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1. ÚVOD  

Internet je v dnešní době nedílnou součástí moderní společnosti. Slouţí všem 

v mnoha ohledech od zábavy, přes komunikaci aţ po vzdělání či získávání informací. 

Veškeré hledané informace lze tak získat během několika málo minut, respektive 

provádět prakticky jakoukoliv činnost, ať je to osobní či pracovní, pohodlně z domova. 

Díky těchto prakticky neomezených moţností, které internet nabízí, se z něj během 

několika málo posledních let stal fenomén. 

Díky tomu, ţe je internet jednoznačně nejrychleji se rozvíjející komunikační 

prostředek, přispívající k usnadnění komunikace, má velký význam vyuţití v oblasti 

marketingu. Z toho důvodu je hojně ´vyuţíván firmami k propagaci své činnosti 

potenciálním zákazníkům. Prakticky lze konstatovat, ţe firma, která nemá v dnešní 

době svou webovou prezentaci, jako by ani neexistovala!. Majitelé firem, respektive její 

výkonné orgány, si musí uvědomovat, ţe reklama je jedna z nejdůleţitějších věcí. A 

právě tu jim internet poskytuje v celosvětovém měřítku s minimální námahou a náklady 

na její provozování. Je zapotřebí mít však na zřeteli také fakt, ţe současný uţivatel 

(potenciální zákazník) je zpravidla velmi pohodlný a neochotný zdlouhavě vyhledávat 

poţadované informace.  

Důleţitými aspekty k uspokojení potřeb zákazníka je přehlednost webových 

stránek firmy a neomezená dostupnost poţadovaných informací. Vzhled je sice 

důleţitý, jelikoţ můţe poskytnout obraz o firmě, ovšem uţivateli bude málo platné, ţe 

jsou stránky nádherně dynamicky zpracovány, pokud se nemůţe dohledat informací. 

Naopak některé náročné zákazníky můţe odradit vzhledově podprůměrné stránky, 

navzdory tomu, ţe jsou obsahově velmi kvalitně zpracovány. Naštěstí většina firem se 

těmto „výstřelkům“ raději vyhýbá a dává si pozor, aby bylo zvoleno co nejvíce 

optimální řešení – kvalitně zpracovaný vzhled spolu s kvalitně zpracovanou obsahovou 

částí.  



10 

 

2. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE  

Pro tvorbu této bakalářské práce jsem si zvolil reklamní studio EMKO sídlící 

v Krnově. Majitelkou jsem byl srozuměn o současné situaci převáţně z oblasti reklamy 

a propagace firmy, ţe navzdory jiţ relativně dlouhému působení na trhu, nemá firma 

zhotoveny internetové stránky.  

Mým cílem je proto navrhnout pouţitelné profesionální internetové stránky a 

následně i tento návrh realizovat. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  

3.1. INTERNET 

Jedná se o celosvětově propojenou počítačovou síť umoţňující komunikaci, 

sdílení dat a informací mezi uţivateli pracující na základě komunikačních protokolů. 

Internet v dnešní době poskytuje uţivatelům desítky rozličných sluţeb, z nichţ 

nejznámější je WWW (World Wide Web) a e-mail.  

Historie internetu, respektive prvních počítačových sítí se datuje od roku 1946. 

Následně je dlouhá léta vyvíjen a obohacován o nové sluţby a protokoly. Původně byl 

určen pouze pro armádní účely, avšak později se rozšiřuje i k širší veřejnosti. Roku 

1994 se Internet komercializuje a od tohoto roku se kaţdoročně rapidně zvyšuje počet 

uţivatelů.  

Jak jiţ bylo výše uvedeno, Internet poskytuje svým uţivatelům desítky sluţeb, které 

jsou zajišťovány počítačovými programy, jeţ mezi sebou komunikují pomocí protokolů. 

Mezi základní sluţby se řadí jiţ zmíněné WWW a e-mail, ale také FTP, DNS, VoIP, 

Instant Messaging aj. 

3.2. INTERNETOVÁ STRÁNKA  

Zjednodušeně se jedná o textový soubor, uloţený na serveru. Obsah textu napsaný 

podle pravidel programovacího jazyka HTML umoţňuje za pomocí internetových 

prohlíţečů správně zobrazit uţivateli grafickou projekci.  
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3.3. HTML
1
 

Zkratka HTML z anglického HyperText Markup Language označuje jeden 

z nejpouţívanějších programovacích jazyků pro tvorbu internetových stránek v systému 

WWW (World Wide Web). 

Vznik jazyka HTML se datuje k roku 1990, kdy jej navrhl Tim Bernsem-Lee 

současně i s protokolem pro jeho přenos v síti. Tento jazyk je aplikací jiţ dříve 

vyvinutého značkového jazyka SGML (Standard Generalized Markup Language). 

Tato závislost se zde vyskytuje od verze HTML 2 po současnou platnou verzi. Chystaná 

verze HTML 5 uţ tuto závislost obsahovat nebude.  

HTML je charakterizován jako mnoţina značek a jejich atributů definovaných pro 

danou verzi. Mezi tyto značky, nazývané také jako tagy, se uzavírají jednotlivé části 

webového dokumentu, čímţ je určena sémantika obsaţeného textu.  

Značky (tagy) jsou většinou párové (od verze XHTML jsou nepárové značky 

striktně zakázány).  

PŘÍKLAD: 

<h1>Nadpis h1</h1> 
 

<ul> 

 <li>poloţka seznamu</li> 
</ul> 

 

Kaţdá značka obsahuje určité atributy. Tyto atributy udávají značkám jednotlivé 

vlastnosti. Ve většině případů jejich definování není povinné, čímţ dosáhneme 

standardního nastavení.  

PŘÍKLAD: 

<img id=“picture“ alt=“obrázek“ height=“90px“ /> 

 
Tag img označuje obrázek, kde uvedené atributy označují  

id: identifikaci tagu pro css 

alt: alternativní popis (povinné u XHTML) 

height: šířka obrázku  

 

                                                
1 (14) 
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3.3.1. STRUKTURA HTML DOKUMENTU 

Dokument psaný v jazyce HTML má následující předepsanou strukturu: 

- Deklarace DTD (Document Type Definition) 

Tato deklarace je nutností od verze HTML 4:01. Zapisuje se na začátek 

dokumentu pomocí tagu DOCTYPE.  

 

<DOCTYPE …> 

 

- Kořenový element (záhlaví) 

Označuje celý webový dokument 

 

<html> … </html> 

 

- Hlavičku elementu 

Obsahuje metadata, jeţ jsou vázány k celému dokumentu. Deklarují např. 

titulek, jazyk, kódování, klíčová slova aj. 

 

<head> … </head> 

 

- Tělo dokumentu 

Tato část uţ představuje samotná data, která jsou následně zobrazena 

v internetovém prohlíţeči podle zadaných kriterií, které jsou zastoupeny 

v dokumentu značkami (tagy). 

 

<body> … </body> 
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3.3.2. DRUHY ZNAČEK A JEJICH ROZDĚLENÍ 

Strukturální značky rozvrhují strukturu dokumentu 

Popisné značky (sémantické) popisují povahu obsahu elementu. Orientace na 

sémantické značky je trendem současné doby. 

Usnadňují totiţ automatizované zpracování 

dokumentů a vyhledávání informací v nezměrném 

mnoţství dokumentů obsaţených na internetu. 

Stylistické značky definují vzhled elementu při zobrazení dokumentu 

v prohlíţeči. Typickým příkladem pro stylistické 

značky jsou fonty a styly písma.  

Tento druh značek je však nahrazován vhodnějšími 

kaskádovými styly. 

 

3.3.3. BUDOUCNOST HTML 

Výboj HTML měl být ukončen současně s verzí 4.01 a další budoucnost při 

tvorbě webových dokumentů měla patřit jiţ značkovému jazyku XHTML, který 

vyuţívá univerzální jazyk XML. Vznikla však iniciativa WHATWG v čele s tvůrci 

webových prohlíţečů jako např. Mozilla Foundation, Opera Software, Apple aj., jeţ si 

stanovila cíl vytvořit novou verzi HTML.  

Tato verze s označením HTML 5 by měla být hotová v letech 2010-2012. Jejím 

základem se stanou nové specifikace Web Aplications 1.0 a Web Forms 2.0 vytvořené 

právě iniciativou WHATWG. 
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3.4. XHTML
2
 

Zkratka z anglického Extensible Hypertext Markup Language (rozšiřitelný 

hypertextový jazyk) označuje nástupce verze HTML 4.01. Jedná se tudíţ také o 

značkový jazyk určený pro tvorbu webových dokumentů vyvinutý konsorciem W3C. 

tato verze měla zcela nahradit značkový jazyk HTML, jenţ měl být ukončen. Navzdory 

tomu je v současné době vyvíjena nová verze HTML 5. Paralelně s tímto vývojem 

pokračuje i vývoj XHTML 2.0.  

 

 

3.4.1. ROZDÍLY XHTML OPROTI HTML 

- V XHTML musí být všechny značky a to včetně i nepárových ukončeny. Zápis 

ukončení nepárových značek lze provést klasickým způsobem jako u párových 

značek nebo také zkráceným způsobem.  

- V XHTML musí být všechny tagy a jejich atributy zapsány malými písmeny. Při 

deklaraci vlastního DTD lze pouţít i velkých písmen 

- Všechny hodnoty atributů musí být uzavřeny v uvozovkách 

- Kaţdý dokument musí začínat deklarací DTD 

 

3.5. XML
3
 

Zkratka z anglického Extensible Markup Language (rozšiřitelný značkový 

jazyk) označuje obecný značkový jazyk, jeţ byl vyvinut a standardizován konsorciem 

W3C. tento jazyk umoţňuje snadné vytváření konkrétních značkových jazyků pro různé 

účely a různá data. Jazyk XML nemá specifikovány ţádné značky a jeho syntaxe je 

mnohem přísnější něţ je tomu u HTML. 

                                                
2 (21) 
3 (22) 



16 

 

Konsorcium W3C hned od samého začátku vývoje myslelo na potřeby jiných 

jazyků. Díky tomu je moţné vytvářet dokumenty, které obsahují texty v mnoha jazycích 

najednou, tzn., ţe lze přepínat různé jazyky v jednom webovém dokumentu. Současně 

s tím je přípustné libovolné kódování (iso-8859-2, windows-1250). Toto kódování musí 

být v kaţdém dokumentu určeno. 

 

3.6. CSS
4
 

Smyslem tohoto jazyka je umoţnit návrhářům oddělení vzhledu výsledného 

dokumentu od struktury (zdrojového kódu) a obsahu.  

Výhodou jsou rozsáhlejší moţnosti formátování, kratší doba načítání stránek větší 

komptabilita u alternativních webových prohlíţečů a jednodušší pozdější editace. 

Nevýhodou je však nedostatečná podpora u majoritních prohlíţečů. 

 

3.6.1. POPIS CSS 

Vznik kaskádových stylů se datuje k roku 1997. Lze je popsat jako soubor metod 

pro grafickou úpravu internetových stránek. 

 

3.6.2. VYUŽITÍ CSS 

Kaskádové styly mají bezpočet platných vyuţití během tvorby webových stránek. 

Jako příklad lze zmínit formátování písma (jak pro celý dokument, tak i pouze pro jeho 

část), automatické formátování nadpisů a jiných obsaţených elementů, změny formátu 

textu po přejetí kurzorem myši a mnoho dalších. 

 

                                                
4 (12, 13) 
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3.6.3. ZÁPIS CSS 

K připojení (respektive k zapsání) kaskádových stylů k HTML dokumentu má 

návrhář 3 způsoby zápisu. 

1. Přímý zápis 

Parametry CSS stylů jsou zapisovány přímo do zdrojového kódu HTML 

dokumentu, konkrétně k atributům elementů (tagů).  

Zvolení tohoto způsobu zápisu povaţuji za velice nepraktické, jelikoţ kaţdý styl 

je nutno zapisovat zvlášť ka kaţdému atributu (a to i v případech opakovaní 

vlastností). 

PŘÍKLAD: 
<p style=“color: red“>Text odstavce bude červený</p> 

 

2. Zápis tzv. „Stylopisem“ 

Tento v pořadí druhý moţný zápis se provádí taktéţ přímo do HTML 

dokumentu. Rozdíl spočívá však v umístění, jelikoţ se zápis provádí do hlavičky 

dokumentu mezi tagy <style>...</style>. 

Výhodou je moţnost pouţití stylu pro celý dokument bez potřeby opakování 

stejných parametrů. Nevýhodou je neschopnost pouţit styly i pro jiné 

dokumenty, jelikoţ je nutné zapisovat do kaţdého dokumentu zvlášť.  

PŘÍKLAD: 

<style> 

 p color: red  
</style> 

 

3. Externí soubor 

Nejpouţívanější a také dle mého názoru nejvýhodnější způsob zápisu 

kaskádových stylů, které jsou umístěny v externím souboru s koncovkou *.css . 

Na tento soubor je pak třeba odkázat pomocí linku zapsaného v hlavičce 

kaţdého dokumentu. 

Výhoda tohoto zápisu spočívá v tom, ţe na jeden takový soubor lze odkazovat 

hned několik dokumentů. Další výhodu vidím v jednoduchosti následné editace 

stylů. 
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PŘÍKLAD: 

Zápis do hlavičky dokumentu: 

<link rel=“stylesheet“ type=“text/css“ tref=“./style.css“> 

 

Zápis do souboru style.css: 

p color: red  

 

3.6.4. SYNTAXE 

Kaskádové styly nejsou součástí značkového jazyka HTML, tudíţ jejich zápis se 

provádí zcela jiným způsobem: 

h2 color: red; background-color: blue  

kde  

h2 označuje tag (zančku) ke kterému se budou zapsaná pravidla vztahovat. 

Samotná pravidla se zapisují do sloţených závorek  

color označuje atribut značky, se kterým se bude pracovat. Samotné atributy a jeho 

vlastnosti (hodnoty) se mezi sebou oddělují dvojtečkou. Naopak jednotlivé 

atributy jsou mezi sebou odděleny středníkem. 

Správná syntaxe zápisu kaskádových stylů je velice důleţitá, jelikoţ při špatném 

zápisu bude prohlíţeč CSS styly ignorovat (respektive špatně zobrazovat). 

 

3.6.5. PROHLÍŽEČE A CSS V ZÁVISLOSTI NA FUNKČNOST 

Při uţívání kaskádových stylů si návrhář musí uvědomit, ţe kaţdý internetový 

prohlíţeč si interpretuje CSS jinak. Všechny se naštěstí shodnou na základních věcech 

jako jsou barvy, fonty, pozadí aj. Ovšem při určování okrajů, obtékání a pozicování se 

CSS zobrazuje na kaţdém prohlíţeči jinak. Dle mého názoru z vlastních zkušeností 

mohu říci, ţe nejvíce kompatibilní s kaskádovými styly je Mozilla Firefox. 
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3.7. SEO
5
 

Neboli také optimalizace pro internetové vyhledávače je metodologie, která 

obsahuje pravidla k vytváření popř. upravování webových stránek tak, aby byla 

zajištěna co nejlepší pozice ve výsledcích vyhledávání pomocí internetových 

prohlíţečů. Zmíněná pravidla podrobně specifikují potřebné nastavení webových 

stránek, jako např. titulky dokumentů, nadpisy, zdrojový kód aj.  

 

 

SEO analýza by měla obsahovat následující náleţitosti: 

- Analýzu aktuální pozice na trhu a ve vyhledávačích 

- Podrobný rozhor klíčových slov 

- Analýzu struktury webu a kompletní analýzu zdrojového kódu se zaměřením na 

chyby obsaţené v HTML, CSS (rozbor textu a jeho členění, aj).  

- Porovnání úrovně optimalizace pro vyhledávače s konkurencí 

 

3.8. SEM
6
 

Neboli marketing ve vyhledávačích. Jde o marketingový nástroj zaměřený na 

propagaci a zvyšování viditelnosti internetových stránek (online reklama). Cílem SEM 

je zvýšení návštěvnosti.  

Samotná SEM můţe mít mnoho podob, vţdy se ale jedná o placený způsob 

propagace. Nejčastějším způsobem je zakoupení lepších pozic ve výsledcích 

vyhledávačů.  

                                                
5 (19) 
6 (18) 
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3.8.1. ROZDÍL MEZI SEM A SEO 

Hlavním rozdílem mezi SEM a SEO spočívá v tom, ţe SEM nevyţaduje ţádné 

úpravy ve zdrojových kódech, tudíţ výsledky této propagace jsou vázány pouze na 

finančních moţnostech zadavatele (inzerenta).  

 

3.8.2. VÝHODY SEM 

Velkým významem a zároveň i výhodou SEM oproti jiným způsobům propagace 

je moţnost zjištění přesného počtu návštěvníků a díky tomu spolu se systémy PPC 

(zpracovávají statistické údaje) lze jednoduše propočítat návratnost investic. 

Obecně lze tvrdit, ţe SEM je momentálně nejefektivnějším způsobem internetové 

propagace, ale zároveň i nejdraţším. 

 

3.9. JAVASCRIPT
7
 

Autorem tohoto jazyka je Brendan Eich. Jedná se o multiplatformní, objektově 

orientovaný skriptovací jazyk uţívaný zejména jako programovací jazyk pro webové 

stránky, který je často implementovaný přímo do zdrojového kódu HTML dokumentu. 

Syntaxe tohoto jazyka se řadí ke skupině jazyků C/C++/Java. 

Javascript je klientský skript, coţ lze popsat tak, ţe program je odesílán se 

stránkou na stranu klienta (prohlíţeč) a teprve tam je vykonán. 

 

                                                
7 (16) 
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3.10. PHP
8
 

PHP ke označení pro skriptovací programovací jazyk, jeţ je určen především 

k programování dynamických webových stránek. Nejčastěji bývá začleněn přímo do 

struktury HTML, XHTML jazyků.  

PHP skripty jsou serverové, tudíţ skripty jsou vykonávány na straně serveru a ke 

klientovi jsou zasílány jiţ výsledky činnosti. Syntaxe jazyka byla inspirována hned 

z několika programovacích jazyků, jako jsou Perl, C, Pascal, Java. 

 

                                                
8 (17) 



22 

 

4. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE  

4.1. POPIS FIRMY 

Působnost reklamního studia EMKO se datuje od června roku 1995, kdy Eva 

Moletzová započala svoji činnost ţivnostníka v oblasti reklamy.   

Studio se zabývá výrobou razítek, fototisku, potisku triček, řezanou a tištěnou 

venkovní grafikou jako jsou polepy aut, tabulí, poutačů či transparentu. Dále se studio 

zabývá malonákladovým tiskem, tónováním skel, laminací, skenováním aţ po 

digitalizaci kinofilmů.  

Do budoucna má majitelka v plánu vybudovat společnost Artsoul s.r.o. jejíţ 

součástí by bylo současné reklamní studio, nově pak výtvarná dílna a fotoateliér.  

 

3.1.1. KONKURENCE 

V současné době v Krnově a v blízkém okolí, kde má firma svoji působnost, je 

několik firem podnikajících ve stejném oboru jako reklamní studio EMKO. Pouze jedna 

firma má momentálně silnější pozici na trhu, avšak díky svému neplnění termínů apod. 

si tato firma vybudovala dost špatné jméno.  

Další pozitivem pro firmu EMKO je, ţe ţádná z konkurujících firem nenabízí 

náhradní plnění větším firmám.  

 

3.1.2. ZAMĚSTNANCI 

Studio v současné době zaměstnává 2 pracovníky na plný úvazek a v případě 

potřeby najímá další 3 aţ 5 pracovníků na dohodu o pracovní činnosti (resp. na dohodu 

o provedení práce). Jelikoţ firma zaměstnává více jak 50% zaměstnanců se zdravotním 

postiţením, splňuje podmínky dané zákonem
9
 pro poskytování náhradního plnění.  

                                                
9 §81 zákon č. 435/2004Sb, o zaměstnanosti 
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Momentálně se jedná o velmi malou firmu, ovšem plánem majitelky je vytvořit 

firmu o minimálním počtu deseti zaměstnanců. 

 

3.1.3. CÍLOVÍ ZÁKAZNÍCI 

1. cílová skupina – podnikatelé s více jak 25 zaměstnanci. Nejnáročnější ovšem 

strategicky nejdůleţitější skupina  

2. cílová skupina – drobní podnikatelé. Zakázky této skupiny pokrývají běţné 

provozní náklady reklamního studia. V případě jejich spokojenosti pomáhají 

v reklamě firmy. 

3. cílová skupina – široká veřejnost. Nově zařazená cílová skupina firmy, ovšem 

velmi důleţitá pro šíření dobrého jména a posilování vlivu firmy v oblasti.  

 

3.1.4. REKLAMA FIRMY 

K oslovení druhá a třetí cílové skupiny zákazníků vyuţívá firma reklamních 

poutačů a pronajatých výloh, kde firma aranţuje svoji nabídku, rozmístěných na 

strategicky výhodných místech po celém městě.  

Pro oslovení první cílové skupiny jsou vyuţity reklamní letáky zasílané přímo 

zákazníkům. Tyto letáky jsou taktéţ k dostání přímo v prodejně.  

Nedílnou součástí propagace firmy by však měla být v současné době i 

internetová prezentace, kterou ovšem firma momentálně postrádá. 
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4.2. SWOT ANALÝZA  

Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) 

 Flexibilita 

 Vybavenost firmy 

 Kvalitní dodavatelská síť 

 Strategicky výhodná poloha 

 Moţnost poskytování náhradního 

plnění 

 Kvalitní zaměstnanci 

 Péče o zákazníky 

 

 

 Současný stav firmy neumoţňuje 

vytvoření potřebných pracovních 

pozic, které momentálně musí 

zastávat sama majitelka 

 Neexistující internetová prezentace 

firmy 

 

  

Příleţitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

 Vysoký potenciál růstu 

 Poloha firmy umoţňuje posílení 

pozice 

 Moţnost vybudování reklamního a 

kopírovacího centra určeného pro 

široké spektrum zákazníků 

 Velké potencionální moţnosti 

uzavírání partnerských vztahů se 

silnými společnostmi 

 

 

 Nevytíţený trh 

 Moţnost vstupu nový konkurentů 

 Růst konkurence 

 Moţná fluktuace zaměstnanců  
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4.3. POPIS MARKETINGOVÉHO MIXU  

Jedná se o soubor marketingových nástrojů, které firma pouţívá k tomu, aby 

usilovala o dosaţení svých marketingových cílů na cílovém trhu. 

1P – produkt 

Označuje samotný výrobek nebo službu, také kvalitu design, obal, image 

výrobce atd.  

 Reklamní a propagační činnost 

 Grafické návrhy 

 Potisky 

 Tónování autoskel 

 Moţnost vyuţití náhradního plnění 

 

2P – cena 

Označuje hodnotu vyjádřenou penězi, za kterou je produkt poskytován. 

Zahrnuje také slevy, termíny, podmínky placení, atd. 

Cena je stanovena aktuálním ceníkem firmy. Firmy s více jak 25 zaměstnanci 

mohou vyuţívat náhradního plnění. 

 

3P – místo 

Uvádí, kde a jak je produkt prodáván. Zahrnuje také distribuci, zásobování a 

dopravu. 

Objednávky jsou momentálně prováděny pomocí telefonu, mailu resp. osobně 

v sídle firmy. Hotové produkty jsou doručeny dle domluvy se zákazníkem. 
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4P – propagace 

Uvádí způsob, jakým se potenciální zákazníci dozvědí o produktu.  

Propagace firmy je zajišťována převáţně pomocí pronajatých výloh na 

strategicky výhodných místech v oblasti působnosti. Dále jsou zasílány reklamní 

letáky oslovující cílenou skupinu zákazníků. Internetová propagace je však 

momentálně na minimální úrovni. 

 

4.4. HODNOCENÍ FIRMY  

Ze SWOT analýzy vyplývá, ţe silných stránek a příleţitostí převládá nad slabými 

stránkami a hrozbami. Firma má hodně velký potenciál k růstu a majitelka si je toho 

vědoma. Bude-li pokračovat v současné činnosti, můţe být reálné, ţe zde vznikne velmi 

silná společnost ovládající místní trh. Ovšem je důleţité mít na paměti starat se o své 

zákazníky, alespoň na takové úrovni jako je tomu dnes.  
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5. VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ  

5.1. ÚVOD  

Jak jsem jiţ v kapitole 3, „Analýza současného stavu“ zmiňoval, reklamní studio 

EMKO, pro které zpracovávám tuto bakalářskou práci, nemá v současné době 

vytvořenou internetovou prezentaci. Z tohoto důvodu jsem se pokusil navrhnout a 

následně i zpracovat řešení, které by splňovalo podmínky validity a přístupnosti, jak 

udává norma. Důleţitým aspektem během mí tvorby byly také připomínky a návrhy 

majitelky firmy. 

Jelikoţ jsem byl seznámen s vizí majitelky, která má v plánu do budoucna 

vybudovat společnost Artsoul (viz. Kapitola 3), svůj návrh jsem koncipoval jiţ v duchu 

této budoucí společnosti. Stěţejní část však pro mě nadále zůstávalo reklamní studio. 

Kostru webových stránek jsem tvořil pomocí HTML jazyka definované platnou 

verzí. Grafická část byla jiţ zajištěna kaskádovými styly, doplněnými obrázky 

vytvořenými v grafickém editoru GIMP, jeţ je poskytován zdarma. 

 

5.2. STRUKTURA WEBU 

Internetové stránky pro firmu jsou rozděleny na 3 dílčí sekce. Kaţdá tato sekce, 

reprezentující jednotlivé části budoucí společnosti Artsoul, je umístěna ve vlastním 

adresáři, kde jsou umístěny veškeré html soubory určené pro danou sekci.  

Adresáře oddělující sekce, nejsou jedinými ve struktuře webu. Dalšími adresáři 

jsou „images/“, kde jsou uloţeny veškeré obrázky související ke grafickému vzhledu 

společnému všem sekcím.  

Posledním adresářem, umístěném v kořenovém adresáři je „css/“. Jak jiţ samotný 

název vypovídá, v tomto adresáři jsou uloţeny soubory kaskádových stylů. 
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Přesná organizační struktura webu je zobrazena v následujícím obrázku. 

 

Obr. 1: Struktura webu 
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5.3. LAYOUT 

Vytvoření layoutu, neboli také kresleného návrhu pro zalomení tiskoviny (resp. 

grafického návrhu vzhledu webu), by měla být prvotní činnost návrháře při samotné 

tvorbě webu. Je důleţité, aby měl návrhář představu o tom, jaká bude výsledná podoba, 

podle toho volí prostředky a nástroje k dosaţení zvoleného cíle.  

K vytvoření mého projektu jsem zvolil 2 layouty podobné struktury, ovšem 

rozdílně pracovní šířky, coţ je hlavní rozdíl. Rozloţení kaţdého layoutu jsem docílil 

pomocí html tagu DIV, coţ je neutrální tag, určený právě k začlenění části textů nebo 

prvků obsaţených na stránce do jednoho bloku. Počet takových tagů není omezen, 

zároveň je také moţné vloţit další DIV tagy k rozdělení jiţ tak dříve vzniklého bloku. 

Základní rozdělení layoutu je na 4 hlavní bloky uzavřené do primárního bloku, jeţ 

jsem nazval „document“. Tyto bloky jsem pojmenoval jako „header“, „menu“, 

„content“ a „footer“. Layout č. 2 jsem následně ještě obohatil o další blok pojmenovaný 

„cesta“.  

 

Obr. 2: Rozloţení bloků  

 

Více o těchto blocích je v následujícím popisu obohaceného o ukázky zdrojových 

kódu a kaskádových stylů včetně komentářů a vysvětlivek. 
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5.3.1. ZDROJOVÝ KÓD SPOLEČNÝ VŠEM STRÁNKÁM 

Hlavička kaţdého html dokumentu je společná všem stránkám v celé struktuře 

webu bez rozdílu na typu layoutu.  

Ukázka zdrojového kódu 

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

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

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

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250" /> 
<meta name="description" content="Reklamní studio EMKO" /> 

<meta name="keywords" content="artsoul, emko, noaco, veneva, reklama, reklamní 

studio, design, propagace, polepy, potisk, dekor, fotoatelier, vytvarná dilna" /> 

<meta name="author" content="Bohumil Ruţbacký" /> 
<meta name="robots" content="index, follow" /> 

<meta name="language" content="cz" /> 

Meta tagy jsou nezbytnou součástí html dokumentu. Oznamují prohlížečům kódování 
stránky, popis, klíčová slova, autora stránek, informace robotům a jazyk stránky. 

 

<title>titulek aktuální stránky</title> 
Titulek stránky je obměňován s každou další stránkou. 

 

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

Odkaz na dokument kaskádových stylů. 
 

</head> 

 
Z kapitoly Teoretické poznatky je známo, že každá hlavička html dokumentu je uzavírána 

mezi tagy <head> </head>, umístěné v samém počátku zdrojového kódu. 

 

5.3.2. LAYOUT Č. 1 

Jedná se o layout navrţený speciálně pro hlavní stránku „index.html“, ovšem jeho 

pouţití jsem uplatnil ještě v dokumentu kontakty.html. 
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Obr. 3: Layout č. 1 – rozloţení bloků 

 

4.3.1.1. Popis bloku „dokument“  

Blok s označením „document“ je hlavním (mateřským) blokem, jeţ uzavírá do 

sebe všechny ostatní bloky. Význam tohoto bloku spočívá v určení pracovní plochy 

aktuálního dokumentu, jeho šířky a umístění na stránce. 

UKÁZKA CSS SKRIPTU BLOKU: 

document  
 width:600px; určení šířky na 600px 

 margin:auto; pozice celého bloku na střed 
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4.3.1.2. Popis bloku „header“ 

Jiţ ze samotného označení bloku vyplývá význam na webu. Nachází se zde 

hlavička dokumentu, zastoupená logem společnosti. Samotné logo pak slouţí jako 

rychlý odkaz na hlavní stránku.  

I kdyţ jsem u kaţdého layoutu volil rozdílnou pracovní šířku, pouţívám u obou 

stejné logo, které se pomocí kaskádových stylů přizpůsobí právě šířce aktivního 

dokumentu. 

UKÁZKA ZDROJOVÉHO KÓDU BLOKU: 

<div id=“header“> 

 <img src=“./images/header.png“ alt=“Artsoul Company“ /> 

</div> 
 

UKÁZKA KASKÁDOVÝCH STYLŮ BLOKU: 

#header img{ 
 height:120px; 

width:100%; šířka nastavená na hodnotu 100% zajišťuje 

přizpůsobení loga k dané šířce aktuálního 

dokumentu 
} 

 

POUŢITÉ LOGO: 

 

Obr. 4: Návrh loga společnosti  

 

Standardní rozměry tohoto loga jsou 700x140px. Rozměry jsou automaticky 

pozměněny v kaskádových stylech na danou výšku a podle šířky aktuálního layoutu. 

K ţádným dalším změnám ve zdrojovém kódu nedochází.  
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Toto logo jsem vytvořil pouze pro potřeby mé bakalářské práce. Do budoucna 

počítám s nahrazením oficiálním logem společnosti Artsoul
10

 

 

4.3.1.3. Popis bloku „menu“  

Jedná se o blok, ve kterém je umístěna hlavní navigace slouţící uţivateli 

k rychlému přechodu mezi jednotlivými sekcemi.  

Struktura v obou layoutech zůstává nezměněna. Menu jsem vytvořil html tagem 

<ul>, reprezentující nečíslovaný seznam, kde za pomocí kaskádových stylů jsem 

krajním poloţkám <li> přiřadil vlastnost margin v takové velikosti, aby bylo docíleno 

umístění samotného menu na střed plochy. 

UKÁZKA ZDROJOVÉHO KÓDU BLOKU 

<div id="menu"> 
 <ul> 

  <li class="left"> 

  <a href=".\index.html">HOME</a> 
 </li> 

  <li><a href=".\emko.html">EMKO</a></li> 

  <li><a href=".\noaco.html">NOACO</a></li> 

  <li><a href=".\veneva.html">VENEVA</a></li> 
  <li class="right"> 

   <a href=".\kontakt.html"> KONTAKT</a> 

</li> 
 </ul> 

</div> 

 

UKÁZKA CSS SKRIPTU BLOKU 

#menu { 

 border:1px solid; 

 height:30px;  

 font-size:80%; 
 overflow:hidden; 

} 

 
#menu ul { 

 list-style:none; 

 padding:0px; 
 margin:0px; 

                                                
10 Oficiální logo společnosti Artsoul nebylo doposud stanoveno 
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 width:600px; 

 overflow:hidden; 

 height:40px; 

 background:url(../images/menu_stred.gif); 
} 

 

#menu li { 
 display:inline; 

 float:left; 

 height:40px; 
 width:100px; 

 background:url(./images/button.png); 

 padding:10px 0px; 

 color:#808080; 
} 

 

#menu li:hover { 
 display:inline; 

 float:left; 

 height:40px; 
 width:100px; 

 background:url(../images/button_hover.png); 

 padding:10px 0px; 

} 
 

Odsazení krajních položek od okraje: 

#menu li.left {margin-left:50px} 
#menu li.right {margin-right:50px} 

 

#menu a:link, #menu a:visited { 

 text-decoration:none; 
 color:#808080; 

} 

 

Kaţdá poloţka menu má nastaven obrázek v pozadí, který se automaticky změní po 

přejetí kurzorem myši přes tuto poloţku. 

 

4.3.1.4. Popis bloku „content“ 

Blok obsahující samotnou podstatu stránek nese označení ID „content“. V tomto 

layoutu je tato podstata zastoupena rozcestníkem s upoutávkami na jednotlivé dílčí 

sekce webu. 
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Kaţdá tato sekce je následně oddělena mezi sebou v samostatných blocích. Text 

v těchto blocích je při standardním zobrazení uţivateli skryt, k jeho zobrazení dojde 

pouze v případě chyb načtení či nepřítomnosti css dokumentu. 

UKÁZKA ZDROJOVÉHO KÓDU BLOKU: 

<div id=“content“ class=“lay1“> 
 <div id=“box“ class=“box1“> 

  <div id=“text> 

<h3></h3> 
   <h4></h4> 

   <span class=“skryty_text></span> 

  </div> 
 <a href=““></a> 

</div>   

</div> 

 

UKÁZKA CSS SKRIPTU BLOKU: 

#box { 

 width:190px; 

 margin:7px 0px 0px 7px; 
 height:300px; 

 float:left; 

} 
 

#box .text { 

 display:block; 

 height:205px; 
} 

 

#box .skryty_text { 
 font-size:0 !important; 

} 

Parametr !important udává vlastnostem takto označeným přednost před ostatním 
nastavením, tudíž nebude později přepsána. V tomto případě udává velikost písma na 

0, čímž nebude písmo (respektive text) v normálních podmínkách viditelný.  

 

#box.box1 { 
 background:url(../images/banner_emko.png) no-repeat; 

} 

 
#box a:link, #box a:visited { 

 display:block; 

 text-align:right; 

 color:#000; 
 font-weight:bold; 

 font-size:80%;  

 float:none; 
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 padding-right:11px; 

} 

 

4.3.1.5. Popis bloku „footer“  

Footer, neboli také patička či zápatí dokumentu. Obsahuje odkaz na mapu stránek 

a data, které uţivatele informují o pouţitých nástrojích, validitě zdrojového kódu a také 

o copyrightu (autorských právech).  

Struktura a také obsahová část zápatí je stejná ve všech layoutech, z toho důvodu 

se k němu v následujícím popisu nebudu vracet. 

UKÁZKA ZDROJOVÉHO KÓDU BLOKU: 

<div id="footer"> 

 <div class="mapa_stranek"><a href=".\sitemap.html">Mapa stránek</a></div> 

 <div class="copyright"> … </div>  
 <span class="validita">Stránky jsou XHTML 1.0 Strict validní</span>  

</div> 

 

UKÁZKA CSS SKRIPTU BLOKU: 

#footer { 

 font-size:70%; 

 color:#9B9B9B; 

 border-top:1px #000000 dashed;  
 border-left:1px solid; 

 border-right:1px solid; 

 text-align:right; 
 padding:1px 

} 

 
.mapa_stranek { 

 float:left; 

 margin-left:10px; 

} 
 

.copyright { 

 text-align:right; 
 margin-right:10px; 

} 

 
.validita { 

 margin-right:10px; 

 color:#bdbcbc; 

} 
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5.3.3. LAYOUT Č. 2 

Jde o layout navrţený pro hlavní stránky samotných sekcí a pro podrobný popis 

jednotlivých sluţeb a činností, které jsou zákazníkovi danou sekcí nabízeny. Jak je 

patrné z obrázku, layout je obohacen o další blok „cesta“. 

 

Obr. 5: Layout č. 2 – rozloţení bloků 

 

4.3.2.1. Popis bloku „document“  

Význam tohoto bloku zůstává nadále stejný, jakoţ tomu bylo u předešlého 

layoutu. Jediným rozdílem, který zde nastává je rozšíření pracovní plochy dokumentu o 

100px.  
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4.3.2.2. Popis bloku „menu“  

K tomuto bloku v layoutu č. 2 mohu pouze poznamenat, ţe největší a relativně i 

jediná změna, která se zde vyskytuje, je zapříčiněna samotnou strukturou webu, 

konkrétně sekcemi, jeţ jsou umístěny ve vlastních adresářích. 

UKÁZKA ZDROJOVÉHO KÓDU 

<div id="menu" class="lay2"> 
 <ul> 

  <li class="left"> 

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

  </li> 
  <li><a href="..\emko\emko.html">EMKO</a></li> 

  <li><a href="..\noaco\noaco.html">NOACO</a></li> 

  <li> 
   <a href="..\veneva\veneva.html">VENEVA</a> 

  </li> 

  <li class="right"> 

   <a href="..\kontakt.html">KONTAKT</a> 
  </li>  

 </ul> 

</div> 

Změna zdrojového kódu je zastoupena pouze odkazováním na ostatní stránky 

webu. V souboru style.css jsem pouze navýšil hodnoty vlastnosti margin u 

krajních položek menu. 

 

4.3.2.3. Popis bloku „cesta“ 

Blok vytvořený pro potřeby tohoto layoutu informativního charakteru obohacuje 

stránky o určení pozice ve struktuře webu. 

K dosaţení jsem opět vyuţil nečíslovaného seznamu, kde jednotlivé poloţky jsou 

seřazeny vedle sebe. 

UKÁZKA ZDROJOVÉHO KÓDU BLOKU 

<div id="cesta"> 

 <ul> 
  <li><a href="..\index.html">HOME</a></li> 

  <li class="next">Emko</li> 

   
 </ul> 

</div> 
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UKÁZKA CSS SKRIPTU BLOKU 

#cesta { 

 text-align:left; 

 height:25px; 
 font-weight:bold; 

 font-size:70%; 

 font-family:"sans-serif"; 
 border-bottom:1px solid; 

 border-left:1px #000000 solid; 

 border-right:1px #000000 solid; 
} 

 

#cesta ul { 

 list-style-type:none; 
 margin:0px; 

 padding:5px 0px 0px 40px; 

} 
 

#cesta li { 

 display:inline; 

} 
 

#cesta li.next { 

 background:url(../images/next.gif) no-repeat; 
 padding-left:20px; 

} 

 
#cesta a:link, #cesta a:visited { 

 color:#0000FF; 

 text-decoration:underline; 

} 

 

4.3.2.4. Popis bloku „content“ 

Rozepisovat pro tento blok podle jednotlivých změn, které zde nastávají, 

s kaţdým dalším html dokumentem mi přijde zcela zbytečné. Obsah tohoto bloku a jeho 

rozdělení do dalších podmoků jsem volil individuálně podle aktuální informace, jiţ měl 

dokument nést. Ovšem i navzdory tomu jsem se snaţil zachovávat alespoň nějakou 

pravidelnost. Příkladem mohu uvést uzavírání nacházejícího se textu do bloku třídy 

„article“, u které jsem v kaskádových stylech přiřadil specifická pravidla, jakoţ je 

odsazení textu, velikost a styl písma, barva pozadí. 
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5.4. UKÁZKY VÝSLEDNÉHO VZHLEDU 

Přináším zde ukázky výsledného vzhledu mnou navrţených internetových 

stránek. Jedná se o titulní stranu (index.html) a hlavní stranu sekce reklamní studio 

EMKO (emko.html). 

 

 

 

Obr. 6: Hlavní strana webu (index.html) 
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Obr. 7: Výřez z hlavní strany reklamního studia EMKO (emko.html) 
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5.5. UMÍSTĚNÍ WEBU  

Jelikoţ společnost ARTSOUL je teprve ve fázi přípravy a reklamní studio ještě 

nemá vytvořeny webové stránky, nemělo cenu mít do této doby zaregistrovanou 

doménu. 

Provizorně jsem svůj návrh stránek umístil na server nabízející webhosting 

zdarma. Konkrétně se jedná o server webzdarma.cz  

Do budoucna bude jiţ na majitelce, bude-li mít zájem vyuţívat můj návrh, 

zajištění si adekvátního webhostingu a registraci domény. 

 

5.6. PŘÍNOSY, NÁKLADY  

Přínosem mé práce (návrhu) pro firmu povaţuji profesionálně vytvořené 

internetové stránky. Firma tím ušetří nemalé peníze, které by musela jinak zaplatit za 

tvorbu internetových stránek prostřednictvím odborných firem zabývajících se 

webdesignem.  

Dalším přínosem povaţuji samotné zviditelnění firmy na trhu zajištěné přísunem 

informací zákazníkům právě vytvořenými internetovými stránkami.  

Mezi náklady, vyplívající z tohoto návrhu lze pouze počítat registraci a správu 

domény, respektive správu a doladění samotných stránek.  

 

5.7. SEO ANALÝZA, VALIDITA A PŘÍSTUPNOST 

Svůj návrh a samotnou tvorbu těchto stránek jsem koncipoval tak, aby splňovali 

základní podmínky validity a přístupnosti. Pro ověření této skutečnosti jsem vyuţil 

několika nástrojů dostupných na internetu, které se zabývají zmiňovanou 

problematikou. Podrobné výsledky jsou uvedeny v příloze této bakalářské práce. 
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6. ZÁVĚR  

Mým úkolem bylo navrhnout a následně i vytvořit funkční internetové stránky 

pouţitelné pro vybranou firmu a vzniklý výsledek následně vystihnout v této bakalářské 

práci spolu s teoretickými poznatky a analýzou současné situace ve firmě.  

Pro své účely jsem si zvolil reklamní studio EMKO. Podle svého přesvědčení mohu 

tvrdit, ţe zvolených cílů jsem dosáhl v odpovídající kvalitě. Vzniklé stránky v následné 

době postoupím majitelce firmy a jejich další vyuţití bude jiţ pouze v jejích rukách. 

Přínosem této bakalářské práce pro mou osobu bylo bezpochybně nabití nových 

drahocenných informací a poznatků z oblasti současné tvorby internetových stránek, jeţ 

budu moct vyuţít v mnoha směrech mé budoucí činnosti. 
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SEZNAM UŢITÝCH ZKRATEK 

CSS [Cascading Style Sheet] 

kaskádové styly 

DTD [Document Type Definition] 

definice typu dokumentu 

HTML [HyperText Markup Language] 

značkový jazyk pro hypertext 

HTTP [Hypertext Transfer Protocol] 

internetový protokol  

PHP  [Personal Home Page]  

programovací jazyk vyuţíván pro tvorbu dynamických internetových 

stránek 

SEM [Search Engine Marketing] 

marketingový nástroj zaměřený na propagaci a zvyšování viditelnosti 

internetových stránek 

SEO [Search Engine Optimization] 

metodologie obsahující pravidla k vytváření webových stránek tak, 

aby byla zajištěna co moţná nejlepší pozice ve vyhledávačích 

SGML [Standard Generalized Markup Language] 

předchůdce HTML jazyka 

W3C [World Wide Web Consortium] 

konsorcium vyvíjející webové standardy  

WHATWG [Web Hypertext Application Technology Working Group] 

pracovní skupina snaţící se o návrh nových technologií 

WWW [World Wide Web] 

označení pro aplikace internetového protokolu 

XMHTL [eXtensible Hypertext Markup Language] 

rozšiřitelný hypertextový jakyz, nástupce HTML 4.01 

XML [eXtensible Markup Language] 

rozšiřitelný značkový jazyk umoţňující vytvoření vlastních značek 
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Příloha č. 1: Skripty kaskádových stylů 

body { 

 text-align:center; 

 font-family:"Arial, Helvetica, sans-
serif"; 

 background-color:#F3F7F8; 

} 

 
#document { 

 width:600px; 

 margin:auto; 
} 

 

#document.layout2 { 
 width:700px; 

} 

 

#header img{ 
 height:120px; 

 width:100%; 

 border:none; 
} 

 

h1 { 

 font-size: O !important; 
} 

 

/*-------------  menu  -------------*/ 
#menu { 

 border:1px solid; 

 height:30px;  
 font-size:80%; 

 overflow:hidden; 

} 

 
#menu ul { 

 list-style:none; 

 padding:0px; 
 margin:0px; 

 width:600px; 

 overflow:hidden; 
 height:40px; 

 background:url(../images/menu_stred

.gif); 

} 
 

#menu.lay2 ul { 

 width:700px; 
} 

 

 

#menu li { 

 display:inline; 

 float:left; 
 height:40px; 

 width:100px; 

 padding:10px 0px; 

 color:#808080; 
 background:url(../images/button.png) 

} 

 
#menu li:hover { 

 display:inline; 

 float:left; 
 height:40px; 

 width:100px; 

 background:url(../images/button_hov

er.png); 
 padding:10px 0px; 

} 

 
#menu li.left {margin-left:50px} 

#menu li.right {margin-right:50px} 

#menu.lay2 li.left {margin-left:100px} 

#menu.lay2 li.right {margin-right:100px} 
 

#menu a:link, #menu a:visited { 

 text-decoration:none; 
 color:#808080; 

} 

 
/*-------------  cesta  -------------*/ 

#cesta { 

 text-align:left; 

 height:25px; 
 font-weight:bold; 

 font-size:70%; 

 font-family:"sans-serif"; 
 border-bottom:1px solid; 

 border-left:1px #000000 solid; 

 border-right:1px #000000 solid; 
} 

 

#cesta ul { 

 list-style-type:none; 
 margin:0px; 

 padding:5px 0px 0px 40px; 

} 
 

#cesta li { 

 display:inline;} 
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#cesta li.next { 

 background:url(../images/next.gif) 

no-repeat; 
 padding-left:20px; 

} 

 
#cesta a:link, #cesta a:visited { 

 color:#0000FF; 

 text-decoration:underline; 
} 

 

/*-------------  obsah _ layout1 -------------*/ 

#content.lay1 { 
 border-left:1px solid; 

 border-right:1px solid; 

 height:300px;  
} 

 

#box { 
 width:190px; 

 margin:7px 0px 0px 7px; 

 height:300px; 

 float:left; 
} 

 

#box .text { 
 display:block; 

 height:205px; 

} 

 
#box .skryty_text { 

 font-size:0 !important; 

 height:205px; 
} 

 

#box.box1 { 
 background:url(../images/banner_em

ko.png) no-repeat; 

} 

 
#box.box2 { 

 background:url(../images/banner_noa

co.png) no-repeat; 
} 

 

#box.box3 { 
 background:url(../images/banner_ven

eva.png) no-repeat; 

} 

 
#box a:link, #box a:visited { 

 display:block; 

 text-align:right; 

 color:#000; 

 font-weight:bold; 

 font-size:80%;  
 float:none; 

 padding-right:11px; 

} 
 

/*-------------  paticka  -------------*/ 

#footer { 
 font-size:70%; 

 color:#9B9B9B; 

 border-top:1px #000000 dashed;  

 border-left:1px solid; 
 border-right:1px solid; 

 text-align:right; 

 padding:1px 
} 

 

.mapa_stranek { 
 float:left; 

 margin-left:10px; 

} 

 
.mapa_stranek a:link, .mapa_stranek 

a:visited { 

 color:#9B9B9B; 
 text-decoration:none; 

} 

 

.mapa_stranek a:hover { 
 color:#0000FF; 

 text-decoration:underline; 

} 
 

.copyright { 

 text-align:right; 
 margin-right:10px; 

} 

 

.validita { 
 margin-right:10px; 

 color:#bdbcbc; 

} 
 

/*-------------  obsah _ layout2  -------------*/ 

#content.lay2 { 
 height:650px; 

 overflow:hidden; 

 background:url(../images/back.png) 

repeat-y; 
 border-left:1px #000000 solid; 

 border-right:1px #000000 solid; 
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} 

 

#levy_sloup { 

 width:340px; 
 margin-left:9px; 

 padding-top:1px; 

 float:left 
} 

 

#pravy_sloup { 
 width:340px; 

 margin-right:9px; 

 padding-top:1px; 

 float:right; 
} 

 

#content.lay2 ul { 
 list-style-type:none; 

 width:310px; 

 padding:0px 15px 0px 15px; 
 margin:0px; 

} 

 

#content.lay2 li { 
 background:url(../images/box.png) 

no-repeat; 

 height:28px; 
 overflow:hidden; 

 margin-bottom:0px;  

} 

 
#content.lay2 li:hover{ 

 height:150px;  

} 
 

.skryt { 

 font-size:0 !important; 
 height:100px;  

} 

 

.skryt ul{ 
 background:none; 

 display:none; 

 padding:0px;  
} 

 

#content.lay2 a:link, #content.lay2 a:visited 
{ 

 display:block; 

 text-align:right; 

 font-weight:bold; 
 padding-right:30px; 

 padding-top:30px; 

 color:#000000; 

 float:none; 

 font-style:italic; 

 font-size:75%; 
} 

 

#content.lay2 h3 {margin:0px} 
/*-------------  pozadi <li> -------------*/ 

#content.lay2 li.l_1 

{background:url(../images/l-1.png) 
no-repeat} 

#content.lay2 li.l_2  

{background:url(../images/l-2.png) 

no-repeat} 
#content.lay2 li.l_3  

{background:url(../images/l-3.png) 

no-repeat} 
#content.lay2 li.l_4  

{background:url(../images/l-4.png) 

no-repeat} 
#content.lay2 li.l_5  

{background:url(../images/l-5.png) 

no-repeat} 

#content.lay2 li.l_6  
{background:url(../images/l-6.png) 

no-repeat} 

#content.lay2 li.l_7  
{background:url(../images/l-7.png) 

no-repeat} 

#content.lay2 li.l_8  

{background:url(../images/l-8.png) 
no-repeat} 

#content.lay2 li.l_9  

{background:url(../images/l-9.png) 
no-repeat} 

 

#popis { 
 text-align:justify; 

 margin:2px 10px 30px 10px; 

} 

 
#popis img { 

 float:left; 

 width:130px; 
} 

 

#content.lay3 { 
 height:auto; 

 margin:auto; 

 padding-bottom:1px; 

 padding-top:1px; 
 overflow:hidden; 

 padding-left:15px; 
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 border-left:1px #000000 solid; 

 border-right:1px #000000 solid;  

} 

 
#informace { 

 width:510px; 

 text-align:justify; 
 float:left; 

 padding-right:10px; 

 border-right:1px dashed #CCCCCC; 
} 

 

#navigace { 

 width:150px; 
 height:250px; 

 float:right; 

 padding-right:7px; 
 margin:20px 0px 0px 4px; 

} 

 
#navigace ul { 

 list-style-type:none; 

 text-align:left; 

 margin:0px; 
 padding-left:20px; 

} 

 
#navigace li { 

 background: url(../images/arrow.gif) 

no-repeat -3px 6px; 

 padding-left:10px; 
} 

 

#content.lay3 img { 
 width:200px; 

 float:left; 

 margin:10px; 
} 

 

ol { 

 padding:0px; 
 list-style-position:inside; 

} 

 
#content.lay3 a:link, #content.lay3 a:visited 

{ 

 color:#000; 
 text-decoration:none; 

 font-size:80%; 

} 

 
#content.lay3 a:hover, #content.lay3 

a.current { 

 text-decoration:underline; 

 font-weight:bold;  

} 

 
.article h3 { 

 font-style:italic; 

 font-size:1em; 
} 

 

.article { 
 padding:0px 15px 20px; 

 margin-right:14px; 

 background-color:#E9E9E9; 

} 
 

.article h2 { 

 text-align:left; 
 border-bottom:1px dotted; 

 border-top:1px groove; 

 background-color:#D5D5D5; 
 margin:20px -14px;  

 color:#393939; 

 padding-left:10px; 

} 
 

.kontakt { 

 float:left; 
 width:250px; 

 text-align:left; 

 font-size:80%; 

 padding-left: 30px; 
} 

 

dt { 
 margin:5px 0px; 

 font-weight:bold; 

} 
 

/*-------------   mapa stranek  -------------*/ 

ul.sitemap li.sitemap { 

 font-family: Verdana;  
 font-size: 95%; 

 color: #000000; 

 list-style-type: none; 
 background: url(../images/arrow.gif) 

no-repeat -2px 4px; 

 padding:1px 17px;   
 margin:1px auto; 

 vertical-align: middle; 

 text-align:left; 

} 
 

.sitemap a:link, .sitemap a:visited{ 
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 text-decoration: underline; 

} 

 

.sitemap a:hover { 
 color:#FF8040 !important; 

} 


