuje HTML 3.2 společně s běţně pouţívanými 

konstrukcemi, jako jsou rámy, skripty a obecné vkládání objektů. Dalšími novinkami 

byla podpora vícejazyčných dokumentů. Na začátku července 1997 uveřejnilo W3C 

návrh HTML 4.0, který vznikl drobnými úpravami Cougaru a vytvořením jediného 

komplexního dokumentu popisujícího návrh standardu. V prosinci 1997 pak bylo 

HTML 4.0 přijato jako standard W3C.  

V prosinci 1999 byl vydán nový standard HTML 4.01, který pouze opravuje 

některé drobné chyby v předchozí specifikaci (Kosek, 2010).  

Příchod XHTML 1.0 

Krátce po vydání specifikace HTML 4.0 zveřejnilo W3C ještě jeden standard – 

jazyk XML (eXtensible Markup Language). Ten se od svého vydání v roce 1998 stal ve 

světě informačních technologií všudypřítomným formátem pro výměnu a ukládání dat 

nejen v souvislosti s webovými stránkami. XML ovlivnilo i další vývoj jazyka HTML. 

Na začátku roku 2000 byla vydána specifikace jazyka XHTML 1.0, která měla svoji 

syntaxi odvozenou od XML, nikoli od SGML jako HTML.  

Právě pro odlišení od předchozích verzí HTML, měla tato nové verze HTML 

zaloţená na XML před svým názvem přidáno písmeno „X“ (Kosek, 2010). 

 

Obr. 2: Vztah SGML a XML  

(Zdroj: Heitmeyer, 2009) 
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Na začátku tisíciletí se XHTML zdálo jako ta správná technologie nejen pro 

klasický web. Vznikly speciální zjednodušené verze XHTML, které nabízely jen 

některé funkce jazyka XHTML 1.0 a byly určené pro specifické pouţití.  

Avšak pouhé omezení, nebo chcete-li předefinování standardně pouţívaného 

jazyka, nemohlo být koncovými uţivateli nikdy vnímáno jako uţitečné. Historie 

ukázala, ţe samotné XHTML nebylo pro další vývoj webu tou nejlepší cestou, právě 

proto, ţe jazyky XHTML 1.0 a 1.1 nepřidaly oproti HTML 4.01 v podstatě ţádnou 

novou funkčnost. Kromě jisté módnosti tak nebyl pragmatický důvod pro masový 

přechod od HTML k XHTML. Navíc v té době nejpouţívanější prohlíţeč Internet 

Explorer neuměl XHTML stránky zpracovávat úplně korektně (Kosek, 2010).  

XHTML vs. HTML 

Na půdě W3C pak začala pracovní skupina XHTML vyvíjet další verzi jazyka 

XHTML 2.0, která přinášela mnohé zajímavé vlastnosti. Bohuţel za cenu porušení 

kompatibility s předchozími verzemi jazyka HTML a XHTML. Pro výrobce prohlíţečů 

to byl příliš revoluční krok – preferovali konzervativnější přístup postupného 

vylepšování stávajících funkčních technologií – tedy HTML 4.01 a XHTML 1.0.  

Nespokojenost výrobců prohlíţečů pak dospěla tak daleko, ţe někteří z nich 

v roce 2004 zaloţili společnou pracovní skupinu WHATWG (The Web Hypertext 

Application Technology Working Group). Na její půdě pak společně připravovali 

specifikaci vlastní platformy pro webové aplikace běţící v prohlíţeči (Kosek, 2010).  

HTML 5 

Rozštěpení dalšího vývoje HTML samozřejmě nebylo ţádoucí. Po dlouhých a 

sloţitých diskusích a jednáních nakonec i uvnitř W3C převáţil názor, ţe XHTML 2 je 

slepá cesta, především proto, ţe výrobci prohlíţečů jej ignorují. V roce 2007 se proto 

síly W3C a WHATWG spojily a pracovní skupina HTML vzala jako základ specifikace 

vytvořené ve WHATWG a na jejich základě začalo vznikat dosud nedokončené 

HTML5.  

HTML5 navazuje na HTML 4.01 a přidává pro vývojáře webových aplikací 

spoustu uţitečných funkcí, kvůli kterým je výhodné tuto nejnovější verzi jazyka 
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pouţívat. Zároveň zachovává moţnost pouţívat pro zápis stránek syntaxi XML a 

pouţívat tak de facto XHTML.  

V dnešní době není HTML5 hotové a jeho specifikaci se stále pracuje. Některé 

její části jsou přitom jiţ poměrně stabilní a podporuje je většina moderních prohlíţečů. 

Avšak jeho dokončení ani optimisté nečekají před rokem 2020 (Kosek, 2010).  

2.1.3 Dnešní rozšíření internetu 

Od šedesátých let minulého století, kdy se začínal v USA rodit internet, uběhla 

jiţ dlouhá doba. Stejně jako veškeré moderní technologie současnosti, měnil se také 

internet kaţdým rokem výrazněji a výrazněji.  

S rychlým rozmachem počítačů, od stolních PC do kaţdé domácnosti aţ po 

notebook pro kaţdého studenta, roste také počet uţivatelů. Tento trend zachycuje 

následující tabulka, která navíc ukazuje, ţe i přes veškerou snahu potírání rozdílů, 

ovládají techniku více muţi a to s relativně vysokým náskokem. Také je dobré si 

všimnout, ţe od roku 2003 do roku 2008 tento rozdíl nijak neklesá.   

 

Graf 1: Počet uţivatelů internetu v ČR.  

(Zdroj: Český statistický úřad, 2009) 
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Za kladný fakt lze tedy vnímat to, ţe do styku s internetem běţně přicházelo 

v roce 2008 více neţ 90% populace mezi 14 a 26 lety.  

 

Graf 2: Počet uţivatelů internetu v ČR podle věku.  

(Zdroj: Český statistický úřad, 2009) 

 

Podíváme-li se na to, jak jsou na tom s vyuţíváním internetu občané ČR 

v porovnání s ostatními zeměmi Evropy, lze konstatovat, ţe ani v této oblasti nejsou 

data příliš povzbudivá.  

Česká republika je v pomyslném ţebříčku aţ na 17. místě, coţ je pod průměrem 

nejen evropské patnáctky, ale také pod průměrem celé EU. Za zmínku stojí ale např. 

fakt, ţe se aţ za námi umístily země jako Itálie, či Portugalsko. Naopak před námi se 

umístilo mj. Slovensko a ještě výše Estonsko.  
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Graf 3: Počet uţivatelů internetu podle jednotlivých zemí.  

(Zdroj: Český statistický úřad, 2009) 

 

Zajímavý je také pohled podnikové srovnání. Zatímco uţivatelé, resp. 

domácnosti pouţívají tuto technologii výhradně k vytvoření většího pohodlí ve svém 

ţivotě, k snadnějšímu nákupu, zjištění informací či komunikaci, pro podniky 

představuje vlastnictví internetoví stránky a vyuţívání internetu mnohdy dokonce 

existenční minimum.  

Jako jeden příklad za všechny uvedu fakt, ţe v roce 2005 vyuţívalo internet 

99,6% velkých podniků, tedy podniků s více, neţ 250 zaměstnanci. Pro srovnání, 
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v tomto roce vyuţíval internet pouze kaţdý třetí občan ČR a dále pak jen 40% lidí ve 

věku mezi 25 a 44 roky. Z druhé zmiňované skutečnosti vyplývá, ţe i kdyţ prakticky 

kaţdý velký podnik pouţíval internet, musel počítat s tím, ţe jen 2 z 5 potenciálních 

nových zaměstnanců s ním budou umět pracovat.   

Tab. 1: Počet podniků v ČR vyuţívajících internet podle velikosti a odvětví.  

(Zdroj: Český statistický úřad, 2009) 

 

 

2.2 Technologie nezbytné k vytvoření internetové prezentace 

2.2.1 HTML 

V kapitole 2.1.2 Vznik HTML jsme si řekli o historii vzniku a následném vývoji 

jazyka HTML. K čemu ale vlastně slouţí HTML a jaké má postavení v celém systému 

internetu? Zjednodušeně řečeno se jedná o pravidla psaní dokumentu, který obsahuje 

nejen text, ale především také značky, které říkají prohlíţeči (programu, který si 

dokument přečte a nějak ho zobrazí), jak mají daný text zobrazit včetně rozloţení 

stránky, barvy písma atd.  
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Dokumenty, z nichţ je celý obsah internetu sloţený, mají tedy dvě tváře. Tou 

první je zdrojový kód programu, tedy posloupnost příkazů, které říkají prohlíţeči, jak 

má zobrazit text, mezi kterým jsou umístěny. Případně se v dokumentu objeví ještě 

informace o přidání jiných dokumentů, jako jsou např. obrázky, ale v dnešní době také 

flash aplikace, či skripty napsané v jiných jazycích, např. v PHP nebo java-sriptu. 

Prohlíţeč je pak program, který zobrazuje uţivateli dokument, o který prostřednictvím 

internetu poţádal.  

Druhá tvář je ta, kterou vidí koncový uţivatel, tedy výsledek, jakým prohlíţeč 

interpretuje výsledek. Nutno dodat, ţe tento výsledek se můţe značně lišit od „zboţného 

přání“ programátora, pokud napíše program nesprávně nebo pokud uţivatel pouţije 

prohlíţeč, který nerespektuje dohodnuté standardy interpretace jazyka HTML. (Broţa, 

2000). 

Proč zkratka HTML? 

HTML je dokument obsahující značky. HTML znamená v anglickém originále 

Hypertext Markup Language tedy Hypertextový jazyk značek. „Hypertextový proto, že 

základem webových stránek jsou odkazy, značek proto, že pro popis toho, co má 

prohlížeč zobrazit, používá značky (tagy)“ (Broţa, 2000). 

Značkovací jazyk neobsahuje cykly, podmínky či podobné konstrukce, jako 

jazyky procedurální, či objektově orientované, vyskytují se zde pouze informace o tom 

co a jak zobrazit. Není tu nic, co by jakkoli pracovalo s časem nebo se vlivem času 

měnilo. Od toho jsou jiné jazyky, jako java-script.   

2.2.2 CSS, kaskádové styly 

Historie  

Oddělení struktury dokumentu od jeho vzhledu bylo cílem HTML od samých 

počátků v roce 1990. Jiţ Tim Berners-Lee, který je povaţován za otce WWW, navrhl 

svůj první prohlíţeč NeXT tak, ţe formátování dokumentu bylo řízeno jednoduchým 

zabudovaným stylovým předpisem. Berners-Lee však jazyk tohoto stylového předpisu 

nikdy nepublikoval a spoléhal na autory prohlíţečů, ţe tuto koncepci sami dále 

rozvinou. K tomu však, bohuţel, nedošlo.  
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Těsně před konferencí o WWW konané v listopadu 1994 v Chicagu publikoval 

Hakon Wium Lie první koncept "Cascading HTML Style Sheets". Ačkoli návrh nebyl 

zdaleka ještě dokonalý, stal se základem, ze kterého vycházejí kaskádové styly dodnes, 

a podpořil ho tehdy i Dave Raggett, hlavní architekt HTML 3.0.  

Avšak jen o tři dny později se objevila první verze prohlíţeče Netscape. Zde ale 

místo implementace stylového jazyka Netscape zabudoval základní formátovací 

prostředky přímo do jazyka HTML. Střet těchto dvou koncepcí zásadně poznamenal 

kompatibilitu a pouţitelnost webových dokumentů na mnoho let dopředu a jeho 

negativní důsledky neseme dodnes.  

V prosinci 1996 spatřila světlo světa Specifikace kaskádových stylů 1, jakoţto 

doporučení konsorcia W3C, které kaskádové styly vzalo pod svá křídla jako nedílnou 

součást rozvoje jazyka HTML.  

Konsorcium W3C, resp. jeho příslušná pracovní skupina, pak kaskádové styly 

dále rozvíjelo a rozvíjí dodnes. V květnu 1998 tak bylo vydáno doporučení Specifikace 

CSS 2. Nyní probíhají práce na verzi CSS 3 (Tomeš, 2012).  

Význam CSS, kaskádových stylů 

Smyslem kaskádových stylů je tedy umoţnit definici vzhledu všech tagů v Html 

dokumentu někde mimo samotný dokument (Písek, 2006).  

Navíc seznam obecných vlastností lze pouţít na všechny prvky, byť to u 

některých nemá význam (např. barva textu u obrázků apod.).  

Některé html tagy mají definovaný vzhled uţ defaultně samotným prohlíţečem. 

Nadpisy jsou tedy velkým písmem, seznamy odsazené odleva a odkazy bývají modře. 

Je však pouze na prohlíţeči zda a jak který tag automaticky nastyluje.  

Lze také vytvářet vlastní html tagy a stylovat je, avšak to je velmi nevhodné, 

protoţe se vámi vymyšlený tag můţe objevit v nové verzi jazyka html, coţ povede ke 

značným problémům. Přesto je tato moţnost běţné pouţívána např. u free-hostingového 

poskytovatele Endora naleznete reklamu umístěnou v tagu <endora>.  
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Praktické použití 

Kaţdý stylový předpis se skládá z pravidel, kaţdé pravidlo lze rozdělit na dvě 

části. Ta první, selektor, určuje, který html tag budeme stylovat, tedy např. odkazy ve 

třídě menu, které jsou v levém panelu. Druhá část, zvaná deklarace selektoru, určuje 

samotné vlastnosti vybraného tagu.  

Celý stylový předpis pak lze umístit přímo jako atribut style do html tagu (v 

tomto případě vynecháváme selektor, protoţe ten nemá význam, jelikoţ stylujeme 

pouze tag, kterému je tento atribut přiřazen).  

Nebo také do html tagu <style> v libovolném místě stránky. Zde je dobré zmínit, 

ţe správně by se měl tento atribut vyskytovat výhradně v hlavičce stránky, tedy v 

<head>, avšak to není vţdy moţné, pokud máte přístup k editaci pouze části výsledného 

dokumentu (např. právě u redakčních systémů). Prohlíţeče tedy respektují umístění tagu 

<style> i v libovolném místě stránky, přesněji uvnitř atributu <body>.  

Nejvhodnější je však umístit stylový předpis do samostatného souboru 

s koncovkou .css, na který následně pouze odkáţete příslušným tagem v hlavičce html 

dokumentu (Pexa, 2006).  

2.2.3 Java-script 

Kdyţ se vědecké HTML dokumenty proměnili na webové stránky pro širokou 

veřejnost, musela přijít zcela automaticky další technologie. Technologie, která 

umoţnila stránce nejen poskytovat informace uţivateli, ale také reagovat na jeho 

chování či dokonce získávat od něj informace. Klasické HTML se tak změnilo na 

dynamické, tedy DHTML.  

„Dynamické HTML je kombinací (X)HTML, CSS stylů a skriptů, přičemž vzhled 

stránky se chová při zobrazení dynamicky, tzn. pro změnu vzhledu není třeba znovu 

načítat stránku“ (Pexa, 2006).  

JavaScript bývá často zaměňován s Javou. Java je samostatný programovací 

jazyk a má s JavaScriptem pouze podobnou syntaxi. JavaScript je programovací jazyk, 
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který se velmi často pouţívá při tvorbě webových stránek. Zapisuje se přímo do HTML 

kódu, coţ je velmi jednoduché.  

JavaScriptem je klientský skript, to znamená, ţe program se odesílá spolu se 

stránkou na počítač uţivatele a teprve tam se vykonává.  

JavaScriptem je jazyk interpretovaný, coţ znamená, ţe ho není třeba kompilovat 

a funguje přímo v prohlíţeči. Umí zacházet s časem, ovládat prohlíţeč, reagovat na 

uţivatelskou činnost, jako je např. stisknutí tlačítka myši nebo pouhé přejetí přes určitou 

oblast a dokáţe také uţivatele přesměrovat na jinou stránku.  

Největší nevýhodou je, ţe neumí přistupovat k souborům, kromě cookies, ani 

k ţádným systémovým objektům (Chromý, 2005).  

V závěru je dobré upozornit na to, jak můţe síla tohoto jazyka naprosto zničit 

uţivatelskou přívětivost stránky. Kdykoli totiţ udělá stránka něco sama (uţivatel na nic 

neklikne), musíte si být jistí, ţe tuto událost návštěvník uvítá a nebude mu na škodu.  

To platí pro automatická přesměrování stránek, otevírání nebo zobrazování 

prvků po pouhém najetí myši apod. Čím méně se toho bude na stránce dít, aniţ by to 

byla přímá reakce na uţivatelské kliknutí, tím lépe.  

2.2.4 PHP 

Jelikoţ java-script nikdy neovlivní data na serveru, jelikoţ se vykonává aţ u 

uţivatele, tedy v době, kdy se serverem ţádná komunikace neprobíhá, pak je nasnadě 

uvést druhý nástroj, který bude doplňkem k java-scriptu a bude naopak pracovat pouze 

na straně serveru. Takovým nástrojem je jazyk PHP.  

„PHP je hypertextový preprocesor, který na serveru interpretuje stránky HTML 

s vlastními příkazy před jejich odesláním ke klientovi (obvykle je jím webový prohlížeč). 

To znamená, že PHP umožňuje vkládat vlastní skripty (krátké úseky kódu, ale i celé 

programy) přímo do hypertextových stránek“(Bráza, 2005). 

 Pomocí PHP tak lze především editovat, vytvářet a mazat soubory uloţené na 

serveru, komunikovat s databází, odesílat e-maily, či stejně jak kaţdý jiný programovací 

jazyk počítat, pracovat s řetězci nebo získávat data odeslaná uţivatelem.  
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2.2.5 Java-script a PHP společně 

Pro přehlednost vypadá konečná spolupráce obou jazyků asi takto:  

1. Uţivatel poţádá váš server o dokument, představující hledanou stránku.  

2. Server si dokument otevře, přečte si PHP kód a vykoná ho. Výsledkem je nějak 

upravený html kód se styly a java-scriptem.  

3. Tento dokument je odeslán uţivateli.  

4. Prohlíţeč si stránku otevře a přečte si, jak se má na základě java-scriptu zachovat. 

Zda nemá do kódu něco připsat, ukázat uţivateli vyskakovací okno či něco jiného.  

5. Uţivateli se zobrazí text, který je na základě html tagů roztřízen do skupin a následně 

podle CSS pravidel naformátován.  

6. Prohlíţeč zjistí, zda není v dokumentu odkazováno na další dokumenty, např. 

obrázky nebo další java-scriptové soubory a ty si případně vyţádá opět od serveru.  

7. Prohlíţeč čeká na události vyvolané uţivatelem, aby případně patřičně zareagoval. 

Nutno připomenout, ţe takovou událostí můţe být i pouhé přejetí myší po stránce nebo 

načtení obrázku.  

Avšak pozor, ze všech čtyř nástrojů, které tu byly jmenovány se lze stoprocentně 

spolehnout jen na ten první. Pouze HTML dorazí k uţivateli s jistotou.  

CSS styly totiţ lze předefinovat nástroji pro vývoj webu nebo si nadefinovat 

vlastní přímo v prohlíţeči. Java-script lze vypnout a PHP nemusí podporovat pro změnu 

server, tedy poskytovatel hostingu.  

2.2.6 SQL 

Pátou sloţkou k vytvoření kvalitní webové prezentace je SQL, tedy jazyk, 

ovládající databáze. Po značkovacím html, procedurálních PHP a java-scriptu tedy 

přichází na řadu ještě třetí typ jazyka, dotazovací.  
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„Jazyk SQL se prosadil jako univerzální jazyk relačních databází a podporuje téměř 

všechny systémy řízení báze dat (SŘBD), které se v současnosti používají“ (Oppel, 

2008).  

Databáze je kolekce vzájemně souvisejících datových poloţek, které jsou 

spravovány jako jediná jednotka, coţ je úmyslně široká definice, jelikoţ různí výrobci 

softwaru, obsluhujícího databáze ji definují troch odlišně (Oppel, 2008).  

Do databáze si můţeme ukládat seznam uţivatelů, jejich hesla a autorská práva. 

Nebo zde můţeme vést evidenci existujících sekcí na našem webu, jejich obsah a místo 

v hierarchii celého webu. Nakonec nám propojení těchto dat umoţní sledovat také na 

příklad, který uţivatel můţe editovat určitou sekci.  

Samotný obsah webu, či soubory na něm uloţené, jiţ v databázi být nemusí, 

avšak především data o způsobu generování, zobrazování a editování webu se k tomu 

přímo nabízejí.  

 2.2.7 Další technologie 

Internet a virtuální svět vůbec totiţ nevyhnutelně inklinuje k tomu, ţe nahradí 

většinu činností ve světě reálném. A i kdyţ jsou zmíněné základní kameny webové 

prezentace velice silné, nelze předpokládat, ţe se nám podaří v budoucnu vytvořit 

alternativu reálného světa pouze s jejich pomocí.  

Prvním impulzem je schopnost otevřít v prohlíţeči také jiné dokumenty, neţ jen 

html, které poskytují pouze text a obrázky.  

Webové stránky tak v dnešní době doplňují přidané technologie, jako je flash, 

umoţňující přehrávání videa či zvuku, či ASP.net který vytváří stránku vlastně uţ spíše 

jako program, neţ jako dokument.  

Avšak pozor na tyto technologie. Stručným důvodem můţe být to, ţe je na rozdíl 

od předchozích čtyř můţe vyvíjet vlastně kdokoli a tudíţ jakkoli. Logickým výsledkem 

je pak nekompatibilita nebo duplicita funkcí jednotlivých technologií.  

Za vše pak hovoří článek popisující situaci, která ovlivňuje jiţ dnes prakticky 

všechny webové stránky. Zdrojem problému je flash a jeho největší slabina, obrovská a 
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naprosto nepřiměřená náročnost na výpočetní výkon počítače spolu s uzavřeností této 

technologie.  

„Nemalou kritiku sklízí Apple od části zákazníků a novinářů za to, že jeho 

iPhone, iPod a především iPad nepodporují Flash od společnosti Adobe. Steve Jobs 

nyní své důvody zveřejnil ve velice komplexním blogpostu „Thoughts on Flash“, jehož 

shrnutí vám přinášíme. 

První bod sporu: otevřenost vs. uzavřenost 

První bod sporu je možná poněkud ideologický, ale pro další pochopení 

problému hraje klíčovou roli. A nebojte, další body už budou více praktického rázu. 

Jobs odmítá tvrzení, že zatímco Apple je uzavřeným systémem, široce dostupná flashová 

platforma je otevřená – opak je podle něj pravdou. Produkty společnosti Adobe jsou ze 

100 procent autorsky chráněny, jen ona je může poskytovat dál a má absolutní kontrolu 

nad jejich podobou, cenou a vývojem. To, že je Flash masově dostupný napříč formáty, 

ještě samo o sobě vůbec neznamená, že je otevřený. 

Jobs nezastírá, že i mnohé jeho produkty jsou takové včetně operačních systémů. 

Samotné webové standardy však podle něj mají být vždy otevřené a proto raději využívá 

HTML5, CSS a JavaScript. Ty umožňují vývojářům tvořit pokročilou grafiku, typografii 

nebo animaci bez toho, aby spoléhaly jen na to, co jim dovolí plug-iny pro prohlížeče od 

třetích stran. 

Druhý bod sporu: dostupnost obsahu 

Adobe údajně opakovaně prohlásilo, že mobilní zařízení Applu nemají přístup k 

plnému obsahu internetu, protože 75 procent videa využívá Flash. Jobs ale zdůrazňuje, 

že téměř všechna tato videa jsou zároveň dostupná v modernějším formátu H.264 a tedy 

normálně shlédnutelná. A naopak upozorňuje, že třeba v případě portálu YouTube, 

který tvoří asi 40 procent online videa, nabízí iProdukty vůbec nejlepší zážitek ze 

sledování a vyhledávání. Tuto část příspěvku proto Jobs končí stručným tvrzením: 

„Uživatelé iPhone, iPodu a iPadu nepřicházejí o většinu videa.“ Jedním dechem ale 

dodává, že flashové hry si majitelé těchto zařízení skutečně nezahrají a jedinou 

možností je AppStore (jehož nabídka je ale samozřejmě superskvěláúžasná). 
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Třetí bod sporu: spolehlivost a bezpečnost 

V této části argumentace již Jobs přechází do protiútoku a vysvětluje, proč není 

Flash pro výrobky Applu dost dobrý. Odkazuje například na data Symantecu za minulý 

rok, podle kterých je Flash jednou z největších bezpečnostních hrozeb, a také uvádí, že 

jde o vůbec nejčastější důvod problémů na počítačích Mac. A protože se tyto problémy 

nedaří odstranit, nechce kvůli nim Apple ohrožovat spolehlivost chodu svých zařízení. 

Jobs také dodává, že speciální verze Flashe pro mobilní zařízení dosud není připravena, 

její uvedení se neustále oddaluje a v současnosti proto systém na smartphonech 

nepředvádí dobré výkony. 

Čtvrtý bod sporu: výdrž baterie 

Zde už jsou argumenty Applu ryze technického rázu. Aby totiž přehrávání videa 

příliš nevysávalo energetické zdroje přístroje, využívá se při jejich čtení účinnější 

hardwarové dekódování. To umožňuje například již zmíněný formát standardu H.264. A 

přestože Flash již spustil podporu tohoto formátu, většina jeho videa není v tomto 

ohledu moderními čipy podporována a stále vyžaduje náročné softwarové dekódování. 

Na iPhonu je pak rozdíl ve spotřebě asi dvojnásobný, místo deseti hodin videa vydrží 

jen pět. 

Pátý bod sporu: dotykové ovládání 

Flash je systém, který byl vytvořen primárně pro PC a ovládání s pomocí myši, 

nikoli pro dotykové obrazovky. Tyto dva typy ovládání se přitom neliší jen prostým 

nahrazením myši prstem, ale i v samotném konceptu využití ovládacích prvků, podle 

kterého jsou jim stránky tvořeny na míru. Některé věci běžné pro ovládání myší prostě 

dotykové verze neznají a naopak. Pouhé povolení Flashe by tak dostupnost aplikací 

nevyřešilo a stránky by pro dotykové ovládání musely být přepsány. 

Hlavní bod sporu: příliš moci pro Adobe 

V otázce toho, co je vůbec největším problémem Flashe, se částečně vracíme k 

bodu prvnímu. Pokud by se aplikace opíraly o Flash, nikdy se nezbaví prostředníka v 

podobě Adobe a to je pro Jobse nepřijatelné. Když práce vývojářů a růst celé platformy 

závisí výhradně na dostupnosti nástrojů od třetí strany, jsou jejich možnosti velice 
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omezené a ztrácí veškerou iniciativu a vliv. Apple nechce spoléhat na milost Adobe v 

otázce, jaká vylepšení se budou pro vývojáře implementovat. Šéf Applu vidí problém 

také v tom, že Flash je multiformátový a tak není jeho cílem pomáhat ve vývoji 

nejlepších aplikací pro iPhone, iPod či iPad. Jeho cílem je vývoj nejlepších aplikací 

fungujících ve všech formátech. Vyčítá mu zaměření jen na celek a nepřijatelnou 

pomalost při zavádění inovací, které se týkají pouze jedné oblasti. 

Co z toho všeho vyplývá? 

Zde si dovolíme přesně (v rámci vlastního překladu) citovat. „Flash byl vytvořen 

v PC éře – pro PC a myš. Pro Adobe je to úspěšný podnik a chápeme, proč ho chtějí 

dostat i za hranice PC. Ale mobilní éra je o nízkoenergetických zařízeních, dotykovém 

rozhraní a otevřených webových standardech – což jsou všechno oblasti, kde Flash 

zaostává,“ píše Jobs. Flash už proto není nezbytnou ani nejlepší možností pro sledování 

videa ani pro přístup k dalšímu internetovému obsahu. A na úplný závěr si Jobs 

neodpustí ani rýpnutí. „Možná by se měl Adobe více soustředit na tvorbu skvělých 

HTML5 nástrojů pro budoucnost a méně na kritiku Applu za to, že nechává minulost za 

sebou.““ (Bednář, 2010).  

2.3 Redakční systémy 

Běţní uţivatelé, kteří by snad chtěli spustit své vlastní stránky, však výše 

uvedené technologie neovládají a nebýt redakčních systémů, museli by o jejich 

vytvoření zaţádat některou ze softwarových firem.  

Stránky, které by tedy musel vytvořit a následně především spravovat a 

aktualizovat pouze zkušený programátor by byly ekonomicky nevýhodné pro subjekty, 

jako jsou třeba restaurace, kavárny, drobní ţivnostníci a jiní.  

„Největší množství redakčních systémů je naprogramováno ve skriptovacím 

jazyce PHP a ke svému chodu potřebuje databázový server. Nejpoužívanější kombinací 

je tzv. LAMP řešení. Je to zkratka ze slov Linux, Apache (webový server), MySQL 

(databázový server) a PHP (skriptovací jazyk)“ (Vít, 2008). 
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2.3.1 K čemu je redakční systém 

Společným znakem redakčních systémů se postupně stávalo, ţe udrţovaly obsah 

webových serverů odděleně od jejich formy. Texty, články a ostatní data, tak byla 

uloţena jinde a jinak, neţ vzhled a struktura webového serveru.  

Bylo to praktické, protoţe redakce mohla změnit vizuální podobu, aniţ by 

musela zasahovat do struktury samotného webu.  

Webová média poţadovala stále více aktivního a alternativního obsahu pro své 

servery. Čtenářská hlasování, ankety, hodnocení článků, ale i rozvoj multimédií 

(fotografie a později také video), to vše si vynucovalo změny a tím pozvolnou evoluci 

redakčních systémů.  

V důsledku toho se z původně jednoduchých systémů stávali sofistikované 

nástroje nejen pro publikaci, ale pro komplexní správu dat. Z redakčních systémů se 

stávaly CMS – komplexní systémy pro správu obsahu tak, jak je známe dnes. CMS jsou 

v současnosti základem velké většiny zpravodajských a publicistických webů (Bednář, 

2011).  

2.3.2 Pravomoci uživatelů 

Redakční systémy zavádějí zpravidla databázi uţivatelů a umoţňují jim tím 

pádem ve vymezených podmínkách zasahovat do obsahu webu. Tím ale vznikají 

problémy související s neoprávněným přístupem nebo přístupem neodborným.  

Důleţitou roli zde přitom hrají technologie, pomocí kterých můţe uţivatel 

editovat určitý obsah.  

BBCode 

BBCode je speciální implementace HTML, ve které pouţíváte BBcode místo 

klasických HTML. Nejčastějším pouţitím jsou příspěvky na fóru, kde seznam 

uţitelných BBcode určuje admin fóra.  
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Tento kód je velmi podobný HTML kód, ostatně jedná se pouze o jakousi 

substituci. Tagy jsou opět párové, jen místo < a > pouţívá BBCode [ a ] (BBCode 

guide, 2007).  

S plným HTML by totiţ uţivatel mohl vloţit třeba obrázek, přičemţ kód by 

mohl vypadat takto:  

<img src=“obrázek.png“>  

ale také takto:  

<img src=“obrázek.png“ onload=’window.location.replace("http://www.seznam.cz");’> 

Druhý kód pak přesměruje kaţdého návštěvníka na stránku www.seznam.cz 

jakmile se obrázek načte.  

Atribut <style> 

Máte-li přístup k html, pak máte přístup také k tagu <style> (viz. kapitola o 

kaskádových stylech). Jenţe i tohle je mocný nástroj, neboť pomocí něj lze stejně dobře 

stylovat i cokoli jiného na stránce, co uţ do editačních kompetencí daného uţivatele 

nepatří.  

Java-script 

Nakonec, má-li uţivatel přístup k HTMl tagům, má přístup také k javascriptu. 

Čímţ jsme zpět u moţnosti přesměrovat stránku a jiných problémů.  

Stručně shrnuto, je potřeba nejen kontrolovat obsah, vkládaný uţivateli, ale také 

mít na dobrá přehled o tom, co vše jim mohou umoţnit nástroje, jeţ jsme jim poskytli.  

2.3.2 Nejznámější redakční systémy 

Mezi první z velké čtveřice nejznámějších redakčních systémů patří Wordpress, 

který je podle webu endora.cz nejpouţívanějším OpenSource redakčním systémem. 

Vyniká jednoduchým ovládáním a především velkým mnoţstvím plugynů, které můţe 

vyvíjet kdokoli a lze tak získat modul prakticky na cokoli.  
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Druhým je Joomla, pouţívaná nezřídka také profesionálními firmami. Potom 

Drupal, nabízející také mnoţství doinstalovatelných součástí a také podle mého názoru 

nejpřívětivější a zároveň nejpraktičtější administrací.  

Nakonec stojí za zmínku ještě phpfusion s perfektní heirerchií 

administrátorských skupin a jejich přístupových práv nebo také český Český 

OpenSource CMS Sunlight.  

2.4 Webová prezentace 

2.4.1 Co je cílem firemního webu 

Jedním z hlavních cílů firemního webu je právě prezentace firmy. To znamená 

poskytnout návštěvníkům, tedy potenciálním klientům, souhrnné informace o firmě, 

jejích produktech a aktivitách.  

V závislosti na charakteru produktu se také řeší informační servis. Velmi často je 

také pouţívána rubrika FAQ (Frequently Asked Questions) obsahující odpovědi na 

nejčastější otázky zákazníků.  

Prezentace má v neposlední řadě téţ za úkol zvýšit povědomí o firmě a její 

značce, popřípadě značkách, napomoci ke zlepšení image firmy a umoţnit 

oboustrannou komunikaci mezi společností a cílovými skupinami zákazníků (Přikrilová, 

2010).  

Je ovšem potřeba si uvědomit, ţe vytvoření i správa webové prezentace sebou 

přináší náklady. Je tedy evidentní, ţe pro kaţdou firmu budou vhodné jiné stránky, jak 

co do rozsahu, tak co do kvality hostingového poskytovatele.  

2.4.2 Kdo ji uvidí 

Pokud uţ je firma nebo jakýkoli jiný subjekt pevně rozhodnut vytvořit si webové 

stránky, je na čase zamyslet se, pro koho je vlastně vytváří. Uvědomme si, ţe mohou 

existovat třeba i jednotlivci, jejichţ stránky navštíví denně tisíce lidí a naopak relativně 

velké firmy, jejichţ webovou prezentaci shlédne málokdo.  
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Ne však proto, ţe by stránky byly tak rozdílné co do kvality, ale proto, ţe 

zatímco fanoušci moderátora internetového vysílání jsou na internetu jako doma, 

partneři stavební firmy si mnohem raději sjednají osobní schůzku.  

Vţdy je tedy nutno zváţit, zda cílová skupina, která bude pravděpodobně 

nakupovat vaše výrobky či sluţby, ovládá internet a preferuje ho před ostatními zdroji 

informací. Pokud ne, stojí za zamyšlení investovat vaše peníze jinam, tam, kde se tito 

potenciální klienti pohybují.  

Jak jsem jiţ napsal v předchozích kapitolách, budete se snaţit návštěvníky na 

váš web nějak nalákat, ať uţ díky SEO nebo reklamě. A právě tady nadchází chvíle pro 

cílení webové prezentace na konkrétní cílovou skupinu, tedy klienty, kteří mají 

potenciál něco koupit právě od vás.  

Nástrojem, který se stará o cílení reklamy je například Google AdSense. 

Samotný autor této sluţby, Google, jej definuje takto:  

„Google AdSense je bezplatný program, který umožňuje majitelům webových 

stránek vydělávat zobrazováním relevantních reklam v mnoha typech obsahu online, 

jako například: 

Výsledky vyhledávání na webu 

    Na svůj web snadno přidejte vlastní vyhledávač a vydělávejte na reklamách 

zobrazených na stránkách s výsledky vyhledávání. 

    Weby 

    Zobrazujte na svých webových stránkách reklamy, které jsou přizpůsobeny zájmům 

návštěvníků, a vydělávejte tak na platných proklicích a zobrazeních“ (AdSense, 2012).  

2.4.3 Problémy a úskalí webových prezentací aneb na co si dát pozor  

Při vytváření webové prezentace můţeme narazit na všemoţná úskalí. Jedná se o 

velice rozsáhlou skupinu nedostatků, chyb či drobností, které mohou našemu webu 

zlámat vaz a odradit návštěvníka.  
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„Jedna z nejlépe dokumentovaných pravd o používání webu říká, že lidé stráví 

jen velmi krátkou dobu čtením webových stránek. Místo čtení je vlastně jen prohlížíme 

(nebo přelétáváme, chcete-li) a pátráme po slovech, která upoutají naši pozornost,“ 

(Krug, 2006).  

Na upoutání typického návštěvníka tak má naše webová prezentace jen několik 

málo vteřin. Pokud během nich uţivatel nenajde nic, co by ho mohlo dovést k cíly, 

který hledá, pak odejde.  

Podle Steva Kruga mají návštěvníci tři důvody, proč stránky nečíst, ale jen 

prolétnout.  

1. Obvykle mají naspěch, konečně web pouţívají proto, aby ušetřili čas.  

2. Vědí, ţe nepotřebují číst vše, jelikoţ stránky obsahují obvykle kompletní, rozsáhlé 

informace, z nichţ daný uţivatel hledá jen zlomek. Nemluvě o reklamách.  

3. Návštěvníci jsou v tomto prolétávání zkrátka dobří. Celý ţivot hledají nejen na 

internetu, ale také v novinách, časopisech, reklamních poutačích nad obchody, či 

kdekoli jinde. A vědí, ţe to funguje (Krug, 2006).  

Uţivatelé však také mohou být určitým způsobem omezeni a naprosto nezáleţí, 

zda je to jejich vina, či vina tvůrce webu. Vy je chcete zaujmout, a proto vy musíte 

udělat vše proto, aby svého cíle dosáhli co nejsnadněji.  

Jsou to tedy například uţivatelé, kteří si s internetem příliš nerozumí nebo 

rozumí, ale jsou zvyklí na jiný systém. Pokud tedy bude tlačítko odhlásit jinde, neţ 

vpravo nahoře, budě většina tápat a stejně tak mnohem snáz zareagují na jasné, byť ne 

úplně technicky přesné, popisky tlačítek či instrukce, jak se dostat na vašich stránkách 

dál.  

Další skupina jsou uţivatelé, jejichţ prohlíţeč je zastaralý nebo zkrátka 

zobrazuje stránku tak trochu jinak, neţ byste čekali.  

Pozor také na masivně se rozšiřující skupinu mobilních uţivatelů, u kterých 

rozhodně nemůţete očekávat rozlišení 1200 x 1600px či plnou podporu všech 

technologií.  
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A konečně neochuďte se také o minoritní uţivatele, jakou jsou třeba nevidomí.  

Výjimečný Internet Explorer 

Díky silnému postavení firmy Microsoft se stále drţí v popředí internetových 

prohlíţečů Internet Explorer. I přes své rozsáhlé nedokonalosti ho stále pouţívá téměř 

40% uţivatelů, coţ jsou zhruba dva z pěti vašich potenciálních návštěvníků.  

Během roku 2010 ho podle StatCounter Golabal Stats překonala konkurence 

s otevřeným kódem, Prohlíţeč Mozilla Firefox, alespoň co se evropského trhu týče. V té 

době se také na trh doslova hrnul Google se svým Google Chrome.  

 

Graf 4: Podíl internetových prohlíţečů v Evropě během roku 2010  

(Zdroj: Nejpouţívanější prohlíţeč v Evropě – Mozilla Firefox, 5. 1. 2011) 

 

Graf z konce roku 2011 však ukazuje, ţe ve světovém měřítku IE (Internet 

explorer) zůstává na špici i přes masivní nárůst oblíbenosti Chromu.  
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Graf 5: TOP5 prohlíţečů v prosinci 2011 ve světě 

(Zdroj: Ryvola David, 23.12.2011) 

 

Čeští vývojáři se mohou jen radovat, ţe v České republice jsou uţivatelé o něco 

rozumnější a chybový IE pouţívají méně, neţ Firefox a Chrome.  

 
Graf 6: TOP5 prohlíţečů v prosinci 2011 v ČR 

(Zdroj: Ryvola David, 23.12.2011) 
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Statistika zobrazující průběh celého roku 2011 jen potvrzuje sestupnou tendenci 

IE, která je, podle mého názoru, dána především lepší počítačovou gramotností 

uţivatelů, kteří jiţ zvládají stáhnout a nainstalovat jiný prohlíţeč podle své chuti.  

 
Graf 7: TOP5 prohlíţečů v roce 2011 

(Zdroj: Beránek Adam, 13.2.2012) 

 

Nakonec také prognóza pro rok 2012 předpokládá další pokles oblíbenosti IE a 

především nástup Chromu. Všimněte si ale, ţe i před tyto černé předpovědi pro IE si 

stále drţí oblíbenost na úrovni asi 30% všech uţivatelů.  

 
Graf 8: TOP5 prohlíţečů v roce 2012 - předpoklad 

(Zdroj: Beránek Adam, 13.2.2012) 
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Z výše uvedených grafů vyplývá jediné, i kdyţ se IE chová často jinak, neţ 

bychom čekali nebo chcete-li jinak neţ by měl a jinak, neţ se chovají ostatní prohlíţeče, 

stále je třeba programovat stránky tak, aby se mu dokázaly přizpůsobit.  

Jeho převaha je totiţ mj. dána tím, ţe zatímco doma má kaţdý svůj oblíbený 

Chrome nebo Firefox, v zaměstnání a firmách je stále pouţíván defaultně nainstalovaný 

Internet Explorer.  

Prakticky na všech profesionálních stránkách si tak můţete všimnout kódu, který 

se nejdříve prohlíţeče zeptá, zda není IE, popř. jaká verze, a teprve potom mu poskytne 

další informace, aby tak kompenzoval případné nedokonalosti a stránka fungovala i 

vypadala ve všech prohlíţečích stejně.  

V podstatě jde o to, ţe všechny prohlíţeče mají takzvaný quirk mód, označovaný 

téţ jako nestandardní nebo zpětně kompatibilní a standardní mód. Občas ho označuji 

jako standardní vykreslovací reţim.  

V Internet Exploreru se oba módy dost liší. V ostatních prohlíţečích (např. 

Firefox, Opera, Chrome), se standardní vykreslovací mód od quirk módu liší málo.  

Hlavním problémem je pak boxmodel, který prohlíţeč IE do verze 6 vůbec 

nerespektoval a vyloţil si ho po svém. IE chybně interpretuje šířku prvku a do šířky 

počítá border i padding, tedy rámeček a vnitřní odsazení (Janovský, 20.2.2012).  

Na závěr bych rád zmínil, ţe lze v zápisu kaskádových stylů pouţít různá řešení 

těchto odlišností pomocí záměrně vloţených chybných znaků, které do stylového 

předpisu v daném místě nepatří. Na tyto znaky pak zpravidla jinak zareaguje IE a jinak 

ostatní prohlíţeče, čímţ lze docílit rozdílného formátování.  

Toto řešení však není dokonalé, protoţe můţe přijít nová verze prohlíţeče nebo 

kaskádových stylů, která fungování tohoto řešení znemoţní nebo mu dokonce přidělí 

jiný význam.  
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Rozšiřující se použití mobilních zařízení 

Stále více mobilních telefonů si rozumí s internetem a stále více návštěvníků 

vašich stránek na ně bude přistupovat odjinud, neţ z počítače. To také znamená, ţe tito 

uţivatelé budou mít stránku zobrazenou na něčem jiném, neţ na klasickém monitoru.  

Kromě menšího rozlišení to pak poukazuje také na jiné typy pouţitých 

prohlíţečů, podporu odlišných technologií nebo omezenou práci s ovládacími prvky, 

které jste pro své uţivatele připravili.  

„Jelikož není u většiny mobilních zařízení implicitně povolen JavaScript, neměli 

byste ho v dokumentech určených pro mobilní zařízení vůbec používat. Místo toho 

zkuste raději použít serverové skriptovací technologie – PHP, Perl, Python apod.“ 

(Schafer, 2009).  

 Mobilní zařízení také nemívají příliš velké rozlišení displeje. Abyste si 

dokázali plně uvědomit nedostatek zobrazovacího prostoru na mobilních zařízeních, 

zkuste si svou oblíbenou stránku zobrazit v okně o velikost 200px (Schafer, 2009).  

Rozlišení obrazovky 

K předchozímu bodu nutno také dodat, ţe nejen mobilní telefony nabízejí jiné 

rozlišení, neţ jaké byste očekávali. S příchodem širokoúhlých monitorů a stále se 

zvyšujícím rozlišení vyvstává problém i zde.  

Pro někoho mohou být stránky příliš široké, pro jiného naopak. Někde je ve 

výsledném rozlišení text velmi roztaţený třeba jen na jeden řádek, jinde se na jeden 

řádek vejde pouze pár slov.  

Minoritní skupiny uživatelů a přístupnost stránek  

Nakonec si uvědomme, ţe o přístup na naše stránky mohou mít zájem také 

minoritní skupiny uţivatelů, jako jsou například nevidomí.  

Pro weby veřejné zprávy je dokonce řešení přístupnosti povinné, dané zákonem 

č. 365/2000 Sb.  

Na pro tyto účely zřízené adrese http://www.pravidla-pristupnosti.cz je podrobně 

popsáno vše, co musí weby dodrţovat, aby byly přístupné všem (Špinar, 2006).  
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I kdyţ běţný web se těmito pravidly řídit nemusí, není určitě na škodu je pouţít, 

protoţe „Až 30% uživatelů webu je nějakým způsobem omezeno (nemají optimální 

technické vybavení, zobrazovací možnosti, zdravotní stav či správné zkušenosti)“ 

(Burget, 2010).  
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3. Analýza problému 

Zatímco v předchozí kapitole jsem se pokusil vymezit všechny prvky webové 

prezentace, které s ní souvisejí a mohou ji ovlivnit, v té následující budu analyzovat 

konkrétní problém webové prezentace. Tedy pokusím se nadnést základní otázky, které 

si klade subjekt, který uvaţuje o zřízení internetové stránky.  

3.1 Složky nezbytné pro webovou prezentaci a kterou variantu si 

vybrat 

3.1.1 Poskytovatel a umístění webu 

Neţ se začne firma či ţivnostník zamýšlet nad samotným webem, musí si určit, 

kde vůbec bude. A nyní se nejedná o jeho adresu neboli URL, ale o fyzické umístění 

datových nosičů s obsahem webu a počítačů (serverů), které ho budou řídit a poskytovat 

uţivatelům internetu.  

Free-hosting  

Takzvaní free-hostingoví poskytovatelé nabízejí místo na svém serveru, doménu 

třetího řádu a zpravidla další sluţby, jako je např. moţnost pouţívání PHP, či databáze. 

Za ţádné z těchto sluţeb nemusí zákazník platit a jsou tedy naprosto zdarma.  

 Avšak kromě toho, ţe poskytovaná doména je třetího řádu 

(www.stranka.poskytovatel.cz) existují další omezení. Určité limity jsou nastaveny 

prakticky u všeho, u místa na disku, maximálního provozu na serveru (tzv. trafic), 

velikosti databáze atd.  

 Tato omezení ovšem nalezneme také u placených poskytovatelů, takţe 

nejpodstatnějším rozdílem je vloţená reklama, která cenově kompenzuje chybějící 

pravidelný poplatek. Také na rozdíl od placených hostingů, free-hostingy zpravidla 

negarantují ţádnou ze sluţeb, coţ vede k častým výpadkům nebo dočasným omezením 

či zpomalením.  
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Placená doména a hosting 

Druhou moţností, vhodnou pro profesionální stránky firem a společností, je 

placený hosting nebo doména. Hostingem je myšlen server, který ukládá data, doménou 

pak samotná adresa druhého řádu (www.stranka.cz).  

Na rozdíl od free-hostingových poskytovatelů jsou zde sluţby zpravidla 

garantovány, ţádná cizí reklama se nevkládá a omezující limity bývají výrazně vyšší. 

To vše je kompenzováno pravidelným poplatkem.  

3.1.2 Tvůrce a správce webu 

 Kdyţ uţ je rozhodnuto o umístění a technickém zázemí stránky, které tedy 

prakticky vţdy zařizuje určitý poskytovatel (málokdo má server s daty webu přímo ve 

své firmě), přichází na řadu rozhodování o tom, kdo webovou prezentaci vytvoří a 

případně bude nadále spravovat.  

Zaměstnanec firmy, externí pracovník 

 Asi nejefektivnější volbou je zaměstnanec firmy, popř. externí pracovník, který 

se danou problematikou zabývá. Práce s údrţbou webu nemusí být příliš časově náročná 

a u většiny firem se tak zdaleka nejedná o práci na plný úvazek, ale spíše o povinnosti 

přidělené třeba správci sítě.  

Wysiwyg editory 

 Funguje-li stránka na některém z redakčních systémů, pak, jak bylo zmíněno 

výše, umoţňuje správci editovat, mazat či přidávat obsah webu bez znalosti technologií, 

jako je html nebo php.  

 K formátování textu v článcích či sekcích slouţí tzv. Wysiwyg editory (z 

anglického What You Seen Is What You Get – Co vidíš, to dostaneš) (Písek, 2006).  

 Cenou za toto zjednodušení je mnohdy rozsáhlý a nepřehledný kód. Tyto editory 

nejsou příliš vhodným nástrojem pro tvorbu celých stránek, avšak ideální právě pro 

zmíněnou editaci článků, či sekcí.  
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O tvorbu obsahu se tak rázem můţe starat více pracovníků firmy, včetně těch, 

kteří html nerozumí. Psát nové články potom dokáţe bez pomoci programátora 

pohodlně třeba přímo ředitel podniku.  

Editory samotných poskytovatelů 

 Podobnou kapitolou jsou editory samotných poskytovatelů hostingu, které 

fungují prakticky stejně jako redakční systémy, jen o jejich instalaci nerozhoduje 

nájemce hostingu a na stránkách pak nelze pouţít ţádný jiný redakční systém.  

Externí firma 

 Oblíbeným řešením správy webové prezentace můţe být v neposlední řadě také 

najmutí externí firmy, která se v podniku jiţ třeba zabývá správou sítě. Toto řešení 

přináší velmi kvalitní servis pro stránky v souladu s relativně nízkými náklady.  

IT oddělení firmy 

 Poslední moţností je zřízení vlastního IT oddělení, které by správu webu spojilo 

opět např. se správou sítě a informačního systému podniku.  

 Tohle řešení se však jiţ týká velkých podniků s rozsáhlým portálem, slouţícím 

nejen jako webová prezentace, ale také jako informační či účetní systém.  

3.1.3 Obsah webu a jeho efektivita (SEO) 

Kdo může obsah vytvořit 

 Obsah webu tedy můţe díky nástrojům zmíněným v předchozí podkapitole 

vytvářet prakticky kdokoli. Ať uţ se jedná o vkládání dat o klientech nebo 

zaměstnancích, či o publikování článků a výročních zpráv.  

 Důraz by měl být přitom kladen především na to, aby uţivatelé, pouţívající 

redakční systém byli řádně proškoleni a systém jim dovolil upravit obsah webu jen 

v předem daném vymezení.  
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Co by měl web obsahovat 

 Kromě přidaných funkcionalit, by měla kaţdá webová prezentace splňovat tři 

základní prvky. Nejdříve představit návštěvníkovi společnost, čím se zabývá a jaké 

produkty nabízí.  

 Následně by měla podat potenciálnímu klientovi všechna data, která si ţádá. To 

mohou být nejen informace o produktech, ale také o struktuře společnosti nebo její vizi. 

V této fázi je nutno dbát na to, aby návštěvník získal pouze ty informace, o které se 

zajímá (přehlednost webu) ale zároveň vše, co ho zajímá (úplnost webu).  

Právě zde je také prostor návštěvníka přesvědčit, ţe má o daný produkt zájem.  

 V závěru, kdyţ uţ se návštěvník stal budoucím klientem, je dobré zavést ho co 

nejkratší cestou k samotné koupi. Tedy poskytnout adresu a otevírací dobu poboček 

nebo zprostředkovat nákup přes internet.  

 

SEO 

Kdyţ je jasné, co by měl web obsahovat, aby byl takříkajíc optimalizovaný pro 

uţivatele, kteří na něm budou něco hledat, je na čase uvaţovat ještě o jedné, paradoxně 

mnohem důleţitější optimalizaci. Jedná se o optimalizaci pro vyhledávače, neboť 

nejtěţší je v dnešní době jakkoli přimět návštěvníka, aby na váš web vůbec zavítal.  

SEO je zkratkou anglického pojmu Search Engine Optimization, česky 

optimalizace pro vyhledávače. Cílem SEO je tedy posunout vaše webové stránky ve 

výsledcích vyhledávání ve vyhledávačích, jako je Google či Seznam výše na lepší 

pozici, a tím dosáhnout vyšší návštěvnosti, coţ potenciálně znamená vyšší zisky.  

Avšak nejedná se o několik triků, jak tohoto docílit, SEO je souhrn technik, 

sledování, ladění a také marketingu. Jedním z cílů SEO je vytvoření sémantického 

kódu, tedy kódu, kde budou html tagy vyjadřovat jasný a skutečný význam výsledného 

obsahu a nikoli slouţit jen pro jeho formátování (Domes, 2011).  

Vybrané techniky pro zviditelnění webu:  
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Anchor text 

„Text odkazu neboli viditelná část hypertextového odkazu, který je podtržený a 

odkazuje na jinou stránku. V textu odkazu by mělo být výstižně uvedeno, kam daný 

odkaz vede, případně, co se stane po kliknutí na něj. Neurčité texty typu "Klikněte zde" 

výrazně snižují míru kliknutí. Klíčová slova obsažená v anchor textu významným 

způsobem zvyšují hodnocení dané stránky vyhledávači a tím i její pozici ve výsledcích 

hledání“ (Anchor text, 2012). 

PR článek 

 PR článek patří do skupiny placených tiskových prostředků. Svou formou však 

připomíná spíše redakční materiál vzniklý např. na základě tiskové zprávy. Přímý 

reklamní apel je v PR článku potlačen. Účelem je vytvořit pozitivní image produktu, 

firmy a její značky, aniţ by byl čtenář přímo vyzýván k nakupování (Kříţek, 2008).  

Friendly uri 

 Takzvané přátelské adresy, kde se místo např. ID stránky či článku pouţívá 

přímo v adrese jeho nadpis. Ta pak vypadá třeba takto:  

http://aktualne.centrum.cz/fotogalerie/2012/03/22/josef-dobes-ministr/  

 Takto strukturované adresy jsou pak nejen snáze zapamatovatelné pro uţivatele, 

ale především získávají lepší hodnocení ve vyhledávačích.  

3.1.4 Shrnutí 

 Na závěr této kapitoly bych rád stručně shrnul, jaké moţnosti se nabízejí všem, 

kteří si chtějí zřídit webovou prezentaci.  

 Z hlediska hostingu a placené domény postačí menším firmám pro začátek free-

hostingová doména třetího řádku. Ta bude sice obtěţkána reklamou, ale nabídne 

majiteli mnohdy propracovaný redakční systém, zajímavé a moderní šablony, ale 

především nulové náklady na provoz. Jedinou investicí je tak v tomto případě trocha 

času pověřeného zaměstnance, který vybere vzhled stránky a nahraje její obsah.  
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 Naopak větší společnosti nebo ty, které jiţ mají vyšší provoz na svých stránkách, 

či přidanou funkcionalitu (např. rezervace v restauraci), budou volit vlastní doménu 

druhého řádu a placený hosting, který zajistí stabilitu a větší místo pro obsah webu. 

V závislosti na velikosti firmy si pak lze vybrat z mnoha balíčků sluţeb.  

 Jednoduší stránky, zaloţené na redakčním systému přímo od poskytovatele 

hostingu, lze následně editovat pouze v reţii pověřených osob, které však nepotřebují 

ovládat ţádné technologie tvorby webu.  

 Středně rozsáhlé weby s pravidelnými návštěvníky zvolí spíše údrţbu externí 

firmou či pracovníkem, která jim zajistí aktuálnost funkčnosti webu.  

 Velké portály, jakými jsou např. banky či pojišťovny, pak nejspíše sáhnou po 

pravidelné technické správě webu, která se o něj bude starat 24 hodin denně.  

 Nakonec SEO a reklama obecně bude tou částí, která se můţe zdát ve všech výše 

jmenovaných kategoriích nejnákladnější, avšak je úměrně tomu také částí 

nejuţitečnější, neboť webová prezentace nemůţe produkty firmy prezentovat, pokud si 

ji nikdo neprohlédne.  

3.2 Současná situace na trhu v ČR – srovnání 

 V následující podkapitole jsou uvedena konkrétní čísla. Cílem je zmapovat 

zhruba trh v ČR, který nabízí vše potřebné k vytvoření a správě webové prezentace.  

3.2.1 Free-hostingoví poskytovatelé 

 Jedním z nejznámějších a také nejstarších poskytovatelů free-hostingu u nás je 

portál webzdarma.cz. Mezi jeho přednosti patří moţnost vloţení vlastního kódu bez 

předem nainstalovaného redakčního systému, naopak nevýhoda tkví v takřka nulové 

podpoře, velice špatné dostupnosti a neustálých výpadcích.  

 O poznání kvalitnější sluţby nabízí webgarden.cz, u něhoţ se lze spolehnout na 

stabilní web i při návštěvnosti stovky lidí za den. Nevýhodu lze spatřovat naopak 

v nutnosti pouţívání předem nainstalovaného redakčního rozhraní.  
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 Třetím významným poskytovatelem je endora.cz. Tento poskytovatel se snaţí 

nabízet profesionální sluţby hostingu zdarma a ze všech ostatních se tomuto předsevzetí 

blíţí nejvíce.  

K vymoţenostem tohoto hostingu patří například moţnost spouštění cron úloh, 

automatické zálohování webu či perfektní a profesionální podpora. V neposlední řadě 

zmiňme moţnost nainstalovat si na web nejpouţívanější redakční systémy jediným 

klikem v administraci.  

Naopak nevýhodou je relativně nízký trafic u neplaceného i u placených 

programů a absence emailu.  

 Nejlepší srovnání nám nabídne následující tabulka:  

Tab. 2: Srovnání free-hostingových poskytovatelů 
Poskytovatel webzdarma webgarden endora webnode domeny.as ic.cz 

Prostor pro web aţ 500 MB 100MB 2GB 100 MB 150 MB 250MB 

Trafic (mesíčně) Neuvedeno Neuvedeno 5GB 1 GB 24 GB/rok Neomezený 

FTP přístup Ano Ne Ano Ne Ano Ano 

Automatická 

záloha webu 

Ne Ne Ano Ne Ne Ne 

Plánovač (cron) Ne Ne Ano Ne Ne Ne 

Redakční systém Ano* Ano Ne Ano Ne Ne 

PHP Ano Ne Ano Ne Ano Ano 

MySQL 20 MB Ne 30MB Ne Ne Ano 

E-mail 50 MB Ne Ne Ne Ne aţ 150MB 

Dostupnost špatná dobrá výborná dobrá nezjištěno dobrá 

Podpora špatná dobrá výborná dobrá nezjištěno špatná 

* redakční systém je k dispozici, ale není povinný 
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Z této tabulky vyplývá, ţe největší diskový prostor nabízí endora.cz a to 2GB. 

Z hlediska provozu si vede nejlépe ic.cz, který provoz nijak neomezuje, automatickou 

zálohu webu a plánovač cron nabízí pouze endora.cz.  

Z hlediska redakčních systémů je nejlepší volbou webzdarma.cz, který jako 

jediný umoţňuje vybrat si, zda bude či nebude nainstalován. Nutno však dodat, ţe u 

všech hostingů s FTP přístupem, lze v případě potřeby nainstalovat některý z běţných 

redakčních systémů (viz. kapitola 2.3 Redakční systémy).  

PHP ani SQL ještě zdaleka není u free-hostingů standardem, pokulhávají 

především poskytovatelé se zabudovaným redakčním systémem (webgarden.cz a 

webnode,cz).  

3.2.2 Ostatní poskytovatelé 

Obdobným způsobem se podívejme na vybrané poskytovatele placeného 

hostingu. Většina free-hostingových poskytovatelů sice nabízí i placené tarify, ty se 

však svými parametry zpravidla nedají srovnávat s běţnými hostingy.  

Jelikoţ existuje na českém trhu velké mnoţství firem, nabízejících hosting, je 

v následující tabulce vybrána jen část. Všichni navíc nabízejí dnes jiţ nezbytné 

parametry, PHP, MySQL, FTP přístup a neomezený počet subdomén.  
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Tab. 3: Srovnání placených hostingů 
Poskytovatel wedos.com 

(NoLimit) 

gigaserver.cz 

(Praktik) 

attivo.eu 

(Unlimited) 

cz-hosting.com 

(Artemis) 

otoman.cz 

 

Cena 

 

30 Kč/měsíc 10 Kč/měsíc 30 Kč/měsíc 199 Kč/rok 20 Kč/ 

měsíc 

Prostor pro web 

 

Neomezeně 100MB Neomezeně 50MB 5 GB 

Trafic (mesíčně) 

 

Neomezeně Neomezeně Neomezeně Neomezeně Neomezeně 

Antivir 

 

Ano Neuvedeno Ano Ano Ano 

Automatická 

záloha webu 

Týdenní Neuvedeno Denní Denní Denní 

Plánovač (cron) 

 

Ano Neuvedeno Ano Neuvedeno Neuvedeno 

PHP 

memory_limit 

128MB 40MB 128 MB 8MB 48MB 

Dostupnost 

 

99,99% Neuvedeno 99,9% 99,8% Neuvedeno 

MySQL 

(databáze) 

Neomezeně 

do 1GB 

5 1 

do 1GB 

1 

do 5MB 

Neomezeně 

200MB/dat. 

E-mail 

 

Neomezeně 

do 5GB 

Neomezeně 

200MB/schr. 

Neomezeně 

2 GB/schr. 

Neomezeně Neomezeně 

 

Tyto údaje lze jednoduše shrnout takto. Web pro standardní webovou prezentaci 

s profesionální podporou, dostupností a bez reklam, lze nejlépe pořídit u poskytovatele 

cz-hosting.com v programu Artemis za necelých 17,- Kč měsíčně.  

Pro rozsáhlejší prezentace s přidanou funkcionalitou či informačním systémem, 

články, archivem apod. je nejvhodnější zvolit program Unlimited od attivo.eu, byť se od 

konkurenčního programu NoLimit (wedos.com) liší jen nepatrně a v jistých případech 

by mohla být výhodnější druhá varianta.  

Za povšimnutí však stojí především relativně nízká cena. Měsíční pronájem ať 

uţ 30,- Kč nebo 17,- Kč je v poměru k výdajům jakékoli firmy velice nízký a tak se 

stává mnohem důleţitější volba tvůrce webu či jeho správce.  

3.2.3 Další služby 

 Závěrem této kapitoly je dobré zmínit další přidané sluţby, které je moţno 

k webu objednat či dodat. Zatímco cena provozu webhostingu je relativně nízká, 

zřizovací náklady na profesionální web se mohou pohybovat v řádech desítek tisíc.  
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Náklady na optimalizaci klíčových slov se tak mohou vyhoupnout třeba aţ na 

14.000 Kč měsíčně (SEO CENA, 2011).  

Je pak na místě poloţit si otázku, zda je vůbec vhodné, mít web takto viditelný a 

zda má náš web vůbec potenciál investici vrátit. Pokud ano, pak je vhodné svěřit 

záleţitosti SEO a internetové reklamy vůbec profesionálům.  
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4. Vlastní návrhy řešení  

Cílem následující kapitoly je shrnout zadání a postup konkrétních řešení 

webových prezentací dvou subjektů. Kaţdá z webových stránek přišla na počátku s 

jiným cílem a podle toho se také liší obě řešení.  

4.1 Pikola.8u.cz 

4.1.1 Požadavky 

Cílem prvního webu bylo vytvořit internetovou prezentaci pro Ing. Radomíra 

Pikolu, který se věnuje znalecké a oceňovací činnosti.  

Stránka měla obsahovat definici činnosti, kterou se Ing. Pikola zabývá, shrnutí 

jeho odborných zkušeností, přehled referencí, nezbytný kontakt včetně adresy a 

interaktivní mapy, orientační seznam podkladů pro ocenění a formulář, slouţící 

k odeslání objednávky na mail.  

4.1.2 Řešení 

 

Obr. 3: Schéma funkcí a informací na webu pikola.8u.cz 

Informace 

o činnosti.  

pikola.8u.cz 

Odborné 

zkušenosti.  

Reference.  

Kontakt.  

Seznam 

podkladů 

pro 

ocenění.  

Objednávka 

(formulář).  

Seznam 

spolupracujících 

subjektů.  Kvalifikace.  Kurzy a 

školení.  

Interaktivní 

mapa.   
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Informace o činnosti obsahují základní informace o tom, jaká oceňování Ing. 

Pikola provádí. Součástí je seznam spolupracujících subjektů, který zobrazuje 

informace o to, se kterými bankami a peněţními ústavy Ing. Pikola spolupracuje 

v rámci oceňování nemovitostí.  

 

Obr. 4: Ukázka webu pikola.8u.cz 

Sekce reference obsahuje výčet v minulosti provedených ocenění, seznam 

ústavů, pro které Ing. Pikola pracuje, členství v profesních sdruţeních, rozsah 

působnosti a informace o pojištění.  

Součástí odborných zkušeností jsou informace o kvalifikaci a dosaţeném 

vzdělání a dále výčet absolvovaných kurzů či školení.  

Na webu je také k dispozici seznam podkladů pro ocenění, který se skládá ze 

strukturovaných výčtů dokumentů, nezbytných pro provedení ocenění. Při kliknutí na 

daný předmět ocenění se zobrazí příslušný seznam.  
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Obr. 5: Sekce podklady pro ocenění na webu pikola.8u.cz 

 Sekce kontakt je na webu řešena kontaktními údaji, jako je adresa, telefon nebo 

mail a dvěma interaktivními mapami. První z portálu seznam.cz, druhý od 

google.com, aby si návštěvníci mohli vybrat tu, kterou jsou zvyklí pouţívat.  
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Obr. 6: Sekce kontakt na webu pikola.8u.cz 

Nejzajímavější a nejsloţitější částí webu je formulář pro odeslání objednávky, 

který je optimalizován podle poţadavků Ing. Pikoly tak, aby navedl klienty k zadání 

všech potřebných informací a zároveň jim napověděl, co v které kolonce vyplnit.  

Díky tomu by se měli Ing. Pikolovi dostat vţdy kompletní přeformátované 

informace o ţádaném ocenění.  
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Obr. 7: Kontaktní formulář na webu pikola.8u.cz 

Jelikoţ Ing. Pikola získává klienty především prostřednictvím referencí, 

nepřicházely v úvahu investice ani do SEO optimalizace, ani do placeného hostingu. 

Cílová skupina návštěvníků stránek by se totiţ měla skládat v drtivé většině z jiţ 

spolupracujících partnerů nebo z budoucích klientů, kteří získali kontakt a nabyli zájmu 

k vyuţití sluţeb Ing. Pikoly jiţ jinde.  

Proto jsem umístění webu zvolil na free-hostingu endora.cz, který podle mého 

názoru nelze srovnat s ţádným jiným českým free-hostingovým poskytovatelem, co do 

kvality podpory, sluţeb a parametrů.  

Jako základ pro web byl pouţit můj vlastní jednoduchý redakční systém, který 

byl upraven na míru tomuto web. Vzhled má působit moderním, seriózním a poklidným 

dojmem.  

Díky redakčnímu systému by měl být Ing. Pikola schopen v budoucnu upravovat 

textový obsah webu pro případ změny adresy či přidání informací. Pomocí 
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administračního rozhraní je moţno také bez znalosti html a dalších technologií 

upravovat patičku webu, přidávat či mazat sekce a také přidat novinky do horní části 

pod hlavní menu.  

K dispozici je také nápověda, obsahující rady jak zacházet s redakčním 

systémem a sekce umoţňující nahrávat na web obrázky, bez nutnosti přihlašovat se na 

server přes FTP, coţ by opět bylo pro uţivatele bez technických znalostí obtíţné.  

V sekci uspořádání lze měnit názvy dokumentů, obsahujících jednotlivé sekce na 

webu, měnit jejich umístění (například z horní části mezi běţné sekce), dokument 

smazat či se přepnout do sekce obsah pro editaci jeho obsahu.  

Tyto úkony jsou symbolizovány barevnými ikonkami, pro snazší orientaci. Po 

najetí kurzorem myši se ikonka rozzáří a zobrazí se popis úkonu, který vyjadřuje.  

Při mazání dokumentu je uţivatel dotázán vyskakovacím oknem pro potvrzení, 

v případě, ţe by tak učinil omylem.  

Podobně systém reaguje v případě snahy vytvořit dokument s jiţ existujícím 

názvem.  

 

Obr. 8: Ukázka vlastního redakčního systému 
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 4.1.3 Srovnání použité metody s ostatními  

Stránky byly optimalizovány podle zásad SEO, zjednodušeny pro snadnou 

orientaci návštěvníků a vytvořeny tak, aby mohl Ing. Pikola měnit jejich obsah i 

v budoucnu, bez znalosti jakýchkoli technologií, či přístupu před FTP.  

Zvolen byl free-hosting z důvodu nulových nákladů na provoz. Konkrétně 

poskytovatel endora.cz především kvůli automatickému pravidelnému zálohování, 

takřka stoprocentní dostupnosti a plně dostačujícímu limitu provozu na stránkách.  

4.2 Topreal.eu 

4.1.1 Požadavky 

 Cílem druhého webu, bylo vytvořit plně funkční realitní portál, nabízejí 

nemovitosti. Klienty portálu, kteří vkládají inzeráty, měly být převáţně realitní 

kanceláře, platící si program bankovním převodem. V malé míře pak i běţní uţivatelé, 

provádějící platbu přes sms.   

4.1.2 Řešení 

 Ani kapacitou, ani limitem pro provoz na stránkách by zde jiţ free-hosting 

nestačil, navíc od portálu se očekává pravidelný výdělek, proto byl zvolen placený 

hosting.  

 Na přání zadavatele Davida Kincla byl zvolen wedos.com, poskytující 

dostatečné parametry pro chystaný web. Pro web byla také zakoupena doména 

topral.eu.  

 Jelikoţ se předpokládá pravidelná správa administrátora a také nutnost vedení 

databáze uţivatelů, byl jako základ webu pouţit redakční systém Drupal verze 6.22.  
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Obr. 9: Schéma funkcí a informací na webu topreal.eu 

 

Administrace inzerátů 

K běţnému rozhraní redakčního systému bylo vytvořeno ještě druhé, spravující 

databázi inzerátů, jejich nastavení (např. seznam krajů, či obcí) a umoţňující 

administrátorovi editaci, či mazání inzerátů všech uţivatelů.  
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uţivatele.    
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hesla.     
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Ostatní 
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Informační sekce.   

topreal.eu 

Sekce pro administraci inzerátů.   

O nás.   

Vloţení 

nového 

inzerátu.   

Editace 
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Soukromé 
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t.    
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(realitních kanceláří).     
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Vloţení 

nového 

inzerátu.   

 

Zobrazení 

a editace 

inzerátů.    

Prohlíţení inzerátů.  
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Obr. 10: Administrační rozhraní na webu topreal.eu 

Sekce vyhledávání uživatelů slouţí k otevření editace daného uţivatele pouhým 

zadáním jeho jména, aniţ by musel administrátor jméno vyhledávat v seznamu.  

 Druhou moţností je pouţít seznam uživatelů a zde hledaného klienta vyhledat 

ručně. Administrační sekce dělí uţivatele na ty, kteří mají zaregistrovaný některý 

z programů a ostatní, kteří v ţádných programech nejsou.  

 Administrátorovi je také k dispozici sekce pro editaci rozevíracích seznamů. 

Zde je moţno editovat všechny parametry inzerátů, jako je např. kraj. Pokud by 

v budoucnu došlo k přejmenování, zrušení či naopak ke zřízení nového kraje, lze tuto 

změnu snadno zohlednit v systému právě pomocí této sekce. To vše bez potřeby 

znalosti SQL.  

 V sekci rozevírací seznamy lze také přidávat, mazat či editovat programy, které 

se následně přidělují klientům a umoţňují jim na stránkách vkládat inzeráty. Kromě jiţ 

zmíněné editace všech inzerátů lze také změnit kontaktní mail čí heslo pro přístup do 

administrace.  

 Administrátor má také, jak jiţ bylo zmíněno přístup k seznamu všech inzerátů, 

které můţe libovolně mazat či upravovat.  

 V nastavení lze jednoduše změnit heslo, či e-mail administrátora.  
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Obr. 11: Změna hesla v administraci na webu toprea.eu 

Informační sekce 

 Součástí webu jsou čistě informační sekce. O nás, obsahuje uvítání, popis 

společnosti, provozující portál a také vysvětlení barevných značení inzerátů.  

 Nechybí FAQ odpovídající na často kladené otázky a kontaktní informace. 

Ceník tarifů na webu se teprve připravuje.  

Uživatelská správa inzerátů (pro realitní nakceláře) 

Do příslušných sekcí webu byly také implementovány ovládací prvky propojené 

s databází inzerátů, umoţňující realitním kancelářím vkládat, editovat a mazat svoje 

inzeráty.  

 

Obr. 12: Uţivatelské rozhraní pro realitní kanceláře na webu topreal.eu 
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Rozhraní pro uţivatele (sekce Vstup pro RK) je rozděleno do tří sub-sekcí, které 

jsou vyvolávány pomocí sub-menu. Toto menu odesílá metodou POST proměnou 

$sub_sekce, pomocí které určuje, která sub-sekce má být otevřena.  

 Pokud není proměnná $sub_sekce definována, je otevřena sub-sekce zobrazující 

seznam inzerátů.  

 Sub-sekce vložení nového inzerátu zobrazí uţivateli přehledný formulář, do 

kterého vyplní všechny poţadované údaje o inzerátu.  

 Seznam inzerátů slouţí pro zobrazení a následnou editaci, či mazání stávajících 

inzerátů.  

 Kontaktní informace, vkládané automaticky do všech inzerátů pak lze editovat 

v sub-sekci editovat profilové údaje.  

 Během práce v tomto rozhraní nastavují proměnné $editace_inzeratu pro 

detekci, ţe je poţadováno zobrazení formuláře s daty konkrétního inzerátu, $akce, 

zobrazující poţadovanou akci (např. vytvoření nového inzerátu apod.) a nakonec 

proměnné $alert (sdělení vypsané uţivateli) a $alert_type, určující barvu zobrazovaného 

sdělení.  

 Dvě posledně jmenované proměnné se pouţívají v případě, ţe uţivatel vytvoří 

inzerát, smaţe inzerát nebo učiní jinou akci, o jejímţ úspěšném provedení ho chceme 

informovat.  

 V horní části sekce se navíc zobrazuje panel, informující uţivatele o počtu 

zbývajících inzerátů, datu, kdy vyprší program či uţivatelském jméně a ID.  

Prohlížení inzerátů 

V levém panelu webu se nachází filtr, pro vyhledávání inzerátů se zdanými 

kritérii.  
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Obr. 13: Filtr na webu topreal.eu 

Tento filtr je zobrazován ve všech sekcích webu. Skládá se z několika 

parametrů, z nichţ je standardně zobrazen pouze druh nemovitosti. Ostatní Parametry 

lze zobrazit nebo skrýt kliknutím na daný nadpis.  

Inzeráty lze také řadit aţ do tří úrovní. Nejdříve tedy například podle plochy, 

následně podle ceny a nakonec podle krajů.  

Pravý sloupec webu je věnován reklamnímu banneru a ovládacím prvků 

administrace či profilových úprav uţivatelů.  

Foto galerie 

Pro pohodlí návštěvníků byl zřízen systém k prohlíţení všech fotek vybraného 

inzerátu, který funguje bez externích technologií, jako je flash a taktéţ s vypnutým java-

scriptem.  
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Obr. 14: Foto galerie na webu toprea.eu 

V této jednoduché galerii se zobrazí obrázek vţdy v plném rozlišení. Pomocí 

tlačítek si lze zobrazit všechny snímky patřící k danému inzerátu. Počet fotek byl 

omezen u všech inzerátů na čtyři z kapacitních důvodů.  

I několika stovek či tisíců inzerátů by totiţ mohlo snadno dojít k zahlcení 

serveru jak co do místa na disku, tak co se týče traficu (provozu na serveru). Zvláště 

v dnešní době neustále se zdokonalujících fotoaparátů, kdy můţe jedna fotografie 

zabírat třeba i 8MB. Omezení na maximální velikost fotek díky tomuto opatření tak 

nebylo nutné.  

Zadávání inzerátů přes SMS 

Součástí webu je také skript, který komunikuje s portálem airtoy.cz, jeţ 

zprostředkovává sms platbu pro jednotlivé inzeráty.  
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Obr. 15: Uţivatelské rozhraní pro zadávání soukromých inzerátů 

Tento skript generuje dvanácti místný kód sloţený z malých písmen a číslic. 

Vygenerovaný kód předá systému airtoy a ten jej odešle pomocí sms klientovi. Klient 

následně zadá kód na stránkách, čímţ získá moţnost vloţení inzerátu.  

Po vytvoření inzerátu ho lze kdykoli editovat pomocí zadání jeho ID a 

přístupového kódu.  

Telefonní číslo uţivatele i vygenerovaný kód jsou ukládány na serveru 

v zaheslované databázi v HASHované formě.  

Všechny formuláře jsou tam, kde je to vhodné, vybaveny kontrolou zadaného 

vstupu (např. pouze numerické vstupy u ceny) a vyskakovacími okny pro potvrzení (u 

mazání inzerátů či fotek).  

V současné době se web nachází v testovací fázi, kdy se hledají chyby nebo 

moţná vylepšení.  

4.1.3 Srovnání použité metody s ostatními  

Jelikoţ se v případě webu topral.eu jednalo o portál, zřízený přímo za účelem 

poskytování výdělečné funkcionality (moţnost podávání inzerátů), bylo zapotřebí 
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zajistit vysokou dostupnost, absenci externích reklam a dostatečné limity (např. pro 

provoz na stránkách).  

Z toho důvodu byl volen placený hosting a také doména druhého řádu. 

Zjímavostí webu je spolupráce se systémem airtoy pro zprostředkování platby přes sms.  
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5. Ekonomické zhodnocení  

Jak vyplývá ze srovnání cen hostingu u jednotlivých poskytovatelů, 

z ekonomického hlediska je pro větší firmy částka potřebná k provozu webové 

prezentace zcela zanedbatelná.  

Naopak u malých firem, či ţivnostníků se jedná o pravidelný poplatek, za který 

poskytovatel nabízí zbytečně vysoké parametry webu, které klient ani nevyuţije.  

Ekonomický pohled by se proto měl zabývat spíše náklady na vytvoření či 

optimalizaci webových stránek, neţ na jejich následný provoz. V případě, ţe webová 

prezentace neslouţí pouze jako přehled informací o daném subjektu (jako v případě 

představeného webu pikola.8u.cz), ale má plnit spíše roli reklamy nebo dokonce 

poskytovat přidanou funkcionalitu (toprea.eu), pak se rozhodně vyplatí investovat do 

jejího vytvoření raději vyšší částku.  

Především proto, ţe se jedná o jednorázovou investici. V reálném prostředí se 

jedná řádově o desetitisíce. SEO optimalizace je pak otázkou tisíců.  

S přehledem největší finanční zátěţ však představuje reklama v případě, ţe se 

jedná o nový projekt, jehoţ poţadavkem na úspěch, je přilákání co největšího počtu 

návštěvníků na dané internetové stránky.  

Podíváme-li se na ukázková řešení z této práce, pak lze konstatovat, ţe náklady 

na vytvoření webu pikola.8u.cz byly nulové, jelikoţ je web umístěn na free-hostingu a 

spravován bude přímo svým majitelem.  

Nefiguruje zde však částka za vytvoření webu, jelikoţ se jednalo o práci zdarma 

v rámci mojí bakalářské práce.  

Přínosem realizace webu bude pro Ing. Pikolu moţnost odkázat stávající i 

potenciální klienty na místo, kde jsou souhrnně uloţeny všechny informace o jeho 

činnosti a poskytovaných sluţbách.  

Můţe se také rozšířit jeho klientela díky novým zákazníkům, kteří stránky 

naleznou ve vyhledávači.  
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Realizace portálu topreal.eu přinesla majiteli náklady ve výši 4.000,- Kč za 

vytvoření webu, dále 25,- Kč měsíčně za provoz hostingu, 60,- Kč za zaregistrování 

domény na 1 rok (dále potom 100,- Kč za kaţdý následující rok).  

U sluţby platba přes sms portálu airtoy.cz je poplatek realizován provizí z kaţdé 

odeslané sms.  

Souhrnně je to pouze 32,- Kč měsíčně a tak by hlavní poloţku tvořila finanční 

odměna administrátorovi webu, která by mohla být kolem 8.000,- Kč.  

Přínosy budou v tomto případě reprezentovány poplatky za tarify pro přidávání 

inzerátů. Ty jsou naplánovány následovně: Soukromá inzerce: 1 inzerát včetně 

fotografií = 30,- Kč / 7 dní. Úhrada pomocí sms. Cena včetně DPH. Zapojení do 

systému topreal.eu: 100,- Kč / měsíc. Cena bez DPH.  

Tab. 4: Plánované tarify na topreal.eu 

Tarif Cena Inzerátů Doba platnosti 

Mini 900,- Kč 30 3 měsíce 

1 700,- Kč 60 6 měsíců 

3 200,- Kč 120 12 měsíců 

Standard 1 700,- Kč 60 3 měsíce 

3 200,- Kč 120 6 měsíců 

5 800,- Kč 240 12 měsíců 

Optimum 3 200,- Kč 120 3 měsíce 

5 800,- Kč 240 6 měsíců 

9 900,- Kč 480 12 měsíců 

Maxi 7 500,- Kč neomezeně 6 měsíců 

13 500,- Kč neomezeně 12 měsíců 

 

 Cena za jeden vloţený inzerát se tak pohybuje mezi 20 aţ 30 korunami. Podle 

odhadu majitele lze očekávat zhruba 500 inzerátů měsíčně, coţ by znamenalo 10.000 aţ 

15.000,- Kč.  

Tyto odhady by znamenaly zisk 2.000 aţ 7.000,- Kč měsíčně. Jedná se však 

pouze o zaváděcí provoz, který se v budoucnu bude zvyšovat.  

Přínosy se navíc mohou navýšit o poplatek za umístění bannerové reklamy na 

webu, který je stanoven na 250,-Kč/týden/banner.  
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6. Závěr 

6.1 Jak se vyznat v nepřeberném množství technologií a možností 

 Dnešní trh nabízí nepřeberné mnoţství výrobků a sluţeb napříč všemi 

odvětvími. Ne jinak je to mu u webových sluţeb, ať uţ se jedná o reklamu, hosting, 

tvorbu stránek či SEO optimalizaci.  

 V případě velkých projektů by měl správného dodavatele jednotlivých sluţeb, 

které s budoucím webem souvisí, vybírat oborník, který se vyzná v daných technologií, 

nelépe pak kaskádově, tedy např. tvůrce webu si sám vybere nejvhodnějšího 

poskytovatele hostingu.  

 Naopak u menších subjektů se investice do poradenských sluţeb nevyplatí. 

Optimálním řešením je obhlédnutí stránek konkurence, nalezení podobné prezentace, 

jako je ta, kterou bychom chtěli pro naši firmu a následné zjištění, kdo web vytvářel, 

kdo poskytuje hosting apod.  

 Podobně účinnou strategií můţe být rada od obchodních partnerů nebo pročtení 

referencí jednotlivých společností.  

 Rozhodně není nutné snaţit se nastudovat jednotlivé technologie, které s webem 

souvisí. Koncovému uţivateli jde pouze o výsledný efekt stránky.  

6.2 Vzhled a struktura webu ustupuje, vítězí reklama  

 Mít dobře naprogramovaný, rychlý a přehledný web je nakonec v dnešní době aţ 

sekundárním parametrem. Mnohem podstatnější je SEO optimalizace a internetová 

reklama.  

 Jednoznačně nejtěţší je totiţ přimět uţivatele a potenciální zákazníky k návštěvě 

vašeho webu. Pokud uţivatel stránku navštíví, lze jiţ předpokládat, ţe má zájem o něco, 

co stránka nabízí. Pak teprve přichází na řadu přehlednost stránek samotných.  
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6.3 Budoucnost internetu, více, než jen webová prezentace 

 Budoucnost internetu, který v dnešní době slouţí především ke sdílení 

informací, tak tkví v jeho přidaných funkcionalitách. Pomocí internetu dnes můţeme 

nakupovat, provádět bankovní převody či vést účetnictví.  

 Kaţdé větší firmě můţe práci výrazně zjednodušit a urychlit informační systém, 

pomocí kterého jsou ty správné informace vţdy doručeny a kdykoli k dispozici těm, 

kteří je vyuţijí v další činnosti firmy.  

 Internet tak lze chápat jako jeden obrovský informační systém, propojující celý 

svět a zjednodušující práci kaţdému uţivateli, který by jinak musel informace získávat i 

předávat sloţitější cestou.  

6.4 Internet, virtuální svět budoucnosti  

 Konečně internet, jakoţto univerzální prostředek komunikace a přenosu 

jakýchkoli dat, můţe a jednou jistě i bude, slouţit jakoţto virtuální náhrada reálného 

světa.  

 V budoucnu moţná budeme moci z pohodlí a hlavně bezpečí domova proţívat 

vše, co můţeme nyní v reálném světě. Jiţ dnes lze nakupovat, dívat se na filmy nebo 

komunikovat. Lidé mohou jiţ dnes pracovat z domova a na firemních projektech se 

mohou podílet pracovníci, vzdálení od sebe tisíce kilometrů.  

 Díky pochopení lidských smyslů budeme jednoho dne schopni digitalizovat 

kaţdý vjem, kaţdou interakci a během pár vteřin ji přenést kamkoli a komukoli. Jedinou 

překáţkou jsou nyní vstupní a výstupní zařízení počítačů, která takové vjemy 

nedokáţou zpracovat. Pokud bude prolomena tato bariéra, nebude jiţ nic bránit 

vytvoření plnohodnotného virtuálního světa, kde bude vše snazší, rychlejší, pohodlnější 

a bezpečnější.  

 Otázkou však zůstává, zda neexistují nepřenositelné vjemy. Vţdyť jen pár 

procent lidské komunikace probíhá verbálně, pomocí slov. Teplý lidský dotek můţe být 

nakonec to, co zvítězí nad oním dokonalým virtuálním světem.  

 Takový e-mail nebo sms po čase zmizí, smaţe se, zatímco dopisní papír přetrvá 

takřka navěky.  
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 Stěţí tak lze odhadovat, jaká bude funkce internetu v budoucnu. Jisté je ale 

jedno, vymysleli jsme unikátní nástroj, který můţe slouţit k obrovskému zjednodušení 

komunikace či přenosu dat obecně.  
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Příloha 1: Skript obsluhující přihlašování do administrace 

<? 

if (isset($_POST["logout"]))  

 { 

 $logout = $_POST["logout"]; 

 if ($logout == "yes") 

  { 

  session_unregister("acc"); 

  echo "<div class='lime_alert'>Odhlášení proběhlo úspěšně. </div>"; 

  } 

 else 

  { 

  $logout = "no"; 

  } 

 } 

else  

 { 

 $logout = "no"; 

 } 

 

//--------------------------------------------------------- 

 

if (isset($_POST["pass"])) 

 { 

  $pass = $_POST["pass"]; 

  $hash_pass = md5($pass); 

 

  $server="wm13.wedos.net"; 

  $database="d14381_topreal"; 

  $uzivatel="a14381_topreal"; 

  $heslo="18341a240"; 

 

  $spojeni=mysql_connect($server,$uzivatel,$heslo); 

  mysql_select_db($database, $spojeni); 

  mysql_query("SET CHARACTER SET utf8"); 

 

  $table = "hesla"; 

  $sql = 'SELECT hash FROM '.$table.' WHERE heslo_id=1'; 

  $order=MySQL_DB_Query($database, $sql, $spojeni); 

  if (mysql_fetch_row($order)==NULL) {echo "<div class='red_alert'>Chyba. Záznam s 

hlavním heslem nebyl v databázi nalezen. </div>";} 

  else { 

   $order=MySQL_DB_Query($database, $sql, $spojeni); 

   list($right_pass) = mysql_fetch_row($order);  

 

   if ($hash_pass == $right_pass) 

    {  

   session_register("acc"); 

   $_SESSION["acc"]=true;   

    } 

   else  

    { 

    echo "<div class='red_alert'>Neplatné heslo nebo uţivatelské 

jméno!</div>"; 

    } 

   } 

 } 



 

 

//--------------------------------------------------------- 

 

 

if (isset($_SESSION["acc"]) AND $_SESSION["acc"] == true) {include "admin_content.php";} 

else  

 { 

 echo " 

 <div class='login'> 

 <form action='admin.php' method='POST'> 

 <p> 

 <label for='pass'>Heslo: </label><input type='password' value='' name='pass' id='pass' size=12> 

 <input type='submit' value='Přihlásit'> 

 </p> 

 </form> 

 </div> 

 "; 

 } 

 

?> 



 

Příloha 2: Ukázkový skript generující seznam krajů podle databáze 

echo "<tr><td><label for='kraj_id'>Kraj: </label></td><td><select name='kraj_id'>"; 

$table = "kraje"; 

$sql = 'SELECT * FROM '.$table.' ORDER BY nazev'; 

$order=MySQL_DB_Query($database, $sql, $spojeni); 

while (list($kraj_id, $nazev) = mysql_fetch_row($order)) 

 {echo "<option value='".$kraj_id."'  

 "; 

 if($kraj_id_sel == $kraj_id) {echo "selected='selected'";} 

 echo " 

 >".$nazev."</option>"; } 

echo "</select></td></tr>"; 



 

Příloha 3: Skript pro vytvoření SQL dotazu na základě filtru 

  $sql_where = ""; 

 

 

  $sql_where_kraje = ""; 

  $table = "kraje"; 

  $sql = 'SELECT kraj_id FROM '.$table.' ORDER BY nazev'; 

  $order=MySQL_DB_Query($database, $sql, $spojeni);  

  $i = 1; 

  while (list($kraj_id) = mysql_fetch_row($order)) 

   { 

   $kraj[$kraj_id] = $_POST["kraj".$kraj_id];  

   if ($kraj[$kraj_id] == TRUE)  

    { 

    if ($i != 1) {$sql_where_kraje = $sql_where_kraje." OR";} 

    $sql_where_kraje = $sql_where_kraje." kraj_id=".$kraj_id;  

    $i = $i + 1; 

    } 

   } 

  if ($sql_where != "" AND $sql_where_kraje != "") {$sql_where = $sql_where." 

AND";} 

  if ($sql_where_kraje != "") {$sql_where = $sql_where." (".$sql_where_kraje.")";} 

 

 

  $sql_where_obce = "";  

  $obec_id = $_POST["obec_id"];  

  if ($obec_id != "vsechny")  

   {  

   $sql_where_obce = " obec_id=".$obec_id; 

   } 

  if ($sql_where != "" AND $sql_where_obce != "") {$sql_where = $sql_where." 

AND";} 

  if ($sql_where_obce != "") {$sql_where = $sql_where." (".$sql_where_obce.")";} 

 

 

  $sql_where_ukony = "";  

  $ukon_id = $_POST["ukon_id"];  

  if ($ukon_id != "vsechny")  

   {  

   $sql_where_ukony = " ukon_id=".$ukon_id; 

   } 

  if ($sql_where != "" AND $sql_where_ukony != "") {$sql_where = $sql_where." 

AND";} 

  if ($sql_where_ukony != "") {$sql_where = $sql_where." (".$sql_where_ukony.")";} 

 

 

  $sql_where_druhy = ""; 

  $table = "druhy"; 

  $sql = 'SELECT druh_id FROM '.$table.' ORDER BY nazev'; 

  $order=MySQL_DB_Query($database, $sql, $spojeni);  

  $i = 1; 

  while (list($druh_id) = mysql_fetch_row($order)) 

   { 

   $druh[$druh_id] = $_POST["druh".$druh_id];  

   if ($druh[$druh_id] == TRUE)  

    { 

    if ($i != 1) {$sql_where_druhy = $sql_where_druhy." OR";} 



 

    $sql_where_druhy = $sql_where_druhy." druh_id=".$druh_id;  

    $i = $i + 1; 

    } 

   } 

  if ($sql_where != "" AND $sql_where_druhy != "") {$sql_where = $sql_where." 

AND";} 

  if ($sql_where_druhy != "") {$sql_where = $sql_where." (".$sql_where_druhy.")";} 

 

 

  $sql_where_inzerenti = ""; 

  $table = "inzerenti"; 

  $sql = 'SELECT inzerent_id FROM '.$table.' ORDER BY nazev'; 

  $order=MySQL_DB_Query($database, $sql, $spojeni);  

  $i = 1; 

  while (list($inzerent_id) = mysql_fetch_row($order)) 

   { 

   $inzerent[$inzerent_id] = $_POST["inzerent".$inzerent_id];  

   if ($inzerent[$inzerent_id] == TRUE)  

    { 

    if ($i != 1) {$sql_where_inzerenti = $sql_where_inzerenti." OR";} 

    $sql_where_inzerenti = $sql_where_inzerenti." 

inzerent_id=".$inzerent_id;  

    $i = $i + 1; 

    } 

   } 

  if ($sql_where != "" AND $sql_where_inzerenti != "") {$sql_where = $sql_where." 

AND";} 

  if ($sql_where_inzerenti != "") {$sql_where = $sql_where." 

(".$sql_where_inzerenti.")";} 

 

 

  $sql_where_smlouvy = ""; 

  $table = "smlouvy"; 

  $sql = 'SELECT smlouva_id FROM '.$table.' ORDER BY nazev'; 

  $order=MySQL_DB_Query($database, $sql, $spojeni);  

  $i = 1; 

  while (list($smlouva_id) = mysql_fetch_row($order)) 

   { 

   $smlouva[$smlouva_id] = $_POST["smlouva".$smlouva_id];  

   if ($smlouva[$smlouva_id] == TRUE)  

    { 

    if ($i != 1) {$sql_where_smlouvy = $sql_where_smlouvy." OR";} 

    $sql_where_smlouvy = $sql_where_smlouvy." 

smlouva_id=".$smlouva_id;  

    $i = $i + 1; 

    } 

   } 

  if ($sql_where != "" AND $sql_where_smlouvy != "") {$sql_where = $sql_where." 

AND";} 

  if ($sql_where_smlouvy != "") {$sql_where = $sql_where." 

(".$sql_where_smlouvy.")";} 

 

 

  $sql_where_plocha = ""; 

  if ($sql_where_plocha != "" AND $_POST["plocha_min"] != "") {$sql_where_plocha = 

$sql_where_plocha." AND";} 

  if ($_POST["plocha_min"] != "") {$sql_where_plocha = $sql_where_plocha." 

(plocha>".$_POST["plocha_min"].")";} 



 

  if ($sql_where_plocha != "" AND $_POST["plocha_max"] != "") {$sql_where_plocha 

= $sql_where_plocha." AND";} 

  if ($_POST["plocha_max"] != "") {$sql_where_plocha = $sql_where_plocha." 

(plocha<".$_POST["plocha_max"].")";} 

  if ($sql_where != "" AND $sql_where_plocha != "") {$sql_where = $sql_where." 

AND";} 

  if ($sql_where_plocha != "") {$sql_where = $sql_where." (".$sql_where_plocha.")";} 

 

 

  $sql_where_cena = ""; 

  if ($sql_where_cena != "" AND $_POST["cena_min"] != "") {$sql_where_cena = 

$sql_where_cena." AND";} 

  if ($_POST["cena_min"] != "") {$sql_where_cena = $sql_where_cena." 

(cena>".$_POST["cena_min"].")";} 

  if ($sql_where_cena != "" AND $_POST["cena_max"] != "") {$sql_where_cena = 

$sql_where_cena." AND";} 

  if ($_POST["cena_max"] != "") {$sql_where_cena = $sql_where_cena." 

(cena<".$_POST["cena_max"].")";} 

  if ($sql_where != "" AND $sql_where_cena != "") {$sql_where = $sql_where." AND";} 

  if ($sql_where_cena != "") {$sql_where = $sql_where." (".$sql_where_cena.")";} 

 

 

  $sql_order = ""; 

  $razeni1 = $_POST["razeni1"]; 

  $razeni2 = $_POST["razeni2"]; 

  $razeni3 = $_POST["razeni3"]; 

  $sql_order = $razeni1; 

  if ($razeni2 != $razeni1) {$sql_order = $sql_order.",".$razeni2;} 

  if ($razeni3 != $razeni2 AND $razeni3 != $razeni1) {$sql_order = 

$sql_order.",".$razeni3;} 

 

  if ($sql_where != "") {$sql_where = "WHERE ".$sql_where;} 

  if ($sql_order != "") {$sql_order = "ORDER BY ".$sql_order;} 

 

  $table = "inzeraty"; 

  $sql = 'SELECT inzerat_id,titulek,fotka_id,inzerent_id,popis,vyprsi,cena FROM 

'.$table.' '.$sql_where.' '.$sql_order; 



 

Příloha 4: Skript komunikující s Airtoy (systém pro paltbu přes SMS) 

<? 

  header('Content-type: text/plain');  

 $phone = $_GET["phone"]; 

 $sms = $_GET["sms"]; 

 $ts = $_GET["ts"]; 

 $uid = $_GET["uid"]; 

 $sc = $_GET["sc"]; 

 $o = $_GET["o"]; 

 $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; 

 $ip_ok = false; 

 $ok = false; 

 foreach (range(160, 191, 1) as $number)  

  { 

  $ip_right = "xxx.xx.xx.".$number; 

     if ($ip == $ip_right) {$ip_ok = true;} 

  } 

 if ($ip == "xx.xxx.xx.xx") {$ip_ok = true;} //moje IP 

 if ($ip == "xxx.xx.xx.xxx") {$ip_ok = true;} //dalsi IP od airtoy 

 if ($ip_ok == true AND ($sc == 9033330 OR $sc == 9033303) AND $sms == 

"NOVYINZERAT")  

    { 

    $ok = true;  

    header("Content-Length: " . 41); 

    } 

    else {header("Content-Length: " . 53);}        

?> 

 

<?  

 $uroven = 1; // nastavena úroveň 1 pro všechny 

 $kod = ""; 

 $typ = 1; 

 

 if ($ok == true)  

  { 

  for ($i=1;$i<=12;$i++) 

   { 

   $typ = rand(1,2); // vybere typ (malá písmena (1) nebo čísla (2)) 

   $symbol = "0"; 

   if ($typ == 1) {$symbol = chr(rand(97,122));} 

   else {$symbol = chr(rand(48,57));} 

   $kod = $kod.$symbol; 

   if ($i == 4 OR $i == 8) {$kod = $kod."-";} 

   } 

  $klic = md5($kod);  

  $phone = md5($phone); 

 

  $server="wm13.wedos.net"; 

  $database="d14381_topreal"; 

  $uzivatel="a14381_topreal"; 

  $heslo="18341a240"; 

 

  $spojeni=mysql_connect($server,$uzivatel,$heslo); 

  mysql_select_db($database, $spojeni); 

  mysql_query("SET CHARACTER SET utf8"); 

 

  $table = "klice"; 



 

  $sql = 'INSERT INTO '.$table.' (klic,telefon_hash,uroven) 

   VALUES ("'.$klic.'","'.$phone.'",'.$uroven.')'; 

  $order=MySQL_DB_Query($database, $sql, $spojeni); 

  echo "Vas pristupovy kod je: ".$kod.";".$uroven;  

  } 

 else {echo "Zadali jste chybne tel. cislo nebo klicove slovo. ;1";} 

 

?> 



 

Příloha 5: Skript reagující na požadavek na smazání inzerátu 

 elseif ($akce == "smazat_inzerat") 

  { 

  $inzerat_id = $_POST["inzerat_id"]; 

 

  $table = "fotky"; 

  $sql = 'SELECT nazev FROM '.$table.'  

   WHERE inzerat_id='.$inzerat_id; 

  $order=MySQL_DB_Query($database, $sql, $spojeni); 

  while (list($nazev) = mysql_fetch_row($order)) 

   { 

   unlink("fotky/$nazev"); 

   } 

 

  $table = "fotky"; 

  $sql = 'DELETE FROM '.$table.' 

   WHERE inzerat_id='.$inzerat_id; 

  $order=MySQL_DB_Query($database, $sql, $spojeni); 

 

  $table = "inzeraty"; 

  $sql = 'DELETE FROM '.$table.' 

   WHERE inzerat_id='.$inzerat_id; 

  $order=MySQL_DB_Query($database, $sql, $spojeni); 

 

  $sub_sekce = "moje_inzeraty";    

  $alert = "Inzerát byl smazán. "; 

  $alert_type = "lime_alert"; 

  }



 

Příloha 6: Funkce v JS, kontrolující správnost vyplněného formuláře 

function check()  

 { 

 var reg = /^[1-9]{1}[0-9]*$/; 

 var num = document.getElementById("plocha").value; 

 if (num != 0) {test = reg.test(num); } 

 else {test = true;} 

 var num = document.getElementById("cena").value; 

 if (num != 0) {test2 = reg.test(num); } 

 else {test2 = true;} 

 

 if ( 

 document.getElementById("titulek").value != ""  

 && document.getElementById("plocha").value != "" 

 && document.getElementById("cena").value != "" 

 && test == true 

 && test2 == true 

 ) 

  { 

  return true; 

  } 

 else  { 

  var hlaska = "Ve Vašem formuláři byly nalezeny následující chyby: \n"; 

  if (document.getElementById("titulek").value == "") {hlaska = hlaska+"- není vyplněn 

titulek \n";} 

  if (document.getElementById("plocha").value == "") {hlaska = hlaska+"- není vyplněna 

plocha \n";} 

  if (document.getElementById("cena").value == "") {hlaska = hlaska+"- není vyplněna 

cena \n";} 

  if (test != true) {hlaska = hlaska+"- plocha neobsahuje pouze číslice \n";} 

  if (test2 != true) {hlaska = hlaska+"- cena neobsahuje pouze číslice \n";} 

  alert (hlaska);  

  return false; 

  }; 

 }; 



 

Příloha 7: CSS pro administrační sekci 

.clear {display: none;} 

.block {display: block;} 

 

body {margin: 0px 10px 10px 10px;} 

 

div.warning {font-weight: bold; color: #D00;} 

div.lime_alert, div.red_alert {height: 16px; padding: 4px 10px 4px 36px; font-size 16px;} 

div.lime_alert {background-image: url("img/lime_alert.png"); backround-position: 2px 2px;  

  background-repeat: no-repeat; background-color: #DFD; color: #060; border: 1px solid 

#0A0;} 

div.red_alert {background-image: url("img/red_alert.png"); backround-position: 2px 2px;  

  background-repeat: no-repeat; background-color: #FDD; color: #600; border: 1px solid 

#A00;} 

 

#blok_1, #blok_2, #blok_3, #blok_4, #blok_5, #blok_6 {display: none;} 

 

 

.button {cursor: pointer; cursor: hand;} 

.button:hover {text-decoration: underline;} 

 

div.menu {margin: 10px 10px 0px 10px;} 

div.menu span {font-size: 16px; background-image: url("img/menu_bt.png"); font-weight: bold;  

 height: 28px; padding: 8px 10px 4px 10px; color: #FFF;} 

div.menu span:hover {background-image: url("img/menu_bt_hover.png"); color: #000;} 

 

  

  

div.login {width: 400px; padding: 8px 0px 8px 0px; background-color: #DDD; border: 2px solid black;  

 margin: auto; margin-top: 20px; text-align: center;}  

div.login p {margin: 0px; padding: 0px} 

 

table {width: 100%; border-collapse: collapse;} 

table tr td {vertical-align: top; padding: 2px 4px 2px 4px;} 

table.novy_uzivatel_1 {width: auto;} 

table.seznamy tr th {border-bottom: 0px; background-color: #AAA;} 

table.seznamy tr td {padding: 0px 10px 0px 10px;} 

table.seznamy table tr td {padding: 0px;} 

table.seznamy table tr th {border-bottom: 2px ridge #000; background-color: #DDD;} 

table tr {border-bottom: 1px solid #AAA;} 

table tr th {border-bottom: 2px ridge #000;} 

table.inzerat {width: auto;} 

table.inzerat tr {border: 0px;} 

 

table.inzeraty tr th {text-align: left;} 

table.inzeraty tr td form {display: inline;} 

table.inzeraty tr td input {display: inline;} 

 

table.nastaveni {width: auto;} 

 

div.header {width: 96%; margin: auto; background: #DDF url(img/header.png); height: 125px;} 



 

Příloha 8: Strukturovaný seznam předmětu ocenění na webu pikola.8u.cz 

<select name="predmet"> 

<option value='' selected='selected' disabled='disabled'>- vyberte -</option> 

<optgroup label='1. Residenční nemovitosti'> 

 <option value='Residenční nemovitosti -> Rodinný dům'>a) Rodinný dům</option> 

 <option value='Residenční nemovitosti -> Bytová jednotka'>b) Bytová jednotka</option> 

 <option value='Residenční nemovitosti -> Bytový dům'>c) Bytový dům</option> 

 <option value='Residenční nemovitosti -> Garáţ, související s bydlením'>d) Garáţ, související s 

bydlením</option> 

 <option value='Residenční nemovitosti -> Stavební pozemek pro výstavbu rodinných domů, 

bytových domů'>e) Stavební pozemek pro výstavbu rodinných domů, bytových domů</option> 

 <option value='Residenční nemovitosti -> Ostatní pozemek'>f) Ostatní pozemek</option> 

</optgroup> 

<optgroup label='2. Komerční nemovitosti'> 

 <option class="lvl2" value='Komerční nemovitosti -> Nebytová jednotka'>a) Nebytová 

jednotka</option> 

 <optgroup class="lvl2" label='b) komerční objekt (převaţujícího vyuţití)'> 

  <option value='Komerční nemovitosti -> komerční objekt -> Výrobní budova / hala'>1) 

Výrobní budova / hala</option> 

  <option value='Komerční nemovitosti -> komerční objekt -> Skladovací budova / 

hala'>2) Skladovací budova / hala</option> 

  <option value='Komerční nemovitosti -> komerční objekt -> Budova s převaţujícími 

nebytovými a obchodními prostorami'>3) Budova s převaţujícími nebytovými a obchodními 

prostorami</option> 

  <option value='Komerční nemovitosti -> komerční objekt -> Budova pro bydlení (i s 

nebytovými a obchodními prostorami'>4) Budova pro bydlení (i s nebytovými a obchodními 

prostorami</option> 

  <option value='Komerční nemovitosti -> komerční objekt -> Hotel, penzion'>5) Hotel, 

penzion</option> 

  <option value='Komerční nemovitosti -> komerční objekt -> Restaurační zařízení'>6) 

Restaurační zařízení</option> 

  <option value='Komerční nemovitosti -> komerční objekt -> Budovy a haly pro 

garáţování a opravy vozidel'>7) Budovy a haly pro garáţování a opravy vozidel</option> 

 </optgroup> 

 <optgroup class="lvl2" label='c) areál do 5 staveb / nad 5 staveb'> 

  <option value='Komerční nemovitosti -> areál do 5 staveb / nad 5 staveb -> převaţující 

vyuţití výrobní'>1) převaţující vyuţití výrobní</option> 

  <option value='Komerční nemovitosti -> areál do 5 staveb / nad 5 staveb -> převaţující 

vyuţití skladovací'>2) převaţující vyuţití skladovací</option> 

 </optgroup> 

 <option class="lvl2" value='Komerční nemovitosti -> pozemek pro komerční výstavbu či jiné 

komerční vyuţití'>d) pozemek pro komerční výstavbu či jiné komerční vyuţití</option> 

</optgroup> 

<optgroup label='3. Ostatní nemovitosti'> 

 <option value='Ostatní nemovitosti -> Objekty ostatní (nekomerční a nebytové, výše 

neuvedené)'>a) Objekty ostatní (nekomerční a nebytové, výše neuvedené)</option> 

 <option value='Ostatní nemovitosti -> Zemědělský pozemek'>b) Zemědělský pozemek</option> 

 <option value='Ostatní nemovitosti -> Lesní pozemek'>c) Lesní pozemek</option> 

 <option value='Ostatní nemovitosti -> Ostatní pozemky výše neuvedené'>d) Ostatní pozemky 

výše neuvedené</option> 

</optgroup> 

<option class="lvl1" value='Podnik'>4. Podnik</option> 

<option class="lvl1" value='Akcie'>5. Akcie</option> 

<optgroup label='6. Věci movité'> 

 <option value='Věci movité-> Technologické soubory (počet poloţek)'>a) Technologické 

soubory (počet poloţek)</option> 



 

 <option value='Věci movité-> Výrobní a provozní linky (počet poloţek)'>b) Výrobní a provozní 

linky (počet poloţek)</option> 

 <option value='Věci movité-> Provozní a kancelářský inventář (přibliţný počet poloţek)'>c) 

Provozní a kancelářský inventář (přibliţný počet poloţek)</option> 

 <option value='Věci movité-> Dopravní a zemní stroje'>d) Dopravní a zemní stroje</option> 

 <optgroup class="lvl2" label='e) Automobily'> 

  <option value='Věci movité-> Automobily -> Osobní'>1) Osobní</option> 

  <option value='Věci movité-> Automobily -> Nákladní'>2) Nákladní</option>  

 </optgroup> 

</optgroup> 

<option class="lvl1" value='Podnikatelský záměr'>7. Podnikatelský záměr</option> 

</select> 
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