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Anotácia 
 

Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť firemné webové stránky. Prvá časť 

bakalárskej práce obsahuje teoretické východiská, ktoré sú základom praktickej časti 

tejto bakalárskej práce. Praktická časť obsahuje kompletné riešenie návrhu 

internetových stránok a jeho následnú implementáciu.  

 

 

Annotation 
 

The main goal of this bachelor’s thesis is to create web pages for a business firm. First 

part of bachelor’s thesis contain theoretical basis, which are a base of the practical part 

of this bachelor’s thesis. The practical part contains the complex solution of web pages 

design and his following implementation.   
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Úvod 

 Webové stránky sú v súčasnosti jednou z najvyuţívanejších foriem prezentácie 

obchodných spoločností. Ich popularita narastá vďaka nízkym prevádzkovým nákladom 

a taktieţ vďaka veľkému počtu uţívateľov internetu, ktorý kaţdým rokom neustále 

narastá. Webové stránky ponúkajú široké spektrum moţností prezentácie, ktoré nie je 

limitované  rozsahom, časom a lokalizáciou ako je tomu v prípade iných foriem 

reklamy (televízia, rádio, tlač). Moţno povedať, ţe firma bez webovej prezentácie je 

v súčasnej dobe postavená do akejsi konkurenčnej nevýhody, nakoľko existencia 

firemných webov sa stáva v súčasnosti určitým štandardom. Ak zoberieme do úvahy 

náklady potrebné na realizáciu stránok, dostávame sumu, ktorá je často len zlomkom 

nákladov firmy vynaloţených na marketing, no prínosy z tejto realizácie sú často 

mnohonásobné.  

 V súčasnej dobe sa objavuje stále viac nástrojov určených pre vytváranie 

webových stránok bez potreby znalosti jednotlivých technológií tvorby webu. 

Výsledkom sú síce funkčné stránky, avšak stále sa jedná o „umelo“ písaný zdrojový 

kód, ktorý obsahuje mnoţstvo prebytočných prvkov, čo nie je ţiadaný jav u tvorby 

stránok. Avšak celkový vývoj týchto nástrojov ide dopredu neuveriteľnými krokmi 

a moţno sa čoskoro dočkáme nástroja, ktorý dokáţe vytvoriť dokonalé webové stránky 

v priebehu niekoľkých minút.  
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1. Ciele práce, metódy a postupy spracovania  

1.1 Ciele práce 

Hlavým cieľom práce je vytvoriť kompletný návrh firemných webových stránok 

pre odštepný závod stavebniny firmy PANFLEX-SLOVENSKO, s.r.o., ktoré budú 

slúţiť ako určitá forma komunikácie firmy so zákazníkmi. Navrhnuté stránky by mali 

byť prezentáciou firmy a súčasne prinášať aktuálne ponuky akciových tovarov. 

Súčasťou návrhu bude taktieţ vytvorenie administračného rozhrania, ktoré uľahčí 

správu vybraných častí webovej prezentácie.   

Webové stránky budú vychádzať z individuálnych poţiadaviek zo strany firmy 

a súčasne budú realizované podľa aktuálnych štandardov tvorby webu. Hlavnými 

súčasťami návrhu budú: návrh designu odpovedajúceho firemnému konceptu, 

prevedenie navrhnutého designu do CSS kódu, vytvorenie XHTML dokumentu a jeho 

následné prepojenie s databázou, prístupnosť, pouţiteľnosť a optimalizácia 

navrhovaných stránok.   

 

 

1.2 Postupy a metódy spracovania 

Praktická časť bakalárskej práce bude pribliţným analogickým postupom návrhu 

stránok a bude v nej naznačené vyuţitie jednotlivých metód a postupov pouţitých 

v rámci návrhu.  

Návrh bude zaloţený na nasledujúcich technológiách: jazyk XHTML, 

kaskádové štýly, skriptovací jazyk PHP, objektovo orientovaný skriptovací jazyk  

JavaScript a databázový systém MySQL. Okrem týchto technológií budú vyuţité  

teoretické znalosti danej problematiky potrebné pri riešení optimalizácie, prístupnosti, 

pouţiteľnosti a iných častiach návrhu. 

 

 
 

 



 - 11 - 

2. Teoretické východiská práce 

2.1 Sieť internet a WWW 

Internet je sieť vzájomne prepojených uzlov – počítačov, ktorá slúţi k prenosu 

„informácií“. Pôvodne bol spustený v 60.tych rokoch ako projekt Ministerstva obrany 

USA a uţ od počiatku bol navrhnutý tak, aby v prípade zničenia jednej alebo 

niekoľkých prenosových ciest zostal funkčný. K prenosu vyuţíva sadu sieťových 

protokolov1, označovaných skratkou TCP/IP2.  

World Wide Web (web) je označenie pre sústavu prepojených hypertextových 

dokumentov s architektúrou  zaloţenou na module klient/server.  

 Webový prehliadač – spracováva a zobrazuje informácie prijaté od web servera 

 Webový server – uchováva a spravuje web stránky na ňom uloţené. Pracuje 

v on- line reţime a na ţiadosť klienta sú stránky zasielané webovému 

prehliadaču.  

Čerpané z [1]. 

 

 

2.2 Proces zobrazovania stránky 

Ak si uţívateľ praje zobraziť webovú stránku, tak zadá do prehliadača adresu 

a následne ju odošle webovému serveru. Takáto odoslaná správa z prehliadača (ktorý sa 

chová ako klient) webovému serveru sa nazýva HTTP požiadavka. Správa je zabalená 

prostredníctvom protokolu TCP, ktorý zaistí pre danú poţiadavku spoľahlivý formát 

prenosu. Skorej neţ sa tieto zabalené balíky odošlú, je potrebné im pripojiť adresu, o čo 

sa postará hypertextový prenosový protokol HTTP. Touto poţiadavkou ţiada prehliadač 

– klient od servera, aby mu poslal odpovedajúcu stránku. V prípade, ţe webový server 

poţadovanú stránku nájde, zabalí jej obsahujúci HTML kód a následne ho odošle po 

                                                                 
1
 Sieťový protokol – metóda popisu súboru informácií takým spôsobom, ktorý zaistí posielanie týchto 

informácií po internete do doby, pokiaľ nedorazia na určené miesto. Čerpané z [1]. 

2
 TCP/IP (Trans mission Control Protocol/Internet Protocol) – Internet Protocol má za úlohu adresovanie 

paketov prostredníctvom IP adresy, čo je jedinečná adresa počítača. Protokol TCP pracuje na transportnej 

vrstve a zaisťuje prenos paketov. Čerpané z [5].  
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sieti naspäť ku klientovi. Ak webový server neobsahuje poţadovanú stránku, odošle sa 

stránka obsahujúca správu (Error 404: Page Not Found). 

 
Obrázok 1: Proces zobrazovania webovej stránky [1] 

                  
Treba si uvedomiť, ţe klient neposiela v rámci poţiadavky len poţadované 

URL3, ale spolu s ním odchádzajú aj ďalšie informácie (linka požiadavka/odpoveď, 

hlavička HTTP a telo HTTP). To isté platí aj pri odpovedi zo strany servera, ktorú 

nazývame HTTP odozva. Čerpané z [1]. 

 

 

2.3 Technológie pre tvorbu webu 

2.3.1 Jazyk HTML 

Hypertextový značkovací jazyk, pomocou ktorého definujeme štruktúru 

dokumentov. Tento jazyk je len jedným z mnoţstva značkovacích jazykov vytvorený na 

základe metajazyka zvaného SGML. Aby sa z dokumentu stal HTML dokument, ktorý 

je moţné publikovať na webe, je nutné do neho pridať značky, ktoré sa nazývajú tagy. 

Zapisujeme ich do ostrých zátvoriek v tvare  <nejaká značka>. 

 
 

Skelet HTML dokumentu 

<html> 

<head> 
               ...... hlavička stránky...... 
</head> 

<body> 
                ..... telo stránky ...... 
</body> 

</html> 

Tabuľka 1: Základný a minimálny skelet HTML dokumentu 

                                                                 
3
URL je jednoznačné určenie zdroja. URL je synonymom pre internetovú adresu je a je spôsobom, ktorým 

zapisujeme umiestnenie súboru na internete alebo in tranete. 
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Značky (tagy) rozdeľujeme do dvoch skupín: 

 Párové - musia mať svoj začiatok <značka> a koniec </značka>. 

 Nepárové – obsahujú iba jeden tag (najpouţívanejšou nepárovou značkou je 

<br>, ktorá slúţi na zalomenie riadku) 

 
Jazyk HTML pouţíva 3 hlavné druhy značkovania: 

 Štrukturálne značkovanie – pôvodný zámer HTML; ide o značkovanie, ktoré 

určuje štruktúru dokumentu; do tohto značkovania môţeme zaradiť napríklad 

odseky <p>, nadpisy <h1> a iné 

 Štylistické značkovanie - veľké mnoţstvo značiek, ktoré slúţia k štylizácii 

zobrazenia dokumentu; napríklad značka tučného písma <b> 

 Popisné značkovanie – popisuje povahu obsahu prvku; napríklad značky 

<title>, <adress> a iné  

Čerpané z [1]. 

 

2.3.2 Jazyk XHTML  

Značkovací jazyk vytvorený konzorciom W3C, ktorý vznikol kombináciou 

jazykov XML a HTML, pričom vyuţíva slovnej zásoby jazyka HTML a syntax jazyka 

XML. Jazyk XHTML vznikol ako nástupca HTML. Čerpané z [1]. 

 

Prechod z jazyka HTML na XHTML 

Jazyk XHTML sa pokúša zmeniť pouţitie HTML správnym smerom, pretoţe 

v ňom uţ na pravidlách záleţí a nie je teda moţné zobraziť v prehliadači čokoľvek, čo 

mu je predloţené. Na pravidlách dokonca záleţí natoľko, ţe ak je v zdrojovom kóde 

chyba, ktorá je v rozpore s pravidlami jazyka XHTML, na stránke môţe dôjsť 

k problémom alebo môţe nastať stav, kedy sa stránka nezobrazí vôbec.  

 
Základné pravidlá jazyka XHTML 

 XHTML dokument musí obsahovať správnu deklaráciu DOCtype 

 V <html> musí byť vloţený atribút xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 

 Názvy XHTML tagov a atribútov musia byť napísané malými písmenami 

 Tagy musia byť do seba správne vnorené 

 Je potrebné uvádzať koncové značky  
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 Pre ukončenie nepárovej značky sa pouţíva zápis <br /> 

 Musia byť pouţité všetky povinné prvky html, DOCtype, head, title, body  

 Prvý prvok záhlavia musí byť <title> 

 Všetky hodnoty atribútov musia byť uvedené v úvodzovkách 

 Znaky “<“ a „&“ sú v skriptoch a štýloch povaţované za znaky kódu, a preto 

musia byť pouţité &amp; namiesto znaku „&“ a &lt; namiesto znaku „<“   

Čerpané z [7]. 

 

2.3.3 Kaskádové štýly - CSS 

Pri vzniku jazyka HTML nebolo myslené na pokročilejšiu definíciu vzhľadu 

webového dokumentu. Spočiatku sa jednalo len o jednoduché textové dokumenty, ktoré  

bolo moţné čiastočne formátovať prostredníctvom niektorých tagov jazyka HTML. 

Avšak definícia vzhľadu bola veľmi obmedzená a preto vznikol nový spôsob definície 

vzhľadu webových dokumentov. Týmto novým spôsobom boli kaskádové štýly, ktoré 

vznikli niekedy okolo roku 1997. Slúţia k oddeleniu štruktúry a obsahu dokumentu od 

jeho vzhľadu, ktorý je definovaný oddelene. Kaskádovými sa nazývajú preto, lebo 

umoţňujú na seba vrstviť jednotlivé definície štýlov, z ktorých platí len tá posledná. 

Čerpané z [9]. 

 

Výhody používania kaskádových štýlov  

 Moţnosť zmeniť celý vzhľad dokumentu pomocou niekoľko málo zmien  

 Rovnaké štýly môţu byť pouţité na viacero dokumentov 

 Značenie je jednoduché a s obsahom sa pracuje lepšie  

 Pomocou štýlov je moţné dokument upraviť tak, aby mohol byť zobrazený aj  

na iných zariadeniach 

 Rýchlejšie načítanie dokumentov 

 
Možnosti pripojenia CSS k HTML dokumentu 

 deklaráciou v hlavičke dokumentu 

 externou definíciou štýlov 

 lokálnymi štýlmi  

Čerpané z [5]. 
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2.3.4 PHP 

Pôvodne bolo technológiou vytvorenou v roku 1994 Rasmusonom Lerdorfom  

za účelom sledovania návštevníkov na jeho stránkach. Skratka PHP vtedy znamenala 

„Personal Home Page“. Neskôr sa PHP začalo vďaka svojej uţitočnosti a moţnostiam 

pouţívať v stále profesionálnejších riešeniach. Odvtedy sa postupom času ujal názov 

„PHP: Hypertext Processor“.  

Jazyk PHP je skriptovací jazyk a je ho moţné interpretovať priamo v kóde 

HTML alebo XHTML, čo má za výsledok ľahšiu dostupnosť vývoja dynamických 

stránok. Ide o serverovú technológiu, čo znamená, ţe spracovanie PHP sa odohráva na 

strane serveru a aţ výsledky tohto spracovania sú posielané uţívateľovi.  

 

 

Obrázok 2: Implementácia PHP do modelu klient/server pri požiadavke na webovú stránku [8] 

 

  Jazyk je navrhnutý tak, aby vykonal určitú činnosť ako reakciu na výskyt 

určitej udalosti (napríklad anketa vytvorená v PHP, ktorá po zahlasovaní započíta hlas). 

Jednou z hlavných výhod tohto jazyka je moţnosť prepojenia s databázou, vďaka čomu 

dostávame pomerne široké moţnosti vyuţitia pri tvorbe webových stránok.   

Technológia PHP je zaloţená nezávisle na platforme, čo znamená, ţe ju môţeme 

pouţívať na väčšine operačných systémov (Microsoft Windows, Unix, Macintosh).  

Čerpané z [8]. 
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2.3.5 JavaScript 

Objektovo orientovaný skriptovací jazyk pracujúci na strane klienta, ktorým je 

webový prehliadač. Často sa zapisuje priamo do HTML kódu stránok a takto zapísaný 

skript je spracovávaný samotným prehliadačom.  

JavaScript ponúka širokú škálu vyuţitia na webových stránkach. Umoţňuje zo 

statických stránok spraviť stránky dynamické, teda stránky, ktoré dokáţu zmeniť vzhľad 

podľa činnosti uţívateľa. Ďalej ho môţme vyuţiť na spracovanie, ktoré je moţné 

uskutočniť v rámci prehliadača, aby sme nemuseli tieto dáta odosielať na spracovanie 

serveru a nezaťaţovali ho tak zbytočne. Na strane servera potom vyuţívame jazyk PHP, 

ktorým spracovávame úlohy, ktoré nie je moţné vykonať prostredníctvom JavaScriptu. 

Čerpané z [15]. 

 

2.3.6 MySQL 

Databázový systém s verejným zdrojovým kódom určený pre správu relačných 

databáz. Prostredníctvom PHP je moţné načítať dáta z databázy MySQL, čoho 

výsledkom je flexibilný - dynamický obsah stránok. 

 

Obrázok 3: Dynamické stránky – využitie jazyka PHP a databáze MyS QL [8] 

 

Software MySQL sa skladá zo serveru MySQL (spúšťa a udrţuje databázy), 

klienta MySQL (program pre správu servera) a ďalších nástrojov pre údrţbu. Pre prácu 

s MySQL sa vyuţíva predovšetkým jazyk SQL. Čerpané z [8].  
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2.4 Metadata 

Webový dokument obsahuje okrem informácií, ktoré sú do neho vloţené, taktieţ 

informácie o ňom samotnom, ktoré nazývame metainformácie. Takýmito informáciami 

môţu byť informácie o type webového dokumentu, jeho názve, vzťahu k iným 

dokumentom, štýle a iné. Všetky tieto informácie sú obsahom prvku <head>. 

Metainformácie sú dôleţité pre popis obsahu dokumentu a témy, ktorej sa dokument 

dotýka, aby mohol byť takto označený dokument nájdený uţívateľmi, ktor í hľadajú 

konkrétnu tému a taktieţ takto označený dokument umoţní vyhľadávacej sluţbe 

(vyhľadávače) správne zaradenie dokumentu. Informácie v metadatách sú dôleţité pre 

prehliadače, ktoré vďaka nim môţu zistiť, s akým typom dokumentu pracujú.  

 

Prvok <head> 

V jazyku XHTML je povinný a musí obsahovať prvok <title>. Okrem neho môţe 

obsahovať aj ďalšie prvky, ktorými sú <script>, <meta>, <style>, <link> a <object>. 

 

Prvok <link> 

Vyţaduje povinný atribút type, ktorý určuje typ výstupu. Tento prvok má širokú škálu 

pouţitia, avšak vyuţíva sa predovšetkým na prepojenie dokumentu s definíciou štýlov.  

 

Prvok <title> 

Prvok sa nezobrazuje v obsahu dokumentu, ale zobrazuje sa na lište v hornej časti 

stránky. Mali by byť pouţité výstiţné a presné titulky, pretoţe prvok <title> je 

najuţitočnejšou informáciou, ktorú dokument obsahuje a veľa robotov 4 prehľadáva 

práve titulok. 

 

Prvok <meta> 

Špecificky určený pre poskytovanie metainformácií o <meta> obsahu dokumentu. Musí 

obsahovať atribút content obsahujúci všetky metainformácie, ktoré chceme registrovať. 

Prvok <meta> musí taktieţ obsahovať aspoň jeden z atribútov name a http-equiv. 

Čerpané z [1]. 

                                                                 
4
 Robotom je v súvislosti s  webom počítačový program, ktorý prehľadáva automaticky web a vyhľadáva 

na ňom dokumenty, z ktorých získava určité informácie, ktoré ukladá do databázy. Mnoţstvo z týchto 

robotov číta len pár prvých riadkov z dokumentu a iné zasa čítajú iba obsah metadát. Len malé mnoţstvo 

robotov prehľadáva celý dokument.  
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Prvok <meta> s atribútom „name“ 

 

<head> 

<title> Tvorba webových stránok: Vytvorme si naše prvé stránky</title> 
<meta name=“keywords“ content=“ internetové stránky, tvorba webu, css, htm l “/> 
<meta name=“description“ content=“ Naučíme vás tvorbu webu od základov tak, aby ste si 

  dokázali vytvoriť vlastné stránky s použitím jazyka HTML a kaskádových štýlov CSS. “/>    
</head> 
 

Tabuľka 2: Ukážka použitia prvk u <meta> s atribútom „name“  

 

 atribút name=“keywords“ informuje, ţe atribút content obsahuje kľúčové slová  

 atribút name=“content“ udáva, ţe  bude uvedený popis stránky 

 atribút name=“summary“ informuje, ţe bude uvedené resumé obsahu stránky 

 

 

2.5 Kvalitné webové stránky 

Vo všeobecnosti moţno povedať, ţe aţ na špecifické prípady platí, ţe webové 

stránky uţívatelia nečítajú, ale len prehliadajú. Preto by stránky mali byť navrhnuté tak, 

aby sa návštevník dostal k potrebným informáciám čo najrýchlejšie a bez zbytočných 

prekáţok. Takéto prispôsobenie stránok je jedným zo znakov, ktoré charakterizujú 

kvalitu stránok. Čerpané z [6].  

Treba taktieţ prijať skutočnosť, ţe základom úspešnej prezentácie firmy na 

internete sú práve kvalitné webové stránky, ktoré by mali spĺňať nasledujúce vlastnosti: 

 Valídnosť   

 Grafický návrh - design 

 Hodnotný obsah 

 Prístupnosť a pouţiteľnosť  

 Funkčnosť bez obrázkov a skriptu 

 Rýchle načítanie 

 Verzia na vytlačenie 

 

Valídnosť 

Webové stránky by mali spĺňať poţiadavky a štandardy konzorcia W3C, ktorými je 

hlavne valídny a sémanticky správny zdrojový kód. Overenie valídnosti webových 

stránok je moţné prostredníctvom on- line validátora konzorcia W3C.  
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Grafický návrh - desing 

Design stránok vytvára prvý dojem u návštevníka webových stránok. Navrhnutý design 

by mal byť prehľadný, pútavý, zaujímavý, odpovedať firemnému konceptu a dopĺňať 

kvalitný obsah umiestený na stránkach. Dobrý design stránok je základom kvalitného 

webu. 

 

Hodnotný obsah 

„Web, ktorý neponúkne dostatok informácií vo vhodnej miere a kvalite, stráca zmysel. 

Všetky informácie by mali byť zrozumiteľné a vierohodné.“  Prevzaté z [12]. 

Firemné webové stránky by mali obsahovať aspoň základné informácie o firme 

a kontakt na firmu. Text by nemal byť zbytočne dlhý, ale skorej krátky, dostatočne 

prehľadný a pútavý. 

 
Prístupnosť a použiteľnosť 

Pod týmito dvomi vlastnosťami rozumieme, ţe stránky sú bez obmedzenia k dispozícii 

všetkým návštevníkom bez rozdielov. Táto problematika je podrobnejšie rozobraná 

v kapitole 2.6 Prístupnosť a použiteľnosť webových stránok. 

 

Funkčnosť bez obrázkov a skriptov 

Dôleţité je neprehliadať skutočnosť, ţe webové stránky uţ nepozostávajú len z textu, 

tak ako tomu bolo v minulosti. V dnešnej dobe okrem textu na stránkach nájdeme 

mnoho doplnkov, ktorými môţu byť rôzne obrázky, skripty, flash animácie a iné. 

Kvalitné stránky by mali byť pouţiteľné aj bez týchto doplnkov, nakoľko uţívatelia 

môţu mať vypnuté zobrazovanie obrázkov, zakázané skripty alebo nenainštalovaný 

potrebný software pre ich funkčnosť.  

  
Rýchle načítanie 

Stránky by mali byť optimalizované a prispôsobené tak, aby načítanie bolo pre 

návštevníkov čo najkratšie. Tejto poţiadavke by mala byť prispôsobená najmä grafika. 

Stránky by nemali obsahovať zbytočne veľké obrázky a videá, lebo v prípade 

pristupovania na stránku cez pomalší internet (či uţ telefónnu linku, alebo mobilný 

internet) môţe načítanie takejto stránky trvať aj niekoľko minút.  
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Verzia na vytlačenie 

Okrem CSS štýlov určených pre zobrazenie vo webových prehliadačoch by stránky tieţ 

mali obsahovať štýl určený pre tlač stránok, ktorý sa pouţíva v prípade, keď chceme 

stránky vytlačiť, aby sme zbytočne netlačili nepodstatné veci pre tlačenú formu stránok.   

Čerpané z [12]. 

 
 

2.6 Prístupnosť a použiteľnosť webových stránok 

2.6.1 Prístupnosť 

Pod pojmom prístupnosť rozumieme sprístupnenie stránok všetkým uţívateľom 

a to bez rozdielu ich softwarového vybavenia, či moţného handicapu, ktorý môţu mať.  

Ďalším znakom prístupných stránok je korektné zobrazenie bez ohľadu na webový 

prehliadač, z ktorého sa na ne pristupuje. Prístupné stránky sa „nerozsypú“, objekty sa 

neţelane neprekrývajú, je moţné upravovať veľkosť písma stránok  tak, aby si ho 

uţívatelia mohli zväčšiť(zmenšiť) a sú pouţité vhodné farby, čím je zaistená dobrá 

čitateľnosť textu. Čerpané z [11]. 

 

Niektoré návrhy organizácie W3C pre zdokonalenie prístupnosti k webovým serverom: 

 Zaistenie stránok s novými technológiami 

Ak vyuţívame na stránkach nové technológie musíme počítať s tým, ţe nemusia 

fungovať v starších prehliadačoch, a preto musíme zistiť, či stránky fungujú aj 

bez pouţitia týchto technológií.  

 Zaistenie ekvivalentných možností vizuálneho obsahu  

Ak pouţívame obrázkové tlačidlá, je potrebné poskytnúť aj textové odkazy.  

 Nespoliehať sa na farbu  

Nie kaţdý uţívateľ je schopný vidieť farby správne, a preto ak chceme napríklad 

odlíšiť odkaz v článku, tak okrem zmenenej farby pouţijeme aj odlišné 

formátovanie písma.  

 Správne používať HTML a CSS 

Je potrebné vyuţívať jazyk HTML pre štruktúru dokumentu a CSS pre 

prezentáciu. Snaţíme sa vyhnúť pouţitiu technológií, ktoré by nefungovali 

v iných prehliadačoch rovnakým spôsobom.   
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 Vytvárať prehľadné tabuľky 

Tabuľky vyuţívať pre prezentáciu tabuľkových dát a pouţívať jasné popisy 

a hlavičky stĺpcov. Vyvarovať sa pouţitia tabuliek pre rozvrhnutie.  

 Jasné mechanizmy navigácie  

Na stránkach by mala byť zaistená jasná, jednoduchá a ľahko pochopiteľná 

navigácia, ktorá by mala byť umiestnená na určitom mieste obrazovky. 

 Používať alternatívne riešenia  

Nie vţdy všetky prehliadače podporujú rovnaké technológie a štandardy a je  

potrebné zaistiť alternatívne riešenia pre tieto „nekompatibilné“ prehliadače.  

Čerpané z [7]. 

 

2.6.2 Použiteľnosť 

Pouţiteľnosť spočíva v správaní sa návštevníka na webových stránkach. 

Stránky, na ktorých návštevník dokáţe nájsť potrebné informácie, dokáţe ich bez 

problémov ovládať, vie sa na nich pohybovať a nedostane sa do situácie, ţe by sa na 

takýchto webových stránkach stratil, môţme povaţovať za pouţiteľné stránky.  

 

„Použiteľnosť je vlastne o tom, ako ľahko sa webové stránky návštevníkovi ovládajú, či 

je ovládanie intuitívne a ako sa návštevník na stránkach cíti.“ Prevzaté z [11]. 

 

Najčastejšie chyby, ktoré zniţujú pouţiteľnosť webu: 

 Zlá navigácia – navigácia nie je dostatočne intuitívna, nevieme, kde sa na webe 

v daný okamih nachádzame, nevieme presne k čomu niektoré odkazy slúţia, 

kam sa prostredníctvom nich dostaneme a celkovo nechápeme spôsob webu  

 Nevhodne zvolená grafika – grafika je príliš výrazná a prevyšuje obsah stránok  

 Neprehľadnosť stránok – zlé rozčlenenie textov, vrátane nadpisov a odsekov  

 Zlé umiestenie prvkov – prvky stránok sa nachádzajú na miestach kde ich 

nečakáme alebo sa nenachádzajú tam, kde by sme ich hľadali  

 

To, ako sa návštevník na stránkach cíti, vplýva na jeho ďalšie správanie. Ak 

stránky vyvolajú v návštevníkovi dobrý dojem a cíti sa na nich „prirodzene“, tak sa 

z takéhoto návštevníka môţe stať zákazník. V opačnom prípade môţe byť návštevník 

skorej odradený. Pouţiteľnosť stránok teda robí z návštevníkov stránok zákazníkov.  

Čerpané z [11]. 
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2.7 Optimalizácia 

2.7.1 Optimalizácia pre prehliadače  

Vzhľadom na skutočnosť, ţe k zobrazovaniu webových stránok dochádza na 

strane uţívateľa prostredníctvom rôznych rozhraní, je potrebné pre prístupnosť stránok 

optimalizovať stránky pre čo najväčšie mnoţstvo týchto rozhraní.  

Pri rozhodovaní ohľadom optimalizácie pre jednotlivé prehliadače nám 

pomáhajú štatistiky pouţiteľnosti prehliadačov. S najväčším podielom uţívateľom uţ 

tretí rok vedie prehliadač Firefox (46,3%). Pribliţne rovnaký podiel dosahujú 

prehliadače IE 8 (14,3%), IE 7 (11,7%), IE 6 (10,2%) a Chrome (10,8%). 

 

 

Tabuľka 3: Štatistika podielu internetových prehliadačov [13] 

 

Pri optimalizácii by sme mali brať v úvahu aj ostatné zariadenia pouţívané pre 

zobrazovanie stránok. Takýmito zariadeniami sa v poslednej dobe stávajú stále viac 

mobilné telefóny, ktoré môţu dosiahnuť významného podielu prehliadačov webových 

stránok. Stránky neoptimalizované pre tieto zariadenia sa tak stanú nepouţiteľné. 

Čerpané z [13]. 

 

2.7.2 Optimalizácia pre zobrazenie  

Pri rozhodovaní ohľadom optimalizácie webových stránky pre konkrétne 

rozlíšenie nám môţu výrazne pomôcť štatistiky pouţívaných uţívateľských rozlíšení.  

Najvhodnejším riešením je optimalizovanie stránok pre čo najširšiu skupinu uţívateľov.  

Z dát uvedených v tabuľke môţeme vyčítať, ţe k najpouţívanejšiemu nastaveniu 

obrazovky patrilo dlhšiu dobu rozlíšenie 1024x768pixelov. V súčasnosti sa však stali 
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najpouţívanejšie ešte vyššie rozlíšenia a rozlíšenie 1024x768pixelov dosahuje podiel 

20%. Niţšie rozlíšenia sa v súčasnosti uţ takmer nepouţívajú. Čerpané z [14]. 

 

 

Tabuľka 4: Štatistika používaného rozlíšenia monitorov návštevníkov webu [14] 

 

2.7.3 Optimalizácia pre vyhľadávače  – SEO  

SEO je metodológia, pomocou ktorej vytvárame a upravujeme webové stránky 

tak, aby sme dosiahli čo najlepšie umiestnenie vo vyhľadávačoch a tým docielili vyššej 

návštevnosti stránok.  

 

„SEO je najlacnejšia  a najefektívnejšia metóda pre to, aby vaše webové stránky 

boli na internete vidieť.“ Prevzaté z [16]. 
 

Metódy vyuţívané pri SEO môţeme rozdeliť do dvoch skupín. Prvou skupinou 

sú On-page faktory, ktoré spočívajú v upravovaní samotných stránok tak, aby 

vyhovovali čo najviac pravidlám, pomocou ktorých si vyhľadávače stránky indexujú. 

Medzi tieto faktory radíme kvalitný a valídny kód stránok, správne označovanie 

jednotlivých prvkov na stránke, výber vhodných kľúčových slov, kvalitný text, pouţitie 

titulkov, meta-tagov, nadpisov a ďalšie. Druhou skupinou sú Off-page faktory, ktorými 

sú prvky, ktoré nie sú súčasťou internetovej stránky. Tieto prvky nie je moţné 

jednoducho meniť a ovplyvňovať. K Off-page prvkom patria najmä PageRank5 a spätné 

odkazy.   

                                                                 
5
 PageRank – je hodnota, ktorá udáva popularitu webovej stránky. Táto hodnota je prideľovaná 

vyhľadávačmi kaţdej zaindexovanej stránke. Hodnota PageRank internetovej stránky vychádza z kvality 

a mnoţstva spätných odkazov, odkazujúcich na túto stránku. PageRank má taktieţ vplyv na výslednú 

pozíciu vo vyhľadávačoch. 
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Hlavným prínosom optimalizácie pre vyhľadávače môţe byť väčší počet 

cielených návštevníkov webových stránok (resp. väčší počet zákazníkov), dosiahnutie 

lepšej výslednej pozície vo vyhľadávačoch, ušetrenie finančných prostriedkov, ktoré by 

boli vynaloţené na reklamu a taktieţ zvýšenie kvality stránok.  Čerpané z  [16]. 

 
 

2.8 Doména a webhosting 

Aby  bolo moţné webové stránky prezentovať na internete a sprístupniť ich tak 

uţívateľom v rámci celého sveta, je potrebná doména, teda adresa, pomocou ktorej sa 

návštevník dostane na konkrétne webové stránky.  Samotná doména však nestačí, a preto 

je potrebný ešte webhosting, čo je priestor, sluţby, emaily a celkové zázemie pre web.  

Čerpané z [10]. 
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3. Analýza problému 

Súčasná situácia  

Stavebniny firmy PANFLEX-SLOVENSKO, s.r.o. sú pomerne mladou firmou, 

ktorá vznikla v roku 2008. Pre zviditeľnenie vyuţívajú príleţitostnú reklamu 

v miestnych inzertných novinách a  lokálnom rádiu. Tieto formy reklamy však 

umoţňujú prinášať len obmedzené mnoţstvo informácií, čo je jedným z dôvodov, prečo 

sa firma rozhodla pre realizáciu firemných webových stránok, prostredníctvom ktorých 

bude zaistené lepšie spojenie so zákazníkmi.   

 

Analýza konkurencie 

V rámci prípravnej fázy návrhu webových stránok som analyzoval konkurenčné 

weby firiem pôsobiacich v rovnakom regióne. Výsledkom analýzy bolo zistenie, ţe 

väčšia časť týchto analyzovaných webov je zastaraná ako graficky, tak aj 

neaktuálnosťou prinášaných informácií. Ďalším zistením bola skutočnosť, ţe  

konkurenčné weby slúţia len  k prezentácii samotných firiem a neprinášajú ţiadne 

konkrétne ponuky tovarov, čo sa ponúka ako moţnosť vyuţitia pri mojom návrhu webu.  

 



 - 26 - 

4. Vlastné návrhy riešenia  

4.1 Vzhľad navrhovaných webových stránok 

4.1.1 Layout webu 

Návrh webu je tvorený jednoduchým a prehľadným trojstĺpcovým layoutom 

s pravým a ľavým stĺpcom. Toto rozvrhnutie umoţňuje umiestenie veľkého mnoţstva 

prvkov a informácií do postranných stĺpcov.   

 

 

Obrázok 4: Layout navrhovaného webu  

 

Súčasťou záhlavia stránky je horizontálne menu a logo, ktoré je zároveň 

odkazom na hlavnú stránku webu.  

 Ľavý stĺpec bude vyuţitý pre umiestnenie otváracích hodín a zoznamu sluţieb, 

ktoré firma poskytuje svojim zákazníkom. V pravom stĺpci budú umiestnené aktuality 

a vybraný tovar z akciovej ponuky. Oba stĺpce bude moţné doplniť ďalšími prvkami 

(bannery, odkazy atď.).  

 Celý layout stránok je navrhnutý tak, aby sa návštevník na stránkach nestratil 

a vedel zároveň ako sa kam dostane, čo odpovedá základným poţiadavkám  

pouţiteľnosti webových stránok.  
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4.1.2 Grafický návrh  

U grafického návrhu som sa snaţil o vytvorenie designu v modernom 

a príťaţlivom štýle, vďaka čomu by mali stránky zaujať na prvý pohľad a nevyvolávali 

„lacný“ a nedôveryhodný dojem.  Samotný design stránok je ladený v bielej, odtieňoch 

šedej a červenej farby. Pouţitie týchto farieb odpovedá konceptu firmy. Jednotlivé farby 

sú v rámci webu pouţité tak, aby boli dostatočne kontrastné, čím je zaistená dobrá 

čitateľnosť webu. Súčasťou grafického návrhu je výber vhodného písma, v rámci 

ktorého boli zvolené písma, ktoré sú dobre čitateľné a zároveň pôsobia moderne. 

 

 
Obrázok 5: Grafický návrh webu  

 
 

4.2 Navigácia 

Navigácia obsahuje 5 základných poloţiek, prostredníctvom ktorých sa 

dostaneme ku všetkým hlavným častiam webu. Názvy jednotlivých poloţiek výstiţne 

reprezentujú obsah im odpovedajúcej sekcie. Lepšiu orientáciu na stránkach zaisťuje 

grafické odlíšenie poloţky navigácie, v ktorej sa návštevník stránok práve nachádza. 

Poloţky navigácie: úvod, sortiment, akciový tovar, letáky a kontakt. 
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4.3 Definícia vzhľadu (CSS) 

Vytvorený grafický návrh bolo potrebné previesť do zdrojového kódu 

definujúceho samotný vzhľad dokumentu. Pre definíciu vzhľadu prostredníctvom CSS 

bola vyuţitá externá definícia v súbore style.css. Pre nekorektnosť zobrazenia pod 

prehliadačom Internet Explorer 6  bola vytvorená špecifická definícia vzhľadu určená 

pre IE 6 (súbor style.ie6.css). 

 
Definícia vzhľadu úvodnej stránky  

Vzhľadom na rozsah dĺţky zdrojového kódu definujúceho vzhľad dokumentu 

uvediem len jeho časť, ktorá definuje hlavné časti úvodnej stránky navrhovaného webu.  

Ako prvé sú definované základné vlastnosti stránky pomocou priradenia štýlu 

prvku <body>, čím docielime formátovania všetkých prvkov, ktoré tento prvok 

obsahuje. Nastavenie farby pozadia, pouţitého písma a jeho veľkosť. 
 

body {background-color:white; font-family: "Times New Roman CE, 
Times CE, Times New Roman, Times, serif"; font-size:95%;} 
 

 
Definícia šírky stránky na 960px a jej pozícia v prehliadači. 

 

.Sheet {position:relative; margin:0 auto; width:960px;} 
 

 
Definícia doplňujúcich grafických prvkov, ktoré dotvárajú výsledný vzhľad dokumentu. 

 

.left_side {position:absolute; width:30px; top:0px; bottom:0px; 
margin-left:-25px; background-image:url('images/left_side.bmp'); 
background-repeat:repeat-y;} 
 

.right_side {position:absolute; width:30px; top:0px; bottom:0px; 
float:left; background-image:url('images/right_side.bmp');  
background-repeat: repeat-y; margin-left:960px;} 
 

.bottom_side {background-image:url('images/bottom_side.bmp‘);  
background-repeat:repeat-x; height:70px;} 
 

 
Nadpis úrovne h1:  

 

h1 {color: #A00000; font-size:110%; margin-top:0px;  
margin-bottom:30px; padding-bottom:6px; border-bottom:1px solid 
silver;} 
 

 

Layout webu sa skladá zo záhlavia (header), päty stránky (footer), ľavého stĺpca 

(sidebar-left), obsahovej časti (main) a pravého stĺpca (sidebar-right). Oba stĺpce majú 

definovanú pevnú šírku 202px. Obsahová časť je určená šírkou 506px a minimálnou 

výškou 500px, čím je zaistené prispôsobenie sa aktuálnemu obsahu.  
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#Layout .sidebar-left {margin-left:10px; margin-top:10px;float:left; 
width:202px;} 
 

#Layout .main {float:left; width:506px; min-height:500px; 
margin:15px;} 
 

#Layout .sidebar-right {margin-right:10px; margin-top:10px; 
float:left; width:202px;} 
 

 
Záhlavie dokumentu je tvorené pozadím header.jpg (šírka 960px, výška 200px), logom 

a navigáciou.  
 

#Header {width:960px; height:200px; 
background-image: url('images/header.jpg');} 
 

#Header .logo a {display:block; width:300px; height:200px; margin-
left:28px;} 
 

 
Definícia navigácie v záhlaviu stránky a nastavenie správania sa jednotlivých poloţiek 

navigácie ako reakcie na špecifickú činnosť.   
 

#Header ul.menu {position:absolute; height:42px; width:530px; 
margin-left:400px; margin-top: 157px;font-size:115%; font-
weight:bold; list-style-type:none;} 
 

#Header ul.menu li {float:left; display:block;} 
 

#Header ul.menu li a {display:block; color:white; padding-top:10px; 
padding-left:15px; padding-right:15px; text-decoration:none;} 
 

#Header ul.menu li a:hover {color: gray; height: 33px;} 
 

#Header ul.menu li a.current {height:33px; color:white; 
background-image:url('images/menupoz.jpg');} 
 

 
Bloky umiestnené v ľavom a pravom stĺpci stránky, slúţiace pre zobrazovanie  

noviniek, ponúkaných sluţieb a ďalších.   
 

.Block {min-height:0px; background-color: #f8f8f8; color:black; 
border:1px solid #e9e9e9; margin-bottom:15px;} 
 

.Block-text {margin:5px; padding-bottom:10px;} 
 

.Block-text-nadpis {margin-top:10px; margin-bottom:5px; 
color:#A00000; text-align:left; font-weight:bold;} 
 

.Block-nadpis {width:200px; height:36px; font-weight:bold;  
line-height: 30px; text-align:center;  
background-image: url('images/block_header.bmp');} 
 

 
Nastavenie zarovnania textu úvodnej stránky do bloku. Obrázky nachádzajúce sa 

v elemente #uvod sú prisunuté k pravému okraju a text ich obteká.  
 

#uvod {text-align:justify;} 
 

#uvod img  {float:right; width:200px; height:auto; margin:15px;} 
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Päta stránok má relatívnu pozíciu, presne definovanú šírku 960px, výšku 60px, farbu 

písma (bielu), text zarovnaný na stred a skrytie textu v prípade pretečenia. Pozadie päty 

je tvorené textúrou „footer.jpg“, ktorá sa opakuje po x-ovej osy.  
 

#Footer {position:relative; color:white; width:960px; height:60px; 
text-align:center; background-image:url('images/footer.jpg');  
background-repeat:repeat-x; overflow:hidden;} 
 

 
Definícia odkazov v päte (odkazy sú bielej farby a nepodčiarknuté). 

 

#Footer a {color:white; text-decoration:none;} 
 

 

Zoznam a jeho poloţky (v našom prípade vyuţité ako poloţky menu umiestneného 

v päte dokumentu) sú umiestené k ľavému okraju päty a zobrazené ako riadkové prvky.  
 

#Footer .footermenu ul {margin-top:5px; text-align:left;} 
 

#Footer .footermenu li {display: inline;} 
 

 

 

4.4 Databáza webu 

Pre lepšiu prácu a rozšírenie moţností navrhovaných webových stránok bolo 

potrebné napojenie stránok na databázu. Vytvorená databáza pozostáva z 5tich tabuliek. 

Analýza jednotlivých tabuliek: 

Tabuľka novinky – obsahuje poloţky: ID (ktoré je primárnym kľúčom – PK, 

a má vlastnosť auto_increment, čo je automatické zvyšovanie hodnoty ID o 1), nadpis, 

novinka (obsah novinky) a datum (typu datetime, čo je dátum vo formáte YYYY-MM-

DD HH:MM:SS). Všetky poloţky musia mať zadané hodnoty. 

Tabuľka letaky – obsahuje poloţky: ID (PK, auto_increment), nazov, popis 

a cesta (názov súboru nahraného letáku, ktorý je zároveň cestou k danému súboru).  

Poloţka popis môţe mať zadanú nulovú hodnotu.  

Tabuľka sluzby – s poloţkami ID (PK, auto_increment), nazov a popis. Všetky 

poloţky musia mať vyplnené hodnoty.  

Tabuľka akciovytovar – obsahuje poloţky: ID (PK, auto_increment), nazov, 

cenapred, cenapo, jednotka, cesta (názov súboru obrázku produktu) a popistovaru. 

Poloţky popistovaru a cesta nemusia mať zadané hodnoty. 

Tabuľka spravci – obsahuje poloţky: ID (PK, auto_increment), meno, 

priezvisko, login, heslo a vyssieprava. Všetky poloţky tabuľky musia byť vyplnené.  



 - 31 - 

 

Obrázok 6: Databáza – navrhnuté tabuľk y  

 

 

4.5 Vybrané prvky webu a ich riešenie 

Sortiment 

V sekcii sortiment sa nachádza prehľadný výpis ponúkaného sortimentu 

rozdeleného podľa jednotlivých kategórií. Pre lepšiu prehľadnosť je pouţité vhodné 

formátovanie a doplnenie kategórií odpovedajúcimi obrázkami.  

 
Akciový tovar 

 Zobrazenie akciových tovarov usporiadaných v prehľadnej podobe, v ktorej je 

moţné zobraziť maximálne 3 poloţky vedľa seba v horizontálnej rovine a maximálne 

10 poloţiek pod sebou vo vertikálnej rovine, čo dohromady predstavuje aţ 30 poloţiek 

na stránku. V prípade, ţe sa v ponuke nachádza viac ako 30 poloţiek, je vytvorené 

stránkovanie, ktoré umoţňuje prechádzanie medzi jednotlivými stránkami ponuky.  

 
Aktuality 

 Pre umiestenie aktualít som vyuţil pravý stĺpec stránky. Zobrazujú sa vţdy dve 

najnovšie aktuality, pričom ostatné aktuality je moţné zobraziť prostredníctvom odkazu 

všetky aktuality alebo kliknutím na hlavičku bloku aktuality. 

 
Otváracie hodiny   

Otváracie hodiny firmy sú rozdelené na tzv. letné a zimné. Aby nebolo potrebné 

túto otváraciu dobu manuálne upravovať, bol navrhnutý jednoduchý skript, ktorý podľa 

aktuálneho dátumu zobrazí otváracie hodiny aktuálneho obdobia.  
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4.6 Administračné rozhranie 

Súčasťou navrhovaného webu je taktieţ administračné rozhranie, ktoré je 

v podstate jednoduchším redakčným systémom umoţňujúcim správu noviniek, 

ponúkaných sluţieb, akciových tovarov, letákov a správcov webových stránok. 

Navrhnuté administračné rozhranie moţno priradiť k hlavným prínosom návrhu tohto 

webu, nakoľko ponúka široké moţnosti administrácie. Navyše je rozhranie moţno  

rozšíriť o ďalšie funkcie, ktoré by firma poţadovala.  

Celé navrhnuté rozhranie je prehľadné, intuitívne a jednoduché pre správu 

stránok. Vo formulároch sú ošetrené vstupné dáta, čím je zabránené nezmyselnému 

alebo neúplnému vkladaniu dát.  

 

 

Obrázok 7: Uk ážka časti administračného rozhrania 

 

4.6.1 Prihlásenie a odhlásenie 

Prihlásenie do administrácie prebieha prostredníctvom formulára, ktorý 

vyţaduje zadanie prihlasovacieho mena (login) a hesla. Kliknutím na tlačidlo „Prihlásiť 

sa“ nastáva odoslanie zadaných údajov a presmerovanie na ďalšiu stránku, kde sa 

vyhodnocujú prihlasovacie údaje. Overenie prebieha prostredníctvom porovnania 

zadaných prihlasovacích údajov s údajmi uloţenými v tabuľke „spravci“ a taktieţ na 

základe aktuálnej hodnoty $_SESSION['authuser']6, ktorá je pred prihlásením 

                                                                 
6
 Prostredníctvom SESSION sa rieši problém bezstavovosti protokolu HTTP.  
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nenastavená a teda vstup do administrácie nie je moţný.  Heslá sú v databáze uloţené v 

zašifrovanej podobe prostredníctvom MD5. Zo zadaného hesla sa vytvorí hash, ktorý sa 

následne porovnáva s hashom uloţeným v databáze. Ak prihlasovacie meno a heslo 

odpovedá zhode s údajmi uloţenými v databáze, nastaví sa $_SESSION['authuser'] na 

hodnotu „1“ a povolí sa vstup do administračného rozhrania, pričom je zaistené 

predávanie tejto hodnoty medzi jednotlivými stránkami administračného rozhrania, čo 

zaisťuje moţnosť prechádzania jednotlivými stránkami bez potreby opätovného 

prihlasovania. V prípade, ţe hodnota SESSION je „0“, vypíše sa správa: “Nemáte 

oprávnenie k prehliadaniu stránky! Prihláste sa prosím“.  

 
Odhlásenie uţívateľa je moţné prostredníctvom odkazu „Odhlásiť sa“. Pri 

takomto odhlásení sa nastaví $_SESSION['authuser'] na hodnotu „0“ a teda nie je 

moţný vstup do administrácie bez nového prihlásenia. K automatickému odhláseniu 

dochádza po určitej dobe nečinnosti v administračnom rozhraní alebo pri uzatvorení 

prehliadača. Odhlásenie nenastáva v prípade zatvorenia stránky (nie prehliadača) a teda 

v určitom časovom intervale je moţný návrat do administračného prostredia bez 

nutnosti opätovného prihlásenia. 

 

4.6.2 Správa noviniek a služieb 

Pridávanie je prostredníctvom PHP formuláru, ktorého odoslanie nastane ako 

odozva na stlačenie tlačidla vložiť. Po odoslaní sa kontroluje vyplnenie povinných 

poloţiek. V prípade nevyplnenia niektorej poloţky je vypísaná oznamujúca správa 

o nevyplnení konkrétnej poloţky. Ak sú všetky povinné poloţky vyplnené, nasleduje 

pripojenie k databáze a následné vloţenie dát, ktoré je realizované prostredníctvom 

SQL dotazov. U noviniek sa vkladá okrem nadpisu novinky a obsahu novinky, taktieţ 

dátum vloţenia novinky, ktorý sa získa prostredníctvom funkcie NOW(). Táto funkcia 

vracia aktuálny dátum a čas, teda okamţik vloţenia záznamu do databázy (pre náš 

prípad postačuje ukladať v tvare YYYY-MM-DD HH:MM:SS). Uloţenie časového 

okamţiku vloţenia záznamu vyuţijeme pre zobrazenie noviniek zoradených podľa času 

vloţenia. Ak prebehne vloţenie do databázy bez problémov, vypíše sa správa 

oznamujúca úspešné pridanie záznamu a prebehne ukončenie spojenia s databázou. 

V prípade, ţe pri vkladaní nastane chyba, vypíše sa táto chyba a ukončí sa spojenie 
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s databázou, pričom vloţenie takéhoto záznamu je neúspešné. Vkladanie sluţieb je 

riešené takmer totoţným spôsobom ako u noviniek, pracujeme s poloţkami názov 

služby a popis služby, ktoré musia byť vyplnené. Nasleduje rovnaký postup kontroly, 

vloţenia ako v prípade vkladania noviniek.  

 

Editácia záznamov je zaloţená na načítaní dát vybraného záznamu do PHP 

formulára, podľa ID vybraného záznamu. Dáta zobrazené vo formuláre je moţné 

editovať a následne uloţiť alebo ukončiť bez uloţenia prostredníctvom tlačidla storno. 

Ak hodnota niektorej poloţky bude pri editácii vymazaná, do databázy sa uloţí pôvodná 

hodnota tejto poloţky, čím sa zabráni nevyplneniu niektorej z poloţiek. Pri úprave 

záznamu noviniek a následnom uloţení sa vloţia upravené dáta, avšak čas vloţenia 

zostane zachovaný pôvodný. Toto riešenie je navrhnuté pre editáciu noviniek hlavne 

z dôvodu odstránenia gramatických chýb alebo vecných chýb záznamu.  

 

Mazanie záznamov je riešené pomocou naprogramovanej funkcie, ktorá 

odstráni poţadovaný záznam podľa ID záznamu.  

 
 

Funkcia zmazanie( ) 

 

function zmazanie(){  
    if (isset($_GET["delID"])){ 

                              $_GET["delID"]=mysql_real_escape_string($_GET["delID"]);  
                              mysql_query("DELETE FROM novinky WHERE id= '".$_GET["delID"]."'");  
                              header("Refresh: 0; url=/administration.php?strana=3");  

                                           } 
                                } 
 

Tabuľka 5: Funkcia pre mazanie záznamov noviniek  

 

4.6.3 Správa letákov 

Pridávanie letákov je riešené podobným spôsobom ako tomu bolo v prípade 

vkladania noviniek. Formulár obsahuje poloţky názov letáku, bližšie informácie 

o letáku a ovládací prvok file, ktorý umoţňuje pripojenie a nahranie vybraného súboru. 

Po odoslaní vyplneného formulára sa overuje okrem zadaných údajov aj vloţenie 

súboru. V prípade, ţe nie je vybraný ţiadny súbor, záznam sa do databázy nevloţí. Po 

vyplnení potrebných poloţiek a vybraní súboru nastáva overenie, či uţ súbor 

s rovnakým názvom nie je uloţený na serveri (súbory neukladáme do databázy, ale 

priamo na server a v databáze je uloţený len názov súboru). Ak súbor s rovnakým 
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názvom uţ existuje, pre vkladaný súbor sa vytvorí unikátny názov prostredníctvom 

funkcie uuid. K takto vytvorenému názvu pripojíme koncovku vkladaného súboru, čím 

je zaistené zachovanie typu súboru. 

 
 

Funkcia uuid( ) 

 

function uuid() 
{ 
        return sprint f( '%04x%04x%04x%04x%04x ', 

        mt_rand( 0, 0xffff ), mt_rand( 0, 0xffff ), mt_rand( 0, 0xffff ),  
        mt_rand( 0, 0x0fff ) | 0x4000,  
        mt_rand( 0, 0x3fff ) | 0x8000,  

        mt_rand( 0, 0xffff ), mt_rand( 0, 0xffff ), mt_rand( 0, 0xffff ) );  
} 
 

Tabuľka 6: Funkcia na vytvorenie unikátneho názvu súboru  

 

Editácia záznamov je takmer totoţná s editáciou u noviniek a umoţňuje editáciu 

názvu letáku a jeho popisu.  

 

Mazanie záznamov je zaloţené na funkcii zmazanie, ktorá bola pouţitá pre 

mazanie noviniek a sluţieb. Táto funkcia je rozšírená o zmazanie nahraného letáku      

zo serveru, čím je zabránené jeho postupnému zapĺňaniu.  

 
 

Rozšírenie funkcie zmazanie( ) 

 

$subor1 = ($_GET["SUBOR"]);    
if (file_exists("./letaky/$subor1")) {  
                                                        unlink("./letaky/$subor1");  

                                                        } 
 

Tabuľka 7: Overenie existencie a odstránenie súboru zo serveru vo funkcii zmazanie  

 

4.6.4 Správa akciových tovarov  

Pridávanie umoţňuje rýchle a jednoduché vkladanie tovarov do akciovej 

ponuky. Formulár pre vkladanie obsahuje povinné poloţky názov tovaru, cena tovaru 

po zľave a množstevnú jednotku. Ďalej obsahuje nepovinné poloţky cena tovaru pred 

zľavou, informácie o tovare a ovládací prvok file, ktorý slúţi na pridanie obrázku 

vkladaného tovaru. Pri zadaných cenách sa overuje správnosť formátu ceny. Ak je 

zadaná len cena po zľave, za cenu pred zľavou je dosadená hodnota poloţky cena po 

zľave.  
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Obrázok 8: Uk ážka vkladania tovaru do akciovej ponuky  

 

Vkladanie obrázku k tovaru je navrhnuté spôsobom, ktorý nevyţaduje 

predchádzajúcu manuálnu zmenu veľkosti vkladaného obrázku. Celý proces vloţenia je 

plne automatizovaný a pozostáva z troch krokov, kde prvý predstavuje spracovanie 

názvu súboru (overenie, prípadne vytvorenie nového názvu), druhý krok predstavuje 

zmenu veľkosti vkladaného obrázku a tretí krok je samotné nahranie súboru na server.  

 

Proces vloženia obrázku 

V prípade, ţe súbor s rovnakým názvom uţ na serveri existuje, pre vytvorenie 

nového názvu je pouţitá uţ vyššie spomenutá funkcia uuid. Následne sa zistí typ súboru 

a ak je tento typ podporovaný (formát .jpg, .jpeg, .png, .gif), spustí sa skript 

SimpleImage7, ktorý upraví veľkosť vkladaného súboru na preddefinovanú hodnotu. Ak 

je vybraný súbor nepodporovaného typu, je vypísané hlásenie o nemoţnosti vloţenia.  

Po korektnom vyplnení všetkých potrebných poloţiek nasleduje uloţenie záznamu do 

databázy. 

Ukladanie obrázkov v prednastavenej veľkosti (v našom prípade obrázky o šírke 

150px, nakoľko maximálna šírka zobrazovaných obrázkov k produktom v rámci 

                                                                 
7
 SimpleImage je freewarový PHP skript, ktorý sa vyuţíva pre úpravu vkladaných obrázkov podľa 

prednastavených parametrov. Prístupné z [18]. 
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navrhovaných stránok je 150px) umoţňuje efektívne vyuţitie miesta na server i 

a urýchľuje načítanie stránok.  

 
Mazanie akciových tovarov je riešené obdobným spôsobom ako v prípade 

mazania letákov.  

 

 

4.7 Kvalita navrhovaných stránok 

Pri návrhu stránok som vychádzal zo skutočnosti, ţe základom úspechu 

webových stránok je ich kvalita. Návrh je realizovaný podľa jednotlivých znakov 

kvalitných stránok, čím by mal byť zaistený základ úspechu navrhovaného webu.  

 

4.7.1 Valídnosť 

Valídnosť zdrojového kódu XHTML 

Overenie korektnosti (valídnosti) zdrojového kódu navrhovaného webu je 

moţné prostredníctvom on-line validátora konzorcia W3C. Korektnosť sa overuje pre 

konkrétny typ dokumentu, ktorý si validátor zistí z hlavičky dokumentu (v našom 

prípade ide o dokument typu XHTML 1.0 Transitional).  

 

 

Obrázok 9: Overenie validi ty XHML k ódu 

 

Z výsledkov overenia vidíme, ţe zdrojový kód neobsahuje ţiadne chyby, teda 

nie je v rozpore s pravidlami a normami jazyka XHTML 1.0 Transitional. 
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Valídnosť zdrojového kódu CSS 

Pre overenie korektnosti (valídnosti) zdrojového kódu CSS pouţijeme voľne 

dostupný CSS on- line validátor. 

 

 

Obrázok 10: Overenie validity CSS kódu  

 
Výsledkom overenia je potvrdenie, ţe dokument pre definíciu CSS neobsahuje 

ţiadne chyby.  

 

4.7.2 Prístupnosť a použiteľnosť 

Stránky sú navrhnuté tak, aby bolo splnených čo najviac návrhov organizácie 

W3C pre zdokonalenie prístupnosti a taktieţ odstránených čo najviac chýb zniţujúcich 

pouţiteľnosť stránok.  

 

Analýza pouţitia niektorých konkrétnych návrhov organizácie W3C (pre prístupnosť) 

pri navrhovaných webových stránkach: 

 Správne používanie HTML a CSS 

V rámci návrhu je vyuţitý jazyk XHTML pre štruktúru dokumentu a CSS pre 

definíciu vzhľadu dokumentu.  

 Jasné mechanizmy navigácie  

Navigácia stránky je zostavená v jednoduchej a ľahko pochopiteľnej forme, 

umiestnená v dolnej časti záhlavia stránky a dostatočne graficky odlíšená od jej 

zvyšnej časti. Navigácia v jednoduchšej forme sa taktieţ nachádza v päte 

webových stránok, čím umoţňuje ľahší prístup k navigácii pri dlhších 

dokumentoch, bez nutnosti návratu na vrch stránky.  
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Niektoré chyby, ktoré zniţujú pouţiteľnosť webu a ich riešenie v rámci navrhovaných 

webových stránok: 

 Neprehľadnosť stránok  

Texty sú formátované tak, aby bola zaistená čo najlepšia prehľadnosť. K lepšej 

prehľadnosti napomáha vyuţitie viacerých úrovní nadpisov a taktieţ farebných 

variant písma, čím je docielené vizuálne odlíšenie jednotlivých častí v texte. 

Dôleţitosť informácií je daná veľkosťou pouţitého písma.  

 Zlé umiestenie prvkov  

Všetky prvky v rámci webu sú rozloţené tak, aby bola zaistená prehľadnosť 

a prvky sa nachádzali tam, kde ich budú návštevníci stránok hľadať.  

 

4.7.3 Funkčnosť bez obrázkov a skriptov 

Funkčnosť - pouţiteľnosť navrhnutých stránok nie je nijako ovplyvnená 

nastavením webového prehliadača. Stránky zostávajú funkčné pri vypnutí zobrazovania 

obrázkov, pri ktorom nedochádza k rozpadu stránok a nechýbajú ani ţiadne dôleţité 

časti stránok. Funkčnosť nie je taktieţ nijak obmedzená vypnutím JavaScriptu, ktorý je 

na navrhnutých stránkach pouţitý na „efektné“ zobrazovanie náhľadu obrázkov.  

Toto zobrazovanie je riešené prostredníctvom voľne dostupného skriptu 

„Lightbox2“. Prístupné z [17].   

V prípade vypnutia JavaScriptu sa obrázky otvoria klasickým spôsobom v okne 

prehliadača. 

 

4.7.4 Rýchlosť načítania 

Grafika navrhovaných stránok je vytvorená tak, aby jednotlivé pouţité grafické 

prvky boli vhodným kompromisom medzi kvalitou a veľkosťou. Na stránke je vyuţité 

opakovanie jednotlivých grafických prvkov, čím je dosiahnuté niţších nárokov na 

rýchlosť načítania stránok. Celý návrh je vytvorený tak, aby aj na zariadeniach 

s pomalším pripojením alebo s dátovo obmedzeným pripojením k internetu, prebehlo 

načítanie webovej prezentácie sviţne, bez zbytočného čakania a s nízkymi objemami 

prenášaných dát.  
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4.7.5 Verzia na vytlačenie 

Súčasťou navrhnutého webu je CSS štýl určený pre tlač webových stránok. 

Jedná sa o zjednodušený a upravený štýl pre prehliadače, v ktorom majú prebytočné 

prvky buď nastavenú vlastnosť display:none (skrytie prvku), nie sú definované alebo 

majú upravené niektoré vlastnosti pre lepší výsledný formát tlačenej podoby.  

 

 

Obrázok 11: Verzia na vytlačenie 

 
Vo verzii pre tlač došlo najmä k skrytiu záhlavia, päty, ľavého a pravého stĺpca 

webu, ktoré môţeme označiť za nepotrebné pre tlačenú formu stránok a na vytlačenie je 

teda pripravený len dokument s potrebnými informáciami.   

 

 

4.8 Optimalizácia navrhovaného webu 

4.8.1 Optimalizácia pre prehliadače  

Pri optimalizácii pre prehliadače som vychádzal zo štatistík pouţívateľnosti 

jednotlivých prehliadačov. Navrhované stránky sú optimalizované a testované pre IE6, 

IE7, IE8, Mozilla Firefox, Google Chrome a Opera, čo odpovedá najpouţívanejším 

prehliadačom v súčasnej dobe. Stránky sa zobrazujú korektne pre všetky tieto 

prehliadače, aţ na výnimku, ktorú tvorí prehliadač IE6. Pre tento prehliadač bola 
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vytvorená individuálna definícia CSS, ktorá ošetruje nepodporujúce prvky. Navrhované 

webové stánky sa vďaka tejto definícii CSS pre IE6 zobrazujú korektne, aj keď 

z drobnými rozdielmi oproti iným prehliadačom. Táto skutočnosť však nijako neuberá  

na pouţiteľnosti stránok.  

 

4.8.2 Optimalizácia pre zobrazenie  

Navrhované stránky sú optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie. Pre 

dané rozlíšenia sa zobrazujú korektne a reagujú správne na zväčšenie (zmenšenie) 

písma o 2 úrovne. 

 

4.8.3 Optimalizácia pre vyhľadávače  - SEO 

Vzhľadom na skutočnosť, ţe internetové vyhľadávače si indexujú pridaný web 

aţ po nejakej dobe, nie je  moţné v tomto momente ešte zistiť aktuálnu pozíciu 

navrhnutého webu vo vyhľadávačoch.  

Vo fáze návrhu sú vyuţité On-page faktory, ktoré cielene smerujú k dosiahnutiu 

lepšej pozície vo vyhľadávačoch. V rámci návrhu sú pouţité: prvok <title>, nadpisy 

(h1, h2, h3), valídny zdrojový kód, kľúčové slová a metadata.   

 

 

4.9 Doména a webhosting 

Pri voľbe domény sa vyberalo z viacerých návrhov (www.stavebniny.panflex.sk, 

www.stavebninyvr.sk, www.stavebninypa.sk), z ktorých si firma nakoniec zvolila 

doménu s názvom www.stavebninypa.sk, kde „stavebninypa“ vzniklo odvodením od 

„Stavebniny PANFLEX - SLOVENSKO, s.r.o.“.  

Pri výbere webhostingu sa vychádzalo z referencií jednotlivých poskytovateľov 

hostingu a taktieţ s veľmi dobrými osobnými skúsenosťami s webhostingom 

spoločnosti Websupport, s.r.o. (www.websupport.sk), ktorý bol nakoniec vybraný. 

Hlavnými dôvodmi výberu boli spoľahlivosť a bezpečnosť ponúkaného hostingu. 

Vybraný bol „webhosting šitý na mieru“ s konfiguráciou 460MB priestoru, 4 e-mailami 

a jednou databázou. Okrem iného zvolený webhosting poskytuje mnoho ďalších sluţieb 

a medzi najdôleţitejšie z nich by som uviedol: podporu skriptov PHP4, PHP5, podporu 

http://www.stavebniny.panflex.sk/
http://www.stavebninyvr.sk/
http://www.stavebninypa.sk/
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MySQL, MySQL 4.1, MySQL 5, antispamové a antivírusové riešenia, sluţby POP3, 

POP3s, IMAP, IMAPs, SMTP, SMTPs, WEBMAIL a kvalitný WEBADMIN pre 

správu konta.  

 

 

4.10 Budúci vývoj navrhnutého webu 

Vytvorením a zavedením stránok do prevádzky ich vývoj nekončí. Dokonca 

moţno povedať, ţe vývoj stránok nikdy nekončí. Okrem aktualizácií obsahov 

a prinášanie stále nových ponúk je potrebné vyvolať u stálych návštevníkov pocit, ţe 

stránky prinášajú z času na čas aj niečo nové, čo je často dôvodom ďalšej návštevy 

takýchto stránok.   

Prvoradým cieľom pre navrhnutý web je dosiahnutie čo najlepšieho umiestnenia 

vo vyhľadávačoch prostredníctvom budovania SEO. Ďalšou moţnosťou budúceho 

vývoja je prepojenie stránok s WYSIWYG editorom určeným pre správu textov. 

Taktieţ sa nám naskytuje moţnosť vyuţitia ďalších JavaScriptových alebo Flashových 

prvkov, ktoré by stránku viac „oţivili“ alebo vhodným spôsobom prezentovali niektoré 

veci (súčasné akcie, výpredaje, oznamy, atď.).  
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Záver 

V bakalárskej práci som riešil kompletný návrh webových stránok pre 

stavebniny firmy PANFLEX-SLOVENSKO, s.r.o., ktoré doteraz nemali webovú 

prezentáciu a nachádzali sa tak v určitej konkurenčnej nevýhode, pretoţe prichádzali 

o veľkú a stále rozrastajúcu sa skupinu „internetových“ zákazníkov.  

Realizovaný návrh webu je vytvorený tak, aby bol konkurencieschopný 

najlepším webovým stránkam firiem pôsobiacich v danom regióne a dokonca prináša aj 

niečo navyše, nakoľko sa podarilo nájsť „medzeru“ v konkurenčných weboch. Touto 

medzerou bola pri analýze zistená absencia konkrétnych ponúk tovarov, ktorú som 

v návrhu riešil moţnosťou vkladania letákov a taktieţ vytvorením ponuky akciových 

tovarov. Celý návrh je dostatočne prehľadný, intuitívny a vytvorený v súlade 

s pravidlami a štandardami pouţiteľnosti, prístupnosti a optimalizácie stránok, čím je 

pokrytá najväčšia skupina uţívateľov.  

Stránky okrem samotnej prezentácie firmy a prinášania aktuálnych ponúk 

akciových tovarov, ponúkajú moţnosť administrácie prostredníctvom administračného 

rozhrania, ktoré umoţňuje jednoduchú a rýchlu správu vybraných častí navrhnutého 

webu.  

Vytvorené stránky sú umiestené na adrese www.stavebninypa.sk, kde prebieha 

pravidelné sledovanie a analyzovanie ich vývoja. Okrem toho bude sledovaný vývoj 

návštevnosti a budovanie SEO, čoho cieľom by malo byť dosiahnutie čo najlepšieho 

umiestenia stránok vo vyhľadávačoch. 
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Príloha 1: PHP skript pre vkladanie noviniek 

 
<?php 

$text_novinky = ""; 
// overenie zadania nadpisu 
if (isset($_POST['odoslat'])) { 

  $msg = NULL; 
if (empty($_POST['nadpis'])) { 

     $nadp = FALSE; 
    $msg .= '<p>Nadpis nebol vložený</p>'; 
     $text_novinky = $_POST['novinka']; 

} else { 
                $nadp = $_POST['nadpis']; 

           } 
//overenie zadania obsahu 
if  (empty($_POST['novinka'])) { 

    $news = FALSE; 
     $msg .= '<p>Nebol vložený obsah "novinky"</p>'; 

} else { 
                $news = $_POST['novinka']; 

           } 
if ($nadp && $news) { 
include ('spojit.php'); 

$tab = novinky; 
$dotaz= "INSERT INTO $tab (nadpis,novinka, datum) VALUES 
('$_POST[nadpis]','$_POST[novinka]',NOW() )" ; 
$vysl = mysql_query ($dotaz, $db); 
if ($vysl) { 
    echo "<b>Novinka bola pridaná</b>"; 
      $_POST['nadpis'] = ""; 

  } else { 
     $msg .= 'Nastala chyba'. mysql_error(); 

             } 
  mysql_close($db); 
}  
} 
if (isset($msg)) { 
               echo $msg; 
              } 
?> 
 
<form action="<?php echo $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>" 
autocomplete="off" method="post"> 
<fieldset><legend>Pridanie novinky</legend>  
<p><label for="nadpis">Nadpis novinky (povinné):</label> 
<input type="text" name="nadpis" size="60" maxlength="60" 
id="nadpis" value="<?php if (isset($_POST['nadpis'])) echo 
$_POST['nadpis']; ?>" /></p> 
<p><label for="novinka">Obsah novinky (povinné):</label> 
<textarea name="novinka" rows="5" cols="50" id="novinka" 
value="<?php if (isset($_POST['novinka'])) echo $_POST['novinka']; 
?>" ><?php echo $text_novinky; ?></textarea></p> 
</fieldset> 
<input type="submit" name="odoslat" value="Vložiť novinku" /> 
</form> 
 

 

 

 

 

 



Príloha 2: PHP skript editácie novinky  
 
<? 
require ('spojit.php'); 
$tab="novinky"; 
$aktual = $ID; 
$sql= "SELECT * FROM $tab WHERE ID='$aktual'" ; 
$v=mysql_query($sql,$db); 
 
while ($v1=mysql_fetch_row($v)) 
{ 
$nadpis=  $v1[1]; 
$novinka=  $v1[2]; 
} 
mysql_close($db); 
?> 
 
<form action="<?php echo $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>" 
autocomplete="off" method="post"> 
<fieldset><legend>Editácia novinky</legend>  
<p><label for="nadpis">Nadpis novinky:</label> 
<input type="text" name="nadpis" size="60" maxlength="60" 
id="nadpis" value="<? echo $nadpis ?>" /></p> 
<label for="novinka">Obsah novinky:</label> 
<textarea name="novinka" rows="5" cols="50" id="novinka" ><?php 
echo $novinka; ?></textarea> 
</fieldset> 
 
<input type="submit" name="odoslat" value="Uložiť zmenu" /> 
<input type="submit" name="cancel" value="Storno" /> 
</form> 
 
<?php 
if (isset($_POST['cancel'])) { 
header("Refresh: 0; url=/administration.php?strana=13"); 
} elseif (isset($_POST['odoslat'])) { 
 
if (empty($_POST['nadpis'])) { 
    $novynadpis = $nadpis ; 
} else { 
    $novynadpis= $_POST['nadpis']; 
} 
  
if (empty($_POST['novinka'])) { 
    $novanovinka = $novinka ; 
} else { 
    $novanovinka= $_POST['novinka']; 
} 
 
require ('spojit.php'); 
$dotaz= "UPDATE novinky SET nadpis = '$novynadpis',novinka = 
'$novanovinka' WHERE id = '$aktual' " ; 
$vysl = mysql_query ($dotaz, $db); 
header("Refresh: 0; url=/administration.php?strana=13"); 
mysql_close($db); 
} 
?> 
 

 

 

 

 



Príloha 3: Skript pre mazanie noviniek 
 
<div class="admin"> 
<table > 
<tr> 
<th align="center">Nadpis novinky</th> 
<th align="center">Obsah novinky</th> 
<th align="center">Dátum pridania</th> 
<th align="center"></th> 
</tr> 
 
<? 
ob_start(); 
require ('spojit.php'); 
$tab="novinky"; 
$sql= "SELECT * FROM $tab" ; 
$v=mysql_query($sql,$db); 
while ($v1=mysql_fetch_row($v)) 
{ 
echo "<tr>"; 
$aktual=  $v1[0]; 
echo "<td>". $v1[1]. "</td>"; 
echo "<td>". $v1[2]. "</td>"; 
echo "<td>". $v1[3]." </td>"; 
echo "<td><a href=administration.php?strana=3&delID=$aktual>Zmazať 
novinku</a></td>"; 
echo "</tr>"; 
} 
 
function zmazanie(){  
    if (isset($_GET["delID"])){ 
        $_GET["delID"]=mysql_real_escape_string($_GET["delID"]); 
        mysql_query("DELETE FROM novinky WHERE 
id='".$_GET["delID"]."'"); 
 header("Refresh: 0; url=/administration.php?strana=3"); 
    } 
} 
 
zmazanie(); 
mysql_close($db); 
ob_flush(); 
?> 
</table> 
</div> 


