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Anotace 

V této bakalářské práci se věnuji problematice tvorby internetových stránek 

společnosti, prostřednictvím moderních technologií a postupů. V první části se 

pokouším o vytvoření uceleného vědomostního zázemí, na které v části druhé navazuji 

praktickým využitím těchto poznatků při samotném návrhu a realizaci komerčního 

webu. 

 

 

Annotation 

This Bachelor’s thesis is dealing with a topic of corporate website design, realized by 

way of modern technologies and techniques. In the first part, I aim to create a 

summary of necessary knowledge, which I apply in the second part, by designing and 

realization of the commercial website itself. 
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1. ÚVOD 

 

Jak jsem jiţ uvedl v anotaci, předmětem této bakalářské práce je vytvoření 

moderních internetových stránek společnosti. Popisovat budu velice podrobně celý 

proces tvorby, od stanovování dílčích cílů webové prezentace, přes grafický a strukturní 

návrh, implementaci moderních nástrojů efektivních WWW stránek, aţ po optimalizaci 

webu pro internetové vyhledávače a zdravotně postiţené uţivatele. 

Zamysleme se nad skutečností, ţe zatímco v roce 2000 bylo v České republice 

6% obyvatelstva pravidelnými uţivateli internetu, na konci roku 2008 vyuţívalo 

pravidelně internet 54% Čechů
1
. Co tato čísla znamenají? Jedna z mnoha moţných 

interpretací těchto statistických údajů je následující: V posledních několika letech jsme 

byli svědky vzniku zcela nového obchodního prostředí. Značným vývojem prošly  

i technologie pouţívané pro tvorbu webů. V počátcích této éry byly investice 

společností do internetových prezentací spíše zdrţenlivé a webdesignerské firmy 

poměrně nezkušené, proto mohl i technicky nezasvěcený uţivatel pozorovat v poměrně 

krátkém období rozvoj pouţitelnosti a komplexnosti webů. Dnes jsou internetové 

stránky pro mnohé společnosti dokonce stěţejním komunikačním prostředkem se 

zákazníky.  

Výsledkem mého snaţení bude nejen dokumentace v podobě bakalářské práce, 

ale i plně funkční firemní web, realizovaný v duchu aktuálních trendů oblasti  

e-commerce. Budu klást důraz na to, aby celé WWW stránky byly nanejvýš přehledné  

a orientace v jejich obsahu zcela intuitivní. 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Viz. Seznam literatury [12] 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Obecné informace o síti Internet a WWW 

Internet je celosvětový systém vzájemně propojených počítačových sítí,  

ve kterém mezi sebou počítače komunikují prostřednictvím protokolu TCP/IP. Kaţdý 

počítač
2
 je identifikován v rámci protokolu TCP/IP svou jedinečnou IP adresou. 

Abychom si nemuseli pamatovat adresy jednotlivých počítačů ve formátu IP, zavedl  

se systém doménových jmen. Kaţdá IP adresa uzlu v síti Internet tedy můţe být 

vyjádřena řetězcem znaků (např. 77.75.72.3 = www.seznam.cz). Jako překladače 

doménových jmen na adresy IP a naopak slouţí tzv. DNS servery. 

Nejznámějšími sluţbami sítě Internet jsou WWW (multimediální dokumenty 

vzájemně provázané hypertextovými odkazy) a e-mail (elektronická pošta). 

2.1.1 Milníky v historii sítě Internet 

 1962 Vznik projektu počítačového výzkumu agentury ARPA. 

 1969 Vytvoření experimentální sítě ARPANET a první pokusy s přepojováním 

uzlů. 

 1972 Ray Tomlinson – vývoj prvního programu elektronické pošty. 

 1983 Rozdělení ARPANET na ARPANET (výzkumné účely) a MILNET 

(vojenské vyuţití); TCP/IP přeneseny do komerční sféry. 

 1984 Vyvinut DNS (Domain Name System). 

 1987 Vzniká pojem „Internet“; v síti je propojeno jiţ 27000 počítačů. 

 1989 Tim Berners-Lee publikuje návrh vývoje WWW a o rok později koncept 

hypertextu. 

 1990 Končí ARPANET. 

 1991 Nasazení WWW v evropském CERN. 

 1992 Připojen Bílý dům (vstup vládních institucí na Internet). 

 1994 Vyvinut prohlíţeč Netscape Navigator; komercializace Internetu. 

 2006 Více neţ miliarda uţivatelů. 

 

                                                      
2
 Stejně tak se může jednat o router, či jiné specializované zařízení, obecně nazývané uzel. 
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2.2 Postup při tvorbě internetové prezentace 

Postup tvorby webu se můţe u jednotlivých autorů lišit v závislosti na osobních 

preferencích. Obecně se však musí jednat o logicky uspořádaný sled úkonů, jejichţ 

postupná realizace vede v co nejkratším čase k vytvoření kvalitní internetové 

prezentace. 

V případě tvorby komerčního věřím, ţe je nejvhodnější postupovat následujícím 

způsobem: 

1. Zjištění poţadavků klienta na internetovou prezentaci. 

2. Seznámení klienta s moderními prvky internetové prezentace a jejich 

implementací. 

3. Náčrt společné vize finálního produktu. 

4. Získání textových podkladů a fotografického materiálu pro budoucí web. 

5. Grafický návrh webu (layout, grafické prvky). 

6. Vytvoření jednotlivých částí webu a naplnění příslušným obsahem. 

7. Vzájemné provázání jednotlivých částí odkazy. 

8. Sjednání domény a webhostingu. 

9. Seznámení klienta s finálním produktem a zpětná vazba. 

  

2.3 Technologie tvorby webu 

2.3.1 HTML (HyperText Markup Language) 

Tedy hypertextový značkovací jazyk. Hypertext znamená takový text 

v dokumentu HTML, jehoţ části mohou fungovat jakoţto odkazy na jiný HTML 

dokument. Těmto částem textu říkáme hypertextové odkazy. Pojem značkovací 

znamená, ţe do textu s obsahovým sdělením mohou být vnořeny značky
3
, které udávají 

formát textu. 

První verzi jazyka HTML představil v roce 1990 Tim Berners-Lee, pracovník 

výzkumného ústavu CERN. Jeho cílem bylo zjednodušit způsob tvorby dokumentů,  

jeţ by se přenášely v počítačové síti ústavu. Tim Berners-Lee za tímto účelem rovněţ 

napsal první webový prohlíţeč, který nazval WorldWideWeb. 

                                                      
3
 Synonymem pro „značky“ je v HTML jazyce pojem „tagy“. 
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Postupem času byly publikovány novější verze jazyka HTML, které postupně 

přinášely podporu grafiky, formulářů, zarovnání textu, tabulek, stylových elementů, 

rámů. Ve verzi HTML 4.0 se tvůrci snaţí vrátit k původnímu záměru oddělit obsahovou 

stránku dokumentu od stylistické. Tento problém mají řešit připojované styly (CSS). 

V současné době pouţíváme HTML 4.01, který opravuje některé nedostatky 

verze HTML 4.0.  

 

Příklad: 

1. Prostý text: 

Fiat Bravo je i po čtrnácti letech od svého uvedení na trh hezkým vozem. 

 

2. Zápis v HTML s hypertextovým odkazem: 

Nyní budeme chtít, aby slovo „Fiat“ odkazovalo na oficiální internetové stránky 

automobilky Fiat pro Českou republiku. 

 

Kód HTML: 

<a href=“http://www.fiat.cz“>Fiat</a> Bravo je i po čtrnácti letech od svého uvedení 

na trh hezkým vozem. 

 

Zobrazení v HTML prohlíţeči: 

Fiat Bravo je i po čtrnácti letech od svého uvedení na trh hezkým vozem. 

 

3. Zápis v HTML s hypertextovým odkazem a formátováním textu: 

Kód HTML: 

<a href=“http://www.fiat.cz“>Fiat</a> Bravo je i po čtrnácti letech od svého uvedení 

na trh <strong>hezkým vozem</strong>. 

 

Zobrazení v prohlíţeči: 

Fiat Bravo je i po čtrnácti letech od svého uvedení na trh hezkým vozem. 

 

Povšimněme si, ţe značky (tagy) ve výše uvedeném příkladu se vţdy vyskytují 

ve dvojicích. Efektu zvýrazněného textu jsme docílili následovně:  
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„<strong>hezkým vozem</strong>“. První značka oznamuje HTML prohlíţeči, ţe bude 

následovat zvýrazněný text a ta druhá, logicky, ţe v daném místě pasáţ zvýrazněného 

textu končí. Značkám, které se zapisují ve dvojicích a určují tak začátek a konec 

formátovaného textu, říkáme párové značky. 

V jazyce HTML rozlišujeme tři typy značek: 

 Strukturální značky – formátují strukturu dokumentu. Patří mezi ně nadpisy 

(<h1>, <h2>,…), odstavce (<p>) 

 Sémantické značky – identifikují obsah elementu. Sémantické značky 

implicitně nijak neovlivňují vzhled výsledného dokumentu. Jejich přínos 

spočívá v umoţnění orientace v HTML kódu internetovým vyhledávačům  

a speciálním pomocným zařízením, pro nějakým způsobem postiţené uţivatele 

webu (hlasové čtečky). 

 Stylistické značky – dříve se pouţívaly pro definici vzhledu dokumentu. 

Jednalo se však o nešťastné řešení, jehoţ vymícení trvá jiţ dlouhou řadu let. 

Koncept sémantických značek totiţ neuvaţoval oddělení obsahové a stylistické 

stránky internetové stránky. Nevýhody toho řešení jsou zásadní:  

o Změnit vzhled internetové stránky znamená přepisovat kaţdý jednotlivý 

dokument HTML 

o Vzhled webu, nebo jeho prvků, nelze dynamicky měnit 

o Tento koncept počítal pouze se zobrazením na monitoru počítače, 

zatímco dnes se čím dál více setkáváme s pouţitím různých přenosných 

zařízení, jejichţ rozlišení je značně omezeno.  

2.3.2 CSS (Cascading Style Sheets) 

Kaskádové styly řeší onen výše zmiňovaný problém stylizace webu, definované 

přímo v dokumentu HTML. Prostřednictvím CSS tedy oddělujeme stránku sémantickou 

od grafické. Výhody tohoto řešení jsou nemalé: 

 V jediném dokumentu CSS (nejčastěji style.css) definujeme vzhled prvků,  

které pouţíváme v celém souboru dokumentů HTML. Změna vzhledu celého 

komplexního webu je tedy pouze otázkou zásahu do jediného souboru 

kaskádových stylů. 

 Jsme schopni definovat zcela odlišné styly pro různá výstupní zařízení (monitor, 

PDA, tiskárna, hlasová čtečka atd.) 



 

14 

 

 Pomocí jazyka JavaScript jsme schopni dynamicky měnit stylové atributy prvků. 

Přejetí myši nad textem můţe například způsobit změnu pozadí, zobrazení 

obrázku aj. 

2.3.3 JavaScript 

Javascript je objektově orientovaný skriptovací jazyk přednostně vyvinutý  

pro pouţití na webu. Popud k jeho vzniku souvisí s masovým rozvojem internetu 

v devadesátých letech, kdy bylo potřeba rozšířit statické stránky psané v HTML o prvky 

interaktivity.  

Jedná se o programovací jazyk, který je interpretován na straně klienta. Právě 

z této skutečnosti plynou zásadní omezení Javascriptu. V tomto jazyce není moţné 

vytvářet, ani měnit soubory uloţené na serveru, či na klientském počítači
4
. Je tedy 

zřejmé, ţe aplikace jako kniha návštěv, anketa nebo chat prostřednictvím Javascriptu 

nevytvoříme, protoţe postrádáme moţnost uloţit text do souboru umístěného  

na serveru. 

Síla Javascriptu však spočívá v tzv. DHTML, tedy dynamickém HTML. Tímto 

pojmem rozumíme internetovou prezentaci tvořenou kombinací HTML, CSS  

a Javascriptu. V praxi tato kombinace funguje následovně: 

 V HTML jsou vytvořeny dokumenty nesoucí veškerá sdělení (text, obrázky)  

pro uţivatele stránek 

 V CSS je definován styl těchto dokumentů, tedy jejich rozloţení a formátování 

(obecně vzhled) 

 Javascript takto připraveným dokumentům „vdechne ţivot“. Pomocí tohoto 

skriptovacího jazyka docílíme interakce s uţivatelem webu. 

Poslední bod nyní blíţe rozvedu. Interakci vnímejme jako moţnost dynamicky 

měnit internetovou stránku v závislosti na činnosti uţivatele, nebo jiných událostech 

(např. čas – odpoledne můţe být pozadí stránky jiné, neţ dopoledne a v zimě můţeme 

imitovat padající sníh). Pro ilustraci bych rád uvedl několik typických příkladů pouţití 

Javascriptu v praxi: 

 Menu otevírající se po najetí kurzoru myši. 

 Kontrola formulářů. 

                                                      
4
 Výjimkou jsou soubory Cookies, sloužící většinou k uložení informací o nastavení a preferencí 

uživatele internetové stránky na daném počítači (např. styl vzhledu). 
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 Dialogová okna. 

 Zobrazení data, času, svátku. 

 Kalkulačky. 

  

2.3.4 PHP 

PHP je rovněţ programovacím jazykem vyvinutým pro implementaci  

na internetových stránkách. Zásadní funkční odlišností od Javascriptu je fakt, ţe PHP  

je jazyk interpretovaný na straně serveru. Na serveru tedy dojde ke zpracování kódu  

a výsledek je odesílán uţivateli v podobě vygenerované HTML stránky.  

Na rozdíl od Javascriptu, PHP umoţňuje práci se soubory. Můţeme-li  

na webovém serveru vytvořit za běhu skriptu soubor a jeho obsah libovolně měnit,  

nic nám nebrání v tom, vytvářet aplikace jako chat, blog, ankety apod. 

Obecně se dodrţuje pravidlo, ţe skript, který lze bez problémů implementovat 

na straně uţivatele, je ponechán Javascriptu, zatímco aplikace vyţadující práci  

se soubory (resp. databázemi) na serveru, či dynamické generování obsahu webu,  

se realizují prostřednictvím PHP na straně serveru. Jako příklad uvedu formulář  

na webu. Korektnost vstupních údajů je kontrolována Javascriptem hned při jejich 

zadávání uţivatelem. Ověřuje se správný číselný formát, tvar e-mailové adresy pomocí 

modulárních výrazů apod. Na nesrovnalosti je uţivatel neprodleně upozorněn. Teprve 

po korektním vyplnění formuláře je jeho obsah odeslán a uloţen do databáze  

na serveru pomocí PHP. Kdybychom pro kontrolu údajů ve formuláři vyuţili PHP,  

pak bychom museli v kaţdém cyklu kontroly odeslat data na server, kde by došlo 

k jejich vyhodnocení a výsledek by se vracel zpět uţivateli v podobě nově 

vygenerované stránky. Je zcela patrné, ţe toto řešení by bylo krajně neefektivní jak  

pro uţivatele, který by čekal na reakci serveru, tak pro server samotný, který by byl 

zbytečně zatěţován. 

 

2.4 Vlastnosti moderního webu 

Časy, kdy k získání konkurenční výhody v podobě firemního webu stačilo,  

po přečtení příručky „HTML pro začátečníky“, vytvořit pestrobarevnou blikající 

stránku s adresou prodejny a lákavým mottem, jiţ dávno pominuly.  
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Masová komercializace internetu, jeţ má své kořeny v devadesátých letech, byla 

doprovázena zdokonalováním marketingových nástrojů aplikovaných na webu  

a vývojem technologických prostředků k jejich realizaci. Jak popisuji v podkapitolách 

výše, na začátku všeho bylo HTML, které bylo později, poněkud nešťastně, rozšířeno  

o tagy slouţící k formátování vzhledu obsahu stránky. Tento nešvar byl po mnohaletém 

úsilí postupně vytěsněn stylovým jazykem CSS. Ţivot vdechnul internetové prezentaci 

Javascript, prostřednictvím skriptů vykonávaných na straně klientského počítače  

a tvorbu náročnějších aplikací, vyţadujících zápis dat do souborů na serveru, zastřešilo 

PHP
5
. 

Tvorba internetové prezentace dnes vyţaduje uţití poznatků z mnoha převáţně 

marketingových oblastí. Těm nejdůleţitějším vlastnostem moderního webu věnuji tuto 

podkapitolu. 

 

 

2.4.1 Validní kód 

Validní a přehledný kód je základ. Stejně, jako nestavíme domy na blátě, neměli 

bychom vytvářet web bez určitých pravidel a zásad. Dříve se na kvalitu kódu v oblasti 

tvorby internetových prezentací nekladl příliš velký důraz, coţ bylo pochopitelné. 

Důleţité bylo, aby web vypadal tak, jak bylo původně v úmyslu. Byla-li tato podmínka 

splněna, nebylo třeba se dále zabývat způsobem, jak bylo finální podoby dosaţeno. 

Řád a pořádek do zápisu kódu (hlavně tedy HTML) vnesly vyhledávače,  

které nebyly schopny porozumět kódu internetové stránky, jejíţ kód byl psán  

bez dodrţování určitých zásad. 

Hlavními problémy v implementaci HTML kódu byly pro vyhledávače: 

 Nedeklarování nadpisů pomocí tagů k tomu určených (<h1>, <h2> atd.) 

 Příslušně neoznačené poloţky menu 

 Absence klíčových slov 

 Layout stránky pomocí rámů (později pouţívané tabulky rovněţ nebyly vhodné, 

ale nepůsobily tolik škody) 

                                                      
5
 Technologií se samozřejmě postupem času vyvinula celá řada, rozhodl jsem se však věnovat 

pozornost pouze těm nejrozšířenějším z nich. 
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Je v našem vlastním zájmu, aby byl kód přehledný, popř. doprovázený 

komentáři k jeho jednotlivým částem. U tvorby komplexních a obsáhlých internetových 

prezentací je přehlednost kódu nezbytnost, má-li se v něm orientovat více neţ jeden 

člověk a počítáme-li s jeho budoucími úpravami. Za opětovnou zmínku stojí v tomto 

případě pravidlo, ţe vzhled webu nedefinujeme pomocí zastaralých prvků HTML 

k tomu určených, nýbrţ kaskádovými styly CSS. 

Validního kódu dosáhneme dodrţením správné syntaxe příslušného 

programovacího jazyka. Pravidla zápisu kódu kaţdého jazyka jsou přesně definována a 

dostupná v četných příručkách kniţních i elektronických. Ke kontrole validity kódu 

internetové prezentace nám poslouţí online validátory, kterým se budu blíţe věnovat 

později. 

 

 

2.4.2 Grafická poutavost 

Grafická poutavost webu je velice důleţitým faktorem ovlivňujícím úspěšnost 

internetové prezentace společnosti. Grafické ztvárnění webu by mělo odpovídat vkusu 

skupiny lidí resp. potenciálních zákazníků, které chceme WWW stránkami zaujmout. 

Všimněme si, ţe zcela jinak vypadají internetové stránky společnosti zabývající  

se prodejem módy pro mladé a web prezentující prodejnu společenských oděvů. 

V prvním případě sázíme na originalitu aţ výstřednost, v případě druhém se naopak 

zaměříme na dojem serióznosti a preciznosti. Existuje však jedno pravidlo grafického 

ztvárnění webu, které platí pro oba extrémně odlišné případy stejně. Tímto pravidlem  

je přehlednost WWW stránky. Uţivatel webu by měl být okamţitě schopen rozlišit 

prvky jako logo společnosti, menu, obsahové sdělení prezentace a speciální nabídka. 

Konkrétnímu rozloţení textu, grafických a jiných prvků www stránky, se říká layout. 

Pro představu níţe ilustruji několik, dnes často uţívaných, layoutů. 
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Obrázek 1: Layout č. 1 

 

Obrázek 2: Layout č. 2 

 

Obrázek 3: Layout č. 3 

 

Obrázek 4: Layout č. 4 

 

Přechody mezi jednotlivými sekcemi vůbec nemusejí být graficky patrné. 

Častým zpestřujícím grafickým prvkem je obrázek rozříznutý na více částí, které jsou 

pak v jednotlivých sekcích umístěny tak, aby tvořili původní celek. 

 

2.4.3 Kvalitní obsah 

„Jediné, čím mohou webové stránky splnit svůj obchodní cíl, je jejich obsah. 

Vzhled může zaujmout, vytvořit atmosféru, získat důvěru. Prodává ale text.“
6
 

Kdo by mohl lépe popsat důleţitost komerčního textu, neţ společnost, která  

se jeho skladbou zabývá? Proto jsem se rozhodl začít tuto podkapitolu právě citací webu 

společnosti h1, která se mj. copywritingem profesionálně zabývá. Termín copywriting 

označuje marketingovou disciplínu zabývající se skladbou promočních textů. 

                                                      
6
 H1.CZ: Copywriting – psaní textů pro web [online]. 2009 [cit.  2009-03-13]. Dostupné z:  
<http://www.h1.cz/copywriting>.  



 

19 

 

Kvalitní obsah internetové prezentace společnosti je takový, jeţ předává 

potřebné informace potenciálnímu zákazníkovi, současně probouzí zájem o produkt, či 

sluţbu společnosti a to vše v textu optimálního rozsahu. Text by tedy měl být krátký, 

výstiţný, poutavý a přehledně formátovaný. 

 

2.4.4 Přístupnost 

Pod pojmem přístupnost webu si představme například jeho moţnost zobrazení 

na zastaralých, či omezených mobilních zařízení, stejně tak moţnost zpracování 

hlasovou čtečkou pro nevidomé, či jinak hendikepované uţivatele, dále pak čitelnost 

textu pro slabozraké apod. Kritérií přístupnosti existuje celá řada. 

Při zpracování těchto WWW stránek se budu snaţit o dodrţení zákona 

č. 365/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 o informačních systémech veřejné správy, který  

je vesměs aplikovatelný i pro komerční webovou tvorbu. 

Zde několik důleţitých skutečností ošetřených tímto zákonem v jejich původním 

znění: 

 Kapitola A: Obsah webových stránek je dostupný a čitelný 

o Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení musí mít svou textovou 

alternativu. 

o Multimediální prvky nesoucí významové sdělení musí být doplněny 

textovými titulky, jestliže nejsou jen alternativou k existujícímu textovému 

obsahu. 

o Informace sdělované vizuální podobou webových stránek, tvary 

jednotlivých prvků, jejich velikostí, pořadím nebo umístěním musí být 

dostupné i v případě, že uživatel nemůže tyto aspekty vnímat. 

o Informace sdělované barvou musí být dostupné i bez barevného 

rozlišení. 

o Barvy popředí a pozadí textu (nebo textu v obrázku) musí být vůči sobě 

dostatečně kontrastní, jestliže text nese významové sdělení. 

o Velikost písma musí být možné zvětšit alespoň na 200 % a zmenšit 

alespoň na 50 % původní hodnoty pomocí standardních funkcí 

prohlížeče. Při takové změně velikosti nesmí docházet ke ztrátě obsahu 

nebo funkcionality. 
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 Kapitola B: Práci s webovou stránkou řídí uživatel 

o Obsah ani kód webové stránky nesmí předpokládat ani vyžadovat 

konkrétní výstupní či ovládací zařízení. 

o Obsah ani kód webové stránky nesmí předpokládat ani vyžadovat 

konkrétní způsob použití ani konkrétní programové vybavení. Pokud je 

předpokládáno či vyžadováno konkrétní programové vybavení, může  

to být pouze z důvodu technické nerealizovatelnosti přizpůsobení obsahu 

a kódu webové stránky všem programovým vybavením. 

o Načtení nové webové stránky či přesměrování musí být možné jen  

po aktivaci odkazu nebo po odeslání formuláře. 

o Na webové stránce nesmí docházet rychleji než třikrát za sekundu  

k výrazným změnám barevnosti, jasu, velikosti nebo umístění prvku. 

o Zvuk, který zní na webové stránce déle než tři sekundy, musí být možné 

na této webové stránce vypnout nebo upravit jeho hlasitost. 

 Kapitola C: Informace jsou srozumitelné a přehledné 

o Webové stránky musí sdělovat informace jednoduchým jazykem  

a srozumitelnou formou, pokud to charakter webové stránky nevylučuje. 

o Rozsáhlé obsahové bloky musí být rozděleny do menších výstižně 

nadepsaných celků. 

 Kapitola D: Ovládání webu je jasné a pochopitelné 

o Navigace musí být srozumitelná a konzistentní a na všech webových 

stránkách orgánu veřejné správy obdobná. Od ostatního obsahu webové 

stránky musí být zřetelně oddělena. 

o Každá webová stránka (kromě úvodní webové stránky) musí obsahovat 

odkaz na vyšší úroveň v hierarchii webových stránek a odkaz na úvodní 

webovou stránku. 

o Každá webová stránka musí mít výstižný název odpovídající jejímu 

obsahu. 

o Každý formulářový prvek musí mít popisek vystihující požadovaný obsah.  

o Text odkazu nebo jeho přímo související text musí výstižně popisovat cíl 

odkazu. Jestliže odkaz vede na jiný typ souboru, než je webová stránka, 
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musí být odkaz doplněn sdělením o typu, případně o velikosti tohoto 

souboru.  

 Kapitola E: Kód je technicky způsobilý a strukturovaný 

o Sémantické značky, které jsou použity pro formátování obsahu, musí být 

použity ve zdrojovém kódu tak, aby odpovídaly významu obsahu.  

o Prvky značkovacího jazyka, které jsou párové, musí mít vždy uvedenu 

počáteční a koncovou značku. Značky musí být správně zanořeny  

a nesmí docházet k jejich křížení. 

o Ve zdrojovém kódu musí být určen hlavní jazyk obsahu webové stránky. 

o Prvky tvořící nadpisy a seznamy musí být korektně vyznačeny  

ve zdrojovém kódu a musí být výstižné. 

o Je-li tabulka použita pro zobrazení tabulkových dat, musí obsahovat 

značky pro záhlaví řádků nebo sloupců. 

o Obsah všech tabulek musí dávat smysl čtený po řádcích zleva doprava.
7
 

 

2.4.5 Použitelnost 

„Zhruba 40% návštěvníků se již na stránky nevrátí, pokud jejich prvotní 

zkušenost byla negativní. Přibližně 50% obchodů je ztraceno, pokud návštěvníci 

dostatečně rychle nenaleznou požadované informace.“
8
 

V předchozí kapitole jsem se zabýval přístupností WWW stránek, tedy 

zkoumáním, je-li internetová stránka dostupná po technické stránce. Pravidla 

přístupnosti by měla být respektována, avšak jejich dodrţení není jedinou podmínkou 

pouţitelnosti webu. Zkoumáme-li samotnou pouţitelnost webu, pak si logicky klademe 

otázky: „Jsou námi vytvořené WWW stránky pro uţivatele pouţitelné? Plní web nějaký 

konkrétní účel? Přináší tyto WWW stránky uţivateli sledovaný uţitek?“. Vzájemný 

vztah mezi pojmy přístupnost a pouţitelnost webu by nyní měl být objasněn, mohu tedy 

pokračovat bliţším pohledem na samotný návrh pouţitelných WWW stránek.  

                                                      
7
 Zákon č. 365/2000 Sb. O informačních systémech veřejné správy [online]. 2000-2006 [cit. 

2009-02-03+. Dostupné z: <http://www.pravidla-pristupnosti.cz>. 
 
8
 NIELSEN, J. Failure of Corporate Websites [online]. 1998 [cit. 2009-02-03+. Dostupné z: 

<http://www.useit.com/alertbox/981018.html>. 
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V kapitole 2.2 jsem popsal postup tvorby webu po stránce technické, v tuto 

chvíli nastíním tentýţ postup z hlediska pouţitelnosti finálního produktu. 

 

1. Plánování 

Plánování je první fází kaţdého projektu. V případě tvorby pouţitelných WWW 

stránek zkoumáme tyto aspekty: 

 Účel tvorby webu a stanovení cílů. 

 Cílové skupiny uţivatelů webu a jejich charakteristiky. 

 Forma interakce, zprostředkované mezi uţivatelem webu a jeho provozovatelem 

 

2. Sběr dat od uživatelů 

Pohled samotného tvůrce WWW stránek samozřejmě nestačí. Člověk, který 

navrhuje strukturu a organizaci dat na webu, není později schopen objektivně posoudit 

intuitivnost ovládání a dostupnost hledaných údajů. Nejlépe tedy udělá, zeptá-li  

se nestranných lidí - budoucích uţivatelů webu. Tvůrce webu bude zajímat následující: 

 Jaké informace uţivatel od WWW stránek vyţaduje? 

 Jak by tyto informace logicky organizoval? 

 Co uţivatel od webu očekává? 

 

3. Tvorba prototypu 

V okamţiku, kdy máme stanoven plán, cíle a analyzovali jsme názory budoucích 

uţivatelů, vytvoříme prototyp budoucího webu. Tento prototyp je jen jakýsi náčrt 

budoucího řešení, konkrétně jím bývá titulní strana webu a několik dalších stran 

různých typů. Cílem tohoto prototypu je demonstrovat design, informační strukturu  

a ovladatelnost WWW stránek.  

Zjistíme-li při testování prototypu jakékoliv nedostatky, či vyskytnou-li  

se k řešení určité výhrady, mohou být tyto napraveny ještě předtím, neţ je investován 

čas a peníze do tvorby celého webu. 

 

4. Tvorba obsahu 

Tato závěrečná část postupu přímo souvisí s copywritingem, jehoţ principy 

popisuji v kapitole 2.4.3. Shrnu tuto problematiku do několika nejdůleţitějších bodů: 
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 Text prodává. Aby tohoto docílil, musí nejdříve zaujmout čtenáře. 

 Píšeme stručně a výstiţně. 

 Mluvíme jazykem uţivatele, proto se vyvarujeme příliš odborné mluvě. 

 Delší texty strukturujeme do menších celků a ty uvádíme kontextovými nadpisy. 

 Je-li to vhodné, uţíváme často tabulky a obrázky. 

 Pro přehlednost pouţíváme odráţky a číslované seznamy. 

 Pracujeme s volným místem na stránce tak, aby celkový dojem rozvrţení nebyl 

přehuštěný, ani příliš prázdný. 

Samotný obsah webu je vhodné revidovat s určitým časovým odstupem, 

abychom lépe rozeznali informace důleţité a uţitečné od prázdných, či matoucích 

sdělení. [10] 

 

 

2.5 Optimalizace webu 

2.5.1 Optimalizace pro rozdílné prohlížeče 

V internetových prohlíţečích různých výrobců se občas setkáváme s rozdílnou 

implementací některých prvků jazyka CSS. Abychom se vyhnuli potíţím s tímto 

spojeným, je třeba kontrolovat vzhled internetové stránky v různých prohlíţečích  

po celou dobu vytváření webu. 

 

Graf 1: Podíl webových prohlížečů *27] 
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Kompatibilita internetových stránek napříč nejrozšířenějšími prohlíţeči  

je nezbytnou vlastností kaţdého kvalitního webu. 

2.5.2 Optimalizace pro korektní zobrazení 

Dalším typem optimalizace, se kterým je třeba počítat ihned ve fázi grafického 

návrhu internetové stránky, je optimalizace pro korektní zobrazení. V této problematice 

je rozhodujícím faktorem rozlišení zobrazovacího zařízení. Musíme tedy myslet na to, 

ţe obrazovka, na které bude web zobrazován, bude mít pravděpodobně jiné rozlišení, 

neţ ta, na které web vytváříme.  

 

 

 

Graf 2: Podíl používaných rozlišení obrazovky *21] 

V praxi se snaţíme vyhnout tomu, ţe zobrazení internetové stránky  

na obrazovce s odlišným rozlišením negativně ovlivní funkčnost, či vzhled webu. 

2.5.3 Optimalizace pro vyhledávače (SEO) 

Neopomenutí této optimalizace je opět především pro naše vlastní dobro. Je totiţ 

většinou v našem zájmu, aby web měl co moţná nejvyšší návštěvnost, a s tím nám 

mohou nemalou měrou pomoci internetové vyhledávače. Ovšem pouze tehdy, pokud 

jim to umoţníme. 

Dnes se SEO optimalizací zabývá komerčně celá řada společností. Pro náš účel 

však bude dostačující, dodrţíme-li základní pravidla této optimalizace. Významným 

pomocníkem nám bude některý z online validátorů, jejichţ pouţití je bezplatné. 

Nejdůleţitější ze všeho je, co se SEO optimalizace týče, správné uţití 

sémantických značek, tedy nadpisy označené (<h1>, <h2>,…), odstavce (<p>), titulek 

stránky (<title>), popisky netextových elementů, uvedení metadat atd. 
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2.5.4 Optimalizace datové velikosti webu 

Tato problematika má svůj původ v době, kdy většina uţivatelů internetu byla 

připojena prostřednictvím vytáčeného připojení tzv. dial-up, jehoţ přenosová rychlost 

byla s dnešním standardem neporovnatelná. Optimalizací datové velikosti webu je však 

nutné se zabývat i dnes, v době převaţujících vysokorychlostních připojení k internetu. 

Je pochopitelné, ţe rychlost odezvy webu na akci uţivatele nemalou měrou ovlivňuje 

komfort při uţívání internetových stránek.  

 

 

Graf 3: Statistika rychlosti připojení k internetu v ČR *24] 
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3. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

 

Internetová prezentace společnosti se jiţ stala jakýmsi standardem. Jakoţto 

zákazníci jsme zvyklí mít moţnost, v přehledné internetové prezentaci společnosti, 

studovat vlastnosti produktů, porovnávat je mezi sebou apod. Firma, která nedisponuje 

takovýmto elektronickým katalogem svých produktů a sluţeb, se staví oproti 

konkurenci do značné nevýhody. 

 

Graf 4: Podíl firem s internetovou prezentací, podle OKEČ *13] 

 

Graf jednoznačně ilustruje převaţující podíl společností, které, napříč odvětvími, 

vyuţívají ke své prezentaci internet. Nikoho asi nepřekvapí, ţe na špici tohoto výzkumu 

se pohybují společnosti z oblastí komunikace a výpočetních technologií, avšak pro mě 

samotného bylo příjemným zjištěním, jak pruţně zareagovala na trend internetové 

prezentace oblast ubytování. Tuto skutečnost si vysvětluji výrazným zefektivněním 

procesu vyřízení rezervace ubytování, oproti řešení telefonickému.  

 

74%
67%

75%

93%

55%

95%
89%

69%

94% 93%

78%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Podíl firem v ČR s internetovou prezentací 
(podle OKEČ)



 

27 

 

 

Jednotlivci 16 let a starší používající v ČR internet 

 

Graf 5: Jednotlivci 16 let a starší používající v ČR internet v jednotlivých socio-demografických skupinách *12] 

 

Graf procentuálně znázorňuje podíl pravidelných uţivatelů internetu 

v jednotlivých socio-demografických skupinách v letech 2005 a 2008. Všimněme si,  

ţe zatímco zastoupení uţivatel ve věku 16-24 let vrostlo o 26%, počet uţivatelů 

internetu v kategorii 65+ se za poslední tři roky ztrojnásobil. Znamená to, ţe této 

věkové kategorie dosahuje kaţdoročně více uţivatelů internetu. Jsem přesvědčen, ţe 

reakce trhu na sebe nenechá dlouho čekat a společnosti, mezi jejichţ zákazníky patří i 

starší spoluobčané, se budou snaţit lépe své weby na tuto skupinu uţivatelů zaměřit. 

 

V této práci vycházím z přesvědčení, ţe pro soukromou zubní kliniku platí stejná 

pravidla zákaznického servisu a sebeprezentace, jako pro jakoukoliv jinou, sluţby 

poskytující, společnost. Kvalitní internetová prezentace je přínosem jak pro nabízející, 

tak pro poptávající subjekt obchodního styku. Pacient resp. zákazník by měl mít 

moţnost:  

 Seznámit se podrobně s nabídkou sluţeb dané ordinace. 

 Získat kontaktní údaje.  

Na straně druhé získává ordinace jedinečnou moţnost, prostřednictvím své 

webové prezentace:  

 Zaujmout svou nabídkou potenciálního klienta. 



 

28 

 

 Přesvědčit váhavého návštěvníka webu o svých kvalitách. 

 Seznámit stálého zákazníka s novou nabídkou sluţeb. 

 Eliminovat přirozený strach ze stomatologických zákroků, který doprovází 

nemalé mnoţství návštěvníků zubní ordinace. 

 

Tyto výčty pochopitelně nejsou vyčerpávající a kaţdý z uvedených bodů lze dále 

rozvíjet. Zamyslíme-li se nad problematikou komerční internetové prezentace, 

vymyslíme celou řadu nemalých pozitiv jak pro nabízející společnost,  

tak pro poptávajícího spotřebitele. 
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4. VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

4.1 Vzhled prezentace  

4.1.1 Layout 

Pro internetovou prezentaci zubní ordinace jsem zvolil velice jednoduchý  

a přehledný layout. 

 

 

Obrázek 5: Layout internetové prezentace zubní ordinace 

 

Šířku prezentace jsem omezil na 800 pixelů kvůli přístupnosti stránek 

uţivatelům se starším počítačovým vybavením, jejichţ obrazovky mají nízké rozlišení. 

Minimem pro příjemné zobrazení stránky je tedy rozlišení monitoru 800x600 pixelů.  

Horní část internetové stránky je vyhrazena pro název společnosti resp. jméno 

dentisty, logo a případné poutavé grafické prvky. 

Pod touto částí je situovaná lišta s menu internetové stránky. 

Převáţnou část webu samozřejmě zaujímá obsahová část, kterou je moţné, 

v případě potřeby, rozšířit o kontextové menu tak, jak je tomu v sekci „Nabídka sluţeb“. 

V nejspodnější části webu se nachází patička, která deklaruje provozovatele  

a tvůrce internetové prezentace.  
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4.1.2 Grafický návrh webu 

V případě grafického návrhu snad platí dvojnásob rčení, ţe jeden obrázek řekne 

více, neţ tisíc slov. V prvé řadě tedy návrh samotný: 

 

 

Obrázek 6: Grafický návrh webu 

Všimněte si prosím, jak grafický návrh koresponduje s layoutem, který jsme 

zkoumali v předchozí kapitole. 

Zcela záměrně jsem snímal vzhled titulní stránky webu na širokoúhlém panelu, 

aby bylo patrné přizpůsobení se webu na různá rozlišení výstupních zařízení.  
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4.1.3 Realizace layoutu v CSS 

Nyní, kdyţ máme jasnou vizi toho, jak bude web rozloţen, je načase začít 

s realizací samotného layoutu v CSS. Pro přehlednost jsem vytvořil mapu názvů bloků 

jednotlivých oblastí stránky prezentace: 

 

Obrázek 7: Mapa názvů oblastí v CSS 

Zpočátku vysvětlím definice v CSS, které se vztahují na stránku jako celek, 

načeţ se budu blíţe věnovat definici jednotlivých oblastí v jazyce CSS, jehoţ podstatu 

jsem popsal v teoretické části. 

4.1.3.1 Definice platné pro dokument obecně 

 

* { 

 font-family: Calibri, Arial, sans-serif, Verdana; 

} 

 

Hvězdička namísto názvu identifikátoru, či třídy znamená, ţe definujeme CSS 

vlastnosti platné pro všechny prvky dokumentu. V tomto případě nastavujeme jako 

výchozí písma pro dokument: Calibri, Arial, Sans-Serif, Verdana. Definuje se vţdy  
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tzv. rodina písma. Všechna tato písma jsou si vizuálně podobná, přičemţ nejvyšší 

prioritu má písmo Calibri. Není-li Calibri dostupné, uţije se Arial atd. 

 

h1 { 

 text-align: center; 

} 

 

Značkou <h1> se v jazyce HTML definuje nadpis první úrovně. V tomto případě 

tedy oznamujeme, ţe všechny nadpisy první úrovně mají být zarovnány na střed bloku, 

v němţ se nacházejí. 

 

body { 

 background: url(img/bg_main.png); 

 background-repeat: repeat-x; 

 background-position: top left; 

} 

 

Stejně, jako <h1>, je i <body> jedním ze základních tagů jazyka HTML. Značka 

<body> definuje „tělo“, tedy v internetovém prohlíţeči zobrazovanou část dokumentu 

HTML. V jednotlivých řádcích nastavujeme jako pozadí dokumentu obrázek 

„bg_main.png“, který se bude opakovat na ose x a bude zarovnán od levého horního 

rohu. 

4.1.3.2 Definice jednotlivých bloků layoutu 

#stranka { 

 border: 0px;   - nulová tloušťka rámu bloku 

 text-align: center;  - zarovnání textu uvnitř bloku na střed 

 margin-top: 19px;  - odsazení vně bloku o 19 pixelů zhora 

 padding: 0px;   - žádné odsazení uvnitř bloku 

} 
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Identifikátor „#stranka“ označuje blokový element <DIV>, do kterého budou 

vkládány všechny ostatní prvky dokumentu. 

 

#lista { 

 background-image: url(img/hlavni_pruh.png);  

- obrázek „hlavni_pruh.png“ na pozadí bloku 

 background-repeat: no-repeat; - obrázek na pozadí se nebude opakovat 

 height: 160px;    - výška bloku 160 pixelů 

 width: 800px;    - šířka bloku 800 pixelů 

 padding: 0px;    - žádné odsazení uvnitř bloku 

 border: 0px;    - nulová tloušťka rámu bloku 

 margin: 0px auto;    

- odsazení vně bloku: nulové nahoře  a dole, automatické vlevo a vpravo
9
 

} 

 

Výsledkem této definice je grafická horní lišta, jak ji vidíte na kaţdé stránce 

internetové prezentace. Protoţe je ale jméno doktora, které je jakýmsi nadpisem celého 

webu součástí obrázku, je nutné, aby se vyskytovalo rovněţ v textové podobě. Jinak 

bychom totiţ nedodrţeli jedno ze základních pravidel přístupnosti webu. Tento problém 

řešíme následovně: 

 

#lista h1{    

- označuje všechny nadpisy <h1> uvnitř bloku „#lista“ 

 visibility: hidden; - prvek bude neviditelný 

 height: 160px;  - výška bloku nadpisu je 160 pixelů 

 width: 800px;  - šířka bloku nadpisu je 800 pixelů 

 borde-widthr: 0px; - nulová tloušťka rámu bloku 

 margin: 0px;  - žádné odsazení vně bloku 

 padding: 0px;  - žádné odsazení uvnitř bloku 

                                                      
9
 Definujeme-li šířku bloku, velikost vnitřního odsazení v bloku, tloušťku rámu bloku a vnější 
odsazení bloku nastavíme na „auto“, pak bude blok zarovnán na střed. Jedná se o jakýsi trik pro 
centrování elementů, se kterým se budeme setkávat i v následujících definicích stylu CSS častěji. 
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} 

Tuto definice je třeba blíţe vysvětlit. Prvek je neviditelný, protoţe nechceme, 

aby byl zobrazován přes grafickou lištu. V prohlíţeči bez podpory stylů se však zobrazí 

namísto obrázku. Podobně si s tímto nadpisem poradí i čtečka pro nevidomé uţivatele 

webu. 

 

#menu_h { 

 width: 800px;  - šířka bloku je 800 pixelů 

 height: 40px;  - výška bloku je 40 pixelů 

 padding: 0px;  - žádné odsazení uvnitř bloku 

 border: 0px;  - nulová tloušťka rámu bloku 

 margin: 16px auto;  

   - odsazení vně bloku: nulové nahoře  a dole, automatické vlevo a vpravo 

} 

 

Tímto zápisem jsme ošetřili nastavení bloku „#menu_h“, tedy bloku, v němţ 

bude situováno horizontální menu internetové stránky. Ke konečnému zformování 

menu do poţadované podoby to však nestačí. V následujícím kódu CSS se proto 

budeme věnovat definici stylu poloţek menu. 

 

#tmenu { 

 width: 800px;     - šířka bloku je 800 pixelů 

 padding: 0px;    - žádné odsazení uvnitř bloku 

 margin: auto;    - automatické odsazení vně bloku 

 margin-top: 3px;   - odsazení shora jsou 3 pixely 

 border-collapse: collapse;  - sloučit rámy buněk 

} 

 

#tmenu td{ 

 border-left: 1px solid #9BE7F5; 

 border-right: 1px solid #9BE7F5; 
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- rám elementu vlevo a v pravo má tloušťku 1 pixel a bledě modrou barvu 

 height: 36px;  - výška elementu je 36 pixelů 

 margin: 0px;  - žádné odsazení vně bloku 

 text-align: center; - zarovnání textu uvnitř elementu na střed 

 padding: 2px;  - odsazení uvnitř elementu o 2 pixely 

 width: 200px;  - šířka elementu je 200 pixelů 

} 

 

#tmenu a:hover{     

- “a:hover” je tzv. pseudotřída, která reprezentuje styl odkazu, nad nímž je v danou 

chvíli umístěn kurzor  

 background-color: #BBECFC;    - pozadí prvku nastaveno na bledě modré 

} 

 

Nyní budu definovat styl střední části layoutu, tedy blok <div> označený 

identifikátorem #stredni: 

#stred { 

 background-image: url(img/obsah_pozadi.gif); 

- na pozadí je nastaven obrázek obsah_pozadi.gif 

 background-repeat: no-repeat;  

- obrázek na pozadí se nebude opakovat 

 width: 800px;  - šířka elementu je 800 pixelů 

 height: 500px;  - výška elementu je 500 pixelů 

 padding: 0px;  - žádné odsazení uvnitř bloku 

 border: 0px;  - nulová tloušťka rámu bloku 

 margin: 0px auto; 

- odsazení vně bloku: nulové nahoře a dole, automatické vlevo a vpravo 

} 

 

Na většině stránek webu budou uvnitř bloku “#stred” umístěny další dva bloky 

<div>, konkrétně blok „#menu_k“, který sloţí jako kontextové menu a blok „#obsah“, 
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jeţ pojme obsahovou část stránky. V následujících dvou blocích vysvětlím jejich zápis 

v jazyce CSS. 

 

#menu_k { 

 font-size: 17px; - uvnitř bloku bude výchozí velikost písma 17 px 

 width: 200px;  - šířka elementu je 200 pixelů 

 height: 500px;  - výška elementu je 500 pixelů 

 padding: 0px;  - žádné odsazení uvnitř bloku 

 border: 0px;  - nulová tloušťka rámu bloku 

 margin: 0px;  - žádné odsazení vně bloku 

 float: left;   

-blok bude v prostoru umístěn vlevo a bude obtékán ostatními elementy zprava 

} 

 

#obsah { 

 width: 550px;  - šířka elementu je 550 pixelů 

 height: 500px;  - výška elementu je 500 pixelů 

 padding: 0px;  - žádné odsazení uvnitř bloku 

 border: 0px;  - nulová tloušťka rámu bloku 

 margin: 0px;  - žádné odsazení vně bloku 

 text-align: left; - zarovnání textu uvnitř bloku vlevo 

             float: left; 

-blok bude v prostoru umístěn vlevo a bude obtékán ostatními elementy zprava, v tomto 

případě bude napravo od elementu „#menu_k“ 

} 

 

Posledním blokem layoutu, který nám zbývá nadefinovat, je tzv. pata  

resp. footer internetové stránky. Je to oblast, ve které bývá uveden provozovatel  

a tvůrce webu. 
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#pata { 

 background-color: #F1FCFF; - bledě modré pozadí elementu 

 width: 800px;   - šířka elementu je 550 pixelů 

 border: 1px solid #BBECFC; 

- element bude ohraničen modrým rámem o tloušťce jednoho pixelu 

 padding: 0px;   - žádné odsazení uvnitř bloku 

 margin: auto;   - automatické odsazení vně bloku 

} 

4.1.4 Validita CSS 

Validitu neboli korektnost zápisu kódu CSS, ověříme pomocí bezplatného online 

validátoru. Tento validátor je však schopný ověřit pouze soubory, které jsou dostupné 

na internetu. Musím proto soubor „style.css“ obsahující kód CSS naší internetové 

prezentace nahrát dočasně na nějaký server. 

 

 

 

Obrázek 8: CSS validita [11] 

Ověření bezchybnosti kódu CSS dopadlo na výbornou. Po formální stránce tedy 

není třeba cokoliv měnit. 

4.1.5 Alternativní, tiskový styl 

Neměli bychom zapomínat na to, ţe monitor počítače a tiskárna jsou dvě různá 

výstupní zařízení, z nichţ kaţdé má svá specifika, která nesmíme opomíjet při stylování 

internetové stránky. Doposud jsem se věnoval pouze grafické úpravě webu  

pro zobrazení na běţném monitoru, v této kapitole popíšu úpravu zdrojového kódu 

jazyka CSS pro tisk z internetové prezentace. 
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Obrázek 9: Alternativní - tiskový styl 

Všimněte si, ţe tisková sestava (na obrázku vpravo) je značně jednodušší,  

neţ původní verze dokumentu HTML (vlevo). Byla odstraněna přebytečná grafika  

a prvky navigace, tedy menu. Dále pak byla skryta pata webu. Úprava pro tisk však 

nemusí spočívat pouze ve skrývání přebytečných prvků – všimněte si vizitky lékaře, 

která v původním dokumentu viditelná nebyla a nyní se zobrazuje pod textem, určeným 

k tisku.  

Nyní vysvětlím samotnou realizaci výše popisovaných úprav v CSS. 

 

#menu_h { 

 display: none;  - blok „menu_h“ se nezobrazí 

} 

#lista h1{ 

 visibility: visible; - nadpis h1 v bloku „lista“ bude viditelný 

 color: Black;  - písmo bude černé 

 font-size: 70px; - velikost písma bude 70 pixelů 

} 

#menu_k { 

 display: none;  - blok „menu_k“ se nezobrazí 
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} 

#pata { 

 display: none;   - blok „pata“ se nezobrazí 

} 

#kontakt { 

 display: block;   - blok „kontakt“ se zobrazí 

 float: left;   - blok bude obtékán zprava 

 border: 1px solid black; - blok bude orámován 

 padding: 10px;  - odsazení uvnitř bloku bude 10 pixelů 

} 

 

Na definici zvláštního stylu pro tisk se bohuţel poměrně často zapomíná. Přitom 

stačí jen několik málo úprav původního zápisu CSS a tištěné výstupy z webu jsou 

mnohem přehlednější. 

4.2 Obsah prezentace  

4.2.1 Realizace výchozího dokumentu HTML 

Internetová prezentace se skládá z jednotlivých dokumentů HTML, jejichţ 

vzhled je definován jazykem CSS. Kaţdý tento dokument HTML je jedinečný svým 

obsahem, tedy obsahem stránky, která bude zobrazena v internetovém prohlíţeči. 

Obecně však platí, ţe všechny dokumenty HTML mají stejnou, nebo velice podobnou 

kostru, do které se doplňuje text a grafika odpovídající určení daného HTML 

dokumentu. Právě konstrukce této kostry, resp. výchozího dokumentu HTML bude 

předmětem této kapitoly. 

Postupně nyní budu uvádět části kódu HTML a k nim vysvětlující komentář. 

 

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

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

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> 

Na samotném začátku deklaruji, že se jedná o dokument typu XHTML a že jazykem 

tohoto dokumentu je čeština. 
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<head> 

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

  <meta name="description" content="Internetová prezentace soukromé zubní kliniky 

MUDr. Petra Nováka" /> 

  <meta name="keywords" content="zubní ordinace, stomatologie, zubař, zubní klinika,  

zubní péče, péče o zuby, bělení zubů, air-flow, rovnátka, zubní impregnace, zubní 

implantáty" /> 

  <meta name="author" content="Vladimír Junák" /> 

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

  <title>MUDr. Petr Novák - zubní ordinace</title> 

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

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

  <style media="print" type="text/css"> 

    /*<![CDATA[*/ @import url("../tisk.css"); /*]]>*/ 

  </style> 

</head> 

 

V této tzv. hlavičce definuji postupně: 

 Znaková sada dokumentu – středoevropská (windows-1250) 

 Informace o webu pro internetové vyhledávače 

o Popis obsahu webu. 

o Klíčová slova. 

o Autor webu. 

o Povolení vyhledávačům prohledávat obsah webu. 

 Titulek webu 

 Deklarace externího souboru s kódem CSS pro zobrazení na monitoru počítače 

 Deklarace externího souboru s kódem CSS pro tisk 

 

<body> 

  <div id="stranka"> 
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    <div id="lista"> 

      <h1>MUDr. Petr Novák</h1> 

      <a href="index.html"></a> 

  </div> 

  <div id="menu_h"> 

    <ul id="tmenu"> 

      <li><a href="index.html">Úvod</a></li> 

      <li><a href="docs/sluzby.html">Nabídka služeb</a></li> 

      <li><a href="docs/cenik.html">Ceník</a></li> 

      <li><a href="docs/kontakt.html">Kontakt</a></li> 

    </ul> 

  </div> 

 

Nyní samotné tělo HTML stránky. Opět vysvětlím prvky kódu v pořadí výskytu: 

 Deklarace začátku těla webu (<body>) 

 Definice bloku „lista“ 

o Nadpis, který se zobrazí pouze tehdy, nepodporuje-li internetový 

prohlížeč CSS. 

o Odkaz na titulní stranu webu, který zabírá celou plochu bloku „lista“ 

(viz. kód CSS). 

 Definice bloku „menu_h“, tedy hlavního menu 

o Jednotlivé odkazy jsou organizovány jako položkový seznam. 

o Odkazy na titulní stranu webu, nabídku služeb, ceník služeb, sekci  

s kontakty. 

 

<div id="stred"> 

  <div id="menu_k"> 

  </div> 

  <div id="obsah"> 

    <h1>Vítejte na webu kliniky MUDr. Petra Nováka</h1> 

  </div>    
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</div> 

<div id="pata"> 

  <p><strong>Copyright © 2009 MUDr. Petr Novák</strong> | Všechna 

práva vyhrazena | <a href="docs/mapa.html"><strong>MAPA webu</strong></a></p> 

  <p>Vytvořil: <a href="mailto:v.junak@centrum.cz">Vladimír Junák</a></p> 

</div> 

</div> 

</body> 

</html> 

 

Definice střední části webu (blok „stredni“) 

 Blok vyhrazený pro kontextové menu („menu_k“). 

 Blok obsahové části webu („obsah“). 

o Nadpis obsahové části. 

Definice paty webu 

 Copyright. 

 Odkaz na mapu webu. 

 Autor webu a odkaz na jeho e-mail. 

Deklarace konce těla webu a celého dokumentu HTML (</body>, </html>) 

 

4.2.2 Validita kódu XHTML 

Jak se ukázalo v testu W3C validátoru, pouţitá struktura dokumentu XHTML 

není v rozporu s aktuálně platnými normami pro zápis kódu tohoto typu. 

 

Obrázek 10: Výsledek XHTML validace *23] 
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Zobrazené varování se týká pouze uţité znakové sady pro střední Evropu. 

Nejedná se problém. 

4.3 SEO analýza 

Analýzu optimalizace pro internetové vyhledávače jsem provedl pomocí 

bezplatného online nástroje pana Karla Dytrycha – SEO Servis. Protoţe jsem  

se po celou dobu vývoje webu snaţil dodrţovat obecně platné zásady SEO 

optimalizace, dopadl test velice dobře a není třeba v kódu HTML nic měnit. 

 

Obrázek 11: SEO analýza [14] 
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5. ZÁVĚR 

 

O důleţitosti internetové prezentace bylo jiţ v této práci napsáno mnohé. Nerad 

bych se opakoval, a proto se spíše pokusím doplnit předešlé úvahy o poznatky, které  

by neměly být opomenuty. 

Internetovým fenoménem dnešní doby jsou sociální sítě jako Facebook, 

Myspace apod. Delší dobu nikdo nepochyboval nad tím, ţe podobně, jako v minulosti 

ovládl sféru osobních počítačů Microsoft, Google bude neohrozitelným králem 

internetu. Situace však v tuto chvíli není zdaleka tak jednoznačná. Příjmem všech výše 

zmiňovaných systémů plyne z reklamy a není sporu o tom, ţe nejvyšší návštěvnost  

má Google. Avšak výhodou sociálních sítí je, ţe mají přístup k obrovskému mnoţství 

informací o svých uţivatelích, jeţ mohou analyzovat a na základě zjištěných skutečností 

lépe pochopit individuálnost uţivatele, kterému budou schopni „ušít reklamu na míru“. 

Cílená reklama je potom mnohem efektivnější a její provozovatel si za ni pochopitelně 

naúčtuje podstatně více. Dalším důleţitým faktorem je obrovské mnoţství dat, která 

nejsou mimo sociální síť a tedy ani vyhledávačům, přístupná. Pro úplnost bych ještě rád 

dodal, ţe jen v lednu 2009 zaznamenal Facebook téměř 1,2 miliardy uţití
10

. 

Raketový vzestup sociálních sítí je, v poměrně krátkodobé historii internetu, 

pouze jedním z mnoha příkladů dynamičnosti vývoje tohoto systému. Myslet si,  

ţe internet, jak ho známe dnes, je na vrcholu své vyuţitelnosti a bez vyhlídek k dalším 

velkým změnám, by bylo přinejmenším pošetilé. Jsem proto přesvědčen, ţe společnosti, 

jeţ chtějí zachovat, či zvyšovat svou prosperitu, musí nutně být připravené sledovat  

a pruţně se přizpůsobovat budoucím trendům v oblasti internetu. 

 

 

 

 

 

                                                      
10

 COMPETE: Social Networks: Facebook Takes Over Top Spot, Twitter Climbs [online]. 2009 [cit. 
2009-02-25+. Dostupné z: <http://blog.compete.com/2009/02/09/facebook-myspace-twitter-
social-network>. 
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8. PŘÍLOHY 

8.1 CSS – zdrojový kód 

 

/* obecne deklarace*/ 

* { 

 font-family: Calibri, Arial, sans-serif, Verdana; 

} 

 

h1 { 

 text-align: center; 

 background-image: url(img/h.png); 

 background-repeat: no-repeat; 

 background-position: left; 

 font-size: 30px; 

 height: 60px; 

  width: 500px; 

 color: black; 

 margin: auto; 

 padding-top: 25px; 

 =padding-top: 0px; 

 border: 0px; 

} 

 

body { 

 background: url(img/bg_main.png); 

 background-repeat: repeat-x; 

 background-position: 0px 0px; 

} 

 

#stranka { 

 border-width: 0px; 

 text-align: center; 

 margin-top: 19px; 

 =margin-top: 4px; 

 padding: 0px; 

} 

/* horni lista */ 

#lista { 

 background-image: url(img/hlavni_pruh.png); 

 background-repeat: no-repeat; 

 height: 160px; 

 width: 800px; 

 padding: 0px; 

 border: 0px; 

 margin: 0px auto; 

} 

 

#lista h1{ 

 display: none; 

 border: 0px; 

 margin: 0px; 

 padding: 0px; 

} 

 

#lista a{ 

 display: block; 

 height: 160px; 

 width: 800px; 

} 

/* hlavni menu */ 

#menu_h { 

 width: 797px; 
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 height: 40px; 

  

 padding: 0px; 

 border: 0px; 

 margin: 16px auto; 

 border-right: 1px solid #9BE7F5; 

} 

 

#tmenu { 

 padding: 0px; 

 margin: 0px; 

 margin: 3px 0px; 

 =margin: 0px 0px 3px 0px; 

 border-right: 1px solid #9BE7F5;  

} 

 

#tmenu li{ 

 display: inline; 

 float: left; 

 width: 198px; 

 height: 36px; 

 margin: 0px; 

 padding: 5px 0px 0px 0px; 

 =padding: 5px 0px 0px 0px; 

 border-left: 1px solid #9BE7F5; 

  

 text-align: center;  

 list-style: none; 

 list-style-type: none; 

} 

 

#tmenu a{ 

 text-decoration: none; 

 color: Black; 

 font-size: 20px; 

 display: block; 

 height: 30px; 

 padding: 0px; 

 border: 0px; 

 margin: auto; 

  

} 

 

#tmenu a:hover{ 

 background-color: #BBECFC; 

} 

/* stredni cast webu */ 

#stred { 

 background-image: url(img/obsah_pozadi.gif); 

 background-repeat: no-repeat; 

 width: 800px; 

 height: 500px; 

 padding: 0px; 

 border: 0px; 

 margin: 0px auto; 

} 

 

#stred td{ 

 font-size: 16px; 

} 

/* kontextove menu */ 

#menu_k { 

 font-size: 17px; 

 width: 200px; 

 height: 500px; 
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 padding: 0px; 

 border: 0px; 

 margin: 0px; 

 float: left; 

} 

 

#kontext { 

 background-image: url(img/submenu.png); 

 background-repeat: no-repeat; 

 width: 160px; 

 height: 227px; 

 margin: 10px 0px 0px 8px; 

 padding: 8px 0px 5px 0px;  

 border: 0px;  

} 

 

#kontext li{ 

    

 list-style: none; 

 border: 0px; 

 border-bottom: 1px solid #F1FCFF; 

 border-top: 1px solid #F1FCFF; 

 width: 110px; 

 padding: 0px; 

 margin: 9px auto;  

} 

 

#kontext a{ 

 text-decoration: none; 

 color: Black;  

} 

 

#kontext a:hover{  

 text-decoration: underline;  

} 

/* obsahova cast */ 

#obsah { 

 width: 550px; 

 height: 500px; 

 padding: 0px; 

 border: 0px; 

 margin: 0px; 

 float: left; 

 text-align: left; 

} 

 

#obsah h2 { 

 width: 500px; 

 background-color: #F1FCFF; 

 border-left: 15px solid #BBECFC; 

 border-top: 1px solid #BBECFC; 

 padding-left: 10px; 

} 

 

#obsah p{ 

 font-size: 16px; 

 text-align: justify; 

 color: #323232; 

} 

/* mapa webu */ 

#map { 

 text-align: left; 

 font-size: 17px; 

 width: 250px; 

 padding: 50px 0px; 
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 border: 0px; 

 margin: auto;  

} 

 

#map a{ 

 color: black; 

 text-decoration: none;  

} 

 

#map a:hover{ 

 text-decoration: underline;  

} 

/* efekt klicoveho slova */ 

.dulezite { 

 display: block; 

 float: right; 

 width: 150px; 

 font-size: 23px; 

 font-weight: bold; 

 color: Black; 

 border-top: 5px solid #97E5F9;  

} 

/* obrazek s ramem */ 

.obrazek { 

 border: 1px dotted #8AE0F9; 

 height: 150px; 

 width: 180px; 

 padding: 5px; 

} 

/* tridy zarovnani obrazku */ 

.vpravo { 

 margin: 0px 0px 8px 11px; 

 float: right; 

} 

 

.vlevo { 

 margin: 0px 11px 8px 0px; 

 float: left; 

} 

/* format tabulky ceniku */ 

.tcenik { 

 width: 700px; 

 font-weight: bold; 

 border-collapse: collapse; 

 padding: 0px; 

 margin: auto; 

} 

 

.tcenik caption{ 

 font-size: 17px; 

 color: black; 

 background: #D7F4FD; 

 border: 1px solid #BBECFC; 

} 

 

.tcenik td{ 

 border-bottom: 1px solid #BBECFC; 

 text-align: right; 

 padding: 5px; 

} 

 

.tcenik th{ 

 border-bottom: 1px solid #BBECFC; 

 text-align: left; 

 padding: 5px; 
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} 

 

.tcenik a{ 

 display: block; 

 width: 700px; 

 color: Black; 

 text-decoration: none; 

} 

 

.tcenik a:hover{ 

 background: #BBECFC; 

} 

 

#stranka img { 

 float: right; 

 margin: 0px; 

 padding: 0px; 

} 

/* hesla kliniky */ 

.textova { 

 width: 740px; 

} 

 

.textova th{ 

 width: 180px; 

 text-align: right; 

 padding: 5px; 

} 

 

.textova td{ 

 height: 100px; 

 text-align: justify; 

 padding: 5px; 

 border-left: 1px dotted gray;  

} 

/* format uvodniho dopisu lekare */ 

.dopis { 

 width: 670px; 

 border: 0px; 

 padding: 0px; 

 margin: 20px auto; 

 padding: 20px; 

 padding-bottom: 20px; 

 background-image: url(img/dopis_blue.jpg); 

 background-position: top left; 

 background-repeat: no-repeat; 

 text-align: justify; 

 font-style: italic; 

 font-size: 17px; 

 border: 0px; 

} 

 

.dopis a{ 

 color: Black; 

 text-decoration: none; 

 border-bottom: 1px dotted black; 

} 

 

.dopis a:hover{ 

 border-bottom: 2px dotted black; 

 

} 

 

.popisek {/* popisek kolonky formulare*/ 

 display: block; 
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 float: left; 

 width: 120px;  

 text-align: left; 

 } 

/* format polozky kontaktu */ 

.kontakt_polozka { 

 font-style: italic; 

 padding: 10px 10px; 

 border-right: 1px dotted black; 

 margin-bottom: 10px; 

} 

 

#kontakt { 

 display: none; 

} 

/* pate webu */ 

#pata { 

 background-color: #F1FCFF; 

 width: 800px; 

 border: 1px solid #BBECFC; 

 padding: 0px; 

 margin: auto; 

} 

 

#pata p{ 

 padding: 0px; 

 margin: 0px; 

 font-size: 15px; 

} 

 

#pata a{ 

 color: black; 

} 

 

#pata a:hover{ 

 text-decoration: none; 

} 

 


