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ABSTRAKT 

Hlavním záměrem práce je vytvořit analýzu proveditelnosti a programové řešení 

specifického inzerčního portálu. Analýza proveditelnosti pak zejména zkoumá 

konkurenci, potenciální uživatelé, finanční analýzu projektu a prognózu budoucího 

vývoje. Realizační část pak obsahuje samotné programové řešení a jeho implementaci. 

Výstupy diplomové práce slouží jako základ pro rozvíjející se projekt Flatsharing. 

 

ABSTRACT 

The main intention of the Master’s thesis is analysis of the feasibility and software 

solution of specific insertion portal. The analysis of the feasibility researches, 

particularly competition forces, potential users, financial analysis and prognosis of 

future growth and development. The realization part contains software solution and its 

implementation. All outputs of the Master’s thesis are used as basis for growing project 

Flatsharing. 

 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Tvorba internetového portálu, analýza proveditelnosti, návrh a realizace projektu, 

webová stránka, grafika, marketing. 
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Internet portal development, analysis of the feasibility, design and realization of the 

project, web page, graphics, marketing. 
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ÚVOD 

Snad každý, kdo se ocitl v nesnázích, nebo se potkal s problémem došel k závěru, že 

právě pro tuto situaci by mělo existovat řešení a mělo by být realizováno. Lze říci, že 

velké množství dobrých nápadů vzešlo v minulosti jako reakce na zmíněné problémy 

nebo „zaplnění“ mezery v trhu. Troufám si říci, že myšlenka mého projektu a 

diplomové práce vznikla do jisté míry spojením těchto dvou příležitostí. Celé úsilí bylo 

podpořeno čínským pojetím krize (pokud krizi zjemníme na problém), které říká, že 

krize by měla být vnímána jako příležitost. 

Prvním impulsem pro myšlenku bylo hledání ubytování, když jsem v rámci projektu 

Evropské unie – Erasmus, odjížděl na zahraniční pobyt a hledal jsem ubytování na 

období 4 měsíců. Prvním problémem byl onen fakt, že neexistuje v dané zemi mnoho 

portálů pro nabídku takového ubytování. Jednalo se buď nabídky soukromé firmy 

s monopolním postavením, nebo o menší servery, které často nebyly ani v angličtině, 

nebo jiném světovém jazyce. Když už jsem vyřešil první problém, druhým zádrhelem 

bylo najít volný byt a na tak relativně krátké období. To vše mne tedy dovedlo k úvaze 

vytvořit portál s nabídkou a poptávkou inzerce ubytování, kde by obě strany tvořily 

fyzické osoby, které by měly zájem své ubytovací prostory na kratší, středně dlouhé i 

delší období poskytnout ke sdílení. Tak vznikl základ pro vytvoření portálu 

Flatsharing.eu. 

  



11 
 

1. CÍLE PRÁCE PROJEKTU, METODY A POSTUPY 
ZPRACOVÁNÍ 

Základním cílem této diplomové práce je vytvoření nového tzv. vortálu (internetový 

portál, který se specializuje na určité téma), neboli oborového portálu. Tento portál by 

měl být ve své funkčnosti a především nabídce funkčnosti téměř ojedinělý. 

První část práce se tedy skládá z analýzy současného stavu / analýzy příležitosti, kterou 

provádím ve specifické oblasti poptávky a nabídky ubytování. Druhá část práce je 

věnována samotné technické realizaci internetového prostředí. Součástí práce je i 

nastíněna marketingová strategie. 

Jak jsem již zmínil, hlavním tématem portálu je inzerce nabídky a poptávky bytů a 

jejich sdílení – Flatsharing (název portálu). Samotná inzerce je specifická ve své 

nabídce, zejména pak ve své multi-jazyčné podobě a podpoře uživatelů ze zahraničí. 

Rozměr nabídky i poptávky by měl být mezinárodní. Rozšíření portálu do dalších států 

(zejména evropských), bych chtěl v blízké budoucnosti podpořit svými kontakty 

v zahraničí.  

Cílovou skupinou jsou dle dále provedené analýzy lidé pracující v zahraničí, studenti na 

výměnných pobytech a jiní uchazeči, kterým by zaměření vzniknuvšího webu pomohlo 

v hledání a nabídce ubytování. Bližší specifikace uživatelů je popsána v dalších 

kapitolách. 

 

1.1.  Záměr, dílčí cíle a strategie projektu 

Pokud celou podstatu projektu popíši za pomocí projektového řízení vývoje IT/IS, 

můžeme směřování projektu rozdělit na záměr, vyšší cíle, konkrétní výstupy projektu a 

klíčové činnosti, následně pak těchto stupňů dosahujeme prostřednictvím klíčových 

činností za využití vhodně zvolených strategií. 
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1.1.1. Záměr a cíl 

Vyšší cíl neboli záměr lze označit také jako součást tzv. Vision&Mission. Těmito 

termíny by se měla každá společnost řídit, což uvádí i dvě moudra z knihy Firemní 

Strategie – plánování a realizace. 

„Mnohé příklady z historie a současnosti nejen organizací, ale i celých národů 

potvrzují, že jejich úspěch byl důsledkem jejich pozitivního obrazu budoucnosti a ne 

naopak.“ 1 

„Je lepší zaměřit se na budoucnost, protože to je místo, kde strávíme zbytek našeho 

života (Autor: Anonym)“ 2 

 

 Popis 
Objektivně 

ověřitelné ukazatele Způsob ověření 

Záměr / 

Vyšší cíl 

- Vytvořit 

Flatsharing jako 

renomovaný portál 

- Výsledky 

veřejného mínění 

- Vytvoření dotazníků 

pro uživatele 

Flatsharing 

Cíl - Zajistit ziskovost 

projektu 

- Sledování VH - Vedení a sledování 

VH 

Konkrétní 

výstupy 

projektu 

- Získání zákazníků 

 

- Vytvoření nabídky 

inzerátů 

 

- Spuštění 

marketingových 

kampaní 

- Uživ. účty v DB 

 

- Aktuální inzeráty 

v sekcích poptávka 

a nabídka 

- Vizuální kontrola 

kampaní 

- Výpis účtů z DB 

 

- Kontrola sekcí 

nabídka a poptávka 

 

- Kontrola kampaní, 

reporty od 

odpovědných osob 

                                                
1 KOŠŤAN, P. Firemní strategie. Strana 83. 
2 Tamtéž. 
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Klíčové 

činnosti 

- Klíčová analýza 

trhu a jeho 

požadavků 

 

- Naprogramování 

portálu 

 

 

- Stanovení 

podmínek provozu 

 

- Zajištění hostingu 

a domény 

 

 

- Zprovoznění 

portálu 

- Rešerše a jejich 

závěry 

 

 

- Existence portálu a 

jeho plná funkčnost 

 

 

- Sepsané podmínky 

v úplném znění 

 

- Zaplacení faktury 

za hosting a 

doménu 

 

- Instalace na serveru 

a dostupnost 

serveru na internetu 

- Implementace závěrů 

rešerše 

 

 

- Kont. implementace 

nebo jeho existence 

na HDD 

 

- Vystavení podmínek 

na webu 

 

- Kont. úhrady a 

zprovoznění hostingu 

 

 

- Funkčnost portálu na 

dané adrese 

 

Tabulka 1: Záměr, cíl, konkrétní výstupy projektu a klíčové činnosti  

 
Klíčové činnosti jsou splněny v rámci této diplomové práce. Splněním klíčových částí 

dochází k realizaci prvního milníku a přechodu na další část - výstupů projektu, která 

představuje jednu z nejdelších a relativně kontinuálních oblastí projektu. Na této části 

velice záleží, zda bude dosáhnuto vyššího cíle a záměru – renomovanosti a ziskovosti.  

 

1.1.2. Strategie 

Strategie, podle které by se mělo postupovat, vychází zejména ze SWOT analýzy a 

z předchozího stanovení cílů. Veškeré kroky by měly být prováděny dle hodnocení 
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SWOT analýzy v jedné z předchozích kapitol s přihlédnutím zajištění stanoveného 

záměru projektu. 

Velice důležitou součástí strategie je analýza provedených kroků a neustálá analýza 

okolí a uživatelů portálu. Spousta současných konkurentů tento základní krok v řízení 

projektů neaplikuje (řídí se spíše vlastní intuicí, výjimečně na základě základních 

informací) a postrádá tak tento krok napřed.  

Efektivní využívání vynaloženého kapitálů, především pak v marketingových 

kampaních. Využití všech dostupných, ale smysluplných marketingových kanálů 

(soustředit se i na ty, které jsou zdarma). Účast na neziskových akcích a utvářet image 

mladé, ale přesto seriozní organizace. Objevovat nové zdroje především finančních, ale 

i nefinančních zisků (benefity plynoucí ze spolupráce s jinými portály apod.).  

 

1.2.  Postup a použité metody 

Postup při realizaci diplomové práce – realizace portálu vychází z požadavků nejnižší 

vrstvy předchozí tabulky – klíčové činnosti. Tudíž se jedná o provedení běžné analýzy 

trhu (konkurence, poptávka, nabídka, atd.) s využitím metod, jako je například 

dotazování strany poptávky, analýza dat ČSÚ, SWOT analýza projektu apod.  

Následný vývoj webové aplikace je proveden využitím klasických postupů 

programování  (PHP, MySQL,…), tvorby grafiky a poznatků z analýzy proveditelnosti. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

2.1.  Životní cyklus projektu 

Teoretických znalostí, ze kterých je zapotřebí vycházet při vzniku jakéhokoliv projektu 

je vždy velké množství. Je také velice důležité analyzovat jednotlivé postupy a procesy, 

pokud chceme dosáhnout co nejlépe stanovených cílů a představ v co nejkratším období 

a s co nejmenšími náklady. Pokud se jedná o webové aplikace. Jde zejména o 

analytické, programátorské a marketingové znalosti a jejich osvojené užívání. 

Pokud bychom se podívali na téma mé diplomové práce z pohledu projektového 

managementu, lze charakterizovat životní cyklus každého projektu. Samozřejmě se 

životní cyklus projektu neustále opakuje při jeho úpravách a inovacích. Tento cyklus se 

může řídit například mezinárodním standardem ISO/IEC 12207. Tato norma je 

doporučením, jak postupovat v procesech vývoje software. Životní proces každého 

projektu lze zobrazit pomocí následujícího diagramu. 

 

 
Obrázek č. 1: Životní cyklus projektu 

 

Zahájení a koncepce 

V této fázi si definujeme problém, který má být prostřednictvím projektu vyřešen. Jedná 

se o souhrnné zadání projektu. 

 

Plánování  

Dobrou analýzou a plánováním lze výrazně zkrátit finanční a časové náklady. V této 

části projektu se stanovuje hlavní cíl, dílčí cíle, milníky, zdroje. To umožňuje projekt 

během jeho realizace řídit a kontrolovat. Veškeré tyto informace se zpracovávají do 

projektové plánové dokumentace.   

 

Závěrečná fáze Implementace Realizace  Plánování  Zahájení a koncepce 

Obrázek 1: Životní cyklus projektu [zdroj: vlastní] 
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Realizace 

V této fázi dochází k plnění zadání projektu dle předchozího plánování a analýzy. 

Během tohoto období projektu se také zpřesňují některé představy, vytváří se 

projektová dokumentace. Postupuje se od koncepčního modelu, před model logický 

k prováděcímu modelu. 

 

Implementace 

Samotný systém je uveden k životu včetně jeho funkčních částí, dle zdokumentované 

představy odpovídající specifickému zadání projektu. 

 

Závěrečná fáze 

Veškeré dosažené výsledky jsou zhodnoceny a zaneseny do archivovaných záznamů. 

Jedná se také o fázi, kdy se ze zhodnocení celého projektu získávají informace a 

poučení z chyb, pro realizace dalších projektů. 

 

2.1.1.  Zahájení a koncepce 

Každý projekt by měl začít studií proveditelnosti. Hlavním cílem této studie je 

prověření přínosu a podstaty projektu. Projektem chápeme například tržní mezeru, 

kterou se investor, nebo jiný subjekt rozhodne zaplnit, nebo se naskytne problém který 

je potřeba vyřešit. Je tedy nutné zvážit veškeré faktory ovlivňující projekt a pohlížet na 

něj z různých úhlů pohledu (například metoda 5F od M. Portera, PESTLE, SLEPTE 

apod.).  

Prvním krokem v projektovém řízení je tedy úkol zjistit, zda má smysl zahájit projekt, 

který by měl analyzovaný tržní „nedostatek“ odstranit. 

Velice užitečným nástrojem při základní projektové analýze je logický rámec. Metoda 

logického rámce do jisté míry přesahuje do části plánování, ale podklady pro její 

zpracování vznikají již při studii proveditelnosti. 

Metoda logického rámce se skládá z vertikální a horizontální logiky. Vzniká tak matice, 

ve které vertikální vazby představují vztah příčina-důsledek a postupné dosahování 

dílčích cílů projektu. Horizontální vazba definuje samotný cíl (úroveň), jeho hodnotu 
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splnění (měřitelnosti), zdroj, ze kterého hodnoty ověříme, definuje také, co musí a 

nesmí nastat, aby byl cíl splněn.  

 

 
Obrázek 2: Metoda logického rámce3 

 

2.1.2.  Plánování  

Pro plánování, využívá manažer nejčastěji různých nástrojů, které slouží lepšímu / 

jednoduššímu analyzování vnějšího a vnitřního prostředí projektu. 

Součástí zahájení každého projektu je sestavení projektového týmu a následná analýza 

proveditelnosti a příležitosti. 

Stanovení cílů je hlavním úkolem plánování. Vždy se stanovuje hlavní cíl (neboli 

záměr), který musí být tzv. SMART – specifický, měřitelný, akceptovatelný 

(dosažitelný), realistický a časově sledovatelný. Tuto podmínku musí také splňovat dílčí 

cíle, jejich plněním dochází k dosahování milníků projektu – časově situované kritické 

oblasti projektu s nulovou časovou délkou. Cíle jsou zahrnuty v již zmíněném logickém 

rámci.  

Abychom stanovených cílů mohli dosáhnout, musíme analyzovat, jak bude jejich 

dosahování ovlivněno zvenčí. Analýza okolního prostředí má především za úkol 

uvědomit manažery o vlivu okolí, podat bližší informace a ulehčit rozhodování. Pro 

                                                
3 EFEKTIVNĚ. Plánování a řízení projektů metodou logických rámců [online]. 



18 
 

analýzu okolního prostředí můžeme využít mnoha nástrojů, jako je například SLEPTE 

(PEST) analýza, strukturální analýza intenzity konkurence v odvětví a hrozby 

náhradních produktů (Porterova analýza 5F) a jiné.  

SLEPTE je asi nejvyužívanější analýzou okolního prostředí, kdy analyzujeme prostředí, 

ve kterém se společnost nachází z pohledu sociálního, legislativního, ekonomického, 

politického, technologického a ekologického. 

Další součástí plánování je také analýza rizik, kde se stanovují také možná rizika a 

hrozby včetně jejich ohodnocení (pravděpodobnost, dopad) a jejich řešení (scénáře – 

odpovědná osoba, termíny, náklady, apod.). Více je o této problematice napsáno 

v kapitole „2.4. Bezpečnost“. 

Nástrojem pro zkrácení časové náročnosti procesu realizace a dosažení cílů je například 

plánovací metoda CPM (Critical Path Method), která dokáže odhalit nejkratší možný 

průběh projektu. 

Výsledkem plánování je takzvaný scénář, který manažerským funkcím říká, jak bude 

stanovených cílů dosahováno. 

 

2.1.3.  Realizace 

Pokud je hotova první část projektu, kterou je plánování, postupuje se ve fázi realizace 

podle projektového plánu. Čím lépe je plánovací část zpracována (časový 

harmonogram, rizika, cíle,…), tím kratší a bezpečnější je proces realizace. Ne vždy je 

plán v souladu s realitou, protože je vždy připravován v určitém momentu s určitým 

odhadem stavu v průběhu realizace. Dochází většinou ke změnám oproti původnímu 

plánu vlivem projevu rizik. V těchto případech je nutné opět zajistit manažerské pozice 

řízení, aby řešily odchylky plánovaných termínů, nákladů, aj. od reality. Manažeři musí 

řídit průběh realizace, což znamená plánování, organizování, vedení a komunikování, 

rozhodování a kontrolování. Výsledkem jsou různé návrhy opatření, aktualizace 

předpovědi vývoje projektu, nové úkoly, které je potřeba splnit, zprávy o průběhu 

projektu. 
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Pro projektové řízení lze využít různých nástrojů jako je například Microsoft Project, 

SAP Project Management, nebo jednodušší a levnější programové verze Pivotal Tracker 

nebo Unfuddle.  

Ukončení realizační fáze často také obsahuje testování výsledného produktu, zavedené 

služby. Obecně bychom mohli tento proces nazvat kontrolou výstupní kvality. Pro 

testování bych chtěl vyzvednout dvě nejužívanější metody, z nichž první je metoda, 

kterou jsem použil i při realizaci layoutu a designu Flatsharing. 

Heuristická analýza použitelnosti 
Heuristická analýza je jednou z nejpoužívanějších metod analýzy použitelnosti. Jejím 

cílem je zjistit optimální podobu a funkčnost aplikace. Zakládá se na zkušenostech a 

intuici a většinou také sleduje již zažitá pravidla použitelnosti, která byla sestavena 

odborníky a otestována.  

Uživatelské testování 
Testování probíhá v podobě hodnocení reakcí a názorů široké škály uživatelů na 

základě jejich interakce s produktem. Kromě lidských kontrolních faktorů může být 

využíváno i software, který monitoruje uživatelovu aktivitu. Jedná se o finančně a 

časově náročnou metodu, která však přináší relevantní výsledky. 

 

2.1.4.  Implementace 

Implementační část znamená uvedení projektu do tzv. ostré verze. Ostrou verzí 

rozumíme tedy zveřejnění produktu nebo služby do veřejného užívání, nebo zařazení 

procesu například do technologického postupu. Hlavní součástí je však předání projektu 

a s tímto předáním související předávací protokoly. 

 
2.1.5.  Závěrečná fáze 

Závěrečná fáze, neboli po-projektová, shrnuje celý projekt. Vypracovává se zhodnocení 

výsledků, mohou se probírat získané zkušenosti a hodnocení reakce na problémy. 

Veškeré tyto informace pak slouží pro poučení při dalších projektech. Následně dochází 

k archivaci a rozpuštění projektového týmu.  
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2.2.  Analýza konkurence 

I když jsem analýzu okolí popsal již v předchozí kapitole, jedná se v tomto projektu o 

velice důležitou součást, neboť rozhoduje o schopnosti přijetí a udržení projektu na trhu. 

Kromě již zmíněné SLEPTE, Porterovy analýzy 5F, je důležité se zaměřit na následující 

aspekty4 při analýze okolí. 

 

 Základní informace 

 Podíl na trhu 

 Strategické cíle konkurenta 

 Současná strategie 

 Rozsah konkurenčního boje (geografický, segmenty trhu, aj.) 

 Hlavní konkurenční výhoda a ostatní silné stránky 

 Slabé stránky a zranitelnost 

 Očekávané kroky 

 Další aspekty 
 

Zjištěním odpovědí na tyto základní otázky získáváme důležité informace pro 

konstrukci SWOT analýzy, mohou nám také ukázat cestu, jak nastavit firemní strategii 

a stát se tak lepším konkurentem. 

 

  

                                                
4 KOŠŤAN, P. Firemní strategie: plánování a realizace. 
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2.3.  Analýza rizik 

“Jedním z důvodů pro vývoj řízení rizik byl neúspěch projektu při snaze o 

nepřekračování rozpočtu, při kompletaci dat, při dodržování kvality a výkonu, nebo 

generování dostatečných výnosů, které by sloužily jako užitečný úvod pro potřebu 

lepšího výkonu v řízení rizik”5 

Tuto kapitolu jsem začal závěrem z knihy od T. Merna, protože vystihuje podstatu 

analýzy rizik a jejich řízení nejlépe. Zanedbané riziko znamená snížení úspěchu, nebo 

naprostý krach projektu, či celé korporace. Je proto důležité použít správných nástrojů a 

jejich použití pro analýzu a vyhodnocení výsledku. 

Pro řízení rizik máme opět velké množství nástrojů, z nichž bych rád zmínil metodu 

RIPRAN (Risk Project Analysis), kterou vytvořil doc. Ing. Branislav Lacko CSc. 

v rámci výzkumu na VUT v Brně. Dle zdroje ripran.cz 6, se jedná o analýzu rizik, která 

může být využita v širokém spektru různých projektů a v určitých případech i pro 

analýzu jiných druhů rizik. 

  

Popis metody RIPRAN 

Celý proces RIPRAN se skládá z pěti dílčích částí, kterými jsou:  

 Příprava analýzy rizika 

 Identifikace rizika 

 Kvantifikace rizika 

 Odezva na riziko 

 Celkové zhodnocení rizika 

 

První fáze metody představuje zpracování vstupních informací v podobě formulářů a 

dalších podpůrných vstupních informací vážících se k analýze rizik. Po vypracování 

                                                
5 MERNA, T. Risk management: Řízení rizik ve firmě. 
6 RIPRAN.CZ. 
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získáme na výstupu časový plán, sestavený tým pro analýzu rizik a definování 

základních hodnotících stupnic, kontrolních seznamů aj.  

V dalším kroku – identifikace rizik, prognózujeme vnitřní a vnější rizika společnosti 

(projektu), kde vycházíme ze zkušeností (brainstorming, samotná zkušenost apod.), 

historických dat, aj. Výsledkem druhé fáze je tedy seznam rizik včetně jejich scénáře 

(doplněný komentáři a faktory). Druhý krok lze realizovat dvěma způsoby. Buď na 

základě hrozby určíme scénář, nebo ze scénáře můžeme vyvodit hrozbu. 

Třetí krok pracuje s výstupem druhého kroku. Seznamu hrozeb – rizik, přiřazuje 

pravděpodobnost a také velikost dopadu. Zkráceně tento proces můžeme nazvat 

kvantifikací rizika. 

Jakmile máme stanovena rizika, jejich popis a kvantifikaci, musíme jejich hodnotu 

dopadu snížit na akceptovatelnou úroveň, případně odstranit úplně.  Výstupem čtvrté 

fáze je tedy návrh opatření snížení rizik, plán opatření a nové hodnoty rizik po zavedení 

opatření. 

Poslední stupeň probírané metody je celkové hodnocení rizika. Vycházíme 

z předchozích fází, přičemž kontrolujeme souhrnnou hodnotu rizik, jejich časové 

projevy v rámci projektu (pokud se jedná o projekt) a hodnotu rizik po zavedení 

opatření. Po takovéto sumarizaci se projektový tým shodne na celkovém hodnocení, zda 

je riziko nízké, normální, vysoké nebo katastrofické. Ani jedno z dílčích rizik by 

výsledné hodnocení neměl překročit. Pokud v souhrnu dojde k neakceptovatelné výši 

rizika, již po jeho eliminaci, musí dojít buď k pozastavení projektu předat projekt na 

vyšší úroveň řízení. 
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2.4.  Bezpečnost 

Bezpečnost je v současné době velice důležitým aspektem, který je bohužel i často 

opomíjen, nebo zanedbáván. Bezpečnostní IS se zabývá norma ISO 15408 (CC - 

Common Criteria – všeobecná kritéria pro hodnocení bezpečnosti IS) a norma ISO/IEC 

27001 (ISMS – Information Security Management System – systém řízení bezpečnosti 

informací). 

Díky těmto normám lze jednodušeji postupovat při odhalování bezpečnostních rizik. Je 

vždy nutné odhadnout hrozby, zranitelná místa a sjednat opatření, aby se předcházelo 

rizikům a narušení systému, a to v maximální možné míře. 

Bezpečností se obecně zaobírá odvětví managementu zvané risk management. 

Odhalování a reakce na rizika je systematický proces sestávající z mnoha sub-procesů – 

identifikace rizik, ohodnocení rizika, strategie zvládnutí rizik, monitoring rizik. [Tento 

postup je zobrazen také na obrázku č. 3] 

Dle skript7 od pana docenta M. Kocha můžeme rozdělit nebezpečí působící na 

informační systém / aplikaci do dvou skupin – interní a externí. Mezi hrozby externí 

řadíme různé viry, zahlcení, živly, fyzický útok, zneužití dat nebo jejich poškození. 

Interní hrozby jsou způsobeny vlastními zaměstnanci, a proto je těžké se před nimi 

bránit => největší procento zneužití.  

 

 
Obrázek 3: Struktura bezpečnosti organizace8 

  

                                                
7 KOCH, M. Management informačních systémů. 
8 Tamtéž,. strana 149. 
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2.4.1. Základní bezpečnostní opatření 

Charakter bezpečnostních opatření může různit vzhledem k povaze zabezpečovaného 

systému, procesu apod. Zabezpečení také můžeme rozdělit na čistě technické a 

procesní. Pokud se zaměříme čistě na technická a metodická řešení bezpečnost 

internetového portálu Flatsharing, mohli bychom bezpečnost rozdělit do následujících 

kategorií: 

  

Obecné zásady 

Každý systém by měl mít zajištěnou podnikovou politiku, která zajistí zamezení 

vynášení informací o choulostivých procesech. Pokud se zaměříme na technickou 

stránku, je důležité nezveřejňovat kód aplikace, proto i v této diplomové práci se 

omezím na zveřejňování jen určitých částí aplikace.  

Zálohování dat lze také zařadit do obecných zásad. Zálohování a archivace dat by měla 

podléhat vnitropodnikovým směrnicím a měla by tak tento proces být prováděn 

v pravidelných časových intervalech a to ať automaticky, či manuálně.  

 

Autentizace a autorizace uživatelů 

Autentizace a autorizace jsou jedny z nejdůležitějších procesů v zajištění bezpečnosti 

systému a poskytnutí úrovně povolení pro práci v systému. Každá aplikace, která 

obsahuje ať už administrační nebo uživatelské rozhraní, které jsou zpřístupněny pouze 

oprávněným osobám, musí obsahovat takzvané procesy autentizace a autorizace. 

 

„Před vlastní autentizací musí proběhnout identifikace – uživatel o sobě prohlásí, kdo 

vlastně je. V dalším kroku – autentizace – musí své tvrzení prokázat. Samotný důkaz 

začíná získáním autentizační informace od uživatele, na výběr máme prakticky 3 

metody, či jejich kombinace.“9 

 

Existuje velké množství definic i pro proces autorizace, přičemž jeden z detailněji 

rozvedených definic zní dle zdroje Duke University takto:  

                                                
9 DOSEDĚL, T. Počítačová bezpečnost a ochrana dat. 
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„Authorization, by contrast, is the mechanism by which a system determines what level 

of access a particular authenticated user should have to secured resources controlled 

by the system.“ 10 

 

 Definici autorizace bychom mohli přeložit následovně: 

„Autorizace je na rozdíl od autorizace mechanizmus, kterým systém určuje, jakou 

úroveň přístupu by daný autentizovaný uživatel měl od systému získat do zabezpečených 

oblastí systému“ 

 

Kódové zabezpečení  

Kódovým zabezpečením chápejme ošetření kódu proti neoprávněnému vniknutí, kdy 

hacker využívá chyby v kódu. Může se jednat o chybu v procesu, neošetřené stavy 

procesů, chyba v programovacím jazyku, apod.  

Pokud se jedná o programovací jazyk PHP a databázový jazyk MySQL, je důležité 

zejména zabezpečit tzv. SESSION proměnné proti útokům – SESSION hijacking a 

SESSION fixation (zjednodušeně kradení SESSION proměnných přihlášeným 

uživatelům a následně jejich využití k přihlášení prostřednictvím těchto ukradených 

hodnot). Přes formuláře na internetové stránce je také možné provádět tzv. SQL 

injection útok (vložení do polí formuláře části SQL kódu a zjištění obsahu DB, nebo 

narušení procesu autentizace, aj.). Ukládání uživatelských přístupových hesel v DB je 

také častým problémem. Spousta programátorů hesla ukládá v DB hesla v textové formě 

nebo pouze za použití funkce MD5 nebo jiných hashovacích funkcí (SHA, CRC32..). 

Pro lepší bezpečnost je využívat tzv. sůl, kdy k řetězci hesla připojíme vlastní řetězec 

(„heslo“ – sůl) a poté heslo zahashujeme pomocí některé ze míněných funkcí. 

 

Fyzická ochrana dat 

Tato část se týká strany poskytovatele hostingu nebo housingu serveru, případně 

vlastních technologických řešení. Fyzická ochrana představuje zajištění techniky před 

neoprávněnou manipulací a přístupu. Podstatné je také umístění techniky tak, aby byla 

                                                
10 PHUNNY, R. Authentication vs. Authorization [online]. 
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chráněna před přírodními živly. V neposlední řadě je důležité zabezpečit 

bezproblémový chod i v případě výpadku elektrického proudu – vybavení záložními 

zdroji. 
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2.5.  Realizace internetového portálu a její možnosti  

I když tato část spíše spadá do části analytické – který systém pro realizaci použít. Je 

dobré si také rozebrat, jaké cesty na výběr nám trh nabízí. 

 

Rozdělení z pohledu odpovědnosti realizace 

 Vytvoření využitím vlastních zdrojů 

 Vypracování specializovanou společností 

 

Rozdělení dle způsobu řešení 

 Redakční systém 

 Vlastní systém 

 Kombinace frameworků a vlastního systému 

 

Vlastní řešení bývá ve výsledných nákladech nižší oproti systému vyhotovenému na 

zakázku, máme přehled nad projektem a případné rozšíření je také jednodušší. 

Nevýhodou je bezesporu nutnost vlastnit kapacity a pracovních síl k vyhotovení 

vlastního řešení. Ve výsledku se takový projekt neobejde bez zdánlivě nulových 

nákladů. Oproti tomu, pokud najmeme externí firmu, můžeme ušetřený čas investovat 

jiným způsobem. 

 

Redakční systém je většinou „balík“ ke stažení, který v základní verzi umí jen několik 

funkcí (UI pro správu, vkládání článků, souborů, obrázků,…). Pokud chceme více 

funkcí, jsme buď odkázání na komunitu, která vytváří nové moduly, nebo si jej musíme 

naprogramovat sami. Moduly se jednoduše instalují, což je také výhodou. Redakční 

systémy jako Wordpress, Joomla, Drupal jsou v současné době velice rozšířené a jsou 

hojně využívány jak běžnými uživateli, tak společnostmi, které na těchto systémech 

vyvíjí své zakázky. 
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Vlastní systém bývá výhodný v tom, že pro nás není systém tzv. „blackbox“, tj. víme, 

jaké procesy a jak probíhají. Velikost systému je také většinou menší, a proto může 

systém pracovat rychleji a optimálněji.  

Další využívanou možností je využití již vytvořených frameworků, neboli základních 

funkčních řešení a jejich kombinace a utváření z nich vlastního systému. Frameworky 

jsou dostupné ve všech možných programovacích jazycích (PHP-Nette, Java Script – 

MooTools nebo jQuery, MySQL-dibi, apod.). Každý z těchto frameworků pak může 

obsluhovat jinou část systému (funkční část, grafické efekty, práce s databázemi, apod.). 
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3. ANALÝZA PROBLÉMU 

Analýza problému se týká zejména analýze příležitosti a proveditelnosti nového portálu. 

Představuje rozbor trhu a jeho potřeby. 

 

3.1.  Popis a přiblízení konkurence 

Základní myšlenka projektu je uvedena již v úvodu této práce. Jak již bylo napsáno, 

projekt Flatsharing by měl být po vypracování této diplomové práce ve fázi dokončené 

první, avšak plně funkční verze.  

Prostřednictvím různých inzerčních serverů lze podávat inzeráty a to jak ze strany 

nabídky, tak poptávky. Často se však jedná o vyloženě realitní nebo více-oborové 

inzerce, které neumožňují přesnější zadání parametrů a případně pohodlnější 

vyhledávání. Naopak existují ve světě již podobné servery, které nabízí možnost sdílení 

bytů - v Holandsku, Německu a v Anglii. Tyto servery však často působí velice lokálně 

nebo je vidět velice malá aktivita a absence údržby. Jediný funkční portál existuje pouze 

v Anglii. 

Vzhledem k tomu, že podobné projekty již tedy existují a můj vlastní projekt je ve fázi 

realizace, bylo nutné provést studii příležitostí, kterou jsem těsně před samotnou 

realizací vypracoval. Studie byla v průběhu realizace portálu podpořena o další získaná 

data a informace, především o informace ze zahraničí. 
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3.2.  Analýza konkurence a konkurenceschopnosti 

 

3.2.1. Konkurenční portály 

Při vyhledání webů s podobnou tématikou, jako má připravovaný portál, jsem se snažil 

především vyhledat weby v angličtině a češtině. Na těchto stránkách jsem se snažil najít 

informace ohledně počtu registrovaných uživatelů, počtu inzerátů, jazykových mutacích 

a rozšířenosti. 

 

Název Webová stránka Popis 

Easy Roommate http://easyroommate.com Největší konkurence pro Flatsharing. 

Působnost v 29 zemích a 12 jazycích. 

Primárně však pro UK. 

Spare Room www.spareroom.co.uk Pro celou Velkou Británii, obsahující 

počet inzerátů v řádu stovek až tisíců, 

uvádějí 2,37 milionů registrovaných 

uživatelů. 

Room Buddies www.roombuddies.com Relativně používaný web, avšak pouze 

pro Velkou Británii. Přibližně 10 000 

pokojů po celé Velké Británii. 

Room Mates www.roommates.com Server pro vyhledání spolubydlících 

pouze v USA. Přibližně 60 tisíc 

uživatelů. 

Prahacity http://prahacity.olx.cz Inzerční server s větší podporou sdílení 

bytů. Nevýhodou je málo inzerátů 

 

Tabulka 2: Konkurenční portály [zdroj: vlastní] 
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Po provedení analýzy konkurenčních webů jsem zjistil, že největší počet uživatelů je 

pravděpodobně registrováno přes spareroom.co.uk a nejvíce rozšířeným 

„flatsharingovým“ serverem je easyroommate.com, který je zároveň největší 

konkurencí pro můj projekt, protože má lokalizaci i pro český trh.. V české verzi 

easyroommate lze také zjistit, že je v nabídce okolo 5000 inzerátů (uvádí server 

easyroommate). 

 

3.2.2. Porterova analýza 

Stejně jako marketingový mix, i Porterovu analýzu využiji k popsání produktu, ale 

tentokrát z pohledu jeho vzájemného působení s okolím. Porterova analýza zahrnuje pět 

směrů, které mohou společnost ovlivnit, v mém případě tyto body lehce upravím a 

aplikuji je namísto firmy na produkt  Flatsharing. 

 

Konkurenti a substituty 

Jak již bylo popsáno v analýze konkurence – existují jisté portály zabývající se 

podobným tématem. Tyto portály jsou zároveň tedy konkurenty, ale i substituty pro 

Flatsharing. Některé z nich jsou silné a je jim těžké čelit, avšak evidentně nejsou zažity 

ve všech krajinách, i když pro ně mají lokalizaci. Čelit těmto konkurentům není 

nemožné. 

Pokud bychom měli vzít v úvahu naprosto jinou oblast substitutů, mohli bychom zmínit 

realitní kanceláře, kde dochází ke kumulaci nabídek a poptávek po ubytování. Tyto 

realitní kanceláře mají naprosto jiný princip fungování a proto jsou specifickým 

substitutem. 

  

Odběratelé a dodavatelé 

Portál je ve své oblasti natolik specifický, že odběratelé i dodavatelé jsou v podstatě 

stejnou skupinou lidí na trhu. Odběrem a dodávkou rozumíme inzeráty buď 

s poptávkou, nebo nabídkou ubytování. Klienty v podobě dodavatelů a odběratelů jsou 

tedy především mladší lidé do věku okolo 35 let, kteří hledají a nabízejí ubytování, 

přičemž chtějí sdílet náklady na bydlení, protože jsou to často buď studující, nebo 

čerstvě pracující lidé. Sdílením nákladů tak snižují své vlastní výdaje. Klientela 



32 
 

konkurenčních portálů jsou všech možných národností, převážně však z kontinentů 

Evropy, Ameriky a Austrálie. 

  

Nová konkurence 

Příchod nové konkurence v této oblasti není natolik očekáván, jelikož zde již menší 

konkurence existuje, ale především, protože se jedná o příliš nelukrativní oblast a často 

by se mohla jevit jako naprosto nevýdělečná. Samotný případný vstup je relativně 

jednoduchý a nenákladný, avšak diferenciace produktu je v podstatě možná pouze 

s příchodem nových technologií a aplikací, které by mohly pohodlnějším způsobem 

klientům zobrazovat obsah a zjednodušit jeho vyhledávání. 

 

3.2.3. Marketingový mix 4P 

Abych zhodnotil nabízený produkt, jako službu a došel k jistým závěrům a popsání 

produktu v tržním prostředí, využiji marketingový mix. 

Product (Produkt) 

Jedná se o službu poskytující jednoduchý a přehledný přístup informací nabídky 

krátkodobějšího, střednědobého, ale i dlouhodobějšího ubytování ze strany nabídky i 

poptávky. Produkt je směřován ve svém začátku zejména na český trh, ale je zde 

tendence jeho rychlé rozšíření i do zahraničí. Výhodou je jazyková mutace projektu, a 

proto je připraven pro širokou veřejnost. 

 
Place (Místo) 

Služba je prezentována prostřednictvím internetu, kde je také její hlavní funkční 

podstata umístěna. 

 
Promotion (Propagace) 

Veškeré komunikační kanály s veřejností by měly být vedeny v elektronické i papírové 

podobě. Především je dán důraz na dobré jméno služby, a proto by mělo být povědomí 

o Flatsharing šířeno i v ústní podobě.  
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Elektronickým marketingovým kanálem je zejména Facebook, případně další sociální 

sítě. V papírově formě by se mělo jednat o časopisy pro studenty. 

 

Price (Cena) 

Služba by měla být alespoň ze začátku zdarma. Menší finanční přínos by měl postupně 

plynout z reklamních ploch na stránce, které by byly nabízeny reklamním agenturám 

anebo přímo společnostem. Opět je další část v oblasti ceny produktu rozpracována 

v dalších kapitolách (zavedení zpoplatnění služby). 
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3.3.  Průzkum nabídky a poptávky 

Jako cíl před zveřejněním dotazníku jsem si stanovil oslovit prostřednictvím projektu 

mladé studenty ve věku od 20 do 30 let a uživatele, kteří začínají pracovat, zejména pak 

ti, kteří pracují v zahraničí, kde nemají natolik zázemí. Těmto uživatelům 

prostřednictvím portálu nabízím inzerci, kde mohou nalézt/nabídnout ubytování, či najít 

spolubydlící na středně až dlouhodobé pobyty (od půl roku do 2-3 let) doma i v 

zahraničí. Z geografického hlediska jsem se chtěl soustředit na Českou republiku, 

Německo, Francii a severské státy. Pro odhad cílové skupiny, poptávky a nabídky jsem 

také využil statistik Českého statistického úřadu a statistik programu Erasmus. 

 

3.3.1. Dotazník 

Dotazník jsem koncipoval tak, aby nebylo příliš zjevné, jaká data potřebuji zformovat 

ze získaných informací od uživatelů. Nechtěl jsem dotazovanou osobu zmást svým 

cílem, aby odpovídala dle „objektivní pravdy“ a zkresleně. Cílem dotazníku bylo zjistit, 

zda lidé pracují/pracovali, studují/studovali, žijí/žili v zahraničí, či zda by tyto 

zkušenosti chtěli zažít, získat základní profil dotazovaných a země odkud pochází, či o 

které mají zájem. 

Na dotazník odpovědělo z celkových 70 lidí 67% žen a 33% mužů. Průměrný věk 

dotazovaných byl 22 let, 26% dotazovaných studuje i pracuje, 10% pouze pracuje a 

zbylých 64% pouze studuje. Následující tabulky zobrazují výsledky dotazníku. 

 

Četnosti zastoupení zemí dotázaných (pouze nejdůležitější) 

Země Četnost 

Finsko 19 

Německo 12 

Česká republika 11 

Rakousko 5 
 

Tabulka 3: Četnost zastoupení zemí v dotazníku [zdroj: vlastní] 
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Jazyky dle míry jejich znalosti 

Jazyk Četnost znalosti 

Angličtina 70 

Němčina 41 

Francouzština 22 

Španělština 13 

Ruština 11 

Ostatní 43 
 

Tabulka 4: Znalost jazyků [zdroj: vlastní] 

 

Četnosti míry dosaženého vzdělání 

Země Četnost 

Vysoká škola, bakalář 28 

Střední škola 38 

Ostatní 4 
 

Tabulka 5: Dosažené vzdělání [zdroj: vlastní] 

 
Přibližně 95% dotázaných by chtělo studovat/pracovat a žít jinde, než momentálně žijí. 

Místo, kde by chtěli studovat, ale i pracovat je často s místem, kde by chtěli studovat 

shodné. Na otázku, kde by chtěli studovat nebo pracovat se nejčastěji ve výsledcích 

objevily země jako USA, Anglie, Německo, nebo Francie. 32% již studovalo 

v zahraničí a 38% dotázaných již pracovalo v zahraničí. 

56% lidí by bylo ochotno svůj byt sdílet. 81% již ve sdíleném bytě nějakou dobu žilo. 

Průměrná délka studijních nebo pracovních pobytů v zahraničí je 10 měsíců a dotázaní 

v průměru za své bydlení zaplatí 330€ měsíčně.  
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3.3.2. Statistiky ČSÚ 

Podle statistik ČSÚ jsem zjistil, že nejvíce zaměstnaných cizinců v ČR je ve věku od 20 

do 24 (40 tis.), od 25 do 39 (160 tis.) a od 40 do 54 (okolo 90 tis.). Tyto statistiky 

pochází z roku 2009. Meziroční změny mají spíše pozvolnou růstovou tendenci. 

Samozřejmě mezi těmito lidmi převažují východní národnosti, s kterými nelze natolik 

počítat v mém projektu, jelikož jsou nejčastěji ubytování na ubytovnách a podobných 

zařízeních.  

Podle statistik jsem také zjistil, kolik je registrováno zahraničních studentů na území 

ČR. Je nutné předpokládat, že žáci SŠ zde bydlí s rodinami, proto jsou pro můj výzkum 

nejdůležitější žáci VŠ. Statistiky pro školní rok 2010/2011 jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

 

Počty studentů na VŠ v ČR dle státní příslušnosti 

Státní příslušnost VŠ Procentuelní zastoupení [%] 
(zaokrouhleně) 

Česká republika 358 642 90 

Slovensko 24 371 6 

Ostatní státy EU 3047 0,8 

Ostatní evropské státy 5486 1,4 

Ostatní státy světa 4786 1,2 

Celkem 396 307  
 

Tabulka 6: Počty studentů na VŠ v ČR11 

 
3.3.3. Statistiky Erasmus 

Pro projekt Flatsharing jsou jednou z nejdůležitějších cílových skupin statistiky 

programu Erasmus. Studenti a zaměstnanci, kteří využívají tohoto mobilitního 

programu by měli tvořit velké zastoupení v oblasti krátkodobých a střednědobých (4-12 

měsíců) pobytů, a proto jsou velmi důležitým ukazatelem na straně poptávky ubytování. 

                                                
11 NAEP. Erasmus-Statistiky. Statistiky mobilit studentů a zaměstnanců. [online]. 
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Čísla za akademický rok 2009/2010 udávají 213 266 studentů, z nichž 177 705 

studovalo v zahraničí a 35 561 dělalo v zahraničí stáž. Nejpopulárnějšími destinacemi 

bylo Španělsko, Francie a Anglie. Obecně nejvíce využívají programu Erasmus Španělé 

(300 tis.), Francouzi (300 tis.), Němci (300 tis.), Italové (220 tis.), Poláci (148 tis.), 

Angličané (98 tis.), Holanďané a Turkové, Belgičané a Češi. 

Dle nejaktuálnějších statistik z akademického roku 2008/2009 12,13 do ČR přijíždí 

nejvíce studentů ze Španělska (503), následně z Francie (450), Polska (442), Německa 

(349), a Turecka (319). Ze statistik také vyplývá, že meziročně se jedná o rostoucí 

trend, jehož mezní přírůstek se snižuje.  

  

3.3.4.  Zájem u konkurenčních webů 

Existenci konkurenčních portálů nabízejících stejné nebo podobné služby můžeme také 

zahrnout do průzkumu nabídky a poptávky. Dříve popsané konkurenční weby 

vypovídají o relativně silné celosvětové poptávce po takovýchto portálech a uvádějí 

okolo 2,37 milionů aktivních uživatelů. Z toho nejvíce uživatelů je soustředěno 

v Evropě. 

  

                                                
12 EUROPA.EU. The Erasmus Programme: A Statistical Overview: The Erasmus Programme [online]. 

13 NAEP. Erasmus-Statistiky. Statistiky mobilit studentů a zaměstnanců. [online]. 
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3.4.  Prognózy vytížení služby 

 
 

Graf 1: Prognóza vytížení služby [zdroj: vlastní] 

 

Z grafu lze vyčíst, že služba bude pravděpodobně nejvytíženější v průběhu roku 

v období od půlky května do poloviny září a od konce listopadu do konce února. 

Naopak slepými místy budou pravděpodobně měsíce a březen, duben a říjen. Graf 

vychází z čisté úvahy vzhledem k průběhu školního roku studentů, příjezdu střednědobě 

pracujících ze zahraničí apod. Škála je stanovena od 1 do 5 od nejmenšího vytížení po 

největší. Tato prognóza byla stanovena na základě vlastních odhadů a rozhovorů s 

náhodnými dotázanými. 

Pro ověření prognózy jsem využil aplikace Google Trends. Tato aplikace umožňuje 

zobrazit trendy vyhledávání klíčových hesel s tříděním dle času a regionů. Výsledky pro 

rok 2010 a 2011 na hledaný výraz „pronájem bytu“ nám sice nezobrazují přesné 

četnosti, ale zobrazují trend vyhledávání v průběhu roku. 
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Obrázek 4: Google Trends – graf - prognóza vytížení [zdroj: 
http://www.google.cz/trends/?q=pronajem+bytu] 

 
Četnosti vyhledávání ubytování lze zjistit opět z nástroje Google – Google AdWords 

(https://adwords.google.com/). Tento nástroj dokáže analyzovat počet vyhledání 

klíčových slov (následně můžeme na jeho základě volit finanční strategii u PPC 

reklam). Klíčový výraz „pronájem bytu“ hledaný „v češtině“ zadá na území ČR 

v průměru 130 tisíc lidí měsíčně a „v angličtině“ okolo 15 tisíc lidí (tato čísla musíme 

samozřejmě upravit pro podmínky a charakter služby Flatsharing). 

Podobným nástrojem, jako je Google AdWords je také Statistika hledanosti dotazu od 

Seznam.cz. Seznam.cz se orientuje na český trh, a proto je také dobrým vodítkem při 

prognózování pro ČR. Nástroj nám ukazuje za poslední 2 uplynulé měsíce (maximální 

zobrazená historie, v mém případě od 17.12. 2011 do 18.2. 2012) hledanost výrazu 

„pronájem bytu“ od 1413 do 11647 (průměr 7859) denně a průměrně 55 tisíc za týden 

v rozšířené shodě (ke hledanému klíčovému výrazu jsou připojována další slova)  . Tato 

statistika je za zimní období, kdy podle Google Trends předpokládáme útlum, proto lze 

v letních měsících očekávat čísla dvakrát až třikrát vyšší. 
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Obrázek 5: Seznam.cz – graf - prognóza vytížení (klíčový výraz „pronájem bytu“) [zdroj: 
http://search.seznam.cz] 

 

Pokud porovnám vlastní prognózy, statistiky Google Trends, Google AdWords a nástroj 

Seznam.cz, lze v grafech najít niance v období pozdim/zima. Zatímco graf vlastních 

prognóz zobrazuje v období listopad až polovina února zvýšenou aktivitu, graf Google 

Trends tento vývoj nezaznamenal. Rozdíl je pravděpodobně dán přesněji 

specifikovanou otázkou a její odpovědí v prvním případě, přičemž Google Trends 

nezohledňuje především studentská ubytování, ale i dlouhodobá ubytování na území 

ČR. Průměrná měsíční hledanost klíčového výrazu v případě Google AdWords 15 tisíc 

lidí odpovídá průměrné měsíční hledanosti nástroje Seznam.cz, kde je četnost 11 tisíc. 

AdWords zahrnuje celoroční měsíční průměr, proto se lze domnívat, že nárůst v letních 

měsících vytváří rozdíl mezi zmíněnými 15 a 11 tisíci. 

Uvedení webu do povědomí uživatelů by mělo trvat maximálně do roka od spuštění 

služby. V každém roce by měly proběhnout dvě hlavní vlny návštěvnosti, z nichž 

největší vlna by měla proběhnout dle provedené analýzy poptávky a nabídky a 

prognózy vytížení služby v období od poloviny května do poloviny září. V této roční 

periodě lze předpokládat okolo 20-50 tisíc přístupů a 50-100 tisíc zobrazení denně. 

V zimních obdobích a ostatních obdobích útlumu lze očekávat okolo 15 tisíc přístupů 

měsíčně. 
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3.5.  SWOT analýza 

Z dosavadních analýz vnitřního a vnějšího okolí jsem sestavil následující SWOT 

analýzu.   

 

 
 

Obrázek 6: SWOT analýza Flatsharing [zdroj: vlastní, upraveno dle gliffy.com] 

 

Využití silných stránek a příležitostí  

Projekt by se mohl díky své úzké specifičnosti zdát těžko udržitelný, protože by zde 

nemusela být poptávka, ani nabídka. Pokud bychom mohli aplikovat Paretovo pravidlo 
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(90/10 nebo 80/20), stala by se z této zdánlivé slabiny přednost projektu. Řekněme, že 

15% (pokud budeme pesimističtější) z celého počtu lidí, kteří vyhledávají bydlení, 

mohou mít zájem o získání dlouhodobějšího bydlení prostřednictvím serveru 

Flatsharing. Těchto 15% by mohlo také obsáhnout 5% cizojazyčných uživatelů a získali 

bychom zmiňovaných 20%. Toto procento může představovat až desetitisíce lidí ročně. 

Nová služba by také mohla zaujmout některé jedince, kteří o sdílení bydlení dosud 

neuvažovali. 

Pokud by se Flatsharing uchytil v ČR, mohl by svou pozicí relativně jednoduše růst i 

v zahraničí. Jeho růst a rozšíření v zahraničí je však i předmětem již prvotní publikace. 

 

Eliminace slabých stránek a hrozeb 

Projekt je start-up charakteru a proto může být obtížné jej šířit mezi potenciální 

uživatelé. V současné době je však k dispozici spousta marketingových kanálů, jako 

Facebook, různé studentské noviny, případná spolupráce s univerzitami a fakultami a 

v neposlední řadě samotná idea je dobrou reklamou (dobrý nápad se šíří rychle). Hrozba 

v podobě neuchycení se služby je závislá na způsobu jejího podání veřejnosti. Všichni 

lidé a zejména pak studenti hledají čas od času ubytování a proto lze považovat 

řekněme za zjednodušení při dosahování lidských potřeb. Služba by se tak mohla šířit 

prostřednictvím uživatelů díky své přidané hodnotě. Projekt je nutné tedy prezentovat 

do určité míry jako novinku na trhu i bez ohledu na přítomnost dalších portálů. 

 
 
3.6.  Závěr a prognóza analytické části 

Vzhledem k tomu, že většina dotazovaných byla v okruhu studentů a často studentů, 

kteří momentálně žijí v zahraničí, bylo možné některé výsledky odhadnout předem. 

Samotný dotazník však také přinesl řadu nových poznatků.  

Lze říci, že zájem ať už o studium, či pracovní zkušenost v zahraničí je velký a je 

doložený i ve velké míře zkušenostmi některých lidí. Vzhledem k ceně a délce doby, 

kterou v průměru lidé v zahraničí tráví lze říci, že lidé bydlí v podnájmech, přičemž 

průměrná cena za bydlení se pohybuje okolo 330€.  
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Budoucnost trendu cestování a získávání zkušeností s životem v jiné zemi je podle mně 

a podle získaných informací rostoucí a stále nedosáhl svého maxima. Tento rostoucí 

trend je podpořen zejména dotacemi z EU v rámci projektu Erasmus a jiných 

mobilitních programů, které jsou často pod záštitou EU. Budoucnost a nejasnost EU 

v poslední době by mohla tento vývojový trend ohrozit, nicméně ten není na těchto 

dotacích vysloveně závislý. 

Dotazník víceméně potvrdil mou cílovou (profilovanou) skupinu. Největší zastoupení 

však studující a pracující zaujímali v průměru jen 10%.  

Ze statistik ČSÚ vyplývá, že je v ČR každoročně okolo 390 tisíc studentů VŠ, kteří jsou 

zde na dlouhodobější studia (nestudují zde v rámci programu Erasmus apod.).  

V rámci programu Erasmus vycestovalo v roce 209/2010 okolo 213 000 studentů. 

Prognózy ukazují na nárůst až 255 000 studentů za akademický rok 2012/2013.   

Konkurenčních portálů není natolik, aby nemohl Flatsharing v této oblasti také působit. 

Jeho zaměření především na český trh, alespoň v začátcích, by mohl upevnit do 

budoucna jeho pozici, jako právoplatného konkurenta i pro zahraniční portály. 

Výsledkem podle dotazníku a statistik by měly být na straně poptávky (mezinárodního 

charakteru) studenti směřující do jižních zemí, zejména pak do Španělska a Itálie. Na 

straně poptávky pak určitě budou studenti ze Španělska, Německa a Francie. Věk jak na 

straně poptávky, tak nabídky se pohybuje okolo 20-30 let. Hlavní jazyky, ve kterých by 

měly být informace projektu Flatsharing podávány jsou pak dle významnosti – 

Angličtina, Španělština, Francouzština, Němčina a Ruština.  
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4. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 

4.1.  Portál a jeho vlastnosti 

Výčet vlastností, kterými portál v současné době disponuje. Ideou pro první spuštění 

portálu je jeho jednoduchost a přehlednost.  

 

Základní vlastnosti portálu 

 Inzerce nabídky a poptávky ubytování, 

 inzerce nabídky a poptávky spolubydlících, 

 zobrazení inzercí na Google Maps (v rámci stránky), 

 jazykové mutace – Čeština a Angličtina + Google Translator, 

 vlastní uživatelský profil pro pohodlnou správu veškeré inzerce a informací o 

uživateli, 

 komunikace prostřednictvím webu (interní zprávy), 

 přehledný a jednoduchý design s intuitivním ovládáním inspirovaným mnoha weby a 

zkušenostmi z předchozích webových realizací. 

 

Portál má i potenciál být rozšířen od další vlastnosti a moduly. Toto rozšíření je 

popsáno v dalších kapitolách.  
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4.2.  Finanční analýza a BreakPoint 

 

Náklady projektu 

Jelikož není portál do své současné podoby vyvíjen společností a nedošlo k reálným 

finančním výdajům, je nejlepší ohodnotit výdaje v podobě časové náročnosti na 

dosažení současné podoby.   

 

Druh práce Časová náročnost v hodinách 

Analýza konkurence 15 

Dotazníky a analýza zákazníka 30 

Analýza proveditelnosti a požadavků 15 

Grafický návrh a následné úpravy 35 

Příprava frameworku na projekt 4 

Vývoj funkční části (programování) 350 

Mezisoučet 444 

Implementace  10 

Celkem 454 
 

Tabulka 7: Časová náročnost projektu [zdroj: vlastní] 

 

Pokud bychom chtěli vyjádřit analýzu a vývoj tohoto projektu, museli bychom 

vynásobit dosavadní hodinovou náročnost mzdou za hodinu práce. Samozřejmě 

analytickou a programátorskou část bychom v reálném případě ohodnotili odlišnými 

mzdovými náklady, ale pro přibližný odhad stanovíme jednotnou hodinovou mzdu ve 

výši 250Kč. V takovém případě by mne realizace projektu bez poplatků dalším stranám 

za hosting a doménu stál přibližně 454*250Kč = 113 500 Kč. Po přičtení nákladů na 

roční provoz domény flatsharing.eu (cca 1500Kč) a její registrace projekt vychází na 

konečných 115 000Kč. 

Dalšími náklady, které je nutno do projektu započítat jsou náklady na marketing, údržbu 

a případně do budoucna nákup vlastního serveru včetně nákladů na jeho údržbu a tzv. 
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housing. Tyto provozní náklady by se mohly pohybovat v řádu několika tisíc měsíčně. 

Veškeré tyto náklady je však možné v počátku eliminovat. Pokud by došlo 

k plánovanému uchycení portálu, přinesl by také finance ohlas z již zmíněných zdrojů. 

 

Návratnost (BreakPoint)  

Návratnost projektu je třeba hodnotit z hlediska času progresivně. Než by projekt získal 

popularitu, která by mohla tvořit zisk -> návrat vynaložených investic, musíme opět 

zohlednit kapitolu „4.3. Prognózy vytížení služby“. 

 

Zisk v prvním roce provozu portálu. Skutečně vynaložené náklady jsou ve výši 1500Kč  

 

Rok Náklady Příjmy  náklady  příjem Zisk 

0. 115 000 Kč 0 Kč 115 000 Kč 0 Kč -115 000 Kč 

1. 10 000 Kč 10 000 Kč 125 000 Kč 10 000 Kč -115 000 Kč 

2. 20 000 Kč 15 000 Kč 145 000 Kč 25 000 Kč -120 000 Kč 

3. 10 000 Kč 15 000 Kč 155 000 Kč 40 000 Kč -115 000 Kč 

4. 10 000 Kč 20 000 Kč 165 000 Kč 60 000 Kč -105 000 Kč 

5. 10 000 Kč 25 000 Kč 175 000 Kč 85 000 Kč -90 000 Kč 

6. 10 000 Kč 35 000 Kč 185 000 Kč 120 000 Kč -65 000 Kč 

7. 10 000 Kč 50 000 Kč 195 000 Kč 170 000 Kč -15 000 Kč 

8. 10 000 Kč 50 000 Kč 205 000 Kč 220 000 Kč 15 000 Kč 
 

Tabulka 8: Přehled nákladů, příjmů a zisku [zdroj: vlastní] 
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Graf 2: Graf návratnosti – přehled nákladů a příjmů, celkový zisk [zdroj: vlastní] 

 

Ke splacení reálně vynaložených finančních nákladů by mělo dojít již v 6. roce projektu 

a k vytvoření zisku po 8 letech provozu. Návratnost projektu je tedy spočítána při 

pesimistické verzi na 6-8 let od spuštění projektu. V 3. roce došlo k dvojnásobnému 

navýšení nákladů z důvodu naprogramování dalších modulů a rozšíření projektu. 

V nákladech jsou kromě hostingu a domény i peněžní prostředky na propagaci a drobné 

údržby portálu.  

Pokud bychom vzali v úvaze optimističtější variantu, mohl by být nárůst zisku 

v prvních čtyřech letech rychlejší, ačkoli by mohl být způsoben vyššími náklady na 

provoz portálu (zavádění nových funkcí, optimalizace UX, vyšší náklady na marketing). 
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4.3.  Finanční zhodnocení a přínos pro provozovatele 

Přínos pro provozovatele Flatsharing by měl být zisk jak v podobě finanční, tak i 

nefinanční. 

Peněžní podoba plyne především ze zisku z reklamních bannerů (především mobilní 

operátoři, prodejci elektroniky a oblečení), Google reklamy AdSense a případně z 

affiliate programů. Veškeré výdělky a zájem zákazníků prezentovat na službě 

Flatsharing vychází samozřejmě z návštěvnosti webové stránky. Návštěvnost je 

probrána v kapitole „4.3. Prognózy vytížení služby“. 

Zpoplatnění služby, které je popsáno v následující kapitole, bych chtěl v prvních 

měsících projektu vyloučit. Důvodem je potenciál získání více uživatelů a přívětivější 

přijetí produktu na trhu. 

Pokud se jedná o nefinanční benefity, je téměř jisté, že by si projekt mohl získat 

oblíbence jak na straně uživatelů, tak investorů. V budoucnu by mohl posloužit jako 

podpůrný projekt nebo cesta k dalším projektům v podobné oblasti. Tuto tezi si dovolím 

tvrdit na základě známé poučky, že zisk nemusí být vždy hlavním cílem ve strategii 

společnosti. 

 

Budoucí financování 

Jeden z možných vývojů ekonomické stránky projektu je zavedení vložení inzerátu na 

základě jednorázového poplatku. Jednalo by se o malou finanční částku, která by 

neodradila uživatele. Tento způsob zpoplatnění služby je však v horizontu jednoho roku 

až dvou let, kdy by si portál získal své jméno na trhu a vracející se uživatele.    

Další verzí je zavedení prémiových účtů a verifikace uživatelů. Prémiový účet by měl 

výhody spojené s upřednostňováním inzerce před ostatními uživateli. Verifikovaný 

uživatel by získal status ověření svého bydliště, podobně, jako je tomu u portálu 

CouchSurfing.org. Zavedení verifikovaných uživatelů je náročnější proces vyžadující 

větší náklady na zavedení a provoz, proto by byl příhodný až v pokročilejší fázi 

projektu.  
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4.4.  Použité nástroje 

Pro vytvoření portálu jsem využil běžně dostupných a využívaných nástrojů pro tvorbu 

webových stránek. Hlavním nástrojem byl program PS Pad (www.pspad.com, freeware) 

pro tvorbu a editaci kódu. Velice podstatnou část také tvořil program Adobe Photoshop 

CS3 (www.adobe.com), který jsem využil pro tvorbu prvotních grafických návrhů i 

finálního návrhu portálu a loga. 

Podpůrnými programy byly virtuální server WampServer, snímač barev ColorCop, IE 

Tester, Google Chrome, IE6-IE9, Mozilla Firefox a Opera. 

 

Použité knihovny a frameworky 

 Framework pro tvorbu základních webových stránek se správou (jehož jsem 

autorem) 

 PHP5 

 MySQL5 

 reCAPTCHA, PhpMailer, Thumbnail Class 

 JavaScript: JQuery, Carousel, DatePicker, FancyBox, PicLoader, TabSwtich, 

PassStrength, DDacordion, AToolTip, Tiny MCE 

 Ajax class, Google Maps API (V3), Google Translate API (V3) 

 

Při tvorbě jsem chtěl využít hodně Javascript tříd, které sice stránku zpomalují, ale 

dodávají stránce svěžest a pocit modernosti i přes relativně jednoduchý design. 
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4.5.  Technické řešení 

 

4.5.1. Programová část (kód) 

Jak již bylo popsáno v teoretických východiscích, existuje více cest pro realizaci 

webového portálu. Nakonec jsem pro samotnou realizaci portálu zvažoval více 

hotových frameworků, z nichž bych chtěl vyzdvihnout variantu frameworku od Davida 

Grudla – Nette. Výhodou využití Nette by bylo bezesporu velké množství funkcí a tříd 

včetně cashování obsahu a relativně dobrá dokumentace a podpora na fóru.  

Výsledným rozhodnutím bylo nakonec využít vlastního frameworku, který jsem 

zhotovil v rámci bakalářské práce. Předností tohoto frameworku byla jeho znalost 

(nechová se jako tzv. blackbox), volná rozšiřitelnost a optimální velikost (funkčnost) 

pro tento projekt. 

Framework je postaven na obdobné architektuře známého a populárního MVC modelu a 

využívá několika základních programovacích a značkovacích jazyků - značkovací jazyk 

XHTML ve starší verzi 1.0 Transitional, stylovací jazyk CSS ve verzi 2, XML a 

šablonovací jazyk XSL, programovací jazyk PHP5, databázový jazyk MySQL (součást 

PHP), JavaScript za využití frameworku jQuery. 

 

4.5.2. Doména 

Doména byla jasná téměř od počátku projektu. Domény „flatshare“ a „flatsharing“ 

s příponou „.com“ jsou obsazeny téměř všechny, i když bez obsahu, proto přišla na řadu 

varianta přípony „.eu“. Její nevýhodou je bezesporu nízká publicita a to zejména 

v zahraničí, mimo Evropu. Vzhledem k zažitosti domén „.cz„ a „.com„ v CŘ by se 

mohlo jednat zdánlivě o problém, který může být odstraněn stránce vyhledávání, kdy se 

jedná pouze o dobré provedení SEO analýzy a implementace jejich klíčových bodů. 

 

4.5.3. Hosting 

Webovou stránku, kterou jsem realizoval na frameworku, který jsem vytvořil v rámci 

bakalářské práce jsem hostoval u společnosti a-it.cz. Majitel webové stránky byl s tímto 

hostingem spokojen a stejně tak i majitelé dalších internetových stránek, které jsem 
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s pomocí tohoto frameworku realizoval a hostoval je u stejného provozovatele. Tato 

pozitivní zkušenost mne přesvědčila, a proto jsem se rozhodl projekt hostovat také u 

tohoto poskytovatele hostingu. 

  

Požadavky na hosting 

 Alespoň 2000MB volného místa k dispozici pro web 

 Podpora PHP 

 Podpora MySQL 5 

 Vlastní e-mailové schránky (POP3, SMTP) 

 Možnost vzdálené správy 

 Možnost správy přes webové rozhraní  

 Dostupnost zákazncké podpory 

 

4.5.4. Struktura portálu 

Portál je složen ze čtyř základních sekcí, z nichž nejdůležitějšími sekcemi jsou 

prohlížení nabídky a poptávky inzerátů. Funkčnost těchto dvou sekcí je víceméně 

shodná, pouze s rozdílem zobrazovaného obsahu rozdílného charakteru – 

nabídka/poptávka. 

Druhou nejdůležitější sekcí je sekce registrace a přihlášení. Zde dochází po registraci ke 

zpřístupnění uživatelské sekce, ve které může uživatel spravovat veškeré své inzeráty. 

Poslední sekcí je informativní sekce o projektu obsahující podmínky portálu a jeho 

poslání. 
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Obrázek 7: Struktura front-end [zdroj: vlastní návrh] 

 

4.5.5. Grafické zpracování – layout a barevné schéma 

Při grafickém zpracování webu jsem dbal zejména na jednoduchost grafiky a UX 

design, neboli User eXperience design. Tento druh designu lze v jednoduchosti popsat 

jako design, z kterého bude mít uživatel dobrý požitek, přičemž jsem se do tohoto 

modelu snažil zakomponovat zachování intuitivní ergonomie webu. 

Layout, neboli rozvržení prvků na stránce je zobrazen na následujícím obrázku za 

využití tzv. hypertextového modelu. Layout vychází také z UX designu. 
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Obrázek 8: Základní layout Flatsharing [zdroj: vlastní] 

 

Důležitým aspektem grafické realizace je zvolení barevného schématu. Ze zkušeností 

ohledně psychologie a z rešerší jsem dospěl k závěru zvolit jako základní barvy - 

modrou, oranžovou a bílou. Modrá by měla působit seriozním a uklidňujícím dojmem, 
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přičemž oranžová barva je kontrastním doplňkem k studené modré barvě. Některé 

důležité prvky na stránce jsou proto provedeny v oranžové barvě. K definování 

samotných odstínů jsem využil i nástroje pro definování doplňkových barev Color 

Scheme Designer (http://colorschemedesigner.com). 

 

 
 

Obrázek 9: Základní paleta barevného schéma [zdroj: colorschemedesigner.com] 

 

 
 

Obrázek 10: Hexadecimální zápis barev schéma [zdroj: colorschemedesigner.com] 

 
 
4.5.6. Moduly portálu a jejich vlastnosti 

Pro popis modulů vycházím s předchozího návrhu struktury portálu, který definuje 

základní části, které musí web obsahovat.  
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Staticko-dynamické části 

Portál musí jakožto nejjednodušší části obsahovat statické stránky, které jsou použity 

jako zdroj informací, které se tak často nemění. Jedná se zejména o poslání portálu, 

pravidla provozu, kontakty a jiné základní informace (např. FAQ – Frequentyl Asked 

Questions), které by mohly uživatele zajímat.  

Staticko-dynamická stránka není v případě tohoto projektu řešena jako plnohodnotná 

statická stránka, ale existuje její správa přes back-end prostředí. Její obsah je tedy 

načítán dynamicky, i když působí jako stránka statická. Jelikož portál nemá zatím 

implementováno tzv. cash obsahu, je tato stránka načítána vždy.  

 

Registrace a přihlášení 

Každý uživatel, který chce na stránku vložit inzerát (nikoliv prohlížet), se musí 

registrovat. Požadavkem na registraci je její jednoduchost, aby uživatele zbytečně 

nezdržovala a neodrazovala. Z tohoto důvodu obsahuje fáze regístrace pouze nejnutnější 

údaje, jako je login, e-mail, země původu, heslo a jeho potvrzení. Pro zabezpečení 

odesílacího formuláře jsem využil v současné době hodně využívanou knihovnou 

reCAPTCHA (je nutné přepsat kód z obrázku, než je formulář odeslán). 

 

Uživatelské prostředí 

Každý registrovaný uživatel získává přístup ke svému osobnímu účtu, ve kterém může 

spravovat kromě obecného nastavení profilu své inzeráty, zprávy.  

Účet je propojen s uživatelovým e-mailem, kam mu chodí upozornění na nové odpovědi 

na inzerát. Toto je do jisté míry bezpečnostní opatření, kdy je vyloženě na uživateli, zda 

chce s protějškem komunikovat přes portál nebo přes jiný osobní komunikační kanál. 

Uživatel je tak do jisté míry chráněn a je mu kladen důraz na nezveřejňování osobních 

informací. 

 

Vkládání inzerátů 

Vložení inzerátu je bezesporu nejdůležitější částí. Složitost tohoto modulu spočívá 

zejména v alokování nejdůležitějších parametrů, které může uživatel nabídnout. Některé 
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parametry jsou „strukturované“, aby bylo možné jednodušší vyhledávání inzerátů 

v databázi. Těmito parametry jsou lokace, typ nabízených prostor, vybavení nábytkem, 

cena, cena za služby, datum k nastěhování a délka pobytu Druhou skupinu tvoří 

samotné vybavení bytu, jako je balkón, obývací pokoj, internet, televize, ale i zahrada, 

společenská místnost, garáž apod. Vyhledání lokace je podpořeno Google Maps API, 

proto  

Speciální částí při vkládání inzerátu, typická pro flatsharing – sdílení bytu, je část 

s profilováním současně ubytovaných osob a požadavky na stranu poptávky. Tyto 

vlastnosti se týkají například kouření, zda má nově příchozí a stávající partnera, pohlaví, 

věk, zaměstnání, apod. 

Vkládání fotografíí je samozřejmostí, ale je omezeno pouze na 5 fotografií. Stejně tak je 

možné k inzerátu přidat vlastní popisek a titulek. 

Poslední částí je kontakt na uživatele, který je následně zobrazen pouze ostatním 

registrovaným a přihlášeným uživatelům. Avšak se uvádění kontaktu z bezpečnostních 

důvodů nedoporučuje – uživatele mohou komunikovat prostřednictvím zpráv v rámci 

portálu. 

 

Prohlížení inzerátů 

Inzeráty jsou primárně rozděleny do skupin podle lokace – stát – město. Toto základní 

rozdělení umožňuje rychlou přehlednost a vyhledání potřebného inzerátu. Skupiny do 

kterých je možno vkládat jsou rozšiřovány formou „suggest“ (v překladu „návrh“). 

Uživatel buď může vložit svůj inzerát do připravených měst, nebo do skupiny „ostatní“, 

případně sám odeslat návrh na založení nové skupiny. Tato skupina je pak automaticky 

vytvořena po určitém dosažení návrhů. 

Na stránce prohlížení inzerátů je kromě samotného výpisu řazeného dle data vložení 

inzerátu také mapa inzerátů (opět využití Google Maps API). V této mapě si může 

uživatel vybrat nabízené bydlení v jeho preferované oblasti (viz. následující obrázek). 
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Obrázek 11: Výpis inzerátů - Google Maps [zdroj: vlastní návrh a Google Maps] 

 
Výpis inzerátů poptávky je řešen stejným způsobem, akorát bez mapy lokací. Inzeráty 

jsou pouze rozděleny do jednotlivých skupin. 
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4.6.  Bezpečnost 

Tak, jako bylo popsáno jíž v teoretické části, současná doba vyžaduje díky zvyšující se 

internetové kriminalitě, jisté bezpečnostní postupy. Musí být zajištěna bezpečnost 

systému, co se samotného portálu týče, ale musí být také zavedeny určité provozní 

podmínky pro jeho uživatele. 

Technické zpracování bezpečnosti je samozřejmostí a tato úloha je kladena na část 

programátorskou, kde jsou zohledněny nejčastější typy útoků a možné hrozby. 

Koncepční pojetí bezpečnosti – procesy, postupy a pravidla webu jsou rozvrženy jak 

mezi technické řešení, tak je tato bezpečnost zakotvena i v podmínkách portálu. 

 
4.6.1.  Zabezpečení portálu 

Z kódového hlediska je portál psán tak, aby byl zabezpečen proti běžným hackerským 

útokům, jako je například SQL injection, SESSION hijacking a fixation. Základní 

stavební kámen je také již prověřen na svou odolnost a spolehlivost díky jeho využití na 

několika webových stránkách v průběhu uplynulého jednoho a půl roku.  

Zabezpečení portálu z  analytického pohledu, vychází ze zaběhnuté struktury, kdy je 

většina formulářů a dalších interaktivních zpřístupněna po přihlášení uživatele ke svému 

účtu.  

I když nejsou na webu vyžadovány citlivé osobní údaje, musí být zabezpečen i přístup 

do databáze, kde se informace o uživatelích a inzercích ukládají. S údaji by měly být 

zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 
4.6.2. Podmínky portálu 

Jelikož se jedná o službu, která zprostředkovává vzájemnou interakci uživatelů, je 

důležité definovat podmínky portálu, které usměrňují uživatele, popisují co je a co není 

povoleno. Hlavním důvodem je především ochrana uživatelů serveru a ochrana jeho 

provozovatele. Samotné podmínky obsahují i zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů. 

Podmínky portálu jsou uvedeny v příloze dokumentu. 
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4.7.  Grafika 

Na následujícím obrázku je vidět výsledný grafický návrh (v tomto případě pro výpis 

inzerátů). Design vychází z hypertextového modelu a barevného schématu uvedeného 

v kapitole „4.5.5. Grafické zpracování – layout a barevné schéma“.  

Horní část stránky obsahuje logo, které je velice jednoduché, ale také lehce 

zapamatovatelné. Ústřední částí loga je ikona, která je následně použita i ve stránce. 

Symbol domečku tak může reprezentovat samotný Flatsharing. V pravé části hlavičky 

je vidět jazykový panel. Stránka je dle původní analýzy vytvořena ve dvou 

plnohodnotných mutacích, je však k dispozici i speciální Google Translate API pro 

překlad do dalších jazyků, které jsem doporučil v analytické části 

Střední modrý pruh skrývá prostor pro animaci, kde se mění obrázky buď podle odkazů 

na stránce, nebo například novinky na portálu.  

V pravé části stránky je vidět volné místo, které je vyhrazeno především pro reklamní 

účely. 

 

Obrázek 12: Grafický vzhled Flatsharing [zdroj: vlastní] 
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4.8.  Administrace portálu - back-end 

Pro správu webu slouží administrátorské rozhraní, ve kterém je možné spravovat 

články, fotogalerie, média, a další moduly stránky. Oproti původní správě frameworku 

bakalářské práce je přidána sekce pro samotnou správu inzerátů. Jedná se zejména o 

správu inzerátů (zobrazování, mazání), vkládání měst a států (dle návrhů uživatelů). 

Správa také umožňuje v případě nutnost základní správu uživatelských účtů. 

 

 
Obrázek 13: Administrace webu [zdroj: vlastní, administrační sekce] 
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4.9.  SEO 

SEO neboli Search Engine Optimization – Optimalizace pro vyhledávače je velice 

diskutovanou oblastí webové tvorby. Dá se říci, že správně aplikované postupy SEO 

mohou ušetřit velké finanční výdaje na reklamu. Proto i v praktické části jsem dbal 

důraz na základní  

Struktura kódu a sémantika byla již součástí řešení bakalářské práce – frameworku, ze 

kterého vycházím. Využití XSL šablon zajišťuje čistotu kódu, osvědčený způsob 

využívaných tagů kódu HTML a vyplnění jejich atributů zajišťuje pečlivě připravený 

kód pro roboty fulltextových vyhledávačů.  

Duplicita URL je ošetřena pomocí souboru .htaccess.  

Validita kódu je samozřejmostí – zvolil jsem Document Type Definiton: XHTML 1.0. 

Transitional.  

Je dobré mít vhodně vyplněné veškeré použité meta tagy, zejména pak title, description, 

keywords .  

Se spuštěním portálu je určitě nutné vybudovat velké množství zpětných linků a 

vytvořit samotný obsah – inzeráty. 
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4.10. Marketing 

V této kapitole bych chtěl nastínit základní marketingové kanály, které je možno využít 

pro prezentaci portálu. 

  

4.10.1. Marketingové kanály 

Opět jak již bylo zmíněno výše, pro prezentaci projektu Flatsharing je více cest a to 

nejen v on-line a jiné elektronické podobě. Veškeré distribuční kanály je opět možno 

šířit v mnoha jazykových mutacích (především u studentských magazínů a fóra).  

 

 SMM (Social Media Marketing – Facebook, Google+) 

 Audiovizuální prezentace 

 Letákové kampaně na VŠ (letáky k vytisknutí i pro zahraničí) 

 Studijní oddělení na VŠ (především zahraniční oddělení) 

 Studentské magazíny a noviny 

 Fóra o ubytování 

 Virální marketing 

 Kontakty v zahraničí (převážně studenti na zahraničních vysokých školách) 

 Uživatelé CouchSurfing 

 

Pro marketing jsou do začátku nejdůležitějšími kanály bezesporu Facebook a kontakty 

v zahraničí z důvodu jejich jednoduché realizovatelnosti a zavedení. V další vlně budou 

osloveny studijní oddělení vybraných VŠ (ČVUT, VUT Brno, Masarykova Univerzita, 

Karlova Univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve 

Zlíně, Univerzita Pardubice, Vysoká škola báňská v Ostravě, Vysoká škola 

polytechnická v Jihlavě, Univerzita Hradec Králové, díle vysoké školy v Liberci, Plzni) 

a studentské magazíny, především magazín Studenta (studenta.cz) a jiné e-ziny a 

časopisy. Jako třetí by měly být osloveny kontakty ze zahraničí (především studenti ze 

studijního pobytu ve Finsku na škole vysoké škole aplikovaných věd - Laurea) – osobní 

kontakty a kontakty ze severu CouchSurfing.org. 
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Marketingové kanály by měly ze začátku přispět k dobré reputaci portálu a podpořit tak 

šíření povědomí o existenci Flatsharing mezi lidmi.  

Chtěl bych zejména vyzdvihnout potenciál virálního marketingu realizovaného 

prostřednictvím audiovizuálního snímku. Tento způsob bývá velice účelný a zdánlivě 

banální myšlenka může zapříčinit velké ohlasy – viz. virální kampaň v USA14 

„Whopper Sacrifice: Ditch 10 Friends, Get a Free Whopper“15 realizovaná společností 

Burger King v roce 2009. Hlavním sloganem byl text „Friendship is strong, but the 

Whopper si stronger.“ (pozn.: Whopper je druh hamburgeru od společnosti Burger 

King.). Využití virálního marketingu by mohl být jednoduchý a rychlý způsob pro 

rozšíření Flatsharing mezi uživatele, i když je nabízený produkt velice specifický. 

 

Analytické nástroje  

Pro řízení projektu je dobré vybrat podpůrné nástroje, které nám umožní zobrazit 

statistiky a přehledy návštěvnosti a chování uživatelů. K takovéto analýze je dobré 

použít například nástroj Google analytics, který umožňuje vytvářet přehledy a sledovat 

kampaně. 

Google analytics je nástrojem, který nám dokáže nejen analyzovat návštěvnost a zdroje, 

odkud k nám návštěvníci chodí, ale dokáže ušetřit i náklady a vynakládat je efektivněji 

– což je i jeden z bodů strategie. Je to nástroj pro marketing, který může na základě 

získaných informací lépe cílit reklamu anebo zjistit, jaký efekt daná reklama má/měla. 

  

                                                
14 JEŠÁTKO, V. Komunitní marketing [online]. 
15 SOGOODBLOG. Whopper Sacrifice: Ditch 10 Friends, Get a Free Whopper [online]. 
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4.11. Budoucí vize portálu Flatsharing 

Pokud by došlo k uchycení portálu Flatsharing na trhu, tj. získal by očekávané přístupy 

dle prognózy a to nejen v ČR, ale i v zahraničí, mohlo by dojít k vytvoření mobilních 

aplikací pro platformy Apple, Windows, Android a BlueBerry. Zdroje pro financování 

vytvoření těchto aplikací by byly získány ze zisku, který by mohl být vyšší vlivem 

dosažení větší vyjednávací síly se zájemci o pronájem reklamních ploch na portálu. 

Projekt by mohl získat vlastnosti a podobu sociální sítě, která by měla za úkol kromě 

poskytování informací o ubytování, také poskytování informací o oblasti a regionu, ve 

kterém uživatel ubytování požaduje. Dalšími funkcemi by mohla být nabídka 

nejbližších stravovacích, kulturních, sportovních a jiných zařízení a akcí. Tyto nové 

vlastnosti by přinesly také nové zdroje zisku. 

Po technické stránce, by v budoucnu měl být zaveden zabezpečený „https“ přístup do 

uživatelské sekce pro zajištění větší ochrany uživatelů. V současné době nebylo 

zavedeno cashování obsahu (vyjma serverového řešení cashování SQL dotazů), které by 

mělo být v průběhu roku také zavedeno. 

Obecně lze říci, že hlavním cílem v budoucnu Flatsharing je zvýšení jeho popularity 

s orientací na uživatele (přívětivost, ovládání, funkce, atd.). Druhořadým cílem, který by 

měl postupovat kupředu ruku v ruce s hlavním cílem je zvýšení zisků plynoucích 

z provozu serveru a účelnější nakládání v oblasti marketingu. Tak jako je stanoveno 

v úvodní části práce – vyšší cíl a záměr projektu. 
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ZÁVĚR 

Na závěr bych chtěl především zhodnotit dosažení stanovených cílů v první kapitole. 

Cíl projektu jako takového a diplomové práce se liší v tom, že cílem diplomové práce je 

realizace pouze analýzy proveditelnosti a realizace portálů po celkové technické stránce 

(layout a grafický vzhled, programová část – kód, zajištění hostingu). Naproti tomu cíl a 

záměr projektu sahá výše a představuje snahu o dosažení zavedenosti renomovaného a 

prosperujícího portálu. Tento úkol je tzv. „běh na dlouhou trať“, ale jej třeba zkrátit na 

minium vynaložené energie, finančních zdrojů a minimum času. 

Vypracování hlavní – programové části a analýza byly provedeny vlastními silami, a 

proto bylo možno ušetřit finanční náklady za tyto velice důležité části ve vývoji. Avšak 

je nezbytně nutné počítat i s náklady, které nebyly skutečně vynaloženy. V mém případě 

tyto dvě fáze při stanovení hodinové mzdy (čisté) vyšly na 113 500Kč (cca 159tis. Kč 

hrubá mzda a 213tis. Kč superhrubá mzda, v souladu se zákonem o daních z příjmu 

v platném znění). Hosting a doména nejsou natolik obtížným krokem a proto jsou též 

realizovány. Sepsání podmínek pro prvotní spuštění bylo také nezbytné a přispělo 

k utvoření bližší představy o bezpečnosti portálu, zejména pak z pohledu celé koncepce. 

Utvořením těchto základních úkolů jsou dodrženy náležitosti klíčových činností 

z tabulky v kapitole „Záměr a cíl“ a portál je v podstatě připraven ke spuštění. 

Nastínění marketingové vize, respektive komunikačních a marketingových kanálů 

zasahuje již do vyšších vrstev realizace, ale je dobré mít již jistou představu o jejich 

fungování a využívání před spuštěním portálu, proto jsou v závěru práce také 

zpracovány. 

V budoucnu bude třeba portál neustále udržovat a doplňovat nové funkce do jeho 

portfolia.  

Portál je zejména přínosem pro inzerenty, ale pokud by sledoval předpokládaný vývoj, 

mohl by se stát jistým podnikatelským záměrem. Obor nemovitostí je velice lukrativní a 

ožehavé téma, tudíž je i tento web možným východiskem pro budoucí projekty v této 

oblasti. 
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PŘÍLOHY 

 

Podmínky portálu 

 

Uživatelé a inzerce 

1. „Uživatelem“ se stává každý návštěvník Flatsharing.eu (dále jen Služba), který 

prostřednictvím svého prohlížeče zobrazuje stránky Služby, nebo jinak přistupuje k 

datům na Službě umístěným. 

2. Používáním Služby potvrzuje uživatel souhlas s podmínkami portálu. 

3. Registrovaný Uživatel poskytuje přesné osobní údaje. 

4. Za "Příspěvek" se považuje každá informace vložená do Služby Uživatelem.  

5. Uživatelské Příspěvky vyjadřují názory a poskytují informace, pouze jejich autorů a 

nevyjadřují názory Provozovatele. Provozovatel neručí za pravdivost údajů 

prezentovaných v Příspěvcích.  

6. Uživatelé jsou zodpovědní za veškeré své jednání. Provozovatel Služby nenese 

odpovědnost za případná poškození a újmy způsobené chováním Uživatelů.  

7. Všechny napsané Příspěvky se stávají okamžikem jejich vložení do Služby 

majetkem Provozovatele a jejich autor tím předává následující práva k těmto 

Příspěvkům a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o 

právu autorském: používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně 

vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet 

nebo prodávat jakékoliv takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, 

sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoliv předchozích 

práv udělených ve vzathu k těmto příspěvkům. 

8. Provozovatel má právo vymazat jakýkoliv Příspěvek, který je očividně v rozporu se 

zákonem, dobrými mravy, nesouvisí s tématem, nebo by mohl jinak narušit kvalitu 

Služby. 

9. Autoři inzercí, zpráv, apod. jsou zodpovědní za vlastní uvedené názory a jejich 

soulad se zákony ČR. Provozovatel nenese zodpovědnost za jejich obsah. 

10. Vkládání inzerátů smí provádět pouze majitelé inzerovaných (nabízených prostor), 

případně pověřené osoby se souhlasem majitele inzerovaných prostor. 



 
 

11. Vložené inzeráty nesmí být vkládány ve jménu realitních společností a nesmí 

s nimi nijak souviset. 

12. Služba slouží výhradně ke zprostředkování inzerce ubytování. 

 

Bezpečnostní pokyny pro uživatele 

1. Uživatel musí chránit své registrační údaje pro přístup do Služby a nesmí je nikdy 

nikomu poskytovat. Pro odhlášení využije tlačítka odhlášení a ukončí webový 

prohlížeč.  

2. Uživatel musí chránit své registrační údaje pro přístup do Služby a nesmí je nikdy 

nikomu poskytovat. Pro odhlášení využije tlačítka odhlášení a ukončí webový 

prohlížeč.  

 

Autorská práva a duševní vlastnictví 

1. Každý uživatel může vytvářet tiskové kopie obsahu Služby a může obsah 

zobrazovat pouze pro své soukromé účely. 

 

Obchodní sdělení 

1. Na Váš kontaktní e-mail mohou být zasílány obchodní sdělení a informace ze 

serveru Služby. Odhlášení odběru těchto obchodních sdělení je možné dle pokynů 

uvedených v registračním e-mailu. 

 

Ochrana osobních údajů 

1. Údaje poskytnuté uživatelem budou využívány výlučně pro inzerci prostřednictvím 

Služby a úkony s tím spojené. Některé údaje mohou být použity pro vytváření 

statistik. 

2. S osobními údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů. 

 


