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Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem internetových stránek pro soukromé 

hodinářství. Na stručný teoretický základ navazuje praktická implementace konkrétního 

návrhu  řešení.  Obsahuje  nejen  vlastní  realizaci  webu,  ale  i  rozložení  obsahu 

nebo ukázku vzhledu. Výsledný web je vhodný k reálnému nasazení,  v závěru práce 

jsou  uvedeny návrhy na možná zlepšení či rozšíření.

Abstract

This  bachelor  thesis  deals  with  design  websites  for  private  watchmaker's. 

In a brief  theoretical  background followed by a  practical  implementation  of  specific 

design solutions. Contains not only the proper execution site, but also the distribution 

of content or sample design. The resulting site is suitable for real applications, at the end 

of the work includes suggestions for possible improvements and extensions.
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1 ÚVOD

Internet patří bezpochyby k jedné z mnoha věcí, se kterou se setkal každý z nás, 

ať už v jakékoli podobě. Samotný Internet netvoří pouze internetové stránky samotné, 

ty pouze  zapadají  do  složité  struktury  zařízení  a  programového  vybavení,  které  jej 

utvářejí do výsledné podoby.

Téma návrh internetových  stránek jsem si  pro svou bakalářskou práci  vybral 

především ze zájmu o tento obor a také abych ukázal, že kvalitní internetová prezentace 

lze  udělat  jednoduchým  způsobem,  který  nijak  neovlivní  výslednou  funkcionalitu 

internetových  stránek,  neboli  webu.  V  dnešní  době  existuje  nespočet  společností 

poskytujících  tzv.  webhosting,  tedy  službu,  která  každému  nabízí  určitý  prostor 

na internetovém serveru pro využití  právě pro prezentaci internetových stránek nejen 

pro  firemní,  ale  i  pro  soukromé  účely.  Pak  už  stačí  jen  libovolný  textový  editor 

a internetový  prohlížeč,  a  kdokoli  může  proniknout  do  světa  Internetu  svou  vlastní 

webovou prezentací.

Počet  domácností  připojených  k  Internetu  se  za  posledních  pět  let  téměř 

ztrojnásobil,  výsledkem  čehož  bylo  masivní  využívání  Internetu  k  elektronickému 

obchodování, e-commerce. Mnoho společností  se vydalo tímto směrem, některé mají 

dokonce „pouze“ elektronickou podobu. Význam Internetu se tak dostal na zcela novou 

úroveň, kterou dnes již považujeme za zcela běžnou.

První část této práce obsahuje teoretický základ, který je potřebný k porozumění 

navrhovaného řešení, popis používaných technologií a současných trendů. V druhé části 

analyzuji současnou situaci. Třetí část pak obsahuje detailní popis návrhu řešení daného 

problému, postup řešení i praktické ukázky výsledného návrhu.
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2 CÍL PRÁCE, VYMEZENÍ PROBLÉMU

Tato  bakalářská  práce  se  zabývá  návrhem stránek pro  soukromé hodinářství. 

Hodinářství dosud žádné internetové stránky nemá, jedná se tedy o velký krok směrem 

ke  zvýšení  propagace  prodejny.  Podle  představ  majitele  by  se  mělo  jednat 

o jednoduchou  prezentaci  hodinářství,  obsahující  stručné  informace  o  prodejně, 

nabízeném zboží a službách, kontaktu a podobně.

Cílem  této  práce  je  tedy  vytvořit  jednoduchou  internetovou  prezentaci, 

která bude  poutavá,  přehledná,  snadno  ovladatelná  a  intuitivní.  Tento  web  bude 

realizován pomocí současných technologií, které zajistí požadované vlastnosti.

Dílčím  cílem  je  navrhnout  strukturu  webu  tak,  aby  se  návštěvník  snadno 

orientoval a jednoduše získal přesně ty informace, které hledá.
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE

3.1 Pojem Internet

Definovat slovo Internet není tak snadné, protože každý si pod tímto pojmem 

představuje  něco  jiného  a  každé  vysvětlení  je  více  či  méně  odlišné.  Nejkratší, 

nejpřesnější a nejvýstižnější definice by mohla znít jednoduše „síť sítí“, kterou Internet 

doopravdy je.

Slovo internet pochází z původně latinské předpony inter  (mezi) a anglického 

slova net (network, síť). Původně to bylo označení pro jednu síť připojenou k Internetu, 

postupem času však docházelo k zobecňování tohoto pojmu a dnes se slovem Internet 

označuje celá síť. Rád bych upozornil, že se je jedná o unikátní a zatím jediný systém 

tohoto druhu na celém světě. Proto informace typu „Dva internety za cenu jednoho“, 

kterou šíří  do světa  jeden z nejmenovaných mobilních  operátorů,  je silně zavádějící 

a dělá tak z běžných, informaticky nevzdělaných  uživatelů Internetu „pablby“. [32]

3.1.1 Z historie Internetu

Jeden  z  nejznámějších  základních  kamenů  Internetu  je  bezesporu  agentura 

ministerstva  obrany  USA s  názvem  ARPA (Advanced  Research  Projects  Agency), 

která  byla  založena  v  roce  1958  a sloužila  především  k  speciálnímu  výzkumu 

(počítačovému).  V  roce  1969  byla  vytvořena  experimentální  síť  ARPANET,  která 

obsahovala 4 uzly, což byly vlastně počítače, umístěné na různých místech v USA.

Do  poloviny  osmdesátých  let  se  internet  prakticky  nerozvíjel,  byl  využíván 

především vládními a vojenskými organizacemi. V roce 1983 vznikl protokol TCP/IP 

(Transmission  Control  Protocol/Internet  Protocol), o rok  později  bylo  k  Internetu 

připojeno „pouhých“ 1000 počítačů a v roce 1992 tento počet překročil jeden milion 

připojených počítačů. [20]

Počet uživatelů internetu začal exponenciálně narůstat:

• Rok 1996 – 55 milionů uživatelů
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• Rok 2000 – 250 milionů uživatelů

• Rok 2003 – 600 milionů uživatelů

• Rok 2005 – 900 milionů uživatelů

• Rok 2006 – vice než miliarda uživatelů

• Rok 2009 – přes 1,8 miliardy uživatelů1 [22]

3.1.2 Princip fungování Internetu

Pro komunikaci v Internetu slouží především protokol TCP/IP, který představuje 

obecně sadu protokolů pro komunikaci v počítačové síti. Tato komunikace je rozdělena 

do několika vrstev, které si vzájemně předávají informace. Protokol TCP/IP se skládá 

ze čtyř vrstev:

• vrstva  síťového  rozhraní –  nejnižší  vrstva,  představuje  fyzické  přenosové 

médium a spojení mezi dvěma uzly

• síťová vrstva – zabezpečuje předávání paketů a jejich směrování - definuje tzv. 

IP  adresy (viz  dále),  které  umožňují  jednoznačnou  identifikaci  připojeného 

zařízení v síti (protokol IP)

• transportní  vrstva -   zabezpečuje  bezchybný  přenos  dat  mezi  dvěma body, 

přizpůsobuje chování  sítě podle potřeb aplikace,  poskytuje  transportní  služby 

(protokol  TCP –  spojovaný,  spolehlivý,  protokol  UDP –   nespojovaný, 

nespolehlivý)

• aplikační vrstva – vrstva pro aplikace, převážně HTTP -  HyperText Transfer 

Protocol (viz dále) [8]

1 Nejnovější dostupná data (k 31. 12. 2009) uvádějí číslo 1 802 330 457 uživatelů Internetu,  zdroj: 
http://www.internetworldstats.com/stats.htm

-13-



IP Adresa.  Každé zařízení (nejčastěji PC, router) připojené do sítě (Internetu) 

má  svoji  unikátní  IP adresu.  Tato  IP  adresa  se  skládá  z  32  bitového  čísla,  které  je 

rozděleno na čtyři části po osmi bitech, které jsou odděleny tečkou. Taková adresa pak 

může  být  např.  147.229.123.161.  V současné  době  se  pozvolna  přechází  na  adresy 

dlouhé 128 bitů, protože 32 bitové adresy jsou již vyčerpány.

DNS (Domain Name Service) je služba, která zajišťuje převod IP adres na tzv. 

doménová jména a zpět. Systém doménových jmen byl založen zejména z praktických 

důvodů,  aby si  uživatel  nemusel  pamatovat  IP  adresu  každého  serveru  (internetové 

stránky),  na  který  chce  přistupovat.  Návštěvník  internetových  stránek  Fakulty 

podnikatelské  si  mnohem  lépe  zapamatuje  adresu www.fbm.vutbr.cz,  než  například 

147.229.123.161.

HTTP.  Tento protokol je založen na principu dotaz – odpověď, kdy uživatel 

prostřednictvím  internetového  prohlížeče  pošle  dotaz  serveru,  který  mu  odpoví 

výsledkem dotazu a  následně zašle  požadovaná data.  HTTP je bezstavový protokol, 

takže  neuchovává informace o předchozích  dotazech.  Jednotlivé  dotazy tedy nemají 

žádnou souvislost. U složitějších procesů je však toto uchovávání informací nezbytné, 

a proto byl tento protokol rozšířen o tzv.  Cookies –  (koláčky), malé textové soubory, 

pomocí kterých si server uchovává potřebné informace přímo v počítači uživatele. [38]

3.1.3 Služby Internetu

Díky Internetu můžou jeho uživatelé využívat také mnoha služeb, které nabízí. 

Tyto  služby  jsou  obecně  zajišťovány  pomocí  počítačových  programů,  které  spolu 

navzájem komunikují přes konkrétní protokoly.

Jako základní služby Internetu můžeme považovat:

• WWW – World Wide Web (viz kapitola 3.1.4)

• E-mail – Electronic mail (elektronická pošta), jedná se o přenos zpráv pomocí 

komunikační sítě - Internetu. Některé e-mailové systémy jsou omezeny pouze 
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na jeden počítačový systém nebo síť,  ovšem existují  i  brány,  které  umožňují 

odesílat  a  přijímat  elektronickou  poštu  kdekoli  na  světě.  Jedná  se  o  velmi 

rychlou,  spolehlivou a flexibilní službu, která kromě zasílání zpráv umožňuje 

také  posílání  jiného  multimediálního  obsahu,  jako  jsou  obrázky,  videa 

a podobně.  E-mail  používá  pro  přenos  zpráv  protokol  SMTP (Simple  Mail 

Transfer  Protocol,  jednoduchý  protokol  pro  přenos  pošty).  K  prohlížení 

elektronické schránky může uživatel použít také protokoly  POP3 (Post Office 

Protocol version 3) a IMAP (Internet Message Access Protocol). [29]

E-mail ≠ email. Ačkoli tyto pojmy vypadají v podstatě stejně, v českém jazyce 

je mezi nimi velký rozdíl! Email [emajl] označuje především barvu, smalt nebo 

také zubní sklovinu, takže spojení s elektronickou poštou je irelevantní.

• IM – neboli Instant Messanging, jedná se o zkratku pro on-line komunikaci 

dvou  a  více  lidí  pomocí  konkrétního  protokolu  –  typicky  Jabber,  ICQ 

a podobně.

• VoIP –  Voice  over  Inernet  Protocol,  využíván  především  pro  přenos 

digitalizovaného hlasu prostřednictvím Internetu.

• FTP –  File  Transfer  Protocol, je  služba  pro  přenos  souborů  pomocí  FTP 

protokolu.

• DNS – systém doménových jmen.

• Vzdálené  připojení  k  počítači,  především  pomocí  protokolu  telnet,  SSH 

(Secure Shell) a VNC (Virtual Network Computing). [43]

3.1.4 World Wide Web

Také  WWW,  W3  nebo  jednoduše  web,  znamená  v  překladu  „celosvětově 

rozšířená pavučina“ a je to vlastně označení pro soustavu hypertextových dokumentů 

a aplikací internetového protokolu HTTP. 
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Tento web pak můžeme charakterizovat několika základními rysy:

• distribuovaný –  tedy  vytvořen  za  pomocí  velkého  množství  nezávislých 

jednotek

• heterogenní – neboli fungující na více různých platformách

• dynamický – neustále dochází k nekontrolovatelným změnám

• orientovaný na dokumenty – dokument je základní datovou jednotkou webu 

[27]

Pojem web se také často používá pro označení konkrétní internetové stránky, 

neboli  soustavy  hypertextových  dokumentů  na stejném  serveru.  Tyto  dokumenty 

nemusí být nutně textové nebo hypertextové soubory, dokumentem může být například 

obrázek, zvuk, video, různé programy a mnoho dalšího. Množina dokumentů, které jsou 

zpravidla umístěny na stejném hostiteli a jsou propojeny do jednoho logického celku 

se nazývá webové místo, website. [49]

Jednotlivé  dokumenty  jsou  pak  identifikovány  pomocí  tzv.  URI (Unified 

Resource Identifier – jednotný identifikátor zdroje dokumentu). Jednotný proto, že má 

jednoznačně definovanou strukturu, celá adresa URI pak přesně specifikuje konkrétní 

soubor,  který  je  požadován.  Někdy se  také  pro  toto  označení  používá  termín  URL 

(Uniform  Resource  Locator), který však popisuje pouze způsob, kterým se lze dostat 

ke zdroji. Nicméně se tyto termíny často zaměňují. [39]

Typický tvar URI pak vypadá například takto:

http://www.vutbr.cz/data_storage/multimedia/video/pribehy_v
ynalezu.mpg

Tato adresa je pak složena s následujících částí:

• http: protokol, který se používá (služba WWW)
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• www.vutbr.cz jméno hostitele

• data_storage/multimedia/video cesta k dokumentu

• pribehy_vynalezu.mpg název dokumentu

3.1.5 W3C consorcium

World  Wide  Web  Consorcium je 

mezinárodní společenství, jehož cílem je vyvíjet 

webové standardy. Posláním W3C je tedy využití 

plného potenciálu webu, a to vývojem protokolů 

a  směrnic,  které  dlouhodobý  růst  webu  zajistí. 

Snaha W3C je, aby veškeré výhody webu byly dostupné všem lidem, a to bez ohledu na 

jejich hardwarové či softwarové vybavení, síťovou infrastrukturu, rodný jazyk, kulturu, 

geografickou polohu nebo fyzické či  duševní schopnosti.  Tím se W3C liší  například 

od Microsoftu,  jehož  snahou je  vytvářet  si  vlastní  „standardy“,  které  ovšem fungují 

pouze díky jeho „speciálnímu“ softwaru a nijak jinak.

V dnešní  době však existuje  mnoho různých  typů  zařízení,  které  mohou mít 

přístup k webu, a proto je nesmírně důležité, aby jeho struktura byla jednotná a každé 

připojené zařízení tak mohlo najít přesně to, co potřebuje a s minimálními požadavky 

na softwarové nebo hardwarové vybavení. [40]

3.2 Webdesign, layout stránek

3.2.1 Webdesign

Webdesign neboli  návrh  webové  stránky  lze  považovat  za  počátek  vzniku 

každého nového webu. Autor jakékoli stránky si nejprve musí položit otázku, co vlastně 

na svém webu chce mít,  jak by jeho stránka měla  vypadat  a kde by se na ní  měly 

vyskytovat jednotlivé prvky obsahu. Tento návrh struktury a vzhledu je pak realizován 
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pomocí nejrůznějších technologií,  které ve výsledné podobě určují grafickou podobu 

(layout) celého webu.

Aby se uživatelé na web rádi vraceli, je třeba je zaujmout. Zajímavý webdesign 

není jednoznačný, protože každému uživateli se může líbit něco jiného, a to co se líbí 

jednomu, se nemusí líbit druhému ... [36]

Obecně však existuje několik kritérií pro úspěšnost celého webu:

• nápaditý a kreativní webdesign

• webdesign by měl vypadat profesionálně do každého detailu, měl by být vkusný 

a barevně sladěný

• rozložení stránky by mělo být jednoduché, přehledné a ergonomické

• navigace  a  struktura  stránek by měla  směřovat  od obecného ke konkrétnímu 

obsahu

• webdesign by měl být optimalizován pro různá prostředí (prohlížeče, operační 

systémy, rozlišení obrazovky, uživatelské nastavení)

3.2.2 Layout stránky

S  webdesignem  souvisí  také  layout  stránek,  který  představuje  samotné 

rozložení a vizuální organizaci celé stránky. Tuto stránku člení na jednotlivé logické 

celky, a těm určuje i jejich pozici, tedy umístění na stránce. Cílem layoutu stránky není 

jen vizuální přitažlivost, ale i přehlednost a snadnost použití. 

Základním kamenem layoutu je pozice a velikost stránky v prohlížeči. Ačkoli 

převládá rostoucí trend ve zvyšování  používaného rozlišení (Příloha 2), je třeba brát 

také  v  úvahu  nejen  osobní  počítače,  ale  i  laptopy  nebo  netbooky2,  které  používají 

většinou menší displeje a tím i menší rozlišení.

2 Počítač menší než laptop, který je určen především ke snadnému přístupu na Internet
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Většina kvalitních moderních stránek využívá tzv. sloupcového layoutu. Hlavní 

obsah  stránky je  doplněn jedním nebo dvěma  sloupci  (na  jedné  nebo  druhé straně, 

případně na obou stranách),  které obsahují doplňující  prvky obsahu, jako jsou různá 

menu, podmenu a podobně. Menu lze také umístit například do záhlaví stránky a využít 

tak  celou  šířku  stránky  pro  vlastní  obsah.  Možnosti  jsou  různé,  v  praxi  se  často 

kombinují,  upravují  a  různě  modifikují,  takže  záleží  na  autorovi  stránek,  jakou 

výslednou podobu nakonec zvolí (Příloha 3). [7]

3.3 Optimalizace

Optimalizace  webu  je  další  důležitou  součástí,  kterou  by  žádný  autor 

internetových  stránek neměl  podceňovat.  Můžeme ji  rozdělit  na  několik  částí  podle 

toho, jakou konkrétní optimalizaci autor provádí. Obecně je potřeba se nejprve zamyslet 

nad tím, pro koho je vlastně stránka určena, kdo budou jejími nejčastějšími návštěvník 

a potom teprve učinit příslušné kroky k tomu, aby bylo co možná nejvíce návštěvníků 

maximálně spokojeno.

3.3.1 Optimalizace pro prohlížeče

Optimalizace pro prohlížeče je asi nejvýznamnější, protože návštěvníci stránek 

nepoužívají  pouze  jeden  prohlížeč,  ale  celou  řadu  různého  softwaru,  který  nemusí 

pokaždé zobrazit jednu stránku vždy stejně. 

Následující  graf  (Graf  1)  zobrazuje  procentní  zastoupení  nejpoužívanějších 

prohlížečů.  Je  patrné,  že  přibližně  80  %  uživatelů  internetu  používá  Firefox 

nebo Internet  Explorer  (IE),  zbylých  20  %  pak  pokrývají  ostatní,  méně  používané 

prohlížeče.

Optimalizace  by  tedy  měla  proběhnout  minimálně  pro  Firefox  a  IE. 

Optimalizace pro ostatní prohlížeče není až tak zásadní, vzhledem k tomu, že ve většině 

případů zobrazí stránku v podstatě stejně, jako ty nejpoužívanější.
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3.3.2 Optimalizace pro uživatele

Uživatelů  je  na  Internetu  mnoho  různých  typů,  lišících  se  například  věkem, 

pohlavím, národností, vzděláním, zájmy, koníčky ... navrhnout stránky tak, aby se líbily 

každému, je prakticky nemožné. Existuje však několik obecných parametrů, které potěší 

všechny a nikomu nebudou na obtíž. Jedním z nich může být například jednoduchost 

nebo přehlednost  stránky.  Uživatelé  Internetu  se rádi  vracejí  na stránky,  kde snadno 

a rychle našli informace, které hledají, a to s minimálním úsilím a nutností přemýšlet.

 

3.3.3 Optimalizace výkonu

Tento  druh  optimalizace  zabezpečuje  především  zkutečnost,  aby  návštěvník 

webu  nestrávil  příliš  dlouhý  čas  čekáním  na  načtení  obsahu  stránky.  Největším 

problémem se tak  stává  samotná  grafická  úprava  webu,  která  může  načtení  stránky 

značně  zpomalit.  Ovšem  i  tato  situace  má  řešení,  které  nijak  neovlivní  funkčnost 

ani informační  hodnotu  stránky,  naopak  přispěje  k  její  jednoduchosti  a  zkrátí  dobu 
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Graf 1: Zastoupení prohlížečů, březen 2010

Zdroj dat: http://www.w3schools.com/browsers
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načítání na minimum. Jedná se o nejrůznější grafické úpravy stránek, jako jsou obrázky 

na pozadí nebo různá menu, které lze nahradit barvou, menším obrázkem nebo jiným, 

vhodnějším formátem obrázku.

Možným řešením je nepoužívat příliš mnoho obrázků na jedné stránce, případně 

je nahradit  miniaturami,  které  slouží  jako  jakýsi  náhled  vlastního  obrázku.  Dále 

obrázky, které se skládají z jednoho opakujícího se motivu (různé pruhy, čáry, mozaiky) 

nahradit pouze jedním, a ten zobrazit několikrát na požadovaném místě.

3.3.4 SEO

SEO neboli  Search  Engine  Optimalization (optimalizace pro vyhledávače)  je 

činnost, při které dochází k optimalizaci webových stránek tak, aby byly přívětivější 

pro vyhledávače.  Výsledkem  této  činnosti  je  potom  vyšší  pozice  ve  výsledcích 

vyhledávání.  SEO je  považováno za  technickou  část  webového marketingu,  protože 

pomáhá při  propagaci  webových  stránek,  při  které  je ovšem nutná alespoň základní 

znalost HTML.

Ačkoli  je  SEO mocný  prostředek  pro  dosahování  vyšších  pozic,  nikde  není 

zaručeno, že automaticky dojde k nejvyššímu hodnocení, i když budou splněny všechny 

základní předpoklady. Někdy stačí udělat obecné SEO a nejvyšší místa jsou zaručena 

(obvykle stránky obsahující poměrně vzácná klíčová slova), ve většině případů je však 

nutné věnovat  SEO hodně času a úsilí,  aby se internetová stránka dostala  na vrchol 

vyhledávání. [34]

Značný  rozdíl  může  být 

i v konkrétních  vyhledávačích,  pro 

které  se  web  optimalizuje.   První 

pozice  v  Yahoo!  vyhledávači 

automaticky  neznamená  první  pozici 

ve vyhledávači  Google.  Pro  Google 
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Obrázek 2: Google versus Yahoo! vyhledávání

Zdroj: http://bigcatgroup.wordpress.com/



jsou  například  velmi  důležité on-page  faktory  (jde  o  formu  vlastního  obsahu 

dokumentu), zatímco Yahoo! jim nepřikládá žádný velký význam. Google také hodnotí 

lépe starší stránky, takže aby se web dostal na vyšší pozice, je potřeba mnohem více 

času než v případě Yahoo!.

3.4 Technologie webu

Existuje mnoho různých webů, které vypadají velmi odlišně a nabízí naprosto 

rozdílné možnosti nejen úpravou vzhledu, ale i funkcí, nástrojů, samostatných aplikací 

a mnoho dalšího. Jedno však mají všechny internetové stránky společné, a to je zápis 

v kódu  HTML (viz  dále).  Pokud  není  web napsán  přímo  v  HTML,  stejně  se  jeho 

výsledná podoba bez HTML neobejde, obsahuje tedy tuto technologii zprostředkovaně, 

nepřímo.

Během  vývoje  a  rozšiřování  internetu  nejen  geograficky,  ale  i  kapacitou 

či obsahem,  vyvíjely  se  postupně  i  používané  technologie,  pomoci  kterých  byly 

internetové stránky vytvářeny. Základem všeho byl a stále je jazyk HTML, který byl 

postupem času rozšířen na  XHTML (viz dále) neb na  XML (viz dále). Časem však 

vznikaly i jiné postupy, zdánlivě odlišné od typického HTML, které slouží především 

pro obohacení obsahu webu, ale i pro usnadnění jeho vývoje a následné údržby. Aby 

byl web stále atraktivní a lidé se na něj rádi vraceli, HTML zkrátka nestačí.

Pro výsledný layout webu je nepostradatelná technologie  CSS (kapitola 1.4.2), 

pro oživení  a  možnost  využití  spousty  nových  a  užitečných  funkcí  můžeme  použít 

například  technologii  JavaScript (kapitola  1.4.3) nebo  Flash  (kapitola  1.4.4) 

a pro vytvoření  kvalitních  dynamických  stránek  je  zase  nezbytná  technologie  PHP 

(kapitola 1.4.5) spolu s MySQL (1.4.6). Všechny tyto základní používané technologie 

jsou podrobněji rozebrány v následujících podkapitolách.
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3.4.1 HTML, XHTML a XML

Historie  HTML. HyperText  Markup  Language  –  hypertextový  značkovací 

jazyk spatřil  světlo  světa  již  ve  40.  letech  20. století  díky  hypertextovému  systému 

Memex,  který byl  představen Vannevarem Bushem. V následujících letech se začaly 

postupně  objevovat  další  hypertextové  systémy,  které  postupně  překonávaly  své 

předchůdce  (Xanadu,  HyperCard,  NoteCard).  První  neoficiální  verze  HTML  byla 

vyvinuta až v roce 1989 díky spolupráci Tima Berners-Lee a Roberta Caillau v místě, 

kde by to čekal jen málokdo – v ženevském  CERNu (Central Européene de Rechere 

Nucléaire – Evropská laboratoř pro fyziku částic). Následovaly další verze v podobě 

HTML, HTML+ a HTML 3.0.  Teprve až v roce 1996 vznikl oficiální HTML jazyk. 

Jeho přesné označení  bylo  HTML 2.0,  poté  vyšla  další  verze  s  názvem HTML 3.2 

a navazující HTML 4.0, která již byla schválena konsorciem W3C (World Wide Web 

Consorcium).  Verze  HTML  4.01  byla  vydána  v  podstatě  jako  opravná  verze 

k té předchozí, která byla zároveň označována jako za poslední verzi HTML. Tímto byl 

ukončen vývoj jazyka HTML, protože byl plánován přechod na  XHTML (Extensible 

HyperText  Markup  Language  –  rozšiřitelný  hypertextový  značkovací  jazyk). 

V roce 2007 však vznikla  nová pracovní  skupina,  která  má  za úkol  vyvinout  novou 

verzi s názvem HTML 5. Její specifikace by měla být vydána do roku 2012. [9]

XHTML. Tento jazyk je hodně podobný HTML, je o něco složitější a striktnější, tvoří 

jakýsi mezistupeň mezi HTML a XML, který je již poměrně složitý a velmi striktní. Jde 

v podstatě o rozšíření původního HTML o mnoho dalších funkcí a možností.[15]

HTML v praxi. Internetová stránka obsahující kód HTML se pozná podle typického 

názvu souboru *.html, případně *.htm. Jazyk HTML je založen na  SGML (Standard 

Generalized  Mark-up  Language  –  mezinárodně  schválená  metoda  pro  formátování 

textu do strukturálních jednotek). To znamená, že obsah každé internetové stránky je 

charakterizován množinou značek a jejich atributů. Tyto značky (též známé jako tagy) 

uzavírají  část  textu  a  určují  tak  jeho  sémantiku (význam).  Takto  vyznačená  část 

dokumentu se nazývá element, prvek dokumentu. Pro odlišení od ostatního textu se tagy 
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uzavírají  do úhlových  závorek  (např.  <p>).  V HTML jazyce  se tagy vyskytují  buď 

samostatně, nepárově (např. <br>) nebo jsou párové (např. <p> ... </p>). V XHTML 

jsou pak párové všechny, přičemž „nepárové“ značky se píší s lomítkem, podobně jako 

uzavírací značka u párových tagů (např. </br>).  [8]

Tagy  mohou  kromě  jejich  názvu  obsahovat  také  jiné  informace,  například 

popisující jejich vlastnost, tzv. atributy. Atributem může být například deklarace barvy, 

fontu písma, ale i definice stylu, jednoznačné identifikace nebo označení třídy pro CSS 

(viz dále).

Tagy můžeme rozdělit z hlediska jejich významu na:

• Strukturální značky

◦ pro rozvržení struktury dokumentu

◦ dodávají dokumentu formu

◦ například <p> ... </p> (odstavec), <h1> ... </h1> (nadpisy), <div> ... </div> 

(obecný blokový element), <form> ... </form> (formulář)

• Sémantické značky

◦ popisné značky, popisují povahu obsahu elementu

◦ usnadňují  automatizované zpracování  dokumentu a  vyhledávání  informací 

na webu

◦ například  <title> ... </title>  (titulek),  <code> ... </code>  (počítačový  kód), 

<strong> ... </strong> (zvýrazněný text), <address> ... </address> (adresa)

• Stylistické značky

◦ popisují vzhled dokumentu, jeho výslednou grafickou podobu

◦ moderní web tyto značky nahrazuje pomocí kaskádových stylů

◦ například <i> ... </i> (kurzíva), <u> ... </u> (podtržení) [8]
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Struktura dokumentu v HTML.  Předepsána konsorciem W3C, zpravidla obsahuje 

tyto povinné části:

1. Deklarace  DTD  -  Document  Type  Definition  (definice  typu  dokumentu), 

omezuje  množinu  elementů  a  jejich  atributů  pro  daný  typ  dokumentu.  Je 

povinná od verze HTML 4.01, uvozuje se direktivou <!DOCTYPE.

2. Kořenový element – tag  <html> ...  </html>, reprezentuje celý dokument

3. Hlavička dokumentu – tag  <head> ...  </head>, obsahuje metadata vztahující 

se k celému dokumentu, např. klíčová slova, popis, jazyk, kódování atd.

4. Tělo dokumentu – tag  <body> ...  </body>, vlastní obsah dokumentu [16]

Zdrojový kód stránky pak může vypadat následovně:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
   <head>

.

.

.
   </head>
   <body>

.

.

.
   </body>
</html>
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3.4.2 CSS

CSS neboli  Cascading  Style  Sheets  (kaskádové 

styly) je jazyk pro grafickou úpravu a výsledné zobrazení 

webových  stránek  napsaných  pomocí  jazyků  HTML, 

XHTML  nebo  XML.  CSS  byl  navržen  standardizační 

organizací  W3C  koncem  minulého  tisíciletí.  CSS  v 

podstatě  nahrazuje  formátování  stránek  pomocí  HTML 

tagů, které bylo značně omezené a prakticky neudržovatelné.  Používání  CSS je sice 

o něco málo složitější, ovšem užitečnější a hlavně všeobecné.

Kaskádové styly se hojně používají zejména:

• tam, kde je potřeba vytvořit složitější formátování obsahu stránky

•  na webu s často měnícím se obsahem, ale stejným vzhledem

• v kombinaci s JavaScriptem

• tam, kde potřebujeme oddělit strukturu obsahu od jeho stylu

• v případě, kdy je potřeba dynamicky měnit vlastnosti jednotlivých elementů. 

Výhodou definice stylu pomocí CSS je fakt, že takový styl lze deklarovat třemi 

běžně používanými způsoby:

1. Přímým zápisem pomocí atributu „style“ formátovaného elementu. Není to sice 

nejlepší způsob, ale občas jej lze s výhodou použít.

2. Stylopisem (stylesheet)  uváděným  v  hlavičce  stránky  pomocí  tagu 

<style> ... </style>. Jedná se v podstatě o seznam stylů použitých elementů.

3. Externím souborem obsahujícím stylopis, na který se stránka odkazuje pomocí 

tagu  <link>.  Hlavní  výhodou  použití  „*.css“  souboru  je  možnost  odkazovat 

se na tento jeden soubor na mnoha stránkách,  které  jsou potom formátovány 

ve stejném stylu. [18]
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3.4.3 JavaScript

JavaScript je objektově orientovaný multiplatformní interpretovaný skriptovací 

jazyk, který je základem každého dynamického webu. Nyní se používá převážně jako 

interpretovaný programovací  jazyk  pro WWW stránky.  Vkládá  se  přímo do HTML 

kódu,  což  je  jeho  velká  výhoda,  protože  jeho  používání  se  tak  stává  velmi 

jednoduchým. JavaScript je závislý na prohlížeči, jeho používání lze zakázat. V různých 

verzích různých prohlížečů nemusí fungovat vždy korektně. [19]

Kód  JavaScriptu  tvoří  tzv. klientský  skript  (odtud  také  skriptovací  jazyk). 

Klientský proto, že se program ve formě skriptu odesílá spolu se stránkou ke klientovi 

do prohlížeče, kde se teprve vykonává. Opakem těchto skriptů jsou skripty serverové, 

které  jsou  vykonávány  přímo  na  serveru,  aniž  by  docházelo  k  jejich  přenosu 

do prohlížeče klienta. Ke klientovi se tak přenesou pouze výsledky skriptu. Příkladem 

může být například jazyk PHP nebo ASP, který je vykonán na serveru ještě předtím, 

než je stažen z Internetu ke klientovi. 

Syntaxe  JavaScriptu  patří  do  rodiny  jazyků  Java/C/C++.  Často  dochází 

k zaměňování právě s jazykem Java. Ten má ovšem s JavaScriptem podobnou pouze 

syntaxi, jedná se totiž o samostatný programovací jazyk. Slovo Java je používáno pouze 

z marketingových důvodů.

JavaScript byl v roce 1997 standardizován asociací ECMA (European Computer 

Manufacturers Association), v roce 1998 organizací ISO (International Organization for 

Standardization).  Tato  standardizovaná  verze  se  nazývá  ECMAScript,  ze  které  byly 

odvozeny další  implementace „*Scriptů“,  jako je například  ActionScript,  používaný 

například pro tvorbu animací pomocí programu Flash. [11]
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3.4.4 Flash

Flash  vznikl  z  projektu  Shockwave,  který 

vyvíjela  společnost  Macromedia3 někdy  kolem roku 

1995.  O rok  později  kupuje  společnost  projekt 

FutureSplash  Animator (původní  název  byl 

SmartSketch,  založen na Javě) a vzniká Macromedia 

Flash  1.0.  Flash  bylo  označení  pro multimediální 

formát  pro  tvorbu  animací  s přehráváním  zvuků 

a jednoduchou interakcí od uživatele. 

Dnes je tento pojem spojován spíše s názvem programu, který se používá právě 

pro  tvorbu  vektorových  interaktivních  animací,  her,  reklamních  bannerů,  prezentací 

apod. Tímto se dostal Flash do podvědomí uživatelů a klasické animace ve formátu GIF 

byly  odsunuty  do  pozadí.  Masivní  rozvoj  Flashe  podpořil  také  implementovaný 

objektově orientovaný programovací jazyk ActionScript. [17]

3.4.5 PHP

PHP byla v minulosti zkratka  Personal  Home 

Page, nyní je tento pojem vysvětlován jako rekurzivní 

zkratka  pro  PHP:  Hypertext  Preprocessor.  Jedná 

se o skriptovací  programovací  jazyk  navržený  pro 

tvorbu dynamického  webu,  jehož první  oficiální  podoba vyšla  v roce 1995.  Později 

se systém  PHP  spojil  s nástrojem  Form  Interpreter  a  vznikl  systém  pojmenovaný 

PHP/FI 2.0. Tento systém se postupně velmi rozšířil a stal se populárním. V polovině 

roku  1998  vyšla  verze  PHP  3.0,  která  byla  mnohem  vyspělejší  a  rychlejší.  Počet 

internetových  stránek  používajících  PHP narostl  na  přibližně  150  000.  O  dva  roky 

později  vyšla  verze  PHP 4.0  a  v  roce  2004  pak  verze  PHP 5.0,  jejíž  momentálně 

3 Poslední verzi s názvem Macromedia Flash 8 vydala v roce 2005, poté byla odkoupena společností 
Adobe Inc.

-28-

Obrázek 4: Logo Adobe Flash

Zdroj: http://komplettie.files. 
wordpress.com

Obrázek 5: Logo PHP

Zdroj: http://technosailor.com



poslední aktualizace nese název PHP 5.3.1. V tomto roce se PHP stal nejpoužívanějším 

modulem webového serveru Apache, který požívalo více než 15 milionů domén. [23]

Pro a proti používání PHP. PHP se stal oblíbený zejména proto, že:

• je relativně jednoduchý na pochopení

• má velmi podobnou syntaxi s jazykem C

• podporuje  celou  řadu  souvisejících  technologií,  formátů  a  standardů,  včetně 

mnoha databázových systémů

• je multiplatformní (unix, Linux, Windows)

• je to otevřený projekt s rozsáhlou podporou komunity, s licencí ještě otevřenější 

než GPL (General Public License, http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)

• představuje v podstatě standard s dobrou dokumentací, který podporuje mnoho 

poskytovatelů webhostingu 

Nevýhody PHP v podstatě nemá, je třeba si pouze uvědomit zejména:

• jazyk PHP není nikde definován, je popsán pouze jeho implementací

• je  stále  aktivně  vyvíjen,  takže  v  budoucnu  může  dojít  ke  změně  funkcí 

nebo jejich chování

• jazyk  PHP  kromě  internetového  prohlížeče  potřebuje  i  instalaci,  jejímž 

základem je webový server (zpravidla Apache) a knihovny [12]

Jazyk  PHP  je  poměrně  rozsáhlý  a  jde  pomocí  něj  vytvořit  v  podstatě  vše, 

co souvisí  s  dynamickým  webem  nebo  s  databázemi.  Nejčastějšími  aplikacemi 

vytvořenými právě v PHP jsou většinou různé rozsáhlé projekty, jako jsou internetové 

obchody,  redakční  systémy,  vyhledávače  a  katalogy,  redakční  systémy a  podnikové 
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informační systémy.  PHP se dá ovšem s výhodou použít i  na jednoduché „doplňky“ 

webu, například různá počitadla, ankety, knihy návštěv, grafy a mnoho dalšího.

PHP  v  praxi. Webová  stránka,  která  obsahuje  prvky  PHP,  má  nejčastěji 

koncovku *.php. Lze však použít i jiné, jako je *.php3, *.php4, *.php5 nebo *.phtml. 

Část programového kódu je oddělena od HTML v PHP skriptu pomocí tagu <? ... ?>. 

Celý skript může obsahovat i více než jedno místo, obsahující kód PHP a dokonce i celý 

soubor může být jeden dlouhý PHP kód.

PHP  využívá  tzv.  Serverové  technologie (technologie  běžící  na  serveru). 

Na rozdíl  tak  třeba  od  JavaScriptu  server  požadovanou  stránku  nejdříve  sestaví, 

a až poté ji odešle prohlížeči. Servery tak mohou sestavovat pokaždé jinou stránku, jejíž 

obsah bude záviset na přesných požadavcích ze strany klienta. Prakticky to vypadá tak, 

že PHP skript nejdříve vezme kusy HTML kódu, provede všechny části programového 

PHP kódu, výsledek zkombinuje a odešle prohlížeči, který takto připravenou stránku 

zobrazí.  PHP  skripty  tak  nejsou  vůbec  závislé  na  používaném  prohlížeči,  protože 

prohlížeč nezajímá, co se se stránkou dělo předtím, než ji obdržel od serveru. Obdrží jen 

pouhé HTML, které zobrazí. [24]

3.4.6 MySQL

MySQL  je  multiplatformní  databázový 

systém, který je velmi často používán v kombinaci 

s PHP a Apache jako základní software webového 

serveru.4 Tato systémová databáze má velmi dobrou 

podporu  souběžné  práce  více  uživatelů,  je  velmi 

populární  a velmi  rychlá.  Nemá však tolik  funkcí 

a možností, jako některé konkurenční databázové systémy. Těmi mohou být například 

Oracle,  Microsoft SQL Server,  PostgreSQL nebo  Firebird.  Především poslední dva 

jmenované jsou open-source databáze, které mají mnohem více možností než MySQL. 

4 Tzv. Technologie LAMP (Linux – operační systém, Apache – webový server, MySQL – databázový 
systém, PHP – programovací jazyk). Označuje sadu  svobodného softwaru pro implementace 
dynamických webových stránek
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Obrázek 6: Logo MySQL

Zdroj: http://s3.amazonaws.com



Databázový systém MySQL se  stal  populárním především proto,  že  webhostingové 

společnosti ji často nabízejí jako součást svých služeb pro hostované weby.

Pro  komunikaci  s  databázovým  serverem  slouží  jazyk  SQL,  který  je  velmi 

jednoduchý a dokáže z dat uložených ve formě tabulek na databázovém serveru získat 

potřebné informace, které pak jazyk PHP převede na obyčejné HTML. [25]

3.4.7 Další technologie

Kromě výše zmíněných základních technologií webu existují i další, které jsou 

více či  méně příbuzné nebo podobné těm základním. Za zmínku stojí například tzv. 

DHTML (Dynamic HTML – dynamické HTML), čímž se rozumí kombinace HTML, 

JavaScriptu,  CSS a  DOM5 technologií.  DHTML není  jazykem  ani  standardem,   je 

to pouze zkratka pro použití uvedených funkcí k tvorbě dynamických a interaktivních 

internetových stránek.

Java. Díky své  univerzálnosti,  efektivnosti,  přenositelnosti,  bezpečnosti  a  podporou 

objektově  orientovaného  programování  se  Java  stala  jedním  z  nejpoužívanějších 

programovacích jazyků na světě.  Od roku 2007  došlo k uvolnění zdrojových kódů, 

takže nyní jako open-source software je nadále vyvíjena společností Sun Microsystems. 

Svoji univerzálnost si získala hlavně díky přenositelnosti, díky které může být použita 

pro programy běžící na různých systémech a různých platformách, od čipových karet, 

přes mobilní telefony nebo desktopové počítače až po rozsáhlé distribuované systémy. 

Na internetu se s ní můžeme setkat především u různých chatů6, 3D katalogů 

nebo prohlížení  obrázků, u specializovaných interaktivních programů a v neposlední 

řadě také u on-line her (např.  On-line hra RuneScape je kompletně napsaná v Javě, 

dostala se i do Guinnessovy knihy rekordů). [35]

5 Document Object Model for HTML, standard W3C, definuje způsob pro přístup a manipulaci 
s HTML dokumenty

6 Komunikace dvou a více lidí prostřednictvím nějaké komunikační sítě, například Internetu.
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4 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE

Internet  má  v  dnešní  době obrovský význam nejen  pro  jednotlivce,  kteří  jej 

využívají pro vlastní zdroj informací, zábavy nebo čehokoli jiného, ale hlavně pro firmy 

a společnosti,  které díky Internetu často prezentují sami sebe, své výrobky a služby. 

Uživatelé pak tráví čas procházením těchto webů s cílem využít všeho, co jim nabízí 

a umožňuje.

Následující  tabulka (Tabulka 1) přehledně zobrazuje podíl podniků z různých 

odvětví lidské činnosti, které se jakýmkoli způsobem prezentují na Internetu. Je patrné, 

že procentní zastoupení podniků na Internetu neklesne pod 50 %, v některých oblastech 

má webovou prezentaci téměř každý podnik.
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Tabulka 1: Podniky v ČR s webovými stránkami (leden 2009)

Zdroj: ČSÚ, šetření o využívání ICT v podnicích



Zastoupení podniků na Internetu se za posledních deset let téměř zdvojnásobilo 

a navíc  stále  stoupá,  jak  ukazuje  Graf  2.  Snahou  každé  společnosti  je  tedy  dostat 

se jakýmkoli způsobem do světa Internetu, především pro ohromný ekonomický přínos.

Soukromé hodinářství dosud žádnou webovou prezentaci nemá. Snahy majitele 

o vytvoření  vlastního webu dopadly pokaždé neúspěšně,  dostal  jsem tedy příležitost 

tento nedostatek odstranit.

Při  řešení  tohoto  problému  tedy  vycházím  nejen  z  těchto  zkutečností, 

ale především  z  toho,  že  kvalitní  internetová  prezentace  bude  mít  přínos 

jak pro samotného majitele, tak pro zákazníky. Majitel tak získá konkurenční výhodu 

nad  těmi,  kdo  ještě  stále  do  světa  Internetu  nepronikli  a  také  další  marketingovou 

podporu pro svoji  provozovnu.  Zákazníci  se  budou moci  zase  například  informovat 

o nabízených produktech nebo službách. Také zde najdou důležité kontakty, informace 

o prodejně a podobně. 
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Graf 2: Podniky s webovými stránkami

Zdroj: ČSÚ, šetření o využívání ICT v podnicích



5 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ

Teoretických poznatků již bylo řečeno více než dost, nyní se zaměřím na vlastní 

popis  implementace  webové  prezentace  soukromého  hodinářství.  Pro  přehlednost 

nejdříve popíšu strukturu vlastního obsahu webu, poté se zaměřím na grafickou úpravu 

a na závěr uvedu výsledky SEO analýzy.

5.1 Struktura webu

Jelikož web nebude příliš rozsáhlý, jeho struktura je velmi jednoduchá. Z úvodní 

stránky návštěvník  může  prohlížet  jednotlivé  kategorie,  které  jsou  seřazeny v  menu 

v horní části.  Některé z nich již nikam neodkazují,  některé obsahují odkazy na další 

podstránky  (například  otevírací  doba).  V  zápatí  každého  dokumentu  jsou  potom 

umístěny odkazy na mapu stránek, která zachycuje celou strukturu webu, a také odkaz 

na podstránku s aktuálním časem. V úvodním dokumentu jsou také odkazy v textu, 

které vedou například na stránku s novinkami nebo otevírací dobu.

Web obsahuje celkem šest hlavních kategorií:

• Úvod –  hlavní  strana  webu,  která  obsahuje  popis  jeho 

účelu, základní informace, prezentaci firmy. 

• O nás – stručný popis historie hodinářství

• Prodej –  stránka  obsahující  seznam  nabízeného  zboží, 

obsahující  jednotlivé  kategorie  (pánské  hodinky,  dámské 

hodinky,  hodiny,  budíky,  stopky,  speciální  kategorie  pro 

nadšence).  Kliknutím  na  každou  kategorii  se  návštěvník 

dostane na stránku, věnující se konkrétnímu druhu zboží.

• Servis – stránka obsahující informace o servisním středisku, 

nabízených službách, otevírací době a podobně

• Kontakt – stránka s veškerými kontakty do prodejny, jako je adresa, E-mail, 

telefon. Je zde také formulář pro zasílání rychlých zpráv do prodejny
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Obrázek 7: Mapa 
webu

Zdroj: Vlastní



• Novinky – kategorie novinek obsahuje informace o nově nabízeném zboží

Při  tvorbě  struktury  webu  byl  kladen  důraz  zejména  na  jednoduchost 

a přehlednost  veškerého  obsahu,  aby  se  návštěvník  neztratil  a  zachoval  si  přehled 

o veškerém obsahu.

5.2 Obsah prezentace

Vlastní obsah prezentace je nejdůležitější  z celého webu, protože je to právě 

ta část, která nese informační hodnotu stránek. Bez obsahu by byl web pouze shlukem 

obrázků a barev, které by uživateli byly naprosto bezcenné.

5.2.1 Struktura HTML dokumentu

Všechny dokumenty,  tvořící  celý web soukromého hodinářství,  mají  shodnou 

podobu a rozmístění jednotlivých prvků - kostru. Je to proto, aby byl  web jednotný,  

přehledný a snadno udržovatelný. Jednotlivé stránky se pak liší pouze obsahem, který je 

přizpůsobený  své  informační  povaze.  Jinak  řečeno,  zápis  dokumentu  v  HTML  je 

pro všechny  jednotlivé  stránky  stejný  nebo  skoro  stejný,  rozdíl  je  jen  v  tom, 

co zobrazuje internetový prohlížeč. 

Kostru dokumentu si nyní podrobně rozebereme.

Začátek dokumentu tvoří jeho prvotní identifikace:

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

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

Tento řádek nám říká,  že obsah dokumentu bude tvořen specifikací  XHTML 

verze 1.0 Strict. Uvádí se hned na začátku dokumentu, ještě před tagem <html>.
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<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="cs" xml:lang="cs"> 

Tag <html> určuje počátek vlastního HTML kódu, v tomto případě rozšířený 

o atribut, který nastavuje češtinu jako výchozí jazyk pro dokument.

<head> 

  <meta http-equiv="Content-Language" content="cs"/> 

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

  <meta name="description" content="Hodinářství Orloj - Pánské a 

dámské hodinky,hodiny,budíky,stopky"/> 

  <meta name="keywords" 

content="hodinářství,orloj,hodiny,hodinky,stopky,budíky"/> 

  <meta name="author" content="Tomáš Zapletal"/> 

  <meta name="robots" content="index,follow,all"/> 

  <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon"/> 

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

  <title>Hodinářství Orloj - Víme, co pro Vás znamená čas</title> 

</head> 

Hlavička dokumentu,  ohraničená tagy <head> a </head>, obsahuje všeobecné 

informace, které slouží pro další vymezení, identifikaci nebo nastavení dokumentu.

První řádek nás informuje,  že obsah stránky bude v češtině, druhý řádek pak 

určuje znakovou sadu dokumentu, přesněji utf-8. Následuje popis stránky, klíčová slova 

a informace o autorovi. Další řádek obsahuje restriktivní informace pro roboty, v našem 

případě  mají  povoleno  jak  indexování,  tak  následování  odkazů  v  dokumentu.  Tyto 

roboty  využívají  především  vyhledávače,  a  proto  je  vhodné  tyto  informace  uvést. 

V neposlední řadě pak přispívají k SEO optimalizaci (viz kapitola 3.4). 

Tag  <link>  reprezentuje  jakýsi  neviditelný  vztah  s  jiným  souborem,  zde 

informuje  prohlížeč,  aby  při  načítání  stránky  zobrazil  obrázek  –  ikonu, 

která se zobrazuje například před URI stránky nebo u titulku. Většina prohlížečů hledá 

soubor s názvem favicon.ico automaticky, je vhodné však tuto informaci raději uvést 
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v hlavičce dokumentu. Druhý <link> oznamuje prohlížeči, aby při vykreslování stránky 

zahrnul  i informace  v  souboru  style.css,  ve  kterém  se  nachází  CSS  pravidla 

pro formátování dokumentu (viz kapitola 3.2.2).

Poslední  tag  <title>  deklaruje  obsah  titulku,  který  se  zobrazí  v  záhlaví 

prohlížeče. Také slouží jako nadpis, který se zobrazuje ve vyhledávačích.

Pro  další  popis  dokumentu  bude  vhodný  následující  obrázek  (Obrázek  7), 

který vytváří obecnou představu o struktuře dokumentu. 

<body> 

  <div class="Zahlavi"> 

    <a href="index.html"><img src="obr/h_pozadi.jpg" width="300" 

 height="225" alt="Ciferník"/></a><br/> 

    <h1>Hodinářství Orloj</h1> 
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Obrázek 8: Rozdělení stránky do oblastí

Zdroj: Vlastní



    <h2>Víme, co pro Vás znamená čas ...</h2> 

   </div> 

Tato část kódu obsahuje začátek těla dokumentu, tag <body> a pak následuje 

obecný blokový element <div>, který je přiřazen do třídy Zahlavi. Tento blok obsahuje 

obrázek  (reprezentovaný  v  kódu  tagem  <img>),  který  zároveň  slouží  jako  odkaz 

na úvodní stránku celého webu (pomocí  tagu <a>; po nasazení  do reálného provozu 

bude  vhodné  nahradit  tento  odkaz  absolutním  URI  webu).  Atributy  u  tagu  <img> 

pak určují jeho rozměry a název, který se v případě potřeby zobrazí místo obrázku.

Záhlaví dokumentu pak obsahuje ještě dva nadpisy (první a druhé úrovně, tagy 

<h1> a <h2>), obsahující název webu a doplňující motto. 

<div class="Menu">  

  <h2>Hlavní nabídka:</h2> 

  <dl> 

    <dt class="InUse"><a href="index.html">Úvod</a></dt> 

    <dt><a href="str/onas.html">O nás</a></dt> 

    <dt><a href="str/prodej.html">Prodej</a></dt> 

    <dt><a href="str/servis.html">Servis</a></dt> 

    <dt><a href="str/kontakt.html">Kontakt</a></dt> 

    <dt><a href="str/novinky.html">Novinky</a></dt> 

  </dl>    

</div> 

Další  částí  je  blokový  element  reprezentující  oblast  menu.  Obsahuje  pouze 

nadpis  druhé  úrovně  a  tzv.  definition  list, tag  <dl>.  Stejně  tak  dobře  by  posloužil 

například  nečíslovaný  seznam,  ovšem  použití  právě  definičního  seznamu  mi  přijde 

pro tuto potřebu  jednodušší.  Jednotlivé  položky  menu  slouží  opět  jako  odkaz 

na jednotlivé sekce webu. 
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Ve  výsledném  řešení  nebude  nadpis  viditelný,  uvedený  je  pouze  pro  lepší 

přehlednost při zobrazení dokumentu bez stylového předpisu (v prohlížeči bez podpory 

stylů), případně poslouží jako orientační bod pro čtečky obsahu.

<div class="Stranka"> 

  <div class="M_sloupec"> 

    <img src="obr/m_hodinky0.jpg" width="296" height="454"   

   alt="Hodinky"/> 

  </div> 

 <div id="Uvod"> 

    <h1>Vítejte na webu hodinářství Orloj</h1> 

    <p> ... </p>

    ...

  </div> 

</div> 

Oblast vlastní stránky s obsahem, který je rozdělen na dvě části. První, označená 

třídou  M_sloupec obsahuje  obrázek,  který  doplňuje  strohý  text  obsahu  a  vytváří 

tak atmosféru a zaměření webu. Tento element je zde vytvořen s ohledem na budoucí 

rozšíření  stránek.  V případě  potřeby může  obsahovat  například  podmenu  zobrazené 

sekce, aniž by se musela zásadně reorganizovat celá stránka.

Text  dokumentu  je  součástí  elementu  <div>,  označeného  třídou  Stranka. 

V uvedeném  případě  je  třída  nahrazena  atributem  id=Uvod pro  jednoznačnou 

identifikaci.  Hlavní  strana  je  totiž  specifická,  a  proto  by  obecné  zařazení  do  třídy 

Stranka nevedlo k požadovanému výsledku. Text je pak tvořen nadpisem a jednotlivými 

odstavci  (tag  <p>),  případně  jinými  elementy,  jako  jsou  nečíslované  seznamy 

a podobně.

<div class="Zapati"> 

  Hodinářství orloj || 2010 || Autor: 

<a href="mailto:zapletal.tomas@yahoo.com">Tomáš Zapletal</a> || 
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      <a href="str/mapa.html">Mapa stránek</a> 

<a href="str/hodiny.html">Aktuální čas</a> 

    </div> 

  </body> 

</html> 

Poslední element, označený třídou  Zapati obsahuje patičku celého dokumentu. 

V této patičce je mimo jiné odkaz na mapu stránek a také odkaz na stránku zobrazující 

aktuální čas.

Konec  dokumentu  pak  uzavírají  značky  </body>  a   </html>,  ukončující 

strukturu HTML stránky.

5.3 Grafická úprava webu

Po vytvoření  všech potřebných HTML dokumentů  nastává  čas pro grafickou 

úpravu stránek. Grafika sice není pro funkčnost webu nezbytná, je však velmi žádaná 
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Obrázek 9: Ilustrační vzhled úvodní stránky bez grafické úpravy

Zdroj: Vlastní



a návštěvníci  hezky  vypadající  stránky  jistě  rádi  ocení,  nejen  svoji  opětovnou 

návštěvou. Vzhled úvodní stránky bez jakékoli grafiky je dobře viditelný z Obrázku 8 - 

informace jsou sice snadno dostupné, ale dobrý pocit z návštěvy tato podoba nevyvolá. 

Moje  představa  je  vytvořit  jednoduchý  grafický  styl  s  nádechem  luxusu, 

aby web korespondoval s nabízeným zbožím soukromého hodinářství. A protože platí 

pravidlo, že čím luxusnější zboží je, tím jednodušší jsou jeho tvary a barvy (například 

vozy  Lamborghini),  pokusil  jsem se  této  poučky  držet  i  při  svém návrhu.  Web  je 

na první pohled jiný než většina ostatních, obsahuje totiž invertované základní barvy, 

které můžou na první pohled působit „jinak“. Nejde však pouze o výsledný vzhled, tato 

kombinace je mnohem méně namáhavá pro lidské oko, které se vydrží na tyto stránky 

dívat déle, aniž by docházelo k jeho únavě. Jak jsem si tedy se vzhledem webu poradil,  

bude předmětem následujících podkapitol.

5.3.1 Layout stránky

Rozložení stránky jsem zvolil podle mého názoru nejpříhodnější pro tento web, 

kde se na horní pozici nachází záhlaví dokumentu,  které je následováno přehledným 

menu a samotným obsahem. V obsahu je na levé straně připravené místo pro případné 

podmenu, které by mohlo být užitečné při rozšiřování webu o další sekce. Vlastní obsah 

tedy  zaujímá  střed  a  pravou  stranu  stránky.  Ve  spodní  části  se  nachází  zápatí 

dokumentu.  Toto  rozložení  je  také  vidět  na  Obrázku  7  v  předchozí  kapitole.  Celá 

stránka má nastavenu pevnou šířku a zobrazení na střed obrazovky.  Je to především 

z praktického důvodu, aby se návštěvník nemusel „naklánět“ při používání širokoúhlého 

panelu a také aby stránka nebyla příliš široká, protože dlouhé řádky se obecně špatně 

čtou a dochází ke ztrátě orientace při přechodu na další řádek. Centrování pak zajistí 

přirozené umístění obsahu i na zařízeních s větším rozlišením.
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5.3.2 Stylový předpis CSS

Stylový  předpis  jsem  vložil  do  samostatného  externího  souboru  s  názvem 

style.css. Je to výhodné zejména proto,  aby všechny dokumenty mohly načítat  styly 

z tohoto  souboru a nebylo  potřeba  do  jednotlivých  souborů deklarovat  vzhled,  který 

by byl  ve většině  případů  prakticky stejný.  Také se  tento  postup  osvědčí  při  změně 

vzhledu,  kdy  stačí  pouze  upravit  tento  soubor  a  výsledek  se  projeví  ve  všech 

dokumentech.

Obsah  souboru  tvoří  názvy  tagů,  tříd  nebo  identifikátorů  a  výčet  vlastností, 

kterých tento element nabývá. Vzhled kostry dokumentu si opět podrobněji rozepíšeme.

body {

  width: 800px;

  margin: 0 auto;

  padding: 0;

  background-color: #000;

  color: #FFF; 

  font-family: "Times New Roman", Times, serif;

  font-size: 16px; } 

a {

  color: #FFCC00;

  font-weight: bold; } 

Tato část definuje vzhled pro celý element <body>. Atribut width omezuje šířku 

stránky na 800 px, uvedenými  hodnotami u atributu  margin (vnější  okraj),  případně 

padding (vnitřní okraj) docílím vycentrování obsahu dokumentu na střed a odstraněním 

zbytečných okrajů elementu.
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Jako základní  barva pozadí,  (atribut  background-color)  poslouží  černá (#000, 

hexadecimální zápis), jako základní barva písma (atribut color) pak bílá (#FFF). Rodina 

písma pro dokument je nastavena uvedenými fonty, velikost písma jsem zvolil 16 px.

Protože  odkazy  by  měly  být  odlišeny  od  ostatního  textu,  aby  byly  snadno 

rozpoznatelné, definoval jsem obecný vzhled odkazu, tagu <a> hned na začátku. Zde 

nastavuji barvu odkazu na žlutooranžovou (#FFCC00) a atributem font-weight docílím 

ztučnění textu odkazu.

.Zahlavi {

  margin: 0;

  border: 5px solid #FFCC00; } 

...

Nyní definuji vzhled pro záhlaví. Třída elementu se v CSS pro odlišení uvádí 

s tečkou  před  názvem  (proto  .Zahlavi).  Každá  oblast  dokumentu  je  orámována 

žlutooranžovým  rámečkem,  jednoduchou  čarou,  širokou  5  px  (vlastnost  border). 

Uvedený zápis je hromadný, není třeba tedy rozpisovat jednotlivé vlastnosti rámečku 

(border-width, border-style a border-color).

Obrázek v záhlaví je pomocí vlastnosti float: left vlastně plovoucí objekt, který 

se zobrazuje co nejvíce vlevo. Dále zde upravuji velikost obrázku, aby bylo dosaženo 

požadovaného výsledku.

Nadpisy v záhlaví (tagy <h1> a <h2>) jsou zvětšeny oproti normální velikosti 

písma, nadpis druhé úrovně má okraje nastaveny opět hromadným zápisem (margin:  

10px 0px 42px 360px; v tomto případě čísla označují velikost vnějšího okraje v pořadí 

nahoře, vpravo, dole, vlevo).

.Menu {

  margin-top: 10px;

  padding: 3px 3px;
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  border: 5px solid #FFCC00; } 

.Menu a:hover {

  color: #FFF;

  background-color: #000; } 

.Menu .InUse    { background-color: #FF6600; } 

Menu  (třída  .Menu)  je  opět  orámováno  žlutooranžovým  rámečkem  a  jeho 

jednotlivé  části  jsou  upraveny  do  požadované  podoby.  Hromadný  zápis  (například 

padding: 2px 12px;) označuje společnou velikost okraje 2 px pro horní a dolní část, 

12 px  pro  levou a  pravou stranu.  Zápisem  .Menu a:hover oznamuji  prohlížeči,  aby 

odkaz, který se nachází v elementu s třídou  .Menu a nad kterým se nachází ukazatel 

myši,  zvýraznil  změnou barvy písma a barvy pozadí. Třída  .InUse slouží k označení 

„místa uživatele“, tedy části webu, na který si návštěvník právě prohlíží.

.Stranka {

  margin-top: 10px;

  padding: 20px 10px;

  border: 5px solid #FFCC00; } 

Třídou .Stranka označuji oblast, ve které se nachází vlastní informace každého 

dokumentu.  Zpravidla  je rozdělena na dvě části.  Jednou z nich je .M_sloupec,  který 

představuje plovoucí objekt na levé straně stránky s pevnou šířkou.

.Obsah p {

  text-align: justify;

  text-indent: 25px; } 
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Druhou část tvoří element s třídou .Obsah. Odstavce, označené tagem <p>, jsou 

zarovnány do bloku (text-align: justify;) s odsazením prvního řádku, které je typické 

pro česky psané texty.

.Zapati {

  margin-top: 10px;

  padding: 3px 3px;

  border: 5px solid #FFCC00; 

  text-align: center;

  font-size: 90%; } 

.Zapati a { color: inherit; } 

Poslední  třídou  .Zapati jsem  označil  patičku  dokumentu,  která  je  opět 

ohraničena žlutooranžovým rámečkem.
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Vzhled  dokumentu  s  definovanými  CSS  pravidly  se  výrazně  změnil,  jak  je 

patrné z Obrázku 9. Ostatní dokumenty vypadají velmi podobně, mění se pouze obrázek 

v levé části a informační obsah stránky.

5.3.3 Alternativní tiskový styl

V  případě,  že  si  návštěvník  webu  bude  chtít  vytisknout  některé  informace 

ze stránky, jistě ocení nepatrně jiné formátování, než jaké vidí na samotném dokumentu. 

Tento  alternativní  tiskový styl  umožňuje  nastavení  vzhledu  právě  pro  případy tisku 

dokumentu.  Návštěvníka  většinou  nezajímá  úvodní  obrázek  nebo  menu,  touží 

po samotném textu bez těchto zbytečných součástí.
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Obrázek 10: Výsledný vzhled úvodní stránky

Zdroj: vlastní



Pro tento případ jsem se rozhodl umístit styl pro tisk přímo do hlavního souboru 

se  styly,  protože  tyto  zásahy  nejsou  nijak  složité  a  rozsáhlé.  Stejně  tak  může  být 

alternativní tiskový styl umístěn v jiném souboru.

@media print { 

*               { color: #000; background-color: #FFF; } 

.Zahlavi        { display: none; } 

.Menu           { display: none; } 

.M_sloupec      { display: none; } 

.Stranka        { border: none; } 

.Zapati         { display: none; } 

#Uvod           { margin: 0; } 

.PopUp          { border: 3px solid #000; } 

.PopUp th       { border: 2px solid #000; } 

.PopUp td       { border: 1px dotted #000; }

}

Prohlížeč pozná styl pro tisk podle formule  @media print, která říká, že tento 

styl  bude použit  pouze  pro tiskárny.  Většina  vlastností  představuje odstranění  částí, 

které  nejsou  pro  tisk  potřeba,  jako  je  záhlaví  a  zápatí,  menu  a  podobně.  Operátor 

hvězdička * slouží k označení libovolného elementu v dokumentu. Pomocí něj nastavuji 

barvu  pozadí  na  bílou  a  barvu  písma  na  černou.  Při  tisku  se  projeví  pouze 

u návštěvníků, kteří mají v prohlížeči nastavený tisk včetně barev pozadí.
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Upravenou podobu úvodní strany pro tisk zobrazuje Obrázek 10. Náhled tisku 

obsahuje pouze hlavní nadpis každé strany a vlastní obsah.

5.4 Pokročilé nastavení a obsah webu

5.4.1 Zobrazení/Skrytí části textu

Kategorie novinky obsahuje seznam nových produktů, které lze v hodinářství 

zakoupit. Na tomto místě budou postupně přibývat další a další produkty. Pro zobrazení 

detailního popisu každého výrobku jsem pomocí JavaScriptu vytvořil funkci, která tento 

popis  po  kliknutí  na  příslušný  odkaz  zobrazí,  případně  schová.  Toto  nastavení 

se uchovává  v  Cookies,  takže  zobrazení/nezobrazení  popisu  produktů  zůstane 

zachováno pro další zobrazení této stránky.
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Obrázek 11: Vzhled úvodní stránky pro tisk

Zdroj: vlastní



function prepni() {  

  var stav = document.cookie.substring(5,6); 

 if (stav == "h" || stav == "") { 

    document.cookie = "stav=v";  

  } else {                                  

    document.cookie = "stav=h";           

  } 

} // prepni()

Úlohu této funkce již zachycuje samotný název. Tato funkce přepíná hodnotu 

atributu stav v cookies. Při prvním zavolání nastaví hodnotu na v (viditelný), při dalších 

voláních mění hodnotu z v na h (schovaný) a naopak.

function zapis() { 

  var stav = document.cookie.substring(5,6); 

 if (stav == "" || stav == "h") {    

   document.write('<style type="text/css">'); 

    document.write('.Schovany { display: none; }') 

    document.write('</style>'); 

  }                                              

} // zapis() 

Tato  funkce  zapisuje  stylový  předpis  pro  třídu  .Schovany do  vlastního 

dokumentu. Při prvním načtení stránky jsou popisy produktů schované, funkce zapíše 

kód. Při příštím načtení nebude podmínka splněna, funkce tedy neudělá nic a skončí.
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5.4.2 Odesílání zpráv pomocí PHP

V sekci  kontakt  mají  návštěvníci 

možnost  zaslat  například  dotazy  pomocí 

jednoduchého formuláře, Obrázek 11.

Po  vyplnění  textových  polí 

a kliknutí  na  tlačítko  „Odešli“  prohlížeč 

přejde na dokument  s  názvem  mail.php, 

který  obsahuje  zpracování  proměnných 

z formuláře.

Tato akce je provedena pomocí následujícího kódu:

<?php 

  if ($_POST["adresa"] !="" and

      $_POST["predmet"] !="" and 

      $_POST["zprava"] !="") { 

    if (mail("info@hodinyorloj.cz", $_POST["predmet"], 

        $_POST["zprava"], "Poslal: " . $_POST["adresa"]);) { 

      echo "<div class='oznam'>Vaše zpráva byla v pořádku 

            odeslána.</div>"; 

    } else { 

      echo "<div class='oznam'>Vaši zprávu se nepodařilo 

      odeslat.</div>"; 

  } else { 

    echo "<div class='oznam'>Vaši zprávu se nepodařilo odeslat. Možná 

          jste nevyplnili všechny údaje. Zkuste to prosím 

          znovu.</div>"; 

  } 

?> 
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Obrázek 12: Formulář pro zasílání zpráv

Zdroj: vlastní



Podmíněný  příkaz  if  kontroluje,  zda  některé  ze  zadaných  polí  není  prázdné. 

Pokud ano,  zobrazí  se  chybové  hlášení.  Vnořený  if  kontroluje,  zda  opravdu došlo 

k odeslání  zprávy.  Výsledek  této  operace  je  vypsán  na  stránce,  aby  byl  uživatel 

informován.

5.4.3 Animované hodiny

V patičce každého dokumentu se nachází odkaz na stránku s aktuálním časem. 

Tato stránka obsahuje objekt – flashovou animaci analogových hodin. V zápisu HTML 

stránky to vypadá následovně:

<object type="application/x-shockwave-flash" data="../Analog.swf" 

        width="400" height="400"> 

  <param name="movie" value="../Analog.swf" /> 

  <param name="wmode" value="opaque" /> 

 <p>Pro korektní zobrazení hodin je potřeba Flash plugin.</p> 

</object> 

Atribut  type oznamuje 

prohlížeči,  že  tento  objekt  bude 

flashová animace. Tagy <param> 

pak  nastavují  požadované 

vlastnosti  objektu,  případně  opět 

informují  o umístění  a  typu 

objektu. Toto je především z toho 

důvodu,  aby  animaci  zobrazili 

všechny  prohlížeče,  protože  ne 

každý  rozumí  atributům  v  tagu 

<object>.
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Obrázek 13: Vzhled stránky s hodinami

Zdroj: vlastní



5.5 Optimalizace stránek

Vzhledem  k  rozsáhlosti  celého  webu  nebyla  optimalizace  nijak  složitá 

a při dodržování  základních  pravidel  se  nijak  razantně  na  výsledné  podobě  webu 

neprojevila.

Pro  vyhledávače  jsou  v  hlavičce  každého  dokumentu  uvedeny  informace 

pro roboty, klíčová slova a podobně. Více o SEO pro soukromé hodinářství je napsáno 

v kapitole 3.5.

Uživatele  jistě  potěší  vhodně  umístěné  a  přehledné  menu,  pomocí  kterého 

se dostanou do všech hlavních částí webu. V případě potřeby lze obsah webu pomocí 

prohlížeče  zvětšit,  aby  měli  možnost  stránky  bez  problémů  prohlížet  i  návštěvníci 

se zrakovými  problémy.  Při  tvorbě  byl  kladen  důraz  zejména  na  jednoduchost 

a přehlednost, zásahy při optimalizaci pro uživatele tudíž nebyly prakticky potřeba.

5.6 Validita prezentace

5.6.1 Validita XHTML

Po dokončení  celého  webu  jsem provedl  kontrolu  validity  kódu,  a  to  nejen 

HTML,  ale  i  správného  zápisu  CSS.  Tuto  kontrolu  jsem  si  nechal  provést  W3C 

validátorem, který po nahrání souboru ihned zobrazil výsledek, viz Obrázek 9.
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Obrázek 14: Kontrola validity dokumentu

Zdroj: Vlastní; služba http://validator.w3.org/



5.6.2 Validita CSS

Podobně jako u kontroly HTML kódu jsem použil W3C validátor pro kontrolu 

validity zápisu CSS. I tato kontrola proběhla úspěšně, důkazem může být Obrázek 10.

Zápis  CSS  vlastností  jsem  musel  pro  konečný  výsledek  nepatrně  upravit 

s přihlédnutím na varování, které jsem obdržel v počátečních fázích vývoje celkového 

vzhledu. 

5.7 SEO analýza pro web

Jakmile byl celý web hotový, nechal jsem si jej zkontrolovat na celkovou SEO 

optimalizaci  pomocí  serveru  http://seo-servis.cz/.  Výsledek  této  analýzy  mě  mile 

překvapil, podrobný výpis analyzovaných částí ukazuje Obrázek 11.
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Obrázek 15: Kontrola validity zápisu CSS

Zdroj: Vlastní; služba: http://jigsaw.w3.org/css-validator/
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Obrázek 16: Výsledek analýzy SEO

Zdroj: Vlastní; služba: http://seo-servis.cz/



5.8 Ekonomické zhodnocení

Vyčíslení  nákladů  na  navrhované  řešení  je  poměrně  jednoduché.  Web 

pro soukromé  hodinářství  byl  tvořen  výhradně  za  pomocí  open-source  softwaru 

(operační systém: Debian GNU/Linux, prohlížeč: Mozilla SeaMonkey, grafické upravy: 

GIMP, webový server: Apache,  animace:  Flash for Linux).  Náklady na tvorbu webu 

jsou tedy nulové. Započítat  by se mohla pouze doba práce na tomto návrhu. Majitel 

firmy však dostane web darem, takže výsledné pořizovací náklady budou nulové. 

Registrace domény a poplatek za webhosting jsou v dnešní době poměrně levné, 

takže celkové náklady na zprovoznění webu se budou pohybovat v řádu stokorun. Roční 

provoz včetně udržování webu se bude pohybovat v řádu tisíců, celková částka však 

nebude příliš vysoká. 

Přínos zavedení webu pro soukromé hodinářství se pak může odvodit například 

ze zvýšení tržeb oproti současnému stavu za určité období.
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6 ZÁVĚR

Internetovou prezentaci  společnosti  lze  v dnešní  době považovat  za standard, 

který ať chceme nebo ne, je nutný pro další rozvoj, reklamu a především pro rozšíření 

nabízených služeb. Internet se stále vyvíjí. Služby, které dnes běžně používáme, nahradí 

služby  jiné,  které  přinesou  další  pokrok  k  využití  Internetu.  Otázkou  zůstává,  kdy 

dosáhneme na pomyslný vrchol a jak bude tento stav vypadat. Budoucnost Internetu 

ovšem nezávisí pouze na jeho rozvoji, ale i na dalších okolnostech, jako je například 

jeho cenzura. Dostupnost internetových stránek tak nezávisí pouze na tom, zda si k nim 

najdeme cestu, třeba pomocí vyhledávače, ale i na tom, zda „máme dovoleno si tento 

web prohlížet“.

Jiným faktorem dostupnosti webových stránek je uvažovaná změna v povolení 

národních znaků v doménových jménech. Toto povolení by znamenalo rozšíření URI 

webů například o českou diakritiku, čínské znaky a podobě. Podle mého názoru by tato 

„úprava“  vedla  k  všeobecnému  chaosu,  ve  kterém  by  se  každý  snažil  registrovat 

všechny možné kombinace názvu svého webu, aby předešel třeba zneužití nebo jiných 

nekalých  praktik,  které  se  i  bez  této  změny  dějí.  Pro  návštěvu  zahraničních  webů 

by uživatel  musel  použít  často  znaky,  které  na  své  klávesnici  jen  tak  nenajde. 

Společnostem, které nabízejí své služby převážně nebo výhradně na internetu, by toto 

opatření mohlo způsobit nemalé problémy, právě tak jako návštěvníkům.

Cílem této bakalářské práce byl  návrh internetové prezentace.  Web firmy byl 

realizován pomocí dostupných technologií, přičemž byl kladen důraz na jednoduchost, 

přehlednost a grafickou úpravu výsledné prezentace.  Z doložených výsledků validací 

a analýz vyplývá, že stránky splňují požadavky dané jednotlivými specifikacemi, jejich 

obsah  je  správně  členěn,  jsou  přístupné  a  dobře  čitelné  pro  vyhledávače.  Web  je 

připraven pro budoucí rozšíření, například o elektronický obchod, který přidá majiteli 

další možnosti využití Internetu. Cíl bakalářské práce byl splněn.

Struktura webu je jednoduchá a přehledná, dílčí cíl byl tedy také splněn.
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Příloha 2:  Tabulka používaného rozlišení

Datum Vyšší 1024x768 800x600 640x480 Neznámé

leden 2010 76 % 20 % 1 % 0 % 3 %

leden 2009 57 % 36 % 4 % 0 % 3 %

leden 2008 38 % 48 % 8 % 0 % 6 %

leden 2007 26 % 54 % 14 % 0 % 6 %

leden 2006 17 % 57 % 20 % 0 % 6 %

leden 2005 12 % 53 % 30 % 0 % 5 %

leden 2004 10 % 47 % 37 % 1 % 5 %

leden 2003 6 % 40 % 47 % 2 % 5 %

leden 2002 6 % 34 % 52 % 3 % 5 %

leden 2001 5 % 29 % 55 % 6 % 5 %

leden 2000 4 % 25 % 56 % 11 % 4 %

Zdroj: http://www.w3schools.com/browsers/browsers_display.asp
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Příloha 1: Grafické znázornění Internetu

Zdroj: http://www.unc.edu/~unclng/internet-map.gif
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Příloha 3: Různý layout stránky

Zdroj: http://www.smashingmagazine.com/2007/01/12/free-css-layouts-and-templates/



Příloha 5: Web soukromého hodinářství [CD]
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Příloha 4: Přehled používaných prohlížečů

Zdroj: http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp
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