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Anotace 

Obsahem mé bakalářské práce je vytvořit reprezentativní internetové stránky pro 

rodinné vinařství. Internetové stránky mají za cíl zviditelnit firmu na internetu a 

posloužit jako informační zdroj pro potenciálního zákazníka. Součástí mé práce bude 

kompletní vytvoření stránek a také jejich umístění na webhosting a vytvoření domény. 

 

 

 

Annotation 

Content of my Bachelor‘s thesis is to create a representative web pages for the 

family winegrowing.  The goal of the internet pages is to make the company visible on 

the internet and to serve as a potencial source of information for the customer. The part 

of this task will be a complete creation of this web site and also putting it on the web 

and domain creation. 
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Úvod 

Internet se stává stále důležitější součástí našich životů. Život bez něj by si velká 

většina z nás, a to hlavně mladší generace, nedokázala představit. Není už jen zdrojem 

informací, jeho funkce je dnes již mnohem širší. Lidé ho stále více využívají pro nákup 

zboží a naopak firmy k prezentaci a prodeji svých výrobků. Společnosti, které dnes 

nejsou na internetu, jako by ani nebyly. Proto existuje obrovské množství společností, 

které prezentují své výrobky na internetu. Firmy se snaží odlišit od konkurence a ukázat 

potencionálním zákazníkům, že právě oni sou to, co hledají. Z tohoto důvodu dnes 

získává velkou váhu slovo webdesign.  

Cílem mé práce je navrhnout a také realizovat internetové stránky pro Vinařství 

Hradil. Společnost zatím nemá žádnou webovou prezentaci, a proto hlavním úkolem 

těchto stránek bude zviditelnit společnost na internetu, přivést nové zákazníky a 

podpořit dobré jméno společnosti.  

Stránky mají sloužit pouze pro prezentaci firmy a jejich výrobků, s prodejem po 

internetu se zatím nepočítá. Proto se v mé práci zaměřím na design stránek a na jejich 

odlišnost od konkurence, ovšem ne na úkor funkčnosti a přehlednosti. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 

1.1 Vymezení problému 

Společnost zatím nemá žádnou webovou prezentaci. Je si tohoto nedostatku 

vědoma a proto jsem byl požádán, abych vytvořil kvalitní webovou prezentaci, která 

bude sloužit k propagaci společnosti.  

1.2 Cíl práce 

Cílem mé práce je navrhnout a také realizovat internetové stránky. Hlavním 

úkolem těchto stránek bude zviditelnit společnost na internetu, přivést nové zákazníky a 

podpořit dobré jméno společnosti.  
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Vymezení důležitých pojmů 

2.1.1 Internet 

 Internet bývá charakterizován různými přízvisky, které ho více či méně 

vystihují. Jedná se o největší počítačovou síť na světě. Propojuje mezi sebou nejen 

jednotlivé počítače, ale celé struktury sítí všech možných platforem ať už se jedná o 

domácí počítač či výkonnou pracovní stanici. Internet ale není jen spleť kabelů a 

počítačů, ale především společenství lidí, kteří ho vytvářejí, využívají a kteří spolu 

mohou komunikovat. Svou působností Internet naprosto stírá hranice jednotlivých států 

a některé z jeho aplikací, jako například elektronická pošta fungují i na území zemí 

třetího světa. Internet je obrovskou studnicí informací, které můžete většinou získat 

zcela zdarma. V poslední době se z internetu stává nový mezinárodní trh. Ačkoliv 

komercializace Internetu, který dříve sloužil jen vzdělávacím a vědeckým institucím, 

přinesla řadu negativních stránek, přispěla v poslední době k jeho obrovskému rozvoji a 

jeho rozšíření mezi řadové uživatele.(1) 

2.1.1.1 Vývoj internetu 

Vznik internetu se datuje do roku 1969, kdy byla výzkumnou agenturou 

ministerstva obrany zavedena experimentální síť ARPANET. Další síť byla DARPA, ta 

vznikla v období studené války za účelem zabezpečení funkce sítě i v případě zničení 

některého z uzlů jadernou pumou. Zároveň tuto síť začali používat i vědci k přístupu 

k drahým superpočítačům. Na začátku měla tato síť čtyři uzly a běžel na ní základní 

komunikační protokol NCP. Síť se stále více rozšiřovala, až přesáhla hranice USA. 

Užívání této sítě se stále více vzdalovala prvotně vytýčenému cíli a v roce 1983 vznikl 

oddělením sítě MILNET, Internet ve své dnešní podobě.(1) 

 

2.1.1.2 Služby Internetu 

2.1.1.2.1 Služby z hlediska jejich fungování 

Služby pro distribuci informací: Umožňují rozesílat (komukoliv) to, co 

odesilatel považuje za vhodné doručit (např. elektronickou poštu). (1) 
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Služby pro zpřístupnění informací: umožňují uživateli „dojít si“ pro takové 

informace, jaké potřebuje (např. WWW, Gopher, FTP). (1) 

Služby typu „odběr“: Uživatel si na příslušném serveru najde informace, které 

ho zajímají a pak nastaví, v jakém intervalu se tyto informace mají automaticky 

„stahovat“ na jeho počítač. (1) 

2.1.1.2.2 Služby komunikačního charakteru 

Služby pro individuální komunikaci: buď v psané formě nikoli v reálném čase 

(např. elektronická pošta) nebo v reálném čase (např. chat, talk) nebo v mluvené formě 

(internetové telefonování). (1) 

Služby pro skupinovou komunikaci: Sem patří např. elektronické konference 

nebo síťové noviny (netnews). (1) 

2.1.1.2.3 Vyhledávací služby 

Služby pro vyhledávání osob: udržují databáze údajů o osobách a umožˇují 

v nich vyhledávat. Jejich databáze se obvykle plní tak, že uživatelé, kteří chtějí být 

v databázi uvedeni se musí sami zaregistrovat. (1) 

Služby pro vyhledávání souborů: prohledávají tzv. FTP archivy, pamatují si kde 

je jaký soubor, a pak dokáží podat informace o jeho umístění např. Archie, Nosey 

Parker. (1) 

Služby pro fulltextové vyhledávání: všímají si obsahu dokumentů textového 

charakteru a ukládají si tyto informace do svojí databáze. Pokud chce uživatel najít 

nějaké konkrétní informace, prohledá se uvedená databáze a získá tak odkaz na 

příslušný dokument. (1) 

2.1.1.2.4 Ostatní služby 

Umožňují například testovat dostupnost uzlů sítě (PING), trasy přenosu 

(TRACEROUTE), zjišťovat údaje o adresách (NSLOOKUP).(1) 
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2.1.2 WWW 

WWW je jednou z částí Internetu. Umožňuje přenos hypertextových souborů. 

Funguje na principu klient/server což znamená, že dokumenty jsou uloženy na 

serverech, ostatní počítače posílají serverům požadavky na dokumenty a servery jim 

vyžádané stránky posílají zpět.(9) 

Na jeho vzniku se podílelo několik lidí. Přesto lze za vynálezce označit jednu 

konkrétní osobu. Touto osobou je Tim Berners-Lee, který v roce 1989 ve švýcarském 

výzkumném úsavu CERN v Ženevě definoval hypertextový systém (dalo by se říci, že 

se jednalo o první intranet na světě). O rok později napsal první program na tvorbu 

primitivních hypertextových stránek a pro systém běžící na jediném počítači navrhl 

název „World Wide Web“.(2) 

2.1.2.1 Vlastnosti WWW dokumentu 

· Rozlišuje se v něm prolog, záhlaví a vlastní informační obsah dokumentu. (2) 

· Uspořádání zdrojového textu v dokumentu je volné. (2) 

· Bez použití kaskádových stylů je vlastní výsledné formátování WWW 

dokumentu věcí prohlížeče. (2)  

· WWW dokument není určen pro konkrétní zařízení. Obsah WWW dokumentu 

by měl být připraven tak aby byl zpracovatelný libovolným „www capability“ 

zařízením (Jedná se o zařízení schopné přistupovat na www/internet jako např. 

osobní digitální asistenty PDA, příruční osobní počítače H/PC apod). (2) 

 

2.1.3 Webdesign  

Je to činnost při, které vznikají webové stránky. Jejím hlavním smyslem je 

tvorba jejich struktury a vzhledu. Jsou používány hlavně technologie XHTML a CSS. 

Někdy jsou také používány technologie JavaScript, Flash, SVG pro zvýšení 

interaktivity stránek. Webdesignem se dá také někdy považovat tvorba serverové části 

aplikací v jazycích PHP nebo ASP a také činnosti spojené se zvyšováním návštěvnosti 

stránek (SEO). (6) 



18 

 

2.2 Technologie používané při tvorbě webových prezentací 

2.2.1 HTML 

K tvorbě dokumentů pro WWW bylo nutné vytvořit vývojový nástroj, který by 

umožnil formátovat text, vkládat do textu odkazy atd. Z tohoto důvodi se v roce 1991 

objevila první verze jazyka HTML.  

Jeho hlavním úkolem je popisovat to co má být na stránkách umístěno a jak má 

vypadat. Vznikly první prohlížeče webových dokumentů, které podporovaly právě 

HTML, a tak se tento jazyk mohl začít rychle vyvíjet. Postupně vzniklo několik verzí, 

v nichž se sjednocovali požadavky uživatelů a možnosti používaných prohlížečů. 

Poslední verzí HTML je verze HTML 4.(3) 
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2.2.1.1 Základní kostra HTML dokumentu 

 

Obrázek 1 - Základní kostra HTML dokumentu 

Zdroj: Vlastní 

2.2.2 XHTML 

„Rodina XHTML je dalším krokem ve vývoji Internetu. Přestoupením na 

XHTML ještě dnes spokojení vývojáři vstoupí do světa XML spolu se všemi jeho 

průvodními přínosy. Přitom si mohou zůstat jisti jak zpětnou, tak i dopřednou 

kompatibilitou svých obsahů.“1
 

Jak již bylo řečeno, jedná se o pokročilejší jazyk než, je již dnes zastaralí HTML 

4. Po technické stránce je XHTML přeformulované HTML 4 v XML. 

                                                             
1
 CEDERHOLM, Dan. Webdesign s webovými standardy. Brno : Zoner software s.r.o , 

2004. 243 s. ISBN 80-86815-15-3. 
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Jazyk XHTML se vyskytuje zatím ve dvou finálních specifikacích: 

XHTML 1.0 

Je jazykově totožný s HTML 4.01. Je přísnější a čistější verzí HTML 4.01. 

Sestává se ze všech prvků v HTML 4.01 spojených s pravidly XML(2) 

XHTML 1.1 

Je ještě přísnější než XHTML 1.0. Je postaven na standardu XHTML 1.0 Strict, 

z něhož odstraňuje všechny konstrukce, které byly označeny jako překonané. 

Neobsahuje již žádné atributy, které opustili již XHTML 1.0 Strict. (2) 

2.2.2.1 Hlavní  rozdíly v zápisu HTML a XHTML 

· Tagy a atributy jsou malými písmeny 

· Nepárové tagy končí lomítkem 

· Párové tagy jsou párové povinně 

· Všechny atributy musejí mít hodnotu 

· Interní javascript a styly se zapisují jiným způsobem 

· Dokument má mít XML prolog. 

· Dokument požaduje správný doctype.(10) 

2.2.2.2 Základní kostra XHTML dokumentu 

Každý XHTML dokument má předepsanou základní strukturu specifikovanou 

základní kostrou dokumentu. XHTML dokument je celý obsažen uvnitř prostého prvku 

<html>…</html>, který obsahuje záhlaví dokumentu <head>…</head> a tělo 

dokumentu <body>…</body>. 
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Obrázek 2 - Základní kostra XHTML dokumentu 

Zdroj: Vlastní 

2.2.3 CSS 

CSS je využíváno k formátování obsahu HTML, XHTML a XML dokumentů. 

Ve srovnání s formátováním pomocí atributů v HTML formátovací schopnosti 

rozšiřuje. Styly umožňují přesně určit, jak bude který element vypadat. Na rozdíl od 

atributů stylem můžeme definovat jednotný vzhled elementu pro celý dokument (např. 

že všechny nadpisy úrovně 1 budou červené) a to jediným zápisem pro příslušný 

element (nikoli v každém tagu příslušného elementu). Stejně tak můžeme pomocí stylu 

určit odlišné formátování pro třeba jen jediný výskyt určitého elementu. Tím se jednak 

zbavíme velkého množství kódu, jednak se tento kód stane mnohem přehlednější. Navíc 

pokud se jednou rozhodneme změnit například barvu písma všech odstavců, bude to pro 

nás otázka několika málo vteřin, měnit každý atribut u každého elementu v HTML by 

byla katastrofa. Jeden styl můžeme snadno použít pro libovolné množství stránek.(12) 
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2.2.3.1 Stručný vývoj CSS 

1990 – Tim Berners-Lee – první návrh oddělení formátovaní a struktury  

1995 – Hakon Wium Lie - Cascading HTML Style Sheets.  

1996 – CSS level 1 – definuje styl dokumentu a vizuální podobu  

1998 – CSS level 2 – styly pro další média: tiskový výstup, hlas…  

1999 – nejrozšířenější prohlížeče podporují CSS1  

1999 – započaty práce na CSS3  

2004 – CSS2: oprava chyb a nová definice výšky a šířky  

2006 – dokončování CSS3 - v současné době se čeká na dokončení podpory 

v prohlížečích.(13) 

2.2.3.2 Připojení stylu k dokumentu 

2.2.3.2.1 Definování stylu přímo v dokumentu 

To je možné provést pomocí tagu style, kam umístíme přímo definici stylu. 

 

Nebo můžeme definovat styl přímo nějakému elementu, což se hodí zvláště 

v případě, kdy máme definovaný jednotný styl, ale pro například jedno konkrétní slovo 

chceme použít jiné pravidlo. Potom použijeme v příslušném tagu atribut style.(12) 

 

2.2.3.2.2 Definování v externím souboru 

Pokud chceme mít styl uložený v externím souboru (což je velmi výhodné při 

používání jednoho stylu pro více dokumentů), v  textovém editoru uložíme námi 

definovaný styl do souboru s příponou css. Ten pak připojíme k dokumentu zápisem 

v hlavičce (tj. mezi tagy <head> a </head>) buď v tagu link  
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nebo v tagu style 

  

Pokud je styl umístěn na jíném serveru, tak můžeme použít zápis:  

 

Zápisem @import "styl.css"; můžeme také vložit jeden styl do druhého stylu. 

(12)  

2.2.3.3 Váha stylů 

Pokud ve stylu definujeme pro stejný element stejnou vlastnost dvakrát, vyšší 

váhu má ta deklarace, která byla definovaná později (myšleno na pozdějším řádku) a ta 

se také provede. Pokud bychom chtěli některé deklaraci přiřadit větší důležitost, 

použijeme !important. (12) 

 

2.2.4 Javascript 

Jedná se o programovací jazyk, který je využíván při tvorbě internetových 

stránek. Zápis kódu je přímo v HTML kódu. JavaScript je klientský skript což znamená, 

že je program odesílán se stránkou na klienta a teprve tam je vykonáván. Jedná se o 

protiklad serverových skriptů, které jsou vykonávány na serveru. (11) 

2.2.4.1 Způsoby zápisu 

2.2.4.1.1 Pomocí tagu <script> do proudu dokumentu.  

Skript je vložen mezi tagy <script> a </script>. Tento způsob je asi.  

Příklad: 
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Skript se může objevit kdekoliv v HTML kódu. Jak v hlavičce, tak v těle 

dokumentu. Prohlížeč pak skript zpracovává okamžitě, jakmile na něj narazí. (11) 

2.2.4.1.2 Tagem <script> s odkazem na externí soubor 

Program v JavaScriptu se dá uložit i do samostatného souboru a potom ho do 

stránky načítat.  

Příklad:  

Do souboru externi_skript.js uložíme toto: 

 

Do stránky, do které pak chceme skript vložit, vložíme tento HTML kód: 

 

Stane se to samé, jako by byl tento  skript vypsán mezi tagy <script>.  

Obliba skriptů v externích souborech je velmi široká. Nejčastěji se používá k 

načítání stejného skriptu do různých stránek. (11) 

2.2.4.1.3 In-line (řádkový) zápis jako atribut tagu bez použití tagu <script>  

Při tomto začlenění se nevyužívá tag <script>, ale zapisuje se jako atribut jiného 

tagu. Většinou reaguje na nějakou uživatelovu událost. (11) 

2.2.4.1.4 Kombinace způsobů 

Všechny způsoby začlenění skriptů do stránky jsou sice rovnocenné, ale v 

různých případech různě výhodné. V naprosté většině složitějších skriptů se tedy 

způsoby kombinují. (11) 
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Nejčastější způsob kombinace: 

· externím skriptem jsou definovány funkce 

· normálním zápisem (pomocí <script> ) jsou inicializovány proměnné a startovní 

funkce 

· in-line skripty volají funkce podle událostí v závislosti na reakcích uživatele (11) 

2.2.5 PHP 

„Jazyk PHP vytvořil v roce 1994 Rasmus Lerdorf, když si naprogramoval v 

Perlu jednoduché počítadlo přístupů na jeho stránky. Aby spouštění Perlu tolik 

nezatěžovalo server, přepsal ho do jazyka C. Tento systém se brzy stal populárním, a 

proto ho autor  rozšířil a uvolnil pod názvem Personal Home Page Tools, později 

Personal Home Page Construction Kit. No a když Lerdorf systém rozšířil i o možnost 

začleňování SQL příkazů do stránek, práci s formuláři a zobrazování výsledků dotazů 

SQL, získal systém název PHP/FI 2.0 (Professional Home Page/Form Interpreter verze 

2.0). Pod tímto názvem byl už jako jednoduchý programovací jazyk šířen do celého 

světa. Verze 2.0 však pracovala jen na svém domovském operačním systému, kterým je 

LINUX (UNIX). Proto bylo vytvořeno PHP 3.0, které již pracuje i na 32-bitových 

Windows a na operačním systému MACINTOSHE. S verzí 3.0 se upustilo od významu 

zkratky PHP a systém se dále označuje jako hypertextový preprocesor. Poslední 

uvolněnou verzí je PHP 4.0, která je šířena pod názvem ZEND. Udává se, že tato verze 

je 8 - 10 x rychlejší než verze předešlá.“ 
2
 

PHP je hypertextový preprocesor. Jeho úkolem je interpretace stránky HTML 

s vlastními příkazy před jejich odesláním ke klientovi. Což znamená, že PHP umožňuje 

vkládat vlastní skripty přímo do hypertextových stránek. Rozdíl mezi vkládáním např. 

kódu Javascript je ten, že PHP je interpretováno přímo klientem. Díky tomu se také liší 

možnosti obou technologií.(7)(8) 

                                                             
2
 BRAŽINA, Marek. Builder [online]. 09.05. 2000, 2002 [cit. 2010-05-14]. PHP část I. - 

Úvod do jazyka . Dostupné z 

WWW:<http://www.builder.cz/art/php/clanek1837579016.html>. 
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2.2.5.1 Značky ohraničující PHP skript 

Tak jako každý jiný skript i PHP má své značky, které vymezují jeho obsah. 

Existuje více možností:  

 

Tato varianta nemusí vždy fungovat. Z tohoto důvodu je lepší použít: 

 

Nejčastěji používaná syntaxe, neboť je hned jasné, že jde o PHP. (14)  

2.2.5.2 Použití středníku jako oddělovače 

Každá funkce, řádek, deklarace musí být oddělena středníkem. (14)  

2.2.5.3 Externě umístěný skript 

Pro vložení již hotového skriptu se používá příkaz include:  

 

2.2.6 XML 

XML je zkratka z anglického eXtensible Markup Language, rozšiřitelný 

značkovací jazyk. Ve skutečnosti je XML tzv. metajazyk, nadřazený značkovací jazyk, 

v rámci něhož je možné vytvářet vlastní jazyky definované pomocí DTD popisu. 

Takovým jazykem je například XHTML, kombinace XML a HTML. Jazyk XML je 

odlišný tím, že neobsahuje žádné konkrétní značky (elementy), kdokoliv si tedy může 

vymyslet vlastní značky, např. <barva>zelená</barva>. To umožňuje velice dobře 

definovat přesnou strukturu každého XML dokumentu podle aktuální potřeby. Takže je 

jakýmsi předělem mezi databázovou strukturou a textovým dokumentem. Narozdíl od 

známějšího jazyka HTML vůbec neobsahuje informace o způsobu zobrazení, dochází 

tak k naprostému oddělení formy od obsahu. Díky tomu je XML mnohem flexibilnější, 

umožňuje vlastní volbu zobrazení každé aplikaci, která s XML dokumentem pracuje. 

Pokud je přesto potřeba jednotný vzhled, lze ho definovat pomocí speciálních 

stylesheetů, které jsou připojeny v záhlaví XML dokumentu. (15) 
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Tento jazyk je dnes používán především pro snadnou výměnu informací (např. 

výměnu faktur) a komunikaci nezávislou na konkrétní aplikaci či platformě. Hlavními 

výhodami XML oproti jiným formátům používaným pro přenos informací je jeho 

nezávislost, standardizace, poměrně malá velikost, podpora národních kódování 

a jednoduchý převod na jiné formáty. (15) 

2.2.6.1 XML pravidla 

Uvnitř jazyka se rozlišují: 

· Rezervované symboly 

· Značky 

· Atributy značek 

· Znakové entity 

· Zpracovatelské instrukce 

· Komentáře 

· Běžný text 

Transkripce jazyka: 

· Veškeré názvy jsou case sensitivní 

· Zápis počáteční a koncové značky prvku musí být identický 

· Hodnoty atributů musí být v uvozovkách 

Struktura dokumentu: 

· Striktně vnořovaná hierarchická struktura 

· Každý XML dokument musí mít jeden kořenový element v němž je obsažen 

celý dokument 

· Dokument musí obsahovat jeden nebo více prvků (2) 
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2.2.7 SEO 

Jedná se o optimalizaci pro vyhledávače, které využívají postupů určující 

relevanci webu ve vztahu k  vyhledávanému výrazu. Podstatou SEO je, že vyhledávač 

najde  ve své databázi všechny stránky, které vyhledávanou frázi obsahují a interně si je 

ohodnotí. Ty, které mají největší hodnotu, poté zobrazuje jako první a ty s menší 

hodnotou pod nimi. 

V současné době je to nejčastější a nejefektivnější způsob zvyšování počtu 

přístupů na webové stránky. Vlastně ani nejde o nic nového ani objevného, důvody, 

proč je nyní optimalizace pro vyhledávače tak populární jsou dva. Prvním důvodem je 

větší využívání fulltextového vyhledávání oproti katalogovému, čímž se zvyšuje 

efektivita optimalizace. Druhým důvodem je pak poměrně nízká investice, která přináší 

užitek trvalejšího rázu než většina ostatních reklam. (16) 

2.2.7.1 On page faktory 

Je to cokoliv co se vyskytuje na jedné unikátní stránce. To znamená nadpisy, 

hlavičky, text stránky, interní i externí odkazy na stránce, atd. Podle důležitosti je to 

obsah tagu Title, meta description, H1, H2...H6, <strong>, <em> atd. Záleží 

samozřejmě jak jsou jednotlivá slova na stránce často (hustota), kde se vyskytují (v 

jakém tagu) a jak daleko jsou od začátku tagu (stránky). Naprostý základ v optimalizaci 

je, že každá stránka na optimalizovaném webu musí být unikátní. Vždy je důležité mít 

na paměti, že vyhledávače hodnotí jednotlivé stránky zvlášť. Takže je nutné soustředit 

se nejenom na úvodní stranu, to by bylo téměř zbytečné, ale na všechny stránky webu. 

Například u webu s počtem 500 stránek optimalizujeme ne desítky klíčových slov ale 

minimálně stovky. (17) 

2.2.7.1.1 Klíčová slova  

Výběr klíčových slov je nejdůležitější část SEO. Pokud totiž na stránce není 

určité klíčové slovo, tak ji pod tímto slovem nemůže vyhledávač ani najít. Celá 

problematika klíčových slov se zabývá výběrem relevantních vyhledávaných klíčových 

slov a jejich  následnou optimalizací. Při jejich výběru je dobré si pro začátek promyslet 

jak by uživatel stránku hledal, tedy to co zadá do vyhledávače.  Základní pravidlo u 

klíčových slov je, že se musí hledat relevantní slova k danému webu. Při výběru se musí 
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volit specifická slova dané oblasti. Čím specifičtější a vyhledávanější slovo dané oblasti 

tím lépe. (17) 

2.2.7.1.2 Optimální počet klíčových slov v textu stránky 

Důležitost klíčového slova na stránce není vyhledavači určována  podle jeho 

četnosti, ale podle hustoty výskytu klíčového slova. Hustota slova na stránce tedy 

vyjadřuje podíl jeho četnosti k celkovému počtu slov celého textu. Pro klíčové slovo se 

za optimální většinou považuje hustota mezi 2 až 7 %. Pokud hustota převýší určitou 

hodnotu, která je pro každý vyhledavač jiná, může to mít záporný efekt. Hovoří se o 

takzvané přeoptimalizaci neboli OOP (Over Optimized Penalty). Hustota klíčových slov 

bývá často přeceňována, zdaleka však nepatří mezi nejdůležitější kritéria. (17) 

2.2.7.2 Off page faktory 

Je to vše co není přímo na optimalizované stránce. Hlavním zástupcem této 

skupiny jsou veškeré odkazy, které směřují na danou stránku. Tímto není myšleno jen 

odkazy z cizích stránek, ale samozřejmě i z webu vlastního. V podstatě všechny 

spočítané odkazy podle důležitosti v sobě vyjadřuje ranking stránky. Kromě odkazů 

řadíme mezi off-page faktory také například anchor text, URL odkazu, title a alt. (17) 

2.2.7.2.1 PageRank 

PageRank je obchodní značka, která patří Googlu. Byl vyvinut jako číselný 

systém hodnocení relativní důležitosti webových stránek. Vytvořili ho zakladatelé 

Googlu Larry Page a Sergey Brin na Standford University v Kalifornii. Celý systém se 

opírá o příchozí a odchozí odkazy miliard webových stránek, které tvoří internet. Pokud 

web A odkazuje na web B, dává mu vlastně hlas, který zvyšuje jeho důležitost. Je to 

samozřejmě velice zjednodušená definice. Úplně něco jiného je pozice stránky při 

vyhledávaní určité fráze (Search engine results page - SERP). Až kombinace 

PageRanku, obsahu stránky a řady dalších faktorů určuje pozici na vyhledávané slovo. 

Důležité je, že PageRank má každá jednotlivá stránka, a ne celý web. Také hodnota 

příchozích odkazů je různá, a to podle důležitosti stránky, z které tento odkaz přichází, a 

počtu odkazů na této stránce. (17) 
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2.2.7.2.2 Rankingy ostatních vyhledávačů 

Většina současných vyhledávačů používá nějakou obdobu PageRanku. 

Samozřejmě jsou mezi nimi určité odlišnosti, ale pro SEO nemají tyto odlišnosti příliš 

velký význam. Nic se nemění na tom, že čím více kvalitních odkazů pokud možno z 

webů ze stejným tématem, tím lépe. Nejen pro lepší pozici ve vyhledávačích, ale také 

proto, že některé katalogy řadí podle rankingu stránky v jednotlivých sekcích. Například 

Seznam podle SRanku, Atlas podle JyxoRanku, Centrum podle Q a Google Directory 

pak podle PageRanku. (17) 

  Malou výjimku tvoří WebRank od Yahoo!, což je kombinace odkazů vedoucích 

na stránku, klikavosti ve výsledcích vyhledávání a návštěvnosti měřené pomocí Yahoo! 

toolbaru. 

2.2.7.2.3 Anchor text 

Vyhledávače neberou v úvahu jen faktory, které jsou na stránce, ale i ty co 

přicházejí z odkazů. Velmi často se vyskytuje jev, že vyhledávané slovo na dané stránce 

vůbec není, i přesto je však daná stránka vyhledána. Je to způsobené právě anchor 

textem. (17) 

 

Přiklad 

Pokud se odkaz na stránku přidá například do katalogů s anchor textem 

 

Získá se jen slovo bbbauto, což asi moc lidí hledat nebude. Pokud se ale jako 

anchor text použije  

 

lze získat slovo autobazar. 

Váha anchor textu je v současné době u vyhledávačů celkem významná. Jedná 

se o nevyužívanou příležitost, jak zvýšit váhu určitého slova. (17) 
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2.3 Analýza uživatelů 

2.3.1 Používané rozlišení 

Za posledních osm měsíců došlo k dalšímu zlepšení technické vybavenosti 

uživatelů. Zatímco v květnu 2008 byl podíl dvou nejčastěji využívaných rozlišení 

obrazovek téměř vyrovnaný, v současnosti již jasně převažuje vyšší rozlišení 

1280×1024 pixelů. Vyplývá to z nejnovějších statistik měřící služby NAVRCHOLU.cz. 

(18) 

Ještě v květnu roku 2008 byl podíl dvou nejpoužívanějších rozlišení obrazovek 

počítačů, 1024×768 pixelů a 1280×1024 pixelů, prakticky vyrovnaný. Činil přibližně 40 

%, což v porovnání s daty z ledna 2006 znamenalo výrazný posun směrem k vyššímu 

rozlišení obrazovek. Do té doby totiž na českých počítačích s téměř 60% podílem 

převládalo rozlišení 1024×768 pixelů.Trend postupného zvětšování obrazovek je zřejmý 

i z dalších čísel, například rozlišení 1400×1050 pixelů již využívá téměř 7 % 

sledovaných návštěv a rozlišení 1600×1200 a vyšší pak více než 9 %. Ve srovnání s 

daty z května 2008 ale také došlo k mírnému nárůstu podílu nejmenších rozlišení. Tato 

skutečnost pravděpodobně odráží kombinaci rostoucí obliby mobilních zařízení a 

cenové politiky poskytovatelů mobilního internetového připojení, díky které je dnes 

mobilní přístup k internetu cenově dostupnější než v minulosti. (18) 

 

Obrázek 3 - Používaná rozlišení obrazovky 

Zdroj: (18) 
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2.3.2 Nejvíce využívané prohlížeče 

V pozici jedničky u českých internetových uživatelů zůstává prohlížeč Internet 

Explorer (doma: 58 %, v práci/škole 69 %), je ale u něj pozorován trvalý pokles v jeho 

zastoupení. Nadále roste obliba ve využívání prohlížeče Mozilla Firefox. V letošním 

roce vzrostlo procento uživatelů tohoto prohlížeče z 28 % na 33 % (z domu) a z 18 % 

na 23 % (z práce). (19) 

 

Obrázek 4 - Graf využití prohlížečů 

Zdroj: (19) 

Kvantitativní výzkum probíhal metodou osobního dotazování se 

standardizovaným dotazníkem na reprezentativním vzorku internetových domácností 

ČR (tj. takových, jejichž alespoň jeden člen nad 10 let věku odkudkoli aspoň jednou 

měsíčně připojuje k internetu).  vyplývá z poslední fáze tzv. strukturálního výzkumu 

SEKV, který realizuje pro Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) společnost 

Mediaresearch. (19) 
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3 Analýza problému a současné situace 

Přestože rodinné Vinařství Hradil vzniklo až v roce 2004, navázalo tak na 

dlouholetou rodinnou tradici ve výrobě vína. Od svého vzniku většinu finančních 

prostředků investovalo do nových technologií, které vedly ke kvalitnější a 

profesionálnější výrobě vína. I když kvalita produktu je již na velmi vysoké úrovni, 

úroveň propagace a reklamy je velmi nízká. A proto se pan Hradil rozhodl investovat i 

do této sféry podnikání.  

3.1 Analýza nejbližší konkurence 

V této části se budu zabývat analýzou webové prezentace konkurenčních firem, 

které jsou objemem výroby a množstvím vynaložených prostředků srovnatelné 

s Vinařstvím Hradil. 

3.1.1 Vinařství Konečný 

 

Obrázek 5 - Stránky Vinařství Konečný 

Zdroj: (22) 
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Stránky jsou zajímavě rozvrženy, chybí ovšem větší množství fotek nebo jiných 

grafických prvků. Stránky proto vypadají velmi stroze a nezajímavě. Chybí také 

jakákoliv prezentace vína formou fotografií, najdeme zde jen slovní popisy výrobků. 

3.1.2 Vinařství Horáček 

 

Obrázek 6 - Stránky Vinařství Horáček 

Zdroj: (23) 

Hned při příchodu na tyto stránky nás zaujme hlavní znak a motiv. Bohužel šedá 

barva podkladu je velmi nevhodná a nezajímavá. I když zde nalezneme i fotografie 

produktů,  je jejich prezentace také velmi strohá a bez popisu vlastností vín. 

3.2 Dosavadní situace stránek 

Firma neměla žádnou svou prezentaci na webu. Nebyla registrována ani do 

rejstříků firem. Na internetu byla, dá se říci, neviditelná. 
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3.3 Požadavky na funkce a grafické zpracování stránek 

Hlavním požadavkem vlastníka firmy bylo vytvořit webovou prezentaci, která 

by sloužila hlavně jako jakási internetová vizitka. Úkolem stránek tak není přímo prodej 

produktů. Mají sloužit hlavně pro představení společnosti, ukázku způsobů výroby a 

samozřejmě také ukázku aktuálně nabízených vín. Tyto stránky chce společnost 

zveřejňovat hlavně ve svých prodejnách a na vinětách lahví. Příchozího potencionálního 

zákazníka by její design měl ohromit a připomenout tradici výroby vín.  

3.4 Použité programové vybavení 

Pro tvorbu stránek a stylů jsem použil editor PSPad, který je volně šiřitelný. 

Tento nástroj jsem si vybral hlavně pro jeho přehlednost při psaní a analýze zdrojového 

kódu. Ta již zmíněná přehlednost je způsobena hlavně barevným rozlišením textu. 

Na grafickou část tvorby jsem používal výhradně freewarový program GIMP 2. 

Ten nabízí díky použití různých filtrů a technologie vrstev velmi dobré možnosti úpravy 

fotografií a dalších grafických prvků. 

K ověření správnosti XHTML a CSS kódu jsem použil validátor od konsorcia 

W3C. 
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4 Vlastní návrh řešení 

4.1 Zvolení standardu 

Díky tomu, že stránky nebude nutné často aktualizovat, jsem po dohodě 

s majitelem společnosti zvolil statickou formu stránky. Pro tvorbu webových stránek 

použiji standart XHTML 1.0 strict, který bude podporován CSS 2.1. Pro složitější 

funkce bude použita technologie PHP a Javascript. 

4.2 Grafický návrh 

4.2.1 Layout stránek  

Návrh rozložení stránky je základním kamenem pro tvorbu webových stránek. 

Pomocí kaskádových stylů jsem vytvořil layout stránek.  Hned na začátku jsem vyloučil 

nevhodné metody použití rámů a po konzultaci s majitelem jsem zvolil rozložení do 3 

sloupců. Celková šířka stránky je 1280px, což dovoluje bezchybné zobrazení většině 

uživatelů. Zobrazení pro uživatele s větším rozlišením monitorů jsou okraje zvětšeny 

pouze jednobarevným pozadím, které ale velmi dobře splývá se zvoleným obrazem na 

pozadí. 
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Obrázek 7 - Layout stránek 

Zdroj: Vlastní 

4.2.1.1 Hlavička  

Obsahuje jméno a slogan společnosti. 

4.2.1.2 Menu 

     Plní funkci navigace na stránce. Jeho struktura je následující: 

· O nás 

· Vinohrady 

· Vína  

· Prodejny 

· Kontakty 
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· Fotogalerie 

Položka Vína se po rozkliknutí dále rozděluje na Červená vína, Bílá vína, Rosé vína. 

4.2.1.3 Info o společnosti 

Zahrnuje nejdůležitější informace jako je adresa, emailová adresa, telefon. Tato 

část plní funkci multimediální vizitky. 

4.2.1.4 Obsah 

Zde se zobrazují obsáhlé informace podle zvolené položky v Menu. 

4.3 Použité techniky a popis řešení 

4.3.1 Fotografie v dokumentu 

Všechny obrázky a fotografie použité na stránkách jsem se snažil také nějak 

odlišit, a proto zde nejsou v podobě klasických rámečků. Ve většině případů jsem použil 

vyřezávání objektů z fotek a poté vkládání jen určité části.  

 

Obrázek 8 - Ukázka použití fotografií 

Zdroj: Vlastní 

Zde je použit pohled na vinohrad, který je po vyříznutí vložen na stránku, 

v tomto případě na pergamen. 

Samozřejmě výjimka potvrzuje pravidlo, a proto se i na mých stránkách najdou 

klasické fotografie a to ve fotogalerii. 

4.3.2 Použitý font a styly písma. 

Pro všechny texty na stránce jsem zvolil ne příliš používaný font Garamond 

podporovaný Arial CE a sans-serif pro zajištění bezchybného zobrazení v různých 



39 

 

typech prohlížečů. Každý z dokumentů má nadeklarovanou znakovou sadu windows-

1250. 

4.3.3 Hlavní části v CSS 

V této části se budu zabývat jen těmi nejdůležitějšími částmi šablony CSS. 

4.3.3.1 Tělo 

Tělo stránky je nejnadřazenější částí stránky. Určuji v ní font písma a také 

obrázek na pozadí. Je nastavena i jeho neopakovatelnost, protože pozadí je velmi 

tematické, a proto by jeho opakování nebylo vhodné. 

 

4.3.3.2 Hlavička 

V hlavičce je umístěn banner společnosti. Je nastavena jeho pevná šířka a výška 

pro jeho neměnnost na stránce. Kvůli SEO optimalizaci je zde umístěn i skrytý název 

společnosti. 

 

4.3.3.3 Obsah 

Zde jsou opět nastaveny rozměry a pevné umístění na stránce, dále také pozadí, 

které se podobně jako u „Hlavičky“ neopakuje. Samozřejmostí je i nastavení vnitřních a 

vnějších okrajů. 

 

4.3.3.4 Menu 

V této části jsem nastavoval hlavní navigaci stránky. Bylo potřeba upravit její 

umístění, aby vložené pozadí, v tomto případě lahev s červeným vínem, dobře seděla 
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s ostatními částmi. Nastavil jsem zde i font a velikost písma. Pozadí se opět jako u 

ostatních částí neopakuje.  

 

Položky menu jsou zvýrazněny malým obrázkem vinného hroznu. 

 

Standardní podtržené hypertextové odkazy bylo potřeba změnit na klasický text 

bez podtržení v černé barvě.  

 

Dále jsem nastavil efekt u položek menu. Po najetí kurzorem myši na položku 

v menu se text podtrhne. Volil jsem tento jednoduchý efekt, aby stránky nepůsobily 

zbytečně přeplácaně. 

 

4.3.3.5 Info o společnosti 

Tato část je velmi podobná části „Menu“. Snažil jsem se o naprostou pouze 

zrcadlově převrácenou shodu. Jako pozadí je stejně jako u „Menu“ lahev s vínem, 

v tomto případě s bílým vínem.  
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4.3.3.6 Fotogalerie 

Hlavní nastavení těla fotogalerie. Zde jsem se soustředil hlavně na správné 

umístění na stránce. 

 

V této části stylového předpisu jsem se zabýval zobrazením fotografií, 

především jejich ohraničením a formátem popisků. Dále také formátováním 

navigačních prvků. Cílem bylo, aby byl vzhled přívětivý pro uživatele, zapadající do 

konceptu stránek, ale také přehledný a funkční. 
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4.3.4 PHP prvky 

4.3.4.1 Řešení fotogalerie 

Fotogalerie je řešena formou náhledů. Pro podrobnější zobrazení fotky je možné 

na každou „poklikat“ a tím se otevře zvětšená fotka s popisky. Celá je řešena formou 

PHP technologie. 

Fotografie a jejich náhledy se načítají ze samostatného adresáře foto. PHP skript 

si adresář prohledá, rozliší náhledy a k nim přiřadí fotografie. Pro správné fungování 

náhledu musí být před název fotografie přidán řetězec „nahled_“. 

Pro lepší pochopení uvedu použití na příkladu: 

 

Obrázek 9 - Obsah adresáře s fotografiemi a náhledy 

Zdroj: Vlastní 

4.3.4.1.1 Důležité části skriptu ve fotogalerii 

V této části je zobrazen naprostý počátek generování fotogalerie.   

 

Zvolení názvu souboru s nastavením.  
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Zde si PHP skript najde adresář s fotkami a jeho název si uloží do paměti. 

 

Test adresáře proti podvržení cesty. 

 

V této části skriptu se načítají konstanty z xml souboru. Kde je uloženo 

nastavení celé fotogalerie například počet fotografií na řádku, na stránce atd… 

 

Načítání xml parseru a také ošetření situace v, které by config.xml nebyl 

nalezen. 
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 Výpis implicitního nastavení z config.xml. 

 

4.3.4.2 Řešení Emailového formuláře 

Emailový formulář se vyskytuje na stránce „Kontakty“ .Slouží  k odeslání 

dotazů  nebo připomínek přímo vlastníku firmy, panu Hradilovi. Základní částí je 

formulář, z kterého se získávají data pro PHP skript. Je tvořen čtyřmi zadávacími poli. 

První slouží pro zadání emailové adresy odesílatele, druhé pole slouží pro předmět 

zprávy. Třetím polem je pole kontrolní, které slouží jako obrana proti robotům.  Do 

posledního pole už se zadává samotný obsah zprávy. Pro odeslání emailu je vytvořeno 

tlačítko „Odeslat“ ve spodní části formuláře.  
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Obrázek 10 - Odesílací formulář e-mailu 

Zdroj: Vlastní 

 

Po zmáčknutí tlačítka pro odeslání se spustí následující skript. Ten vezme data 

z formuláře, ověří, jestli nejsou zadány nulové položky a také jestli je správně zadána 

kontrolní hodnota. Pokud ano, zpráva se odešle. Pokud ne, zpráva se vymaže a uživatel 

je informován o špatném, nebo nedostatečném zadání informací. 
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Obrázek 11 - Ukázka hlášení chyb při odesílání e-mailu 

Zdroj: Vlastní 
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4.3.4.3 Použití Javascriptu 

Javascript byl použit pro efekt ve výběrové části položky Vína.  

 

Obrázek 12 - Menu pro výběr druhu vína 

Zdroj: Vlastní 

Po najetí na láhev vína se zvětší. Tím je zvýrazněn výběr. Toto zvětšení je 

zapříčiněno použitím javascriptu.  
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Postup: 

Pomocí Javascriptu se do paměti načte další obrázek, který je jen o málo větší 

než původní. 

 

Dále se už jednoduše pomocí funkcí onmouseover a onmouseout nastaví při 

najetí kursoru záměna původního obrázku (menu-b.png) za obrázek, který mám načtený 

do paměti (menu-b2-png). 

 

4.3.5 SEO optimalizace 

Protože je zapotřebí mít na vědomí, že mechanismy vyhledávačů se stále mění a 

stránka může ve vyhledávačích měnit své pořadí, snažil jsem se o kompromis dobře 

optimalizovaných a také pro uživatele zajímavých a přehledných stránek.  

4.3.5.1 Volba domény 

U této části jsem se soustředil hlavně na zapamatovatelnost a výstižnost domény. 

Doména byla zvolena odpovídající www.vinarstvihradil.cz. 
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4.3.5.2 Klíčová slova 

Důležité je zvolit výstižná slova, která přímo souvisí s naším webem. Soustředil 

jsem se dle mého názoru na nejvýznamnější části, kam klíčová slova umísťovat. 

4.3.5.2.1 Umístění klíčových slov  

Ve značce <title> 

Zvolil jsem přímo název společnosti, protože předpokládám vysokou 

pravděpodobnost vyhledávání tohoto řetězce. 

 

Ve značce meta keywords  

 

Ve značce meta description 

 

V názvu souboru 

Názvy souborů na webu se mohou také objevit ve vyhledávačích, a proto je 

důležité tyto názvy optimalizovat. Proto jsem např. pracovní, nic neříkající název 

souboru „cervena“, změnil na „cervena_vina“, což je řetězec, který se může ve 

vyhledávání objevit. Podobným způsobem jsem se snažil optimalizovat ostatní části 

stránek. 

4.3.5.2.2 Zpětné odkazy 

Postupem doby se kvalita zpětných odkazů stává stále důležitějším prvkem pro 

SEO optimalizaci.  

Zpětné odkazy pro stránky se snažím získat u firem, s kterými Vinařství Hradil 

spolupracuje. Například společnosti poskytující technologii. Stránky jsem také 

registroval do různých katalogů na internetu, nejznámější z nich jsou katalogy Seznam a 

Centrum. Stránky jsem také zaregistroval na stránkách Sklepy Moravy. 



51 

 

Další možností je zakoupení zpětných odkazů z některých z frekventovaných 

stránek. Vzhledem k omezenému rozpočtu jsem tuto možnost nevyužil. 

4.4 Validita stránky 

Všechny součásti vytvořených stránek prošli validátory konsorcia W3C. 

4.5 Doména a webhosting 

Doména www.vinarstvihradil.cz byla zaregistrována u společnosti HOSTING90 

systems s.r.o. Důvod pro volbu této společnosti byl jasný - cena. Společnost poskytuje 

webhostingovou službu HOSTING90 Lite, která je zadarmo. Platí se pouze za registraci 

domény. Tato služba zajišťuje základní potřebné funkce a je velmi vhodná pro podobné 

začínající weby. Webhosting může být později snadno rozšířen na pokročilejší úroveň. 

 

Obrázek 13 - Nabízené služby Hosting90 Lite 

Zdroj: (21) 

4.6 Konečná podoba stránek 

Aby každému potencionálnímu zákazníku bylo ihned jasné, čím se firma 

zabývá, zvolil jsem grafickou podobu stránek v tématu výroby vína. Nenajdete zde 

žádné jednolité barevné pozadí, tak jako u většiny konkurenčních stránek. V designu 

jsem se, jak již bylo řečeno, snažil odlišit a zaujmout.  Proto jsem jako motiv pro 

„Menu“ a „Info o společnosti“ zvolil lahev s vínem přímo z výroby Vinařství Hradil.  

Jako pozadí pro „Obsah“ a „Hlavičku“ jsem zvolil pergamenový papír, aby byla 
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podpořena myšlenka tradice ve výrobě vína. Pozadí celé stránky, což je pohled do 

vinného sklepa dotváří celkový dojem. Vše jsem doplnil vhodnými doplňky, např. malé 

ikony hroznů u položek „Menu“. 

 

Obrázek 14 - Konečná podoba stránek 

Zdroj: Vlastní 

4.7 Ekonomické zhodnocení  

4.7.1 Náklady 

Z důvodu omezených finančních prostředků byla při tvorbě projektu neustálá 

snaha snížit výdaje.  Po dlouhém hledání byla nalezena zřejmě nejlevnější hostingová 

společnost na trhu, která doménu  .cz i s hostingem poskytuje za 348Kč.  

Za návrh a vytvoření stránek jsem si nenaúčtoval nic. Svou práci jsem bral jako 

ukázku svých schopností nebo také jakousi formu reklamy, která se dostane i mezi 

konkurenční společnosti a může mi přivést další zákazníky. 
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Celkové náklady společnosti jsou jen 348Kč což je opravdu velmi symbolická 

cena za pozitiva, které může webová prezentace přinést. 

4.7.2 Přínosy 

Protože společnost neměla dosud žádné stránky a tudíž žádnou prezentaci na 

webu, tak vytvoření stránek přináší z hlediska marketingu obrovské množství pozitiv. 

Proto zde uvedu jen ty, které jsou podle mého názoru nejdůležitější. 

Hlavní přínosy, které lze očekávat je zvýšení renomé firmy, zlepšení povědomí 

o společnosti, po produktech a v neposlední řadě také přivedení nových zákazníků.  

Z ekonomického hlediska se v nejbližší době neočekává nějaký náhlý nárůst 

prodejnosti. Spíše se dá očekávat, že vylepšení jména společnosti dovolí zvýšení cen 

produktů a tím také zvýšení výnosů společnosti. 
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5 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit internetové stránky pro firmu Vinařství 

Hradil. Hlavním úkolem těchto stránek bylo zviditelnit společnost na internetu, přivést 

nové zákazníky a v neposlední řadě také podpořit dobré jméno tohoto vinařství. 

Poněvadž aktualizace stránek nebude častá, tvořil jsem tránky statické. Jako jazyk pro 

tvorbu stránek jsem zvolil XHTML 1.0 strict podporovaný CSS. Mým úkolem bylo 

zaujmout uživatele a odlišit se od konkurenčních společností. Stránky přes svůj velký 

důraz na design nepostrádají přehlednost a funkčnost. Na všechny části stránek se lze 

dostat přímo pomocí odkazů v navigaci stránky.  Stránku lze bez problému zobrazit na 

většině dnes používaných počítačů.   

S Vinařstvím Hradil budu nadále spolupracovat, nejen jako správce webu, ale 

byl jsem také osloven na tvorbu informačního softwaru, který by měl pomoci při výrobě 

vína a jeho evidenci. Do vzdálenější budoucnosti je možná i přestavba těchto stránek a 

také případný projekt internetového obchodu. To vše bude záležet na prosperitě 

společnosti a její ochotě investovat do odvětví IT technologií. 
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Příloha 1. : Zdrojový kód CSS 

 

body { 

font-family:Garamond, Arial CE, sans-serif; 

background-image: url('sklep.jpg'); 

background-repeat: no-repeat; 

} 

 

 

 

h1 { 

    background-image: url('logo4.png'); 

    background-repeat: no-repeat; 

      text-decoration: none; 

        position: absolute; 

       width: 600px; 

        height: 200px; 

      left:335px; 

       right:65px;   

       top:1px; 

       font-size:1px; 

   } 

 

#fotogalerie { 

 text-align: center; 

 padding: 0 0px; 



 

 Position:absolute; 

   left:380px;  

right:300px; 

 top: 200px; 

} 

 

#fotogalerie #nahledy { 

 margin: 20px 0 0 0; 

} 

 

#fotogalerie .radek { 

 clear: both; 

} 

 

#fotogalerie .radek .nahl { 

 float: left; 

 width: 160px; 

 border: 1px solid; 

 margin: 0 20px; 

 background: #FFBD9D; 

 padding: 13px 10px; 

 text-align: center; 

} 

 

#fotogalerie #nahledy .radek .text { 

 text-align: center; 



 

 margin: 0; 

} 

 

#fotogalerie .cb { 

 clear: both; 

} 

 

#fotogalerie #strana { 

 text-align: center; 

} 

 

#fotogalerie #formulare { 

 margin: 0 auto; 

 width: 400px; 

} 

 

#fotogalerie form { 

 margin: 0; 

 padding: 0; 

 display: inline; 

} 

 

#fotogalerie input { 

 border: 1px solid black; 

 background: #ffbd9d; 

 color: black; 



 

 margin: 0; 

 padding: 10px; 

 width: 100px; 

} 

 

#fotogalerie #formulare #prev { 

 float: left; 

visibility:hidden; 

} 

 

#fotogalerie #formulare  #next { 

 float: right; 

visibility:hidden; 

} 

 

#fotogalerie #image { 

 background: #ffbd9d; 

 padding: 15px 10px; 

 text-align: center; 

 width: 470px; 

 border: 1px solid black; 

 margin: 20px auto; 

} 

 

#fotogalerie #image p { 

 margin: 0; 



 

 text-align: center; 

} 

 

#fotogalerie #image .text { 

 padding: 5px 0; 

 text-align: center; 

 margin: 10px 0; 

} 

 

#fotogalerie img { 

 border: 1px solid black; 

} 

 

#fotogalerie .sipky img { 

 border: 0; 

   vertical-align: middle; 

} 

 

#fotogalerie .sipky { 

   margin: 0 20px; 

} 

 

#content { 

             position: absolute; 

   width: 600px; 

   height: 650px; 



 

   left:330px; 

   right:300px; 

   top: 150px;  

   text-align: left; 

   padding: 15px;    

   line-height: 20px; 

   margin:5% 0% 0 0; 

   background-image: url('pozadi.png'); 

           background-repeat: no-repeat; 

     } 

 

 

#content H2 { 

 font-weight: bold; 

 font-size: 27px; 

 margin:35px 0 45px 0; 

 } 

 

#content h3 { 

font-weight: bold; 

 font-size: 27px; 

 margin:35px 100px 90px 80px; 

} 

 

#content h4 { 

 font-size: 20px; 



 

 margin:60px 100px 60px 80px; 

} 

 

#content h5 { 

 font-size: 20px; 

 font-style: italic; 

 margin:20px 100px 20px 80px; 

color:#663300; 

} 

 

#content h6 { 

 font-size: 15px; 

 margin:1px 200px 80px 80px; 

} 

 

 

#content p { 

 font-size: 15px; 

 margin:50px 100px 15px 80px; 

 font-weight: bold; 

} 

#kontakt {  

  margin:35px 30px 30px 70px 

 } 

 

 



 

#content dl dt { 

  font-size: 18px; 

  font-weight: bold; 

  position: relative; 

  margin:35px 80px 15px 0; 

 } 

#content dl dd { 

  font-size: 14px; 

  margin:10px; 

  position: relative; 

  left:5px; 

 } 

 

#content ul { 

  font-size: 25px; 

  margin:20px 30px 160px 70px; 

  position: relative; 

  left:5px; 

  font-weight: bold; 

line-height: 40px; 

 } 

 

#content dt { 

  font-size: 18px; 

  font-weight: bold; 

  position: relative; 



 

   

 } 

#content dd { 

  font-size: 14px; 

  font-weight: bold; 

  position: relative; 

   

 } 

 

 

#content a {  

  color:black; 

  text-decoration: none; 

  } 

 

#mail { 

                position: absolute; 

   width: auto; 

   text-align: left; 

   padding: 15px;    

   line-height: 8px; 

   margin:5px 50px 10px 50px; 

    

          } 

 

#mail  h2{font-weight: bold; 



 

 font-size: 18px; 

 margin:1px 10px 10px 5px; 

text-decoration:underline; 

} 

#menu { 

       position: absolute; 

       width: 270px; 

       height: 800px; 

       left:60px; 

       top: 30px; 

       color: #d2b48c; 

       font-style: italic; 

       font-size: 17px; 

       font-weight: bold; 

       background-repeat: no-repeat; 

       margin:0% 0% 0% 0; 

       background-image: URL('cervena.png'); 

      } 

 

#menu li { 

   list-style-image: URL('hrozen.gif'); 

   list-style-position: inside; 

   margin-bottom: 7px; 

  color: #d2b48c; 

   } 

#menu ul { 



 

  background-attachment: scroll; 

   margin: 140% 8% -25% 13%;   

color: #d2b48c  

  } 

#menu a:hover {  

        text-decoration: underline;  

       } 

 

#menu .deni li { 

  right: 1px; 

  position: relative; 

  font-weight: bold;  

        } 

 

#menu a { 

  text-decoration: none; 

  padding: 0 0px 0 0px; 

  margin: 25% 0 0 0;   

color: black; 

 } 

#menu2 { 

        position: absolute; 

           width: 270px; 

          height: 800px; 

       right:35px; 

          left:940px; 



 

          top: 30px; 

          color: #d2b48c; 

        font-style: italic; 

        font-size: 13px; 

        font-weight: bold; 

        background-repeat: no-repeat; 

        margin:0% 0% 0% 0%; 

        background-image: URL('bila.png'); 

             } 

 

#menu2 dl{ 

margin: 140% 17% -10% 20%;   

color:black; 

text-align: center; 

} 

 

#menu2 dt{ 

  font-size: 15px; 

 } 

#menu2 a { 

   text-decoration: none; 

   padding: 0 0px 0 0px; 

   margin: 25% 0 0 0;   

  color: black; 

font-size: 11px; 

 } 



 

Příloha 2. : Zdrojový kód XHTML úvodní stránky 

 

<?='<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>'?> 

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

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

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

<head> 

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

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

<meta name="description" content="Rodinné vinařství">  

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

<meta name="keywords"content="vinarstvi, vino, Hradil">  

 <title>Vinařství Hradil</title> 

 <style type="text/css"> 

  @import "itw1.css"; 

 </style> 

</head> 

<body> 

<div id="main"> 

 

<div id="head"> 

<h1><span></span></h1> 

</div> 

 

<div id="menu"> 

<ul class="deni"> 

<li><a href="Onas.php">O nás</a></li> 

<li><a href="vinohrady.php">Vinohrady</a></li> 

<li><a href="vina.php">Vína</a></li> 



 

<li><a href="mista.php">Prodejny</a></li> 

<li><a href="kontakt.php">Kontakty</a></li> 

<li><a href="fotogalerie.php?folder=./foto">Fotogalerie</a></li> 

</ul> 

</div> <!-- menu --> 

 

 

<div id="menu2"> 

 

 

<dl> 

<dt>Vinařství      Hradil</dt> 

<dt>Krumvíř 310</dd> 

<dt>622&nbsp;00</dd> 

<dd> </dd> 

<dd> </dd> 

<dt>E-mail: <a 

href="mailto:vinarstvihradil@centrum.cz">vinarstvihradil@centrum.cz</a></dt> 

<dt>Tel.: +420 54114-1145</dt> 

</dl> 

 

</div> <!-- menu2 --> 

 

 

<div id="content"> 

 

<h3>Vítejte na stránkách vinařství Hradil!</h3> 

 

<p> 



 

 

Naše rodinné vinařství existuje od roku 2004 a navázalo na rodinnou tradici. 

Vinařství obhospodařuje 2 ha vinic v nejlepších polohách obce Krumvíř. Naše oblast je jednou z 

nejslunnějších v celé republicem a proto je oprávněně nazýván KRAJEM BEZE STÍNU. Díky 
dostatku slunce a tepla mají hrozny vždy ty nejlepší podmínky pro dozrávání. Pro výrobu vín 
používáme pouze vlastní hrozny, u kterých máme zaručenou vysokou kvalitu díky odbornému 
řezu, nízké zátěži révových keřů. Veškerou naši produkci zpracováváme moderními a šetrnými 
metodami ve vlastním vinném sklepě. 

</p> 

<span style="position: absolute; top: 400px;left: 320px;"> <img src="./znak.png" title="" alt="" 

/></span> 

</div> <!-- content --> 

 

</div> <!-- main --> 

 

</body> 

</html> 


