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Abstrakt 
 

Tato práce je zpracováním internetového marketingu a nových technologií pro vytváření 

internetových stránek. Práce vytváří základní stavební kámen pro realizaci nových webových 

stránek internetové reklamní agentury Velimsky.com a aplikaci internetového marketingu ve 

vývoji internetových technologií. 
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Abstract 
 

This work is complete elaboration of e-commerce and new technologies for creating new 

internet sites. Work concludes basic building stones to realization of agency’s new internet 

site and application of e-commerce in internet technologies development. 
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Úvod 
 

Téma „Aplikace internetového marketingu a nových technologií pro tvorbu 

webových stránek“ je v dnešní elektronické době internetu nedílnou součástí každého 

z jeho uživatelů – konzumentů produktů těchto témat. Důležitost vybraného téma je pro 

mne o to vyšší, že jsem osobně angažován v těchto oborech díky soukromým 

podnikatelským aktivitám vycházejících zejména z pole internetu, marketingu a 

reklamy. 

Velký význam proto nejen pro mne, ale i pro významnou část podnikových i 

nekomerčních subjektů, hraje maximální možnost zvládnutí dané problematiky a její 

aplikaci pro své záměry, potažmo cíle. 

Svět internetu totiž nabízí řadu možností pro každého, kdo jej dokáže uchopit pevně 

a řídit jeho potenciál směrem ke svým záměrům. Nejen jako informační médium, ale 

v mém pojetí, jako nástroj podnikání. 

 

Svojí prací proto nejprve představím základní stavební kameny – technologie 

internetu. Jde o důležité prvky, které rozhodují o výši pravděpodobnosti úspěchu, 

nebylo by proto dobré je opomenout, nebo alespoň v základní možné míře je předvést 

(každý bod teoretické části by mohl, díky svému rozsahu, být zpracován v samostatné 

práci). 

Druhou částí bude souhrn teoretických poznatků a jejich následná aplikace vedoucí 

k vytvoření řešení zvolené problematiky, zasazené pro potřeby mé internetové reklamní 

agentury Velimsky.com. 
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1. Vymezení problému a cíle práce 
 

Tato práce se specializuje na aplikaci nových směrů v oblasti internetového 

marketingu a technologií internetu pro soukromý podnikatelský subjekt. Jedná se o 

internetovou reklamní agenturu Velimsky.com. Bude proto pojednávat o oblasti tvorby 

webových stránek, internetových technologiích a marketingu internetových projektů. 

 

1.1. Představení internetové reklamní agentury Velimsky.com 

Za názvem internetové reklamní agentury Velimsky.com stojí má osoba, Jan 

Velimský a její aktivity jsou realizovány na základě živnostenských listů. 

 

Agenturní činnost se specializuje ke komfortnímu dodávání služeb z oblasti 

internetu, marketingu a reklamy. Idea specializace se na konkrétní produkty, které jsou 

dotaženy k vysoké kvalitě, dovedla agenturu Velimsky.com do pozice partnera několika 

významných klientů a základní skupině klientů s dlouhodobou spoluprací ve zvolených 

oborech. 

Obchodní strategie agentury spočívá v dodávání služeb na vysoké úrovni, s vysokým 

komfortem uživatele – klienta a dlouhodobé spolupráci s vybranými partnery – klienty. 

 

1.1.1. Obchodní informace 

Jan Velimský 

Vltavská 245/19 

62500 Brno 

 

IČ: 75807190 

 

Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku vedeného na Živnostenském úřadě 

města Brna. 

[17]
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1.1.2. Webové stránky 

Náhled na současné webové stránky agentury Velimsky.com na internetové adrese 

http://www.velimsky.com. 

 

 
Obrázek 1: Webdesign stránek www.velimsky.com 

 

1.1.3. Internetové služby 

Nabídka internetových služeb agentury Velimsky.com. 

 Tvorba webových stránek 

 Webdesign 

 Programování internetových aplikací (codewriting) 

 Psaní reklamních textů (copywriting) 

 SEO optimalizace webových stránek 

 SEM marketing 

 Webhosting 

 Registrace domén 
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1.1.4. Marketingové služby 

Nabídka marketingových služeb agentury Velimsky.com. 

 Realizace podnikatelských záměrů 

 Marketingové poradenství 

 Analýzy a podpora podnikání 

 

1.1.5. Reklamní služby 

Nabídka reklamních služeb agentury Velimsky.com. 

 Public relations 

 Brand making 

 Corporate identity 

 Tisková reklama 

 Reklamní předměty 

 

1.2. Rozsah a zaměření práce 

Tato práce má za úkol vypracovat vhodné řešení otázky technologické stránky 

dodávek internetových služeb agentury a vlastních webových stránek určených 

k prezentaci produktů a nabídce služeb. 

 

Výsledkem tedy bude zpracované doporučení pro vývoj konkrétních internetových 

technologií a produktů, které umožní mimo jiné realizaci zpracovaných webových 

stránek Velimsky.com a dodávání internetových služeb na vysoké technologické úrovni, 

díky využití nových metod a poznatků z oboru internetu. 

 

1.2.1. Cíle práce 

 Souhrn doporučení pro vytvoření nových technologií a produktů 

 Zpracování návrhu internetových stránek pro agenturu Velimsky.com 

 Vytvoření strategie nového SEO projektu - produktu 
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2. Teoretická východiska práce 

 
2.1. Internetové technologie 

Pro vytvoření internetových produktů s vysokou kvalitou je důležité vybrání 

správných technologií, které se vyznačují efektivitou a schopností zvládnout i robustní 

řešení. Jejich výborné zvládnutí je otázkou personálního osazení jednotlivých postů 

v agentuře. Specifikum internetových technologií spočívá v rychlosti jejich vývoje, 

avšak z dlouhodobého vývoje lze usoudit, které typy hlavních technologií jsou ustálené 

a nabízí stabilní využití. 

 

Ucelená struktura internetových technologií zahrnuje vybrané prvky 

nejpoužívanějších variant, které jsou vhodné jako základní prvky pro další projekty. 

 

2.1.1. Webdesign 

Důležitost a podstatu webdesignu jsem nejlépe formuloval na agenturních webových 

stránkách: 

 

Webdesign 

Lidský mozek dokáže zpracovat základní obrazové vjemy a informace v řádech 

milisekund, webdesignerova práce musí zaujmout jedním grafickým prvkem na kterém 

lze postavit design.  

 

Klik a zákazník je pryč 

Konkurence je velice blízko, pouhý klik vedle, a jedině opravdu nápaditý a 

propracovaný webdesign internetových stránek zákazníka zaujme natolik, že vezme 

v potaz vlastní propracované textové informace, a motivuje ho k aktivitě prospěšné 

klientovi.  
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Důležitost webdesignu 

Internetové stránky jsou prvním a někdy i jediným kontaktem zákazníka s klientem. 

Je tedy důležité, aby byl jejich vzhled a design propracovaný a patřičně na zákazníka 

zapůsobil, nabídl mu přehledně informace o poduktech a službách. 

 

Špatně zpracovaným detailem a vyvolaným dojmeme lze uživatele internetu odradit, 

vždyť možností nalézt informaci, nebo produkt jinde je spousty. Webdesign musí přimět 

uživatele, aby pokračoval v pohybu na Vaší internetové prezentaci. 

 

Nabídnout uživateli akci, nákup, nebo objednání, jej může učinit zákazníkem. 

Webdesign který dokáže nabídnout a pobídnout k akci, je tím nejlepším nástrojem k 

dosažení cíle. 

[18] 

 

2.1.1.1.Rozvržení webdesignu 

Správné rozvržení webdesignových prvků přispívá k vyšší uživatelské přístupnosti 

webových stránek a většímu komfortu uživatele při procházení obsahu webové 

prezentace. 

 

V současném trendu jde o ustálené rozvržení důležitých navigačních prvků, jako je 

záhlaví stránky, hlavní menu, pomocné menu, obsah stránky a zápatí. 

 

2.1.1.2.Volba tématiky a barev 

Barevné schéma a volba používaných fotografií a jiných grafických prvků velice 

ovlivňuje uživatelské vnímání obsahu z mnoha hledisek. Nejčastěji ovlivňuje zejména 

negativní/pozitivní pocity, důvěryhodnost stránky a důležitý aspekt asociace volby 

prostředí s daným tématem obsahu. 

 

Pro webdesign tedy v zásadě doporučuji barevná schémata vybírat z případných 

grafických manuálů, kde jsou obsažený základní firemní barvy, případně volit barvu 

odvíjející se od druhu tématu obsahu – na základě asociací které jsou jednotlivým 

barvám přisouzeny. 
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2.1.1.3.Kaskádové styly CSS 

Využití kaskádových stylů CSS, které oddělují klasický jazyk HTML od specifikací 

grafických parametrů do externího souboru je nutným aspektem moderní tvorby 

webových stránek. 

 

Kaskádové styly pracují na principu unifikace jednotlivých objektů na stránce a 

jejich grafickému a proporčnímu definování vlastností dle CSS standardů. 

 

2.1.2. Programování internetových aplikací (codewriting) 

Správným dodržením pravidel, které obsahují jednotlivé soubory technologií, a 

zajišťují tak jejich správný chod, lze dosáhnout vytvoření těch nejrobustnějších aplikací, 

které dokážou být řešením pro nejnáročnější požadavky systémů zpracování dat a 

procesů. 

 

2.1.2.1.xHTML 

Dokumenty html jsou výslednou vrstvou programové části, která se stará zejména o 

zobrazení textového a obrazového obsahu uživateli. Její kódová hierarchie a struktura je 

přesně popsána souborem pravidel pro tvorbu webových dokumentů. Jejich znění lze 

najít na webové adrese http://www.w3.org organizace „World Wide Web Consorcium“, 

která určuje tyto základní standardy po celém světě. 

 

Rozšířenou variantou webového dokumentu je verze xHTML 1.0 Strict, která 

disponuje velký předpokladem použití do budoucna. 

Jelikož jazyk xHTML je určen pro webové prohlížeče, nedisponuje proto možnostmi 

standardních programovacích jazyků, které jsou proto vybrány a popsány níže. 
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2.1.2.2.PHP 

Co je PHP? 

PHP (rekurzivní akronym pro "PHP: Hypertext Preprocessor") je rozšířený 

univerzální skriptovací jazyk s volně dostupným zdrojovým kódem (Open Source), 

který je obzvláště vhodný pro vývoj webových aplikací a lze jej zapouzdřit do HTML.  

[19] 

 

Výhody tohoto programovacího jazyka jsou zřejmé z jeho rozšířenosti po celém 

spektru webových stránek a projektů. Z tohoto hlediska je proto velice vhodné jeho 

použití jako základního prvku nových internetových technologií. 

 

 

SQL 

MySQL http://www.mysql.com/ je relační databázový systém typu DBMS (database 

managment system). Každá databáze v MySQL je tvořena z jedné nebo více tabulek, 

které mají řádky a sloupce. V řádcích rozeznáváme jednotlivé záznamy 

(řádek=záznam). Sloupce mají jméno a uvozují datový typ jednotlivých polí záznamu 

(sloupec=pole). Práce s databázemi, tabulkami a daty se provádí pomocí příkazů, 

respektive dotazů. Dotazy vycházejí z deklarativního programovacího jazyka SQL 

(Structured Query Language). Systém MySQL je využitelný v C, C++, Java, Perl, PHP, 

Python, Tcl, Visual Basic, .NET. MySQL je šířen jako Open source: 

http://www.mysql.com/downloads/. 

Originální on-line dokumentace: http://www.mysql.com/documentation/ 

[20] 

 

Vlastnosti MySQL jazyka dovolují využít plně potenciál řešení, která potřebují pro 

své funkční procesy využívat obrovské databáze dat a údajů. Jeho nesporné přednosti 

najdou uplatnění zejména v systémech elektronických obchodů a registrací uživatelů. 
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2.1.2.3. JavaScript 

Co je JavaScript 

JavaScript je programovací jazyk, který se používá v internetových stránkách. 

Zapisuje se přímo do HTML kódu, což je velká výhoda, protože je to jednoduché. 

JavaScript je klientský skript. To znamená, že se program odesílá se stránkou na 

klienta (do prohlížeče) a teprve tam je vykonáván. (Protikladem klientských skriptů jsou 

skripty serverové, které jsou vykonávány na serveru a na klienta jdou už jen výsledky.) 

 

Existují i jiné jazyky klientských skriptů, například VBScript. Jsou ale tak málo 

používané, že když se dnes mluví o "skriptech", myslí se tím JavaScripty. 

 

JavaScript není Java 

JavaScript je často zaměňován s Javou. Java je samostatný programovací jazyk. Má s 

JavaScriptem pouze podobnou syntaxi.  

 

 
Obrázek 2: Princip funkce JavaScripu 

 

[21] 

 

Použití JavaScriptu proto nalezneme jako doplněk k různým funkcím usnadňujícím 

uživatelům pohyb po webových stránkách a jako alternativu pro grafická zobrazení 

obsahu. 
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2.1.2.4.Mode_rewrite 

mod_rewrite  

Mode rewrite je soubor pravidel, podle kterých se na serveru přepisuje URL do 

tvaru, který nemusí odpovídat fyzickému členění dat. Tato možnost se využívá ve 

spojitosti s optimalizací pro vyhledávače, kdy navenek má web jednoduché URL pro 

jednotlivé stránky, vnitřně se ale jedná o stránky dynamické.  

[22] 

 

Touto technologií lze docílit dodržování pravidel SEO optimalizace stránek a 

uživatelsky přívětivějších adres jednotlivých dokumentů umístěných na internetu, 

přičemž je nám zachována možnost využívat dynamické funkce programovacích 

jazyků. 

 

2.1.3. Psaní reklamních textů (copywriting) 

Schopnost prodat produkt textem je důležitá nejen v internetovém prostředí, ale i ve 

všech možnostech reklamy. Nestačí zákazníka jen zaujmout třeba výborným 

webdesignem, ale je potřeba jej přesvědčit, aby se rozhodl pro nabízený produkt. 

[23] 

 

Proces copywritingu umožňuje nabídnout uživateli vhodná slova v obsáhlých 

pasážích textů a za využití základních principů oka a paměti člověka docílit většího 

reklamního efektu. Copywriting se využívá i v jiných formách reklamy, nejen 

v internetové sféře. 

 

2.1.4. SEO optimalizace webových stránek 

Pro popsání důvodů proč využívat principy SEO stačí uvedení tohoto textu: 

Search engine optimization (SEO) 

Česky řečeno optimalizace pro vyhledávače je způsob reklamy kdy není produkt 

přímo nabízen zákazníkovi, ale vědět a být tam, kde zákazník hledá své potřeby. 

 

Zákazníci nejen na českém trhu jsou převážně uživatelé fulltextových vyhledávačů 

informací na internetu. Jejich intuitivní snaha vyhledat své konkrétní potřeby přes 
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klíčová hesla lze snadno využít k cílenému zaplnění předních pozic ve výsledcích jejich 

hledání a za podpory dobře umístěných odkazů v katalozích portálů nabídnout své 

produkty přímo tam, kde jsou vyhledávány zákazníky s velmi vysokým zájmem o ně.  

 

SEO? 

Jinak ještě možné říci jako "Optimalizace webu", je především úprava internetových 

stránek aby odpovídaly desítkám faktorů (on-page faktory) a budováním kvalitních 

zpětných odkazů (off-page faktory). 

 

Náročná příprava, analytická a statistická práce se ale vyplácí v podobě lepších 

umístění na fulltextových vyhledávačích, která jsou důležitá pro klienty, kteří oslovují 

zákazníky na internetovém trhu a potřebují selektovat ty, kteří mají zájem o jejich druh 

služeb a produktů. 

[24] 

 

2.1.4.1. On-page faktory 

 

2.1.4.1.1. Přístupnost webu 

Přístupnost webu je vyjádření vlastnosti dokumentu, která zkoumá, zda webová 

stránka správně interpretuje svůj obsah, neskrývá různé obsahy pro jiné skupiny 

uživatelů, či jinak neporušuje etiku zobrazování informací na internetu. 

 

2.1.4.1.2. Validita zdrojového kódu 

Korektní zobrazení informace v oblasti webových stránek je podmíněno standardy 

programování xHTML a jeho validitu (správnost) lze ověřit na webové stránce 

společnosti „World Wide Web Consorcium“ http://validator.w3.org. 

 

2.1.4.1.3. Procentuální poměry slov v textu 

Pro dosažení dobrých výsledků ve vyhledávačích, je nutné, aby zobrazovaná stránka 

poskytovala kvalitní obsah. Pojem kvalitní lze vyjádřit poměrem určitého klíčového 

slova v textu k ostatním slovům. 
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Je zde uplatněn zjednodušený princip: v celkovém obsahu dokumentu je spočítán 

výskyt každého unikátního slova a slovních spojení, přičemž je dle frekvence, vztahů a 

poměru matematicky vyjádřeno pro každé slovo a slovní spojení jeho důležitost na 

bodové stupnici. Tímto způsobem mohou internetové vyhledávače vyhodnotit jaká je 

důležitost stránky pro hledané fráze a nabídnout tak ty nejdůležitější výsledky hledání. 

 

2.1.4.2. Off-page faktory 

 

2.1.4.2.1. Zpětné linky 

Budování zpětných linků se správnými klíčovými slovy přispívá ke zvyšování 

důvěryhodnosti a důležitosti konkrétního dokumentu a na konkrétní téma. 

Internetové vyhledávače takto vyhodnocují důvěryhodnost informace, tím že zjistí, 

kolik stránek se odkazuje na hodnocenou stránku a „co o ní tvrdí“ (jaká klíčová slova 

obsahují ony odkazy). Zjednodušeně lze říci, že se řídí doporučením někoho, koho již 

znají a mohou se spolehnout na jeho tvrzení. 

 

2.1.4.2.2. Google rank, S-rank 

Postupným vývojem internetových vyhledávačů bylo docíleno potřeby jednoduchého 

hodnocení stránek, které tyto projekty zpracovávají a filtrují jejich obsahy, aby mohli 

svým uživatelům podávat zprávy a výsledky hledání s těmi nejkvalitnějšími 

informacemi. 

Vyhledávač Google.com proto vytvořil vlastní prostředek hodnocení, který v sobě 

kombinuje řadu kritérií, které vychází v jednoduchém bodovém ohodnocení na stupnici 

od 0 (nehorší) po 10 (nejlepší). 

Alternativa ke světovému vyhledávači je český Seznam.cz, který pro tyto potřeby 

vyvinul hodnocení nazvané S-rank, ovšem se stupnicí 0 – 100, kde 100 je nejlepší 

hodnocení. 
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2.2. Internetová reklama 

Nejrychlejší metodou reklamy je bezesporu ta internetová. Díky internetovým 

technologiím je přesně měřitelná její účinnost a cílení na konkrétní skupinu 

potencionálních zákazníků. Důležitým kritériem celé reklamy je její výsledek, přínos a 

zisk.  

 

Rychlé reakce zákazníků a přínosy internetové reklamy 

Internet je směsice impulsů, které se odehrávají v reálném čase a stejně tak, jako ony, 

i jeho uživatelé jsou vystaveni rychlosti, jakou jsou zahrnováni informacemi. Proto je 

velice snadné okamžité rozšíření reklamy po internetu.  

 

Výroba textových, nebo jednoduchých grafických reklam může být i v řádech minut  

Není reklama dostatečně účinná? je otázkou okamžiku kdy ji můžeme zastavit, 

změnit její cílení. Během chvíle máte novou reklamu.  

 

Přesně víte jak je reklama účinná 

Metody měření a analyzování internetové reklamy patří k nejpřesnějším. Každý 

zákazník je evidován, každé kliknutí sledováno, pohyb klientů analyzován a 

vyhodnocován, vše ku prospěchu efektivity Vaší reklamní kampaně. 

[25] 

 

 

2.2.1. Principy internetové reklamy 

Každá specializován reklama má své zvláštnosti a zvyklosti. Internetová reklama 

dovoluje díky matematickému principu informačních technologií přesněji spekulovat a 

předvídat reakce uživatelů internetu. 

 

2.2.1.1.SEM reklama (internetové vyhledávače) 

Search Engine Marketing je marketing zaměřený na internetové vyhledávače. 

Reklama, která využívá SEM zákonitostí, praktikuje princip nabízení produktu/služby 

tam, kde je dle logických pochodů uživatele, uživatelem hledána. 
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V konečném důsledku to znamená, že pokud drtivá většina uživatelů internetu 

využívá vyhledávače k nalezení svých požadavků, mezi kterými jsou i požadavky na 

jejich potřeby nakupovat, reklamní agentura se soustředí, aby takovýto produkt byl 

vyhledávačem nalezen na jeho webové stránce a samotným vyhledávačem předložen 

uživateli jako relevantní výsledek jeho hledání. Uživatel díky tomu ví, že získal 

kontakt/informaci o kvalitním výsledku na svůj dotaz. 

 

2.2.1.2.Virální marketingová reklama 

Virální marketing spočívá v kouzlu informace, kterou si uživatelé/zákazníci rádi 

předají mezi sebou sami. Zásadní slůvko „rádi“ znamená, že informace o produktu musí 

být natolik zajímavá pro spotřebitele, že sám pociťuje nutkání ji šířit. 

 

Příkladem tomu může být informace od důvěryhodného zdroje (rodinný příslušník) 

formou emailu, kde Vás vyzívá k navštívení konkrétní webové stránky, která se jemu 

velice líbila a myslí si, že bude přínosná i pro Vás. Toto je jen okrajové využití virálního 

marketingu, jeho působnost může zasahovat až do sfér samostatných produktových 

webech, založených například na komunitních společenstvích a jiných možnostech, jak 

poskytnout uživateli možnost vědomě, či nevědomě šířit naši reklamu. 

 

2.2.2. Nástroje internetové reklamy 

Základní prvky internetové reklamy lze jednoduše rozdělit do skupin dle jejich 

technologického postupu aplikace. 

 

 

2.2.2.1.Bannery 

Graficky přitažlivé informace, zpracované povětšinou v animacích, které se snaží 

přilákat svým pohybem roztěkané oko uživatele stránek. 

 

2.2.2.2.Odkazy 

Textová informace, která je odkazem propojena s jiným dokumentem a povětšinou 

obsahuje text informující o produktu/službě, nebo klíčová slova v případě propojení se 

SEO principy v reklamě. 
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2.2.2.3.PR projekty 

Rozsáhlý projekt, který dle náročnosti může být zpracovaný PR článek na 

komunitním webu, nebo dokonce samostatný webový projekt, který má za účel vytvořit 

okolo sebe svoji vlastní komunitu, které nabízí prostředky jejího zájmu s přidanou 

reklamní informací. 

 

2.3. Analýzy a statistiky 

Pro jakékoliv plánování a možnost se rozhodnout ve směru jakým se vydat při 

využívání internetu ve svůj prospěch, je důležité umět zhodnotit současnou situaci a 

odhadnout její vývoj na základě předchozí historie dat. 

 

2.3.1. SEO analýza webových stránek 

Tento druh analýzy dokáže podrobit webovou stránku výčtem důležitých SEO 

faktorů a nastínit jaká může být úspěšnost stránky ve vyhledávačích na konkrétní 

klíčová slova. 

 

2.3.2. Analýza potencionálního klienta 

Při tvorbě webových stránek a plánování celých projektů potřebujeme vědět zejména 

informaci, pro koho je web určen, jaká mají být jeho specifika závislá na odlišnostech 

jednotlivých skupin, ať už na základě kritéria věku, pohlaví, vzdělání, případně jiných 

specifických variant. 

 

 

2.3.3. Internetové statistiky návštěvností 

Statistiky návštěvností, přesný pohyb a jejich zpětná analýza dokáže určit vývoje 

budoucích úspěchů stránek, ale zejména velice pomáhá při zjištění úspěšnosti 

jednotlivých kroků a reklamních kampaní. Na základě dat statistik lze plánovat další 

postupy a nutná opatření k dosažení cílů webových projektů. 
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2.4. Marketingové postupy 

Stěžení část při tvorbě internetových projektů, respektive ještě před jejich tvořením, 

je marketing. Marketingové plánování a s ním spojené zastřešení všech doposud 

zmíněných procedur je proces, který rozhoduje o veškerých krocích a změnách. 

 

2.4.1. SEM marketing 

Search Engine Marketing je specializace marketingu na internetové vyhledávače, 

která spojuje vlastní SEO techniky a technologie s ostatními prvky internetových 

technologií a udává zde pevný řád a směr kterými se mají společně vydat. Jeho silná 

stránka spočívá v cílení na majoritní systém vyhledávání informací na internetu a cílí se 

na skutečnost využití zákonitostí a procesů těchto subjektů – vyhledávačů ve prospěch 

klienta. 

 

2.4.2. Internetový marketing 

Vlastní marketing zaměřený na internetový trh zvládá koordinaci veškerých činitelů 

a rozděluje správný poměr aktivit do jednotlivých položek. Sleduje hlavní cíle a oproti 

úzce specializovaným marketingovým klonům je jeho spektrum o něco širší a tím i 

náročnější. 

 

V internetových službách jej však můžeme považovat za jakýsi marketingový strop, 

který však v rámci celé reklamy a obecného marketingu tvoří pouhý prvek v celém 

procesu plánování a vývoje. 

 

2.5. Současné trendy reklamních agentur 

Jelikož velice známou metodou pokroku je i sledování a analýza konkurence, je 

nasnadě využít ji i k účelu mé práce. Podrobil jsem tedy sledování několik známých 

konkurenčních subjektů a vyhodnotil jejich strategii vlastního internetového 

marketingu. 
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Sledované konkurenční subjekty: 

 Internetová reklamní agentura RoberNemec.com (http://www.robertnemec.com/) 

 BENETA.cz s.r.o. (http://www.beneta.cz) 

 PeckaDesign s.r.o. (http://www.peckadesign.cz) 

 Avonet s.r.o. (http://avonet.cz/) 

 F-ART AGENCY s.r.o. (http://hulan.cz/) 

 

Rozbor produktových nabídek zmíněných subjektů potvrdil mé očekávání a 

předpoklad tvrzení, že je nutné pro zvýšení kvality poskytovaných služeb podniknout 

následující kroky: 

 

2.5.1. Vytváření vlastních technologií CMS 

Vytvoření specifické technologie CMS (Content Management System), která nabízí 

možnost klientovi osamostatnit se od nutnosti využívání externích služeb při správě 

obsahu webových stránek, vede ke zvýšení komfortu služeb. 

 

Z hlediska účelu této práce je však řešení vývoje vlastního publikačního, redakčního 

systému nedostačující a proto bude nutné vývoj rozšířit o specifikované varianty správy 

internetových obchodů a z marketingového hlediska i systému objednávkových 

katalogů. 

 

2.5.2. Tvorba specializovaných produktů (SEO projekty) 

Díky vyspělému technologickému zázemí je možné snáze vytvářet a spravovat 

rozsáhle propojené SEO projekty, které umožňují získávat cenné pozice ve výsledcích 

vyhledávačů a sdílet své kvalitní výsledky se svými partnery. 

 

Tento produkt je v současné době velice žádaným produktem/službou na trhu 

internetových technologií. Jeho potenciál je závislý na dlouhodobém vývoji dominance 

jednotlivých vyhledávačů, jako jedinečný prostředek uživatelů k ovládání internetu. 

Získání vyspělého technologického know-how v oblasti SEO projektů může přispět 

k vytvoření rozhodujícího náskoku před většinou z konkurenčních subjektů. 
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3. Analýza problému a současné situace 
Po zjištění nových technologických možností a nápadů, je nutné k vytvoření řešení 

zjistit současnou situaci vlastních možností a rozhodnout jaký bude postup k dosažení 

předběžných cílů. 

 

3.1. Rozbor současného stavu webových stránek 

Stávající webová prezentace je svým určením vyvinuta za účelem jednoduché 

prezentace jednotlivých služeb a informativního charakteru. 

 

3.1.1. Webdesign 

Použitý webdesign využívá jednoduchého zobrazení a členění pomocí grafických 

prvků s jednoduchou hierarchií, kde zachovává jednotný vzhled na všech stránkách. 

 

 
Obrázek 3: Náhled webdesignu stránek www.velimsky.com 
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3.1.2. Použité technologie 

Webové stránky jsou postavené na statickém jazyku HTML ve verzi HTML 4.01 a 

kaskádových stylech CSS. 

 

3.1.3. Přínos a zápor webových stránek 

Již z jejich určení se jedná o zejména prezentační vlastnosti, bez možnosti 

dynamických změn, propojení se systémy a zapojení řady důležitých funkcí z hlediska 

internetového marketingu. Jejich podrobný rozbor je tedy z hlediska hledání možností 

zbytečný a vede mne k myšlence zcela nové tvorby webových stránek. 

 

3.2. Doporučení pro další vývoj a postup 

Vzhledem k současnému stavu technologií a webových stránek agentury 

Velimsky.com vychází jako jediné řešení vytvoření nových technologických struktur, 

na kterých bude postavena nová webová prezentace agentury, i SEO projekt. 

Vytvoření nové technologie od začátku je vhodné zejména kvůli nepřenášení 

negativních zvyklostí z dosavadních procesů a umožní vytvořit vysoce kvalitní produkt.  
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4. Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
 

Na základě svých a teoretických znalostí jsem vytvořil vlastní návrh řešení situace, 

který podrobně rozebereme jednotlivě. 

 

4.3. Definování přesných požadavků na technologie 

S ohledem na současné trendy a využívání internetových technologií je nutné využít 

kombinaci použití základních prvků: 

 

 Webové prostředí validního zdrojového kódu xHTML 1.0 Strict umožní optimální 

zobrazení obsah ve všech alternativách webových prohlížečů 

 Kaskádové styly CSS zajistí možnost vyvářet funkční působivé desénové webové 

stránky 

 Dynamické vlastnosti programovacího jazyka PHP propojí složité programové 

procesy, MySQL databáze a výstupy do xHTML konvencí 

 Databázové prostředí MySQL pro správu robustních projektů a úložiště velkého 

množství potřebných dat 

 Mod_rewrite technologii pro úspěšné prosazování SEO technologií a SEM 

marketing 

 

4.4. Rozbor jednotlivých řešení 

 

4.4.1. Vytvoření vlastních technologií 

Základní typy CMS produktů umožní výborný základ pro návazné produkty a 

navýšení kvality služeb. Jejich základní dělení a možnosti rozšiřování spočívají 

v modulárním uspořádání a možnému využívání vzájemného propojení. 

Propojené administrační prostředí Admin umožní dle výrobní konfigurace ovládat 

jednotlivé moduly z jednoho administrátorského rozhraní. 
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4.4.1.1.Publikační, redakční systém Publicator 

Systém Publicator vytvoří funkční prostředí pro správu a editaci jednotlivých 

dokumentů publikovaných na webových stránkách. Jeho součástí musí být funkce 

vytváření struktury dokumentů a samotný uživatelsky příjemný editor obsahu. 

K požadovaným potřebám editace dokumentů vyhovuje varianta WYSIWYG 

editoru (What You See Is What You Get – volně přeloženo „co vidíš je to, co 

dostaneš“). 

 

Nedílnou součástí vlastnosti každého dokumentu musí být možnost určit: 

 

 Publikovat dokument (zobrazit, či nechat v archivu) 

 Aktualita (zobrazení na úvodní straně) 

 Zařadit do menu (identifikace pozice ve struktuře menu) 

 Expirace dokumentu (čas zveřejnění) 

S ohledem na SEO parametry dokumentů jde o editaci: 

 Description (popisek dokumentu) 

 Keywords (klíčová slova dokumentu) 

 Propočet a analýza četnosti slov 

 

4.4.1.2.Internetový obchod Eshop 

Kvalitní produkt internetového obchodu vyžaduje rozsáhle propracované skladování 

a zásoby k dokonalému přehledu o nabídce obchodu. 

 

Správa faktur a dokumentů je důležitou součástí k funkčnímu mechanizmu celého 

obchodu. Další prvky internetového obchodu lze řešit modulárně pro snazší varianty 

produktu: 

 

 sekce pro velkoodběratele  

 partnerský (affiliate) program  

 rozhraní pro tvorbu a správu newsletteru (e-mailový zpravodaj)  

 parametrické vyhledávání  

 porovnávání  
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 hlídací pes (e-mailové upozornění na změnu ceny u produktu)  

 věrnostní systém  

 více jazykových verzí  

 použití různých měn  

 komentáře/diskuze u produktů  

 hodnocení výrobků  

V neposlední řadě je nutné propojení s ekonomickým systémem klienta. 

 

4.4.1.3.Zásilkový katalog Catalog 

Ekonomické řešení varianty internetového obchodu s možností plnění skladových 

zásob a výstupem v podobě vygenerování jednoduché objednávky zboží od zákazníka 

na webových stránkách, zaslané na email klienta. 

 

4.4.1.4.Další modulová řešení 

Veškeré nové možnosti a požadavky na rozšíření stávajících modulů lze provést 

rychlým připojením, nebo vytvořením dalšího modulu. 

 

4.4.2. Vytvoření vlastních webových stránek 

Webové stránky agentury Velimsky.com budou vytvořeny na nové technologii a 

umožní důkladně zpracovat důležité aspekty kvalitní prezentace. 

 

4.4.2.1.Návrh webdesignu 

Nový webdesign v sobě musí z grafického hlediska spojit tři základní specifické 

obory služeb: 

 

 Internetové služby  

 Marketingové služby 

 Reklamní služby 

 

S ohledem na potencionální firemní klientelu musí výsledný grafický návrh 

kombinovat desénové řešení s praktickým zdrojem informací a nabídkou služeb. 
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Jako firemní barva byla převzata oranžová barva obsažená v logu agentury. Další 

základní barva byla vybrána šedá a její odstíny. Jako třetí kombinační barva je 

k danému barevnému schématu vhodná bílá barva. 

 

Výsledkem těchto kritérií a požadavků je specifický návrh webdesignu nových 

stránek agentury Velimsky.com: 

 

 
Obrázek 4: Návrh webdesignu www.velimsky.com 

 

Jeho hlavní stránka se soustředí na rovnoměrné rozložení důrazu mezi tři hlavní 

obory působnosti agentury, přičemž hlavní menu zůstává nezávisle centrálně uloženo a 

dominuje nad grafickým znázorněním druhů služeb. 

 

Systém obdélníkového řešení nabídky nabídl vytvoření dalšího řádku se sekundární 

nabídkou informací, odlišené barevným odstínem. 

Tento kompaktní design umožňuje rovnoměrné působení na uživatele stránek 

s dobrým efektem jednoduchosti a moderního pojetí. 
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Při pohybu uživatele mimo úvodní stránku prezentace přechází webdesign do změny 

struktury hlavního obsahu pro větší prostor ke sdělení. Tímto je možná naprostá 

unifikace jednotlivých dokumentů k příslušné kategorii služeb graficky i nabídkou 

levého menu. Ke slovu přichází možnost implementovat poptávkový formulář a sdělení 

pro potencionální klienty. 

 

 
Obrázek 5: Návrh webdesignu dalších sekcí 

 

4.4.2.2.Codewriting, použité technologie 

Nové webové stránky Velimsky.com používají pouze základní, avšak moderní 

technologii xHTML, CSS a PHP, což umožňuje zvolit variantu zprovoznění stránek 

dříve, než bude vyvinuta technologie Publicator. 

 

Pro programování webových stránek je použit validní xHTML zdrojový kód 

generovaný PHP aplikacemi: 
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<?php 

require 'http://www.velimsky.com/_output/velimsky-com/mod.seo.config.php'; 

require 'http://www.velimsky.com/_output/velimsky-com/mod.seo.php'; 

?><!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" xml:lang="cs" lang="cs"> 

 <!-- (c)2008 by Velimsky.com --> 

 <!-- Internetová reklamní agentura Velimsky.com --> 

<head> 

 <title><?php 

 if (!file_exists($href.'._ti')) {include(seo_default_href."._ti");} else {include 

$href."._ti";} 

;?> - Velimsky.com | by Velimsky.com</title> 

 <meta name="description" content="<?php 

 if (!file_exists($href.'._de')) {include(seo_default_href."._de");} else {include 

$href."._de";}; 

?>" /> 

 

 <meta name="keywords" content="<?php 

 if (!file_exists($href.'._ke')) {include(seo_default_href."._ke");} else {include 

$href."._ke";}; 

?>" /> 

 

 <meta name="author" content="code: Jan Velimský | jan@velimsky.com | by 

Velimsky.com" /> 

 <meta name="copyright" content="Jan Velimský, 2007" /> 

 <meta name='googlebot' content='index,follow,snippet,archive' /> 

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

/> 

 <meta http-equiv="Cache-control" content="no-cache" /> 

 <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" /> 

 <meta http-equiv="Expires" content="0" /> 

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

 <meta http-equiv='imagetoolbar' content='no' />  

 <link rel="shortcut icon" href="./favicon.ico" /> 

 <script type="text/javascript" src="_javascript/prototype.js"></script> 

 <script type="text/javascript" 

src="_javascript/scriptaculous.js?load=effects"></script> 

 <script type="text/javascript" src="_javascript/lightbox.js"></script> 

 <script type="text/javascript" src="_javascript/check-contact.js"></script> 

 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="_css/velimsky-com.css" 

media="screen" /> 

 

</head> 

<body> 

<!-- document body --> 

<div id="center"> 

 <div id="velimsky-com"> 

 

  <table id="head"> 

   <tr> 

    <td id="head-logo"><a href="<? echo BuildLink(); ?>" accesskey="h" 

title="Internetová reklamní agentura Velimsky.com"><img src="_theme/velimsky-com-

logo.jpg" alt="Internetová reklamní agentura Velimsky.com" title="Úvodní strana 

Velimsky.com [klávesa Alt+H]" /></a></td> 

    <td id="head-h1"><h1><?php if (!file_exists($href.'._h1')) 

{include(seo_default_href."._h1");} else {include $href."._h1";};?></h1></td> 

   </tr> 

  </table> 
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  <div id="menu"><strong><?php include 'menu.php';?></strong></div> 

 

  <div id="content"><?php if ($file == 'uvodni-strana') {include 'content-uvodni-

strana.php';} else {include 'content-content.php';} ?></div> 

 

  <div id="copyright"><a href="http://www.velimsky.com" title="Internetová 

reklamní agentura Velimsky.com">Internetová reklamní agentura Velimsky.com</a> | 

<a href="&#109;ailto&#58;info&#64;velimsky&#46;com" title="Kontaktujte nás 

emailem">info&#64;velimsky&#46;com</a> | <a href="<? echo BuildLink('mapa-

stranek'); ?>" title="Mapa stránek Velimsky.com">mapa stránek</a> | <a href="<? 

echo BuildLink('prohlaseni-o-pristupnosti'); ?>" title="Prohlášení o přístupnosti stránek 

Velimsky.com">prohlášení o přístupnosti</a> | Všechna práva vyhrazena &copy;2000-

2008</div> 

 </div> 

</div> 

<!-- /document body --> 

</body> 

</html> 

Zdrojový kód souboru index.php. 

 

 

4.4.2.3.Struktura stránek, marketingové cílení 

Z hlediska internetového marketingu je stanoveno kritérium možnosti na úvodní 

stránce zobrazovat konkrétní nabídku produktů formou odkazů na příslušné 

dokumenty. 

 

Dalším krokem je vytvoření specializovaných dokumentů s cíleným obsahem pro 

potencionální klienty a usnadnění jejich kontaktu s agenturou formou poptávkového 

formuláře umožňující žádost o zpětné telefonické kontaktování k nabídce a domluvení 

služeb. 
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Struktura menu se při pohybu službami mění dle aktuální skupiny a v obsahu 

dokumentů jsou strategicky vkládány odkazy s ohledem na odhad aktuálního rozložení 

potřeb uživatele stránek – nabídka příbuzných služeb a směřování uživatele po 

okruzích podobných produktů. 

 

Výsledná struktura dokumentů (mapa stránek): 

• Úvodní strana 
• Internetové služby 

o tvorba webových stránek 
o internetová reklama 
o search engine marketing (SEM) 
o webdesign 
o search engine optimization (SEO) 
o programování aplikací a internetových stránek (codewriting) 
o webhosting 
o registrace a správa domén 

• Marketingové služby 
o realizace Vašich nápadů 
o podpora podnikání 
o internetový marketing 
o direct marketing 
o virální marketing 
o mobilní marketing 
o marketingový mix 
o analýzy konkurence 
o průzkumy trhu 

• Reklamní služby 
o public relations (PR) 
o brand making (BM) 
o product sales support 
o coproprate identity (CI) 
o tisková reklama 
o reklamní předměty 
o psaní reklamních textů (copywriting) 

• Reference 
o klientela 
o co o nás říkají klienti 
o sponzorské projekty 
o případové studie 
o pro potencionální klienty 

• Velimsky group 
• Kontaktní informace 
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4.4.3. Vytvoření strategie SEO projektu – produktu 

S vytvořenými technologickými produktům, které umožní rychlou a efektivní správu 

webových stránek, je možné odstartovat specializovaný projekt na SEO technologie. 

 

4.4.3.1.Strategie projektu 

S ohledem na principy SEO a SEM, jde o vytvoření náskoku a dominance nad 

konkurencí. Základním pilířem SEO procesů je prioritně kvalitní obsah, výhodná 

doména obsahující klíčová slova, kvalitní zpětné linky. 

 

Tyto tři základní aspekty pro dobré výsledky lze eliminovat z hlediska jejich 

unikátnosti – nahraditelnosti. 

 

Kvalitní obsah je možné vytvořit na základě zkušeností a informací vedoucích 

k jeho správnému nastavení z hlediska procentních poměrů slov. 

Výhodná doména je velice nedostatkový artikl v době doménových spekulantů a 

nízkých nákupních cen. 

Kvalitní zpětné linky jsou nejdražší variantou, nicméně mimo ekonomickou 

stránku, snadno vytvořitelným zdrojem. 

Z tohoto určení je zřejmé, že k nastolení dominance, tj. vlastnění unikátní možnosti 

je vhodné zvolit variantu domén. 

 

4.4.3.2.Výběr domény 

Řešením je nákup univerzální domény (např.: http://www.domena.cz) a 

provozováním samostatných webových stránek – SEO projektů na doméně 3. řádu 

(např.: http://seo-projekt.domena.cz), což je výhodná situace pro optimalizace klíčových 

slov, která dává možnosti vytvoření jakékoliv varianty s nezávislostí na komerční trh 

rozprodaných domén. 

 

Pro její možnou variabilitu a použití pro komerční účely vyhovují následující 

parametry: 
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 Krátký název  

 Neobsahující zavádějící klíčové slovo 

 Srozumitelná 

 Jednoduše zapamatovatelná 

 

Kritériím vyhověla doména http://www.84.cz, která byla zakoupena pro následné 

zprovoznění projektu. 

 

4.4.3.3.Realizace projektu 

Projekt vytvoří možnost spravovat rodinu webů na doméně 2. řádu, které po 

vytvoření příslušných obchodních podmínek mohou vzájemně podporovat z hlediska 

SEO principů zpětných odkazů své partnery. 

 

4.4.4. Přínos jednotlivých řešení 

Pro vlastní realizaci projektů je dobré vědět jejich předpokládaný přínos po realizaci. 

Jednoduchým rozdělením jsem vytvořil přehled výhod a přínosů realizace navržených 

řešení 

 

 

4.4.4.1.Přínos vlastních technologií 

Obecné hledisko používání vlastních technologií umožňuje přes počáteční investice 

dosáhnout vysoké kvality produktu, který je tvořen přesně podle požadavků. Jejich 

využití zejména obohatí agenturní know-how a nabídne možnost dalších zisků při 

minimalizaci následných časových ztrát při používání cizí, či zastaralé technologie. 

 

 Vyšší úroveň kvality a komfortu služeb 

 Větší řada produktů 

 Nižší provozní náklady na realizaci a správu projektů 

 Rozšířené možnosti plynoucí ze specifických modulů 
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4.4.4.1.1. Přínos publikačního, redakčního systému Publicator 

 Snadná správa obsahu webových stránek 

 Snížení časové vytíženosti obsluhy 

 Zvýšení produktu s pravidelnými měsíčními platbami 

 

4.4.4.1.2. Přínos internetového obchodu Eshop 

 Nabídka žádaného produktu 

 Levná a jednoduchá tvorba vlastních projektů internetových obchodů 

 

4.4.4.1.3. Přínos zásilkového katalogu Catalog a dalších modulů 

 Možnost prosadit ekonomicky výhodný produkt ve větším měřítku 

 Zvýšení procentuální úspěšností nalezení vhodného produktu klientem 

 Technologicky vyspělý model produktu se snadnou implementací nových 

technologií a modulů 

 Celkové vytvoření srovnání náskoku s konkurencí 

 

4.4.4.2.Přínos nových webových stránek 

Velkým přínosem je vytvoření důstojné webové prezentace, která dokáže uživatelům 

nabídnout informaci o důvěryhodnosti internetových produktů agentury. 

 

 

 Nová internetová podoba stránek 

 Moderní pojetí designu 

 Rovnoměrná nabídka celého sortimentu služeb 

 Implementace internetového marketingu a prvků pro větší uživatelský komfort 

 

4.4.4.3.Přínos SEO projektu 

Celý SEO projekt je zamýšlen zejména jako vytvoření velkého náskoku pro budoucí 

realizace projektů vlastních i klientských. Umožňuje vytvořit nekompromisní startovací 

pozice pro optimalizaci stránek a nabídnout tak unikátní službu klientům. 
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 Nižší náklady 

 Oproštění se od omezení spekulantů s doménami 

 Variabilita projektů 

 Vytvoření a propojení rostoucího počtu webů a následné vytvoření silného zázemí 

pro tvorbu kvalitních zpětných linků 

 Zvýšení technologického a internetového know-how 

 

4.4.4.3.1. Možnosti nabídek projektu klientům 

SEO projekt je možné nabídnout klientům jako paušální pronájem služby, což je 

přínos pro ekonomické plánování agentury a zvyšování jejích reinvestičních možností a 

dalšího vývoje. 

 

4.4.4.3.2. Možnosti podpory vlastních projektů 

Vlastní SEO projekty pro zvyšování vlastních reklamních aktivit a zajišťování 

nových klientů. V neposlední řadě spuštění vlastních komerčních a prodejních 

webových stránek k dalším ziskům s minimálními náklady. 
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5. Závěr 
Internetový marketing a s ním související zvládnutí nových technologií je důležitým 

prvkem zejména pro agenturu specializující se na internetový trh. Jeho důležitost a 

potenciál je s vyvíjející se dobou informačního věku stále se zvyšující. Pravidlo o 

vysoké ceně a důležitosti informací tak dostává další rozměr, a to rychlost jakou může 

být tato informace předána nejen jednotlivcům, ale především masivnímu počtu 

uživatelů internetu. 

 

V této práci jsem se pokusil shrnout rozsáhlé téma internetu a potřebných technologií 

v rozsahu pro potřeby internetové reklamní agentury. Jelikož se jedná o obsáhlá témata, 

z nichž každé je náplní mnoha publikací a prací, zvolil jsem obecnou rovinu řešení 

problému, se snahou zachování rozumného kompromisu mezi detailností zpracování a 

zachováním přehledu a rozhledu, který je nutný při plánování a marketingových 

projektech. 

 

S ohledem na moji osobní angažovanost nejen do tématu této práce, ale i ve vedení 

internetové reklamní agentury Velimsky.com, pro kterou je určeno řešení aplikace 

internetového marketingu a nových internetových technologií pro webové stránky, 

mohu být přesvědčen, že výsledná řešení budou použita a realizována. 

 

5.1. Časový harmonogram realizace 

Pravděpodobný odhad časové realizace řešení je spuštění technologicky jednodušší 

varianty nových webových stránek během zpracovávání této práce a souběžný vývoj 

nových technologií dle nastíněné priority: 

 Publikační, redakční systém Publicator 

 Internetový obchod Eshop 

 Modulová řešení 

 Objednávkový katalog Catalog 

Realizace SEO projektu je realizována ihned po vytvoření řešení a jeho první 

výsledky ukazují správnost rozhodnutí a odhadované výhody. 
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5.2. Aplikace řešení na další projekty Velimsky.com 

Celkové řešení nových internetových technologií a marketingu je navrženo se 

strategií a úmyslem jednoduché modernizace systémů, z toho plyne jeho jednoduché 

implementování do budoucích projektů, které budou čerpat ze zkušeností při realizaci 

současného systému. 
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7.2. Seznam zkratek 

 

CMS 

 Content Management System 

CSS 

 Cascading Style Sheets 

DBMS 

 Database Management System 

HTML 

 Hypertext Markup Language 

PHP 

 Post Hypertext Preprocesor 

PR 

 Public Relations 

SEM 

 Search Engine Marketing 

SEO 

Search Engine Optimization 

SQL 

 Structured Query Language 

URL 

 Uniform Resource Locator 

VB SCRIPT 

 Visual Basic Script 

WYSIWYG 

 What You See Is What You Get 
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