
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 

ÚSTAV INFORMATIKY 

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 

DEPARTMENT OF INFORMATICS 

 

  

 

NÁVRH INTERNETOVÝCH STRÁNEK 

WEB PAGE DESIGN 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

BACHELOR´S THESIS 

AUTOR PRÁCE   DAVID KUKLÍNEK 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  doc. Ing. MILOŠ KOCH, CSc. 
SUPERVISOR 

BRNO 2010   



 

 



 

 



 

ANOTACE  

Předmětem bakalářské práce je realizace nové internetové stránky – grafická a funkční 

řešení, která bude v souladu s moderními trendy a standardy. Součástí práce je také 

zaměření se na SEO analýzu. Veškerá praktická část je zhotovena na základě 

teoretických poznatků a vlastních zkušeností. 

 

ANNOTATION  
 

The object of my bachelor´s thesis is realization of new web page – web page graphic 

and functional solution, which is going to be agreeable with modern trends and 

standards. Next part of the object is SEO analysis. Whole practical part is made on basis 

of theoretical pieces of knowledge and own experience.  
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1. ÚVOD 

Pro svou bakalářskou práci na téma „Návrh internetové stránky“ jsem na základě 

domluvy se společností Stavitelství LK, s.r.o. – stavební firma, získal podklady pro 

realizaci nové internetové prezentace pro tuto společnost.  

Společnost si nechala před třemi lety vytvořit internetové stránky. Během provozu této 

verze stránek získala společnost touto cestou velice málo zakázek, a proto se rozhodla, 

ţe je potřeba stránky inovovat a udělat je zajímavější a viditelnější. V současné době má 

tedy společnost internetové stránky, které jsou jiţ zastaralé a jejich podoba a funkčnost 

neodpovídá současným poţadavkům. Společnost poţaduje kromě změny designu, 

funkčnosti a obsahu, také zaměření se na moţnosti vyhledání stránky na internetu. 

V práci jsem se tak musel kromě samotné realizace internetové stránky zaměřit i na 

SEO analýzu, její aplikaci a obecně jsem se snaţil o zlepšení pozice stránky ve 

vyhledávačích. Samotná SEO analýza k tvorbě nové internetové stránky v současné 

době neodmyslitelně patří. 

Nejdůleţitější částí mé bakalářské práce je realizace internetových stránek (internetové 

prezentace), ve kterých budu vycházet jak z teoretických východisek, které jsou součástí 

této bakalářské práce (teorie obecně spjatá s internetem a především s tvorbou stránek – 

jazyky a metody), tak ze zkušeností z praxe. Tvorba internetové stránky zahrnuje celý 

průběh tvorby od prvotního grafického návrhu a kódování, přes samotnou analýzu a 

realizaci funkčního jádra, po aplikaci SEO analýzy. 
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2. CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem této bakalářské práce je zpracování nové internetové stránky pro společnost 

Stavitelství LK, s.r.o. na základě teoretických východisek a mých zkušeností 

z předchozí praxe s přihlédnutím na současné standardy a trendy ve vývoji 

internetových stránek. 

Pro zpracování jsem vyuţil pouze volně dostupných programů, ve kterých jsem 

postupně zpracoval grafický návrh stránek, nakódoval a naprogramoval obsah a na 

závěr jsem vyuţil i internetových nástrojů pro hodnocení realizované stránky z pohledu 

SEO. Do práce lze zahrnout i SEM ve formě PPC reklamy od společnosti Google. 
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3. TEORIE 

3.1. Internet 

Internet jak samo slovo napovídá, je integrovanou sítí propojující jednotlivé počítače po 

celém světě. Tím je propojeno mnoho úloţných prostor, které slouţí pro sdílení velkého 

mnoţství dat a informací, bez kterých se současný svět nedokáţe obejít. Kaţdodenně se 

Internet stává místem pro realizaci obchodu, je zdrojem pro relaxaci a zábavu, 

prostředkem komunikace, centrem vzdělávání se a pramenem dalších aktivit. To vše 

jsou kladné stránky Internetu, avšak skýtá také hrozby ve formě kriminality a 

zločinnosti. Jedná se především o poskytování a sdílení pirátského software, často 

řešeným problémem bývá také šíření dětské pornografie, návody na výrobu trhavin a 

jiné negativní aktivity, pro jejichţ šíření a dostupnost internet bohuţel nahrává. 

Internet je pohodlnou formou poskytování, získávání a předávání informací, je dostupný 

téměř kdekoliv 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, má přínos po ekonomické a sociální 

stránce. Svou pozici si internet ve světě vydobyl téměř za půl století vývoje a neustále 

se stává dostupnější, vyuţívanější a dochází ke zdokonalování jeho technického 

prostředí. 
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3.2. Historie Internetu 

Podmínky pro vznik internetu byly dány soutěţním tehdejšího SSSR a USA o prvenství 

v technickém pokroku v šedesátých letech 20. Století. V USA na popud vypuštění první 

sovětské druţice do vesmíru vznikla organizace ARPA (Advanced Reseach Projects 

Agency), která měla za úkol podporovat vývoj a výzkum nejnovějších vojenských 

technologií. Jedním z projektů této organizace, jehoţ cílem bylo propojení jednotlivých 

velitelských stanovišť, dalo roku 1969 základ jednotné síti, tzv. ARPANET, která 

zpočátku propojovala čtveřici superpočítačů tehdejší doby a později také slouţila pro 

komunikaci. Komunikaci mezi těmito počítač umoţňoval protokol NCP (Network 

Control Protocol). V roce 1972 se síť ARPANET rozdělila na dvě samostatné sítě 

ARPANET a Milnet pro vojenské účely (důleţité podotknout, ţe mezi těmito sítěmi 

bylo moţno komunikovat). V dalších letech vznikly díky úspěchu ARPANETu nové, 

oborově zaměřené sítě jako Usenet (1979) pro vědecké a výzkumné účely, Bitnet (1981) 

propojující americké střední a vysoké školy. Problém u nově vznikajících sítí byl ten, ţe 

mezi sebou vzájemně nedokázaly komunikovat vzhledem k různorodosti platforem 

počítačů, mezi kterými byla síť vytvořena. Tento nedostatek si tvůrci ARPNETu 

uvědomovali a vyvinuly v roce 1983 skupinu protokolů (architektura) TCP/IP, které 

měly tento nedostatek odbourat. Samotná funkčnost a vývoj TCP/IP je námětem 

následující kapitoly. 

Vznik této nové architektury, která nejdříve fungovala na platformách Unix, podpořila 

díky své oblíbenosti počet uţivatelů, kteří od té doby stále jen přibývali. ARPANET byl 

do roku 1986 sítí čítající aţ stovky uzlů, avšak v tomto roce nastal příchod nové sítě 

NSFNET (National Science Foundation Network) který roku 1990 nahradila 

ARPANET. Z NSFNET vyšla později (1991) síť NREN (National Research Education 

Network). Dnešní podoba internetu, která je zaloţená nejen na sdílení dat a komunikaci, 

ale zejména také na vyuţívání WWW (World Wide Web) stránek, vznikla v roce 1993. 

Od této doby se také všechny sítě (Bitnet, Usenet,…) sjednotily v jednu síť – Internet. 

Od propojení několika málo počítačů za účelem komunikace a sdílení dat, se síť stala 

také prostředkem pro sdílení informací prostřednictvím WWW jak v oblasti soukromé, 

tak komerční sféry. Počet uţivatelů vzrostl na miliardy, s různými obory zájmu a 

různými cíly. Velikost a rozmanitost internetu se stále vyvíjí.  
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3.3. Architektura TCP/IP 

Architektura TCP/IP je architekturou, která se v současné době vyuţívá pro 

komunikaci mezi jednotlivými počítači v soukromých sítích, ale i v internetu. Tato 

architektura vychází z referenčního modelu ISO/OSI. Nejniţší úrovní je vrstva 

síťového rozhraní, která určuje fyzické přenosové médium, kterým jsou jednotlivé 

hostitelské počítače propojeny (Ethernet, Token ring,…). Naopak nejvyšší vrstvou je 

aplikační vrstva, na které jsou provozovány jednotlivé sluţby – DNS, DHCP, FTP, 

HTTP, POP3, SMTP, IMAP a další.    

Obecně lze říci, ţe tato architektura prostřednictvím především IP (IPv4 a IPv6) 

protokolů směruje na základě IP adresy takzvané datagramy mezi jednotlivými 

uţivateli v síti. Tyto datagramy jsou kromě nositelů dalších informací, především 

nositeli dat.  
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3.4.  W3C – World Wide Web Consortium 

Podnětem pro zaloţení World Wide Web konsorcia byla nejednotnost jazyků, které 

slouţily pro vytváření internetových stránek. Původní autor HTTP protokolu, 

specifikátor HTML a URL, Tim Berners-Lee roku 1994 založil organizaci W3C. 

Tato organizace nemá ţádné hlavní sídlo, ale sdruţuje odborníky z institutu MIT 

v Cambridge (Massachusetts, USA), evropského výzkumného konsorcia ERCIM 

(Sophia-Antipolis, Francie) a univerzity Keio (Tokio). Dále tyto hlavní centrály 

spolupracují s dalšími 17 regiony po celém světě, které tlumočí výsledky organizace. 

Cílem této celosvětové organizace je vytváření webových standardů, protokolů, směrnic 

a pokynů. Zároveň se W3C zabývá organizací školení, vzděláváním v oblasti webu, 

tvorbou nástrojů pro vývojáře, jako je například validátor HTML a CSS kódu.  

Přínos W3C se projevuje zejména v jednotě pravidel, kterými se mohou řídit vývojáři 

software – tvůrci webových prohlíţečů a programátoři webových aplikací, kteří se snaţí 

docílit takzvané validity aplikací. 

3.4.1. Validita  

Validitu lze chápat jako jeden z hlavních pojmů, které se vybaví při vyslovení World 

Wide Web Consortium. Validitou rozumíme zpracování webové aplikace, které 

odpovídá standardům, které vydává konsorcium W3C (zdroj [27]). Projevem validity 

je tak určitá kompatibilita a zajištění stejné funkčnosti jednotlivých zařízení a aplikací. 

Validita je následně jednou z důleţitých součástí SEO o které píší více v kapitole 3.11., 

v této práci. Pohledy na validitu se různí, avšak je to doporučený standart, proto by se 

ho měli tvůrci internetových stránek a software drţet.  
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3.5. Tvorba internetových stránek 

3.5.1. Historie tvorby internetových stránek  

Dřívější podoba internetových prezentací byla jak po stránce vzhledu, tak funkčnosti a 

realizace odlišná od současných trendů. Tehdejší vývojáři se sice snaţili dosahovat 

současného vzhledu, avšak za cenu velkého mnoţství sloţitého kódu a byli omezeni 

z hlediska funkčnosti. Programátoři nevyuţívali oddělenosti vzhledu a obsahu, proto 

byla jakákoliv změna velice sloţitá a velikost stránek byla také větší. Za tehdejší 

standardy a trendy vytváření stránek se povaţovalo pouţívání rámů (iframe) a tabulek, 

průhledných GIF obrázků a jiných postupů, které jsou v současné době jiţ minulostí 

(alespoň co se týče vývoje. Stránky tvořené staršími technikami jsou na internetu stále). 

I přes tyto odlišnosti mají starší a nové techniky jednu věc společnou – HTML (jeho 

vývoj je popsán v kapitole 3.7.1).    

3.5.2. Postupy tvorby internetových stránek  

V první řadě při spolupráci mezi zadavatelem a zhotovitelem je důleţité stanovit 

požadavky ze strany zadavatele, které bývají ve většině případů upraveny 

zhotovitelem, který má v dané oblasti zkušenosti. Tato fáze bývá mnohdy zdlouhavá a 

vyţaduje pečlivou přípravu.   

Pokud se obě strany společně domluví, přichází na řadu návrh grafiky stránky. Grafik 

se můţe řídit přesnou představou zadavatele, předběţným mustrem (zákazník vyplní 

odpovědi na otázky, které mohou obsahovat informace o oblíbených barvách, stránkách, 

které se zadavateli libí apod.), nebo můţe grafik volně tvořit. 

Jakmile je grafický návrh hotový, přestoupí se na implementaci kódu - takzvaný 

layout, který je vytvořený za pomocí kostry kterou tvoří XHTML a CSS (kaskádové 

styly, popis CSS v jedné z dalších kapitol), případně pak implementace XSL šablony 

pro dynamické načítání obsahu.  

Po nakódování layoutu dochází k jeho „oživení“. Důleţité je rozlišit, zda zákazník 

poţaduje statické, nebo dynamické stránky. Funkčnost je pak zajištěna buď přímým 

odkazováním na soubory (hypertext), ve kterých je uloţen jak layout, tak obsah dané 

stránky, nebo například prostřednictvím propojení s databází přes systém MySQL (nebo 
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jiný databázový jazyk), zpracováním obsahu z databáze za pomocí PHP (nebo jiného 

programovacího jazyka) a vloţením do jiţ zmíněného layoutu. V současné době firmy 

vytvářejí i dynamické i statické stránky, avšak dynamická funkčnost v posledních letech 

převládá z důvodu rozmanitějších funkcí, jednodušší správy a lepší rozšiřitelností. 

Po konečných úpravách a odladění (odstranění chyb) internetové stránky většinou 

probíhá školení zadavatele se systémem a jeho moţnostmi. Během celého průběhu 

realizace dochází také k uzavírání smluv a na konci realizace k sepsání předávacího 

protokolu. 
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3.6. Vzhled stránky tvorba grafiky, layout a webdesign 

3.6.1. Layout  

Rozloţení jednotlivých logických prvků stránky (menu, hlavička, levý panel a podruţné 

moduly, patička…). Rozloţení lze docílit pomocí rámů (nepouţívané), tabulkového 

layoutu nebo DIVů a kaskádových stylů CSS. 

3.6.2. Webdesign  

Pojem vzniká propojením dvou slov web a design. Slovo web určuje, ţe tento design je 

směřován na internetové stránky a internetové aplikace a slovo design znamená „návrh, 

tvarování estetického produktu, obvykle prováděné na základě určité normy. Podléhá 

zároveň módě a mechanismům trhu“ (zdroj [4]). V procesu vytváření webdesignu se 

vyuţívá především grafických editorů, jazyka CSS a (X)HTML, popřípadě dalších 

technologií a software. Webdesign prochází cyklem od prvotní analýzy, přes návrh a 

jeho případné úpravy, po realizaci celého projektu.  

Webová grafika byla v počátcích tvorby internetových stránek pouze ojedinělým 

doplňkem. Postupem času se zejména kvůli vlivu marketingu stávala i na internetu 

podstatným prvkem a dalo by se říci, ţe v současné době je grafika stránky určitou 

formou reklamy a je na ni kladen velký důraz. Podle výzkumu z roku 2003, který 

provedla společnost STEM/MARK, zaujímá důležitost grafiky a layoutu 40% z celé 

stránky (zdroj [20]). Velký podíl má obsah stránky – 60-70% důleţitosti. 

Grafika je zpravidla prvním krokem při realizaci internetové stránky. Grafiku navrhuje 

grafik nejčastěji podle prvotních pokynů obchodního nebo projektového manaţera a 

zadavatele. Některé společnosti před vytvořením prvního grafického návrhu poskytují 

zadavatelům seznam otázek (preferované barvy/barvy loga, zaměření stránky…), které 

zadavatel vyplní, a na jejich základě posléze realizují první grafický návrh. V momentě, 

kdy jsou představy o zaměření webu, poskytované sluţbě a jiných aspektech ujasněny, 

je dobré všem těmto proměnným grafiku a layout také přizpůsobit.  

Grafické zpracování a posléze celý design (včetně obsahu) by měl být zpracován pro 

uţivatele, coţ znamená, ţe by stránka měla mít konzistentní, jednoduché a přehledné 

ztvárnění při zachování zajímavého vzhledu a informační hodnoty.  
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Důleţité je podotknout, ţe webovou grafiku nemůţe dělat kaţdý grafik. Existuje mnoho 

oblastí grafiky, z nichţ kaţdá má své specifika a webová grafika není výjimkou. 

Webový grafik zná webového uţivatele a ví, čím ho zaujmout. 
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3.7. Značkovací jazyk 

Značkovací jazyky přidávají prostřednictvím značek přidávaných do textu jeho 

význam nebo upravují jeho vzhled. Původ takovýchto jazyků je v tiskařství, kde se 

tyto jazyky pouţívaly pro formátování textu knih pro tisk (například text jazyk TeX). 

Značkovací jazyky předcházeli v oblasti vývoje internetových stránek jazyky 

programovací, které v zápětí internetovým stránkám umoţnily rozsáhlejší funkčnost. 

3.7.1. HTML / XHTML 

Jazyk HTML (Hyper Text Markup Language) vznikl na bázi jazyka SGML zároveň 

s World Wide Web a jeho autorem je, jak jsem jiţ zmínil v kapitole o konsorciu W3C - 

Tim Berners-Lee. Za pomocí tohoto jazyka vytváříme strukturu dokumentu – 

vkládáme titulky, nadpisy, odstavce, odkazy, obrázky, tabulky a jiné. Výsledný soubor 

má příponu .html nebo .htm. Jazyk HTML se vyvíjel od roku 1991. Od této doby byla 

snaha, aby byl tento jazyk postupně začleňován do standardů organizace W3C. Protoţe 

obsahoval jazyk HTML v základních verzích formátování a strukturu v jednom 

souboru, coţ bylo nepohodlné z hlediska změn v dokumentu, vzniklo ve verzi HTML 4 

oddělení struktury a formátování vzhledu. Od této doby se pouţívalo tedy kaskádových 

stylů CSS pro úpravu vzhledu a HTML 4 pro vytváření struktury dokumentu. Verze 

HTML 4.01 se stala poslední verzí aktualizace jazyka HTML.  

Posledním doporučovaným standardem je jazyk XHTML, který vznikl spojením 

jazyka XML a HTML. V jazyku HTML byly provedeny určité změny podle jazyka 

XML, jako je například povinnost ukončovat veškeré párové i nepárové tagy, všechny 

atributy musejí mít vyplněné hodnoty, vše se píše malými písmeny a další. Důleţité je, 

ţe některé značky byly zakázány (<b>) a byly nahrazeny za jiné (<strong>) Výhodou 

XHTML oproti HTML je rozšířená podpora u ostatního software a moţnost 

komunikace dvou aplikací nebo programů. XHTML je univerzálním jazykem, kterému 

tedy rozumí veškeré současné aplikace a tomuto jazyku zjevně patří budoucnost i přes 

připravované HTML 5, které se jiţ od roku 2004 vyvíjí. Jazyk XHTML v současnosti 

ve třech verzích – XHTML 1.0 Strict, XHTML 1.0 Transitional (menší nároky oproti 

verzi Strict) a XHTML 1.1. Po určitou dobu byla vyvíjena i verze XHTML 2.0, kterou 

mnozí uţivatelé povaţovali za nesmyslnou.  
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3.7.2. XML  

Jazyk XML (Extensible Markup Language) vznikl za účelem sdílení (elektronických) 

dat mezi jednotlivými programy. Předností tohoto jazyka je tedy moţnost zobrazení 

jednoho zdroje informací v různých formátech. Jeho výhodou je popis dat za pomocí 

vlastních značek, kterým však musí být posléze přidán význam a obsah musí být 

upraven za pomocí CSS stylů / XSLT. XML našlo zejména vyuţití při vytváření 

objednávek mezi dodavateli a odběrateli (nahrazení drahých EDI - Electronic Data 

Interchange aplikací) a při operacích s daty v databázích, kdy jsou data popsána pomocí 

XML. 
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3.8. Stylový jazyk 

Stylové jazyky výrazným způsobem upravují vzhled kaţdého dokumentu. Mohou měnit 

barvy jednotlivých prvků, velikosti, pozice, odsazení a podobně. Nejznámějšími 

stylovými jazyky jsou CSS a XSL. 

3.8.1. CSS 

CSS (Cascading Style Sheet) neboli kaskádové styly se pouţívají pro stylování 

jednotlivých prvků internetové stránky nezávisle na obsahu. Lze za jejich pomoci 

například nastavovat vlastnosti písma – barva, velikost, styl a jiné, velikost, dále lze 

upravovat barvy pozadí, vzhled odkazů, odsazení selektorů, velikosti takzvaných DIVů 

a jiné úpravy vlastností.  

Definice pravidel jsou obsaţeny v takzvaném stylesheetu. Zápis jazyka CSS je moţný 

třemi způsoby. Nastavení stylu je moţno přímo atributu ve struktuře HTML souboru 

(nepouţívá se podle nových standardů), v hlavičce HTML souboru, nebo jako externí 

soubor, který je do HTML souboru načten prostřednictvím linkovacího tagu. Takto 

vzniklý externí soubor má příponu „.css“. Zápis jazyka v se skládá vţdy ze selektoru -

identifikátoru/třídy/elementu, sloţených závorek ({}), vlastnosti a její hodnoty.  

Výhodou CSS je jiţ uvedené oddělení vzhledu od obsahu. Změna hodnoty nějaké 

vlastnosti se můţe projevit v několika HTML souborech, ve kterých je daný styl 

nalinkován, coţ je z hlediska časové úspory při úpravách vzhledu a přehlednosti kódu 

velkým pozitivním přínosem.  

Nevýhodou CSS je podpora v prohlížečích. Kaţdý prohlíţeč, ať uţ se jedná o Internet 

Explorer od Microsoftu, Mozzila Firefox nebo Opera (a jiné, Safari, Netscape,…), 

zobrazí internetovou stránku jinak, coţ vede k problémům při psaní kódu. Kód musí být 

psán pro všechny prohlíţeče tak, aby byl zachován stejný vzhled ve všech prohlíţečích.   

CSS prošel stejně jako jiné jazyky svým vývojem. Od verze CSS1 (1994), přes verzi 

CSS2 (1998) po současnou verzi CSS2.1 (2009). Ve vývoji je i novější verze CSS3. 

3.8.1. XSL, XSLT 

V XML dokumentu je potřeba jednotlivým znakům určit význam. K tomuto kroku 

vyuţíváme XSL (Extensible Style Sheet Language). Pokud pouţijeme XML dokument 
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a XSL šablonu jako vstup do tzv. transformátoru – XSLT, lze na výstupu této 

transformace získat data v potřebném formátu (jiné XML, HTML a jiné struktury). 

XSLT transformátor obsahuje pravidla pro zpracování dát a na výstupu nám můţe 

poskytnout jiţ hotový HTML dokument. 
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3.9. Programovací jazyk 

Programovací jazyk je jakýkoliv jazyk, který slouţí pro vytváření počítačových 

programů. Takový jazyk se skládá z předem definovaných příkazů, které programátor 

vyuţívá k algoritmizaci úlohy -> řešení takové úlohy. Při tvorbě internetových stránek 

programovací jazyky řeší problematiku dynamických stránek, kdy na základě ovládání 

aktivních prvků uţivatelem, dochází k přizpůsobování obsahu tomuto uţivateli. V praxi 

to můţe například vypadat tak, ţe na základě pokynu uţivatele se načtou data 

z databáze, upravena do šablony a odeslána do prohlíţeče zpět uţivateli.  

3.9.1. PHP 

Hypertext Preprocessor (původně Personal Home Page), byl po původních základních 

krocích v roce 1994 vydán roku 1995. Od té doby prošel několika verzemi po 

současnou verzi PHP5 (lepší podpora pro OOP) a připravuje se jiţ verze PHP6 (plná 

podpora Unicode). Jedná se o programovací jazyk, který je s jazykem ASP 

nejvyuţívanějšími jazyky pro tvorbu dynamických internetových stránek. Skript je 

prováděn na straně serveru, k uţivateli se dostává jiţ zpracovaný výsledek. 

3.9.2. JavaScript 

JavaScript je jazykem, který (například na rozdíl od PHP a ASP) pracuje na straně 

klienta. Z tohoto důvodu je dbán důraz na bezpečnost uţivatele (je například zakázána 

práce se soubory, aby nedocházelo k jejich zneuţívání). Na internetových stránkách se 

JavaScript pouţívá například pro kontrolu a úpravu formulářů, vytváření animací, 

Drag&Drop aplikací a je základním kamenem pro jazyk AJAX. 
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3.10. Databázový jazyk 

Databázové jazyky jsou jazyky, které slouţí pro práci s daty uvnitř databáze nebo pro 

práci s vnějším prostředím a databází. 

3.10.1. MySQL 

MySQL je jednoduchý databázový systém. Lze v něm vytvářet databáze a ukládat 

tabulky s daty. Pro práci s těmito databázemi, tabulkami a daty je vyuţíván jazyk 

MySQL, který vychází z jazyka SQL (Structured Query Language). Tento jazyk je také 

vyuţíván v PHP, kde má mimo jiných dotazovacích jazyků plnou podporu.  

Při tvorbě internetových stránek jej lze vyuţít například pro ukládání článků, poloţek 

menu a k ukládání přístupů k uţivatelským účtům. 

3.10.2. Ostatní programovací a databázové jazyky 

Kromě těchto zmíněných programovacích jazyků samozřejmě existují i další jazyky 

jako jiţ zmiňovaný ASP, který je podobný PHP a vyuţívá se pro vytváření 

interaktivních stránek.  

Pro operaci s databázemi se dále vyţívají architektury ODBC, Oracle, PostgreSQL 

zaloţené na SQL. Vyjmenoval jsem však ty nejvíce vyuţívané jazyky, na kterých jsou 

zpravidla postaveny i všechny volně dostupné Frameworky (podtrhují rozšířenost PHP). 
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3.11. Optimalizace webu a přístupnost 

3.11.1. Optimalizace webu - vzhled 

I přes navrţené standardy organizace W3C dochází ke špatnému zobrazení stránek 

v jednotlivých prohlíţečích. Kaţdý výrobce interpretuje zobrazení kaskádových 

stylů jinak. V případě IE od společnosti Microsoft se jedná o výrazné změny mezi 

verzemi prohlíţečů IE5-IE8. V posledních verzích se však zobrazení stylů ustálilo. 

Z důvodu jiné interpretace stylů – jiný vzhled stránky, je styly dobré ladit pro jednotlivé 

prohlíţeče a to buď podmíněnými komentáři v CSS, podmíněnými komentáři v HTML, 

nebo takzvanými hacky. V současné době je stále nejvyuţívanějším prohlíţečem 

prohlíţeč Internet Explorer, Firefox a na třetím místě Opera. V dřívějších letech byl také 

problém s rozlišením načítané stránky. Současně nejpouţívanějším rozlišením 

obrazovek je 1024x768 pixelů (zdroj [18]), které stačí pro komfortní zobrazení a proto 

jsou tomuto rozlišení stránky přizpůsobovány. 

 

Obrázek 1: Procentuální zastoupení vyhledávačů mezi uţivateli (zdroj [18]). 

3.11.2. Optimalizace webu – rychlost načítání 

I kdyţ je podle zdroje [18], průměrná rychlost připojení do internetové sítě 4,879Mbit/s 

(610kB/s dowload a 881kB/s upload z 3104 měření), je dobré optimalizovat web 

z pohledu rychlosti. Rychlost stránky je tím pomalejší, čím více dotazů do databáze 
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provádíme (na straně serveru), čím větší soubory načítáme a čím větší obrázky a grafiku 

zobrazujeme. Server můţe být také zahlcen velkým mnoţstvím uţivatelů, kteří si 

stránku prohlíţejí. Kaţdý uţivatel sebemenší zpomalení načítání povaţuje za 

nepohodlné, a proto bychom se těmto zpomalením měli vyhnout.  

3.11.3. Přístupnost 

Chtěl bych také podtrhnout podporu přístupnosti, která je často opomínána. Přístupnost 

je důleţitá zejména pro zrakově postižené lidi, ale nejen pro ně. Je důleţité stránky 

těmto lidem zpřístupnit a docílit záměru, který je uveden v předmluvě knihy Tvoříme 

přístupné webové stránky od pana Davida Špinara: 

 

„Objem informací na internetu neustále roste a k práci s moderními technologiemi se 

pomalu ale jistě odhodlává i veřejná správa. Za těchto okolností musí platit, že nikdo 

nesmí být v přístupu k informacím na internetu diskriminován.“ (zdroj [12]) 

 

Přístupnost – bezbariérovost, stav kdy nejsou uţivateli kladeny překáţky, je dána 

především strukturou kódu. Přístupnost je také podstatná pro lidi s malými 

zkušenostmi s internetem, kteří nemají zaţité postupy, dále pro lidi, kteří mají problémy 

po stránce jazykové vybavenosti a v neposlední řadě pro lidi s omezeným softwarovým 

a technickým vybavením. Podmínky přístupných stránek jsou sepsány na stránkách 

organizace W3C (http://www.w3.org/TR/WCAG10/) a jsou zveřejněný v první verzi. 

Přístupnost je tedy pro některé uţivatele internetu velice podstatnou vlastností a tvůrci 

by se jí měli snaţit dosahovat, avšak v některých případech můţe být na úkor vzhledu 

stránek.  

Například stránky veřejné správy musejí být bezbariérové a je tedy nutné v těchto 

případech dodrţovat standardy. 

  

http://www.w3.org/TR/WCAG10/
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3.12. SEM a SEO 

SEO a SEM jsou v současné době velice důleţité, podpůrné kameny internetových 

stránek. Jejich hlavním úkolem je stránku zviditelnit a přilákat na ní pomocí 

metodických a marketingových tahů nové zákazníky. 

3.12.1. Vyhledávače  

Vyhledávače lze rozdělit na dvě skupiny. První skupinou jsou katalogové vyhledávače 

pracující na principu ţádosti o přidání do seznamu stránek prostřednictvím člověka. 

Tato ţádost je následně většinou zpracována editorem nebo automaticky. Při 

vyhledávání v katalogu se pak katalog řídí třemi hlavními věcmi – titulkem stránky, 

popisem, a klíčovými slovy uvedenými v meta tagu. Druhou skupinou jsou fulltextové 

vyhledávače, které stránky takzvaně indexují (zavádějí do seznamu stránek) a na 

základě svého hodnocení je umísťují ve výpisu při hledání. Především tato skupina 

vyhledávačů nás zajímá z pohledu SEO analýzy.   

V současné době, kdy se na internetu nachází nepřeberné mnoţství internetových 

stránek, které lze počítat v řádech desítek milionů, není lehké zajistit, aby právě naše 

stránka byla na prvních (první) pozicích na vyhledávaná slova (keywords), jako je třeba 

„Google“, „finance“, apod. Čím obecnější slovo, nebo čím frekventovaněji pouţívané 

slovo volíme při vyhledávání, tím obtíţnější je získat první pozice ve vyhledávačích na 

základě daného vyhledávaného slova. Je to způsobeno tím, ţe například v případě 

vyhledávání slova „Google“, se toto slovo objevuje na statisících stránek a spousta 

stránek se tímto světoznámým gigantem ve svém obsahu zabývá. 

V současné době se tedy velice rozmohl pojmem SEO. Spousta lidí však ještě mnohdy 

netuší, co vlastně SEO znamená.  

SEO je zkratkou Search Engine Optimization, neboli optimalizace pro vyhledávače. 

Pod tímto spojením slov se skrývá metodika, která má za úkol konstruovat internetové 

stránky z hlediska formy, obsahu a mnoţství odkazů tak, aby jejich zařazení za pomocí 

automatických algoritmů vyhledávačů bylo lepší neţ zařazení konkurenčních stránek, 

neboli aby stránky byly upřednostněny před ostatními stránkami. Nejvýhodnější je 

samozřejmě první pozice ve vyhledávači. Podle studie Atlas DMT z roku 2005 znamená 

druhá pozice ve vyhledávači o 40% méně zákazníků oproti první pozici (zdroj [23]). 
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Umístění ve vyhledávači závisí na algoritmu, který hodnotí význam a relevantnost 

stránky. V případě Seznam.cz se pak jedná o bodové hodnocení (max. 100 bodů) 

prostřednictvím tzv. S-rank a Google.com vyuţívající PageRank (max. 10 bodů), 

kromě těchto hodnocení je zde například také JyxoRank, AlexaRank apod.  

3.12.2. SEO - metody a nástroje 

Optimalizace pro vyhledávače je tvořena dvěma skupinami podle interního a externího 

vlivu – On-Page a Off-Page faktory. Tyto faktory ovlivňují výpočet S-ranku, 

PageRanku a jiných. 

On-Page faktory jsou takové, které ovlivňují pozici stránky ve vyhledávači 

prostřednictvím vlastního kódu. Závisí hodně na programátorových zkušenostech, na 

zkušenostech SEO analytika apod. Mezi On-Page faktory patří struktura URL adresy 

stránky (snaha docílit tzv. SEO friendly URL, které jsou přívětivé jak pro prohlíţeče, 

tak pro uţivatele), titulek v hlavičce stránky – title, nadpisy h1-h6 (jako relevantní se 

udávají nadpisy po h3), vlastní text stránky (velmi velký význam), validita kódu a 

vnitřní odkazy stránky. 

 

Pokud web nebyl s ohledem na vyhledávače již vytvořen, s největší pravděpodobností 

bude optimalizace znamenat menší či větší zásahy do hotového webu, a náklady tak 

zbytečně porostou. V nejhorším možném případě vám specialista může doporučit nový 

web zcela zahodit a začít znovu od nuly. (zdroj [5]) 

 

Off-Page faktory jsou faktory, které nelze ovlivnit přímo na stránce. Nevlivnějším 

takovým faktorem je bez pochyby zpětný odkaz (backlink). Čím více odkazů na naši 

stránku vede a z čím lépe hodnocených stránek (PageRank,…) je na náš web 

odkazováno, tím lepší hodnocení naše stránka z hlediska Off-Page faktorů získá. Mezi 

další faktory patří vnitřní odkazování na webu (zanoření odkazu, jeho pozice na stránce 

apod.). 

Podle společnosti Adaptic závisí hodnocení stránky na Off-Page faktorech více neţ na 

On-Page faktorech z důvodu jejich horší ovlivnitelnosti (zdroj [13]).  

 

„Jen cílené návštěvníky lze změnit v zákazníky.“ (zdroj [13]) 
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SEO musí být prováděna cíleně a na základě znalosti strategie a cílů podniku. Musí 

být směřováno na cílové skupiny lidí a na cílené oblasti podnikání. 

Příkladem špatně optimalizované a necíleně tvořené SEO je například stránka 

zabývající se technikami při cvičení kliků, která bude mít vynikající SEO analýzu a 

našimi návštěvníky budou řekněme ve 40% lidé, kteří hledají slovo „kliky“ - kliky 

k jejich vstupním dveřím od domu. Nelze říct, ţe je naše SEO analýza provedena 

nejlépe. Takový člověk naši stránku zřejmě ihned opustí. 

Důleţité je si uvědomit, ţe můţete mít oslňující design, zvolen vhodný titulek, klíčová 

slova a kvalitní obsah stránky, ale pokud je nikdo neuvidí a budou se tyto stránky 

pohybovat na posledních pozicích ve vyhledávačích, postrádá taková stránka téměř svůj 

význam. 

Z předchozích odstavců je tedy zřejmé, ţe SEO je vlivným marketingovým nástrojem. 

Pokud je optimálně vyuţíváno a postaví se do cesty zákazníkům vyhledávajících na 

internetu různé sluţby a zboţí, znamená pro danou stránku, více přístupů a tím i 

potenciálně případné vyšší zisky. 

Je téměř nemyslitelné, ţe by takto mocný nástroj měl i své nevýhody, ale bohuţel je 

tomu tak. Přehnaně aplikované SEO můţe být nebezpečné po stránce tzv. SPAMU. 

Příkladem z historie můţe být kauza, kdy bylo moţné vyhledání člena jedné politické 

strany na základě vulgarismů, které byly zvoleny jako klíčová slova. 

3.12.3.  SEM 

SEM, neboli Search Engine Marketing (marketing ve vyhledávačích) zahrnuje 

internetové marketingové kampaně, které mají za úkol stejně jako SEO primárně 

přilákat nové zákazníky na stránky. Rozdíl mezi SEO a SEM je takový, ţe SEO 

znamená neustále stránku vylepšovat a aktualizovat, zatím co SEM záleţí na financích. 

Čím více peněz máme, tím důraznější SEM kampaně můţeme vyuţít a tím více 

zákazníků můţeme přilákat.  

SEM zahrnuje nejčastěji PPC (Pay Per Click) reklamu a jinou sponzorovanou reklamu 

odkazující na dané stránky. 
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3.13.  Copywriting – obsah internetové stránky 

Sestrojení bezproblémově funkční a dobře vzhlíţející stránky je jedna část úspěchu. Tu 

odvádí programátoři a kodéři. Kaţdá stránka by však měla plnit své poslání a tím je 

informovat uţivatele oné stránky o určité problematice, nebo tématu. Pokud chce 

provozovatel stránky dosahovat spokojených uţivatelů, měl by obsah (především text) 

stránky být sofistikovaný – srozumitelný, dobře čitelný, dosahovat určité výpovědní 

hodnoty apod. Takového obsahu se snaţí dosahovat copywriting. Copywriting je tedy 

profesí, s úkolem vytváření obsahu.  Poţadavky na copywritera – velká slovní zásoba, 

dobrá znalost jazyka, znalost problematiky o které copywriter píše, přehled o 

konkurenčních prostředích a o „vlastním prostředí“, vědomosti ohledně zvolení 

klíčových slov pro vyhledávače, dobrými předpoklady pro psaní dobrých textů a tvorbu 

„dobrého“ obsahu obecně, je také známost psychologie uţivatelů a marketingu. Veškeré 

tyto předpoklady vychází z materiálů společnosti H1 (zdroj [5])., a z knihy „Jak psát 

reklamní text“ od autorů Zdeňka Kříţka a Ivana Crha (zdroj [9]).  

Úspěšnost internetové stránky tedy závisí jak na funkčnosti a vzhledu, tak především na 

kvalitním obsahu, který jak tomu bývá, není často připravován s velkou pečlivostí. 
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3.14.  Analytické nástroje pro marketing a správu internetových 

stránek 

Analytické nástroje slouţí pro analýzu veličin spjatých s internetovými stránkami. 

Jedná se například o sledování přístupnosti, zhlédnutí a návštěvnosti, zdrojů provozu, 

chybových hlášení a jiných proměnných, které nám dávají přehled o provozu stránky. 

Tyto informace lze pak vyuţít pro marketing, k úpravám při SEO analýze, v oblasti 

technické správy stránek a v jiných odvětvích. 

V současné době je nevyuţívanějším nástrojem Google Analytics od společnosti 

Google. Analytics se hodí zejména pro sledování kampaní, počtu zhlédnutí/zobrazení 

stránek, sledování poměru stálých a nově příchozích návštěvníků, určení zdrojů odkud 

návštěvníci přišli, zadávaná klíčová slova. Speciálním prostředkem je také sledování 

aktivity na internetových obchodech. Lze například zaznamenávat údaje o celkovém 

výnosu, o průměrné velikosti objednávek v měně USD, návštěvy, které provedly nákup 

a jiné.   

Google Analytics je tedy spíše nástrojem pro manaţery a marketing, kteří se zabývají 

tím, které reklamní kampaně jsou nejúčinnější, na které skupiny návštěvníků se můţe 

společnost zaměřit, co jsou slabá hlediska internetové stránky, zda přicházející 

návštěvníci pouţívají i jiné národní jazyky, neţ ve kterých je stránka psána. 

Obrázek 2: Vzhled nástroje Google Analytics (zdroj [18]). 
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Nástroj Google Analytics pracuje na principu vloţení javascriptového kódu na konec 

titulní stránky, který je v účtu Google Analytics vygenerovaný při vytváření nového 

profilu ve stávajícím účtu. Tento kód následně odesílá informace pro aplikaci a ta je 

zpracovává. Pro moţnost práce s nástrojem Google Analytics je třeba mít vytvořený 

účet u společnosti Google (e-mailovou adresu, která slouţí jako přístup i do ostatních 

aplikací – Analytics, E-mail, YouTube, atp.) 

Dalšími nástroji jsou například internetové aplikace pro zjištění PageRanku, S-ranku, 

aplikace pro zjištění pozice ve vyhledávačích na zadaná klíčová slova, Google 

Webmaster Tools pro informování o chybových hlášeních (jako je například error 404, 

503 a jiné) a návrhy pro úpravu HTML kódu (duplicity v metatazích). 

Osobně vyuţívám nástroj Google Analytics pro zjišťování návštěvnosti stávající a 

realizované stránky, dále pro přehled zdrojů provozu, pouţívaných klíčových slov při 

vyhledávání a pro zjišťování průměrné doby strávené na stránce. Pro další správu 

stránek vyuţívám Webmaster Tools.  
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4. ANALÝZA 

4.1.  Analýza současného stavu 

4.1.1.  Internet a stavebnictví 

V současné době snad neexistuje odvětví, které by se neprezentovalo na internetu. 

Stavebnictví je odvětví, které obsahuje velké mnoţství firem, které bojují o své 

zákazníky. V posledních letech dochází ke sníţení poptávky po stavebních firmách, lidé 

nemají peníze aby „zbytečně“ rekonstruovali a stavěli, proto se stavební firmy snaţí 

získat zákazníky jak je to jen moţné. Problémy nenastávají uţ jen mimo sezónu – 

podzim aţ jaro, ale v současně době má většina firem problém i přes sezónní období. 

Důleţitost internetového marketingu (e-marketing - > SEM) potvrzují údaje Českého 

statistického úřadu z dubna roku 2004. Podle těchto údajů vyuţívá pro vyhledávání 

zboţí a sluţeb 55% populace (zdroj [17]) právě internet, proto je dobré se těmto lidem 

nabídnout touto cestou a věnovat jí patřičnou pozornost. 

Stavitelství LK, s.r.o. toho není výjimkou a proto se rozhodla modernizovat a 

aktualizovat své internetové stánky, aby přilákala nové zákazníky a získala nové 

zakázky.  

4.1.2.  O společnosti Stavitelství LK, s.r.o. 

Stavitelství LK, s.r.o. je společnost, která vznikla roku 2004 přechodem fyzické osoby 

na osobu právnickou. Společnost provádí stavební úpravy, opravy a menší výstavby 

v Brně a jeho blízkém okolí. Hlavní doménou společnosti jsou rekonstrukce bytových 

jader, kterých provádí ročně několik desítek. Firma má pouze jednoho stálého 

zaměstnance a jednoho jednatele, který je vlastníkem společnosti.   
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4.2. Současný stav prezentace společnosti   

Jak jsem jiţ avizoval v úvodu práce, společnost Stavitelství LK není spokojena s nynější 

podobou a funkčností své internetové stránky.  

Rozborem obsahu stránky jsem společně s vlastníkem společnosti došel k závěru, ţe ani 

obsah není aktuální a není optimálně zpracovaný.  

Stránka jednoduše nepůsobí věrohodně a nedokáţe oslovit zákazníka a to jak z pohledu 

obsahu tak grafiky. Tato tvrzení lze podtrhnout faktem, ţe podle analýzy 

prostřednictvím Google Analytics dochází k velké míře opuštění stránek a také ke 

krátkému setrvání návštěvníků na stránce.  

Současné vlastnosti stránek lze rozdělit na skupinu následujících kladů a záporů: 

 

Klady Zápory 

- Pozice ve vyhledávači Google.com 

(do 20. místa) na „stavební firma“ 

- Pozice ve vyhledávači Seznam.cz (do 

25. místa) na „stavební firma“ 

- Registrace v katalozích (přibliţně 20 

katalogů se stavební tématikou) 

- Ţádný firemní kód (neustálená podoba 

loga) 

- Málo zpětných odkazů 

- Nízká návštěvnost 

- Nevhodný vzhled (grafika) 

- Obsah stránek 

- Správa (absence administračního 

rozhraní) 

- Absence propagace 

- Nevalidní kód 

- Free hosting s výpadky a ţádnou 

technickou podporou (www.pipni.cz) 

 

Z analýzy firemní internetové stránky vyplývá, ţe převaţují zápory, které chce 

společnost odstranit. Tyto zápory se tedy vztahují ke zmiňované neoptimální 

funkčnosti, nedostatečného a neaktuálního obsahu a špatného vzhledu.  

Před započetím spolupráce na mé bakalářské prácí se společností Stavitelství LK došlo 

k opatřením, jejichţ cílem byla snaha zacílit na zákazníky prostřednictvím vhodnějších 

klíčových slov a posléze snaha dostat stránku na přední pozice ve vyhledávačích, avšak 

tato opatření neměla příliš úspěch (z pohledu návštěvnosti a mnoţství odezvy 

zákazníků). Obsah stránek závisí především na vlastní aktivitě společnosti, avšak je 
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potřeba dobrého postupu při tvorbě textů (tzv. copywriting) z hlediska hustoty 

klíčových slov v textu, které mohou stránku ve vyhledávačích vyzvednout v 

relevantnosti odkazu a z hlediska dobré čitelnosti pro uţivatele. Lepší pozici ve 

vyhledávači pomůţe také změna HTML a CSS kódů, tak aby byly tyto kódy validní.  

Níţe je obrázek současné podoby stránek (s vloţeným novým logem). Stránky jsou 

nevýrazné a nepůsobí příliš věrohodně. Je zapotřebí vytvořit charakterističtější a 

zajímavější design. 

 

Obrázek 3: Původní vzhled internetové stránky společnosti. 

4.2.1. Cíle a požadavky na zlepšení 

- Zlepšení pozice především ve vyhledávačích Seznam.cz a Google.com 

(dlouhodobější hledisko) => noví zákazníci 

- Změna designu 

- Více zpětných odkazů (katalogy) 

- Zvýšení návštěvnosti 

- Administrační rozhraní 

- Zkvalitnění obsahu 
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- Podpora při zavádění marketingové strategie (prezentace pomocí PPC reklam a 

budování backlinků) 

- Validita kódu 

- Změna hostingu 

 

Lepší pozici ve vyhledávačích by mělo napomoct registrování stránek do více katalogů, 

lepší obsah, který bude optimalizován na určitá klíčová slova a do jisté míry i validita 

kódu.  

Pro další zvýšení návštěvnosti internetové stránky jsem doporučil společnosti investovat 

do PPC (pay per click) reklamy. Dalším doporučením bylo zařazení společnosti do 

některého z placených programů na serveru firmy.cz, který je v provozu pod správou 

společnosti Seznam. Vyšší pozice a přísun nových potenciálních zákazníků by měl 

zmírnit dopad finanční krize v oboru podnikání společnosti Stavitelství LK – 

stavebnictví a vykompenzovat obecně sníţený zájem o výstavbu a rekonstrukce. 

Společnost si od nově vzniknuvší internetové stránky slibuje podporu primárního zájmu 

společnosti a to zvýšení zisku a počtu zakázek. Druhotný záměr je také dostat se do 

podvědomí zákazníkům a vytvořit si na trhu jméno. 

Součástí nové realizace je připravováno i administrační rozhraní pro editaci textů a 

aktualit (základ redakčního systému s vyuţitím WYSIWYG editoru), moţnost správy 

fotografií a souborů k článkům. 

Současný hosting u pipni.cz, který je zdarma a proto ne příliš kvalitní (výpadky, 

technická podpora, administrace) bude nahrazen hostingem u společnosti a-it.cz, mezi 

jejíţ přednosti patří zejména vynikající technická podpora a dostupnost. 
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5. NÁVRH 

5.1.  Programové vybavení 

Pro vytvoření grafického návrhu stránky jsem vyuţil 30 denní trial verze programu 

Adobe Photoshop CS3, protoţe jsem s ním měl jiţ zkušenosti z minulosti. Program je 

pro tvorbu grafiky internetové stránky vhodný, nabízí velké mnoţství nástrojů a efektů, 

s kterými je moţné pohodlně docílit poţadovaného výsledku. Nespornou výhodou je 

jeho intuitivní pouţívání. Vyuţil jsem také programu Color Cop, kterým je moţno 

snímat libovolné barvy na obrazovce (vyuţil jsem jej například při inspiraci na stránce 

http://www.templatemonster.com/ (zdroj [25]). 

Pro implementaci kódu a programování jsem opět vyuţil programu, se kterým jsem jiţ 

delší dobu pracoval – PS Pad 4.5.4. a jako virtuální server jsem pouţil program 

WampServer 2.0.  

 

 

 

http://www.templatemonster.com/
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5.2.  Grafický návrh stránek 

Podmínkou bylo zpracování v modro-bílé barvě, které jsou pro společnost do jisté míry 

charakteristické. Kromě samotného vzhledu stránky, bylo potřeba navrhnout i nové 

logo.  

Design stránky byl navrţen dle moderních trendů (obloučky, barvy, stínování, atd.) a 

konkurenčních webů pro jednoduchou zapamatovatelnost, avšak s ohledem na 

zachování jisté tváře společnosti. Grafická a konečná obsahová náplň, byla zvolena 

střídmě s ohledem na cílovou skupinu – zákazníci vyhledávající firmy na menší 

stavební práce. Příliš profesionální grafika a rozsah by mohly pro návštěvníky působit 

odrazujícím způsobem, nebo by mohl lákat zákazníky s vyššími poţadavky, kterým 

společnost nemůţe dostát.  

Navrţené logo jsem pouţil do hlavičky stránky, pod ní jsem vloţil horizontální menu. 

Obsahovou část tvoří slideshow s fotografiemi realizovaných zakázek, tři boxy se 

slogany, které mají za úkol návštěvníka podpořit při rozhodování se, proč si vybrat 

zrovna tuto firmu. Pod touto sekcí je část se samotným obsahem a napravo od ní panel 

s aktualitami a tipy. Celý design zakončuje jednoduché záhlaví. Na pozadí jsem pouţil 

decentního přechodu z šedé do bílé a černobílé fotografie související s tématem 

stavebnictví – obkladače. 

Samotný průběh návrhu trval několik hodin. K finální verzi jsem se dostal přes dvě 

verze, z nichţ jsme s majitelem společnosti jednu vybrali, a po konzultaci jsem ji 

upravil do konečného návrhu. S konečným návrhem designu byl majitel společnosti 

spokojen a bez připomínek souhlasil s jeho vyuţitím na stránku. Následující obrázek 

demonstruje podobu nově navrţeného designu.  
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Obrázek 4: Návrh nového vzhledu internetové stránky. 
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5.3.  Implementace grafiky – XHTML, CSS, XSL 

Grafický návrh byl v programu Adobe PS CS3 rozřezán na jednotlivé grafické části 

(logo, pozadí hlavičky, boxy na pravé straně, apod.). Tyto části jsem posléze opět sloţil 

dohromady za pomocí XHTML 1.0 Transitional s kódváním v UTF-8 a kaskádových 

stylů CSS2. Jakmile jsem měl základní tamplate stránky v kódu, upravil jsem jej 

v jazyce XSL. Výhodou XSL šablony je především to, ţe do jednotlivých částí lze 

z databáze vkládat obsah prostřednictvím XML, která jsou pak podle jednotlivých nodů 

vkládána do šablony. Obecnou výhodou XSL šablon je oddělení funkční a vzhledové 

části. V mém projektu je dynamicky načítané menu, tipy a aktuality a samozřejmě 

nejdůleţitější součást stránek – obsah (textový, ale i galerie a soubory k článkům).  

Součástí stránky je i tiskový kaskádový styl, který pro lepší tisk zobrazuje pouze logo 

společnosti a článek na stránce. HTML i CSS kód stránky je validní. CSS kódy které 

jsou součástí JavaScriptových knihoven jiţ validní nejsou (například atribut opacity ve 

SmoothGallery). 
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5.4.   Programová část 

V programové části zpracování stránek se zaměřím na samotné řešení funkčnosti 

stránky a na zvolenou architekturu. 

Společnost, pro kterou jsem stránku zpracoval, vyţadovala správu článků, galerií, 

aktualit a souborů k článkům. Pro oţivení stránky jsem doporučil náhodně načítané tipy 

pro rekonstrukce a výstavbu, které doplnily slideshow v prostřední části stránky. Tyto 

tipy, které budou obsahovat klíčová slova mohou pomoci i v umístění stránek ve 

vyhledávačích z důvodu jejich neustálé změny (ač malé), coţ například Googlebot bere 

v úvahu při ohodnocení stránky PageRankem. Jedná se tedy spíše o experimentální 

účel, který však nemůţe mít v případě neúspěchu negativní vliv na hodnocení stránky. 

Za podmínek, které mi společnost zadala, jsem musel vytvořit tzv. front-end 

(uţivatelská strana) a back-end (správa, administrace) části aplikace. Pro splnění těchto 

podmínek jsem se rozhodl postavit univerzálnější systém, který by umoţňoval 

jednoduchou rozšiřitelnost a popřípadě přenositelnost na jinou stránku.  

Vzhledem k tomu, ţe jsem jiţ několik měsíců pracoval s PHP, rozhodl jsem se jádro 

stránky postavit na PHP. Samotný PHP kód vyuţívá mimo jiné také volně dostupné 

knihovny pro úpravu obrázků – vytváření náhledů (thumbnails) a obecně úpravu 

velikosti zobrazovaných obrázků. Další vlastností této knihovny pro práci s obrázky je 

moţnost vkládání PNG obrázků jako vodotisku do fotografie. Další knihovna slouţí pro 

práci s XML daty (vytváření XML).  

Součástí stránek je také JavaScript. Javascriptové aplikace jsou zaloţeny na knihovně 

MooTools. S touto knihovnou byly ze začátku problémy, jelikoţ jsem vyuţíval i 

LightBox 2 galerie, která je postavena na knihovně JQuery. Zjistil jsem tedy, ţe tyto 

dvě knihovny společně nemohou pracovat (pokud nepracují v safe mode). Konečnou 

volbou byla tedy MooTools, na které je postavena Slideshow (nenašel jsem adekvátního 

zástupce pro knihovnu JQuery) a galerie – SlimBox. V administrátorské části jsem 

vyuţil na úpravu článků knihovny TinyMCE. JavaScript je také vyuţit pro upozornění 

při mazání poloţek jako jsou fotografie, články apod. Při vývoji Frameworku jsem 

zvaţoval, zda pouţívat JavaScript pro kontrolu úplností vyplnění formuláře, ale tuto 

funkčnost jsem přenechal na PHP kód.     

V několika málo předešlých odstavcích jsem shrnul jazyky, které jsem pro realizaci 

pouţil, je však důleţité vysvětlit určitou architekturu a logiku vytvořeného jádra 
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stránky. V základu je funkčnost inspirována modelem MVC – model, view, controller. 

Jedná se tedy o určité pohledy (vzhledy stránky), pro dané poţadavky (akce) plynoucí 

od uţivatele, oproti MVC modelu se však jedná o jednoduchou verzi. 
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5.5.  Databáze 

Pro ukládání dat vyuţívám běţné MySQL databáze a pro práci s daty jazyk MySQL. V 

databázi jsou tabulky uloţeny jako MyISAM ve znakové sadě UTF8.  

V databázi jsou postupně v jedenácti tabulkách uloţeny kategorie (sekce na stránce), 

články, galerie a cesty k obrázkům v galeriích, cesty k souborům, které lze přidat 

k článkům, záznamy pro moduly tipů a aktualit, nastavení zobrazení modulů aktualit a 

tipů a v poslední tabulce jsou informace o uţivatelích, kteří mají přístup do správy 

stránek. Tabulka article obsahuje články pro jednotlivé kategorie, které jsou uvedeny 

v tabulce category. Kaţdý článek můţe mít přiřazeny galerie a soubory (a související 

články), zároveň všechny galerie a soubory mohou být pro různé články, bylo proto 

nutné provést dekompozici a vznikly tak dekompoziční tabulky artcile_galery a 

article_file. Tabulka setmoduls slouţí pro nastavení zobrazení modulu novinek a tipů. 

Záznamy pro tyto moduly jsou uloţeny v tabulkách News a Tips. V tabulce users jsou 

uloţeny jiţ zmínění uţivatelé, kteří mají přístup do správy. 

5.5.1. Databázové schéma  

 

Obrázek 5: Databázové schéma Frameworku. 
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5.6. Adresářová struktura jádra a soubory 

 

Obrázek 6: Adresářová struktura Frameworku. 

 

Sloţka controller obsahuje jednotlivé controllery, přičemţ kaţdá sloţka controlleru 

obsahuje vţdy stejnojmenný php soubor jako je název controlleru. Tento soubor 

zajišťuje funkční část programu, v mém případě převáţně načte data z databáze a 

zpracuje je do XML podle poţadované akce (zobrazení, mazání, úprava, vkládání, 

apod.). Výsledná data jsou zobrazena v pohledu příslušejícího dané akci, který je uloţen 

ve sloţce views. 

V adresáři docs jsou uloţeny dokumenty, které jsou vloţeny na stránku 

administrátorem. Jedná se o galerie (galery) s obrázky, soubory ke staţení a vodoznaku, 

který je vkládán do fotek. Cesta k těmto souborům je načítána z databáze. 

Includes je sloţka obsahující knihovny, jako jsou třídy pro práci s XML a XSL, běţné 

vlastní php funkce a javasrciptové knihovny – Mootools, SmoothGallery, Slimbox, 

TinyMCE a nastavení pro připojeni k databázi. 

V následujících dvou sloţkách private a public je uloţena grafika veřejné a 

administrátorské sekce, kaskádové styly, obrázky do grafiky a základní XSL šablony. 

Sloţka tmp je sloţkou pro dočasné uchování souborů při jejich ukládání na stránku. Po 

nahrání souborů se soubor z této sloţky automaticky smaţe. 
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5.7.  Popis funkce internetové stránky 

5.7.1. Front-end  

Při první návštěvě stránky se načte soubor index.php, který zkontroluje poţadavky 

v URL adrese. Pokud tedy ţádný nepřijde (při první návštěvě ţádný), načte se defaultní 

stránka a obsah z databáze (index.php přesměruje klienta na controller article, kde jsou 

v rozhodovacím procesu načtena defaultní data pro akci show a pohled (XSL šablona 

show.xsl). Do šablony show.xsl jsou automaticky načteny i poloţky menu, tipů a 

aktualit. Pokud vše proběhne v pořádku, je stránka zobrazena pomocí funkce render na 

konci souboru index.php. 

Pokud si uţivatel vybere z poloţek v menu nějaký odkaz, načte se opět soubor 

index.php. Soubor htaccess s vyuţitím módu rewrite přepíše odkaz na tzv. URL 

friendly. V souboru index.php se podle názvu controlleru, na který odkazovala 

například poloţka menu, opět načte příslušný controller, případně je načtena jiná neţ 

defaultní akce. Obecně lze však říci, ţe na veřejné části se načítá pouze controller 

article, čili pouze zobrazení článků.  Více controllerů je v administrátorské sekci.  

V případě budoucího rozšíření jádra je moţné vytvořit samotný controller galerie, který 

bude zobrazovat veškeré galerie na stránce a obrázky v těchto galeriích.     

5.7.2. Back-end  

Pro správu neboli administraci stránky slouţí speciální sekce, která pro své přihlášení 

vyuţívá controlleru admin s akcí login. Přihlášení je provedeno na základě ověření 

loginu a hesla proti údajům (login a hashované heslo) uloţeným v databázi. Pokud je 

autorizace úspěšná, lze spravovat články, galerie, média (soubory), kategorie, aktuality, 

a tipy, které jsou postaveny na controllerech adminarticle, admingalery, adminmedia, 

admincategory, adminnews, admintips. Na následujícím obrázku je vzhled 

administrace. V hlavičce jsou informace o přihlášeném uţivateli – jméno, login a datum 

posledního přihlášení. Pod hlavičkou je jednoduché menu s moţností nastavení jiţ 

zmíněných článků, galerií atd. Pod menu se mění oblast s obsahem.   
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Obrázek 7: Přihlášení do administrace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Správa fotografií v galerii 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Správa článků. 
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Obrázek 10: Editace článku (pod článkem jsou sekce, titulek, název 

článku a jiné. Případné připojení galerie a souborů k článku). 
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5.8.  Hosting a doména 

5.8.1. Změna webhosting 

Vzhledem k dosavadnímu hostingu u společnosti pipni.cz, který byl nespolehlivý 

(špatná technická podpora a výpadky), jsem pro uloţení obsahu stránky hledal jinou 

alternativu. Ze zkušeností z dřívějších realizací jsem doporučil společnost A-IT.cz, která 

se vţdy projevila vstřícností a technickou podporou při zprovozňování webu na novém 

serveru a cenou srovnatelnou s konkurencí. Naměřená dostupnost serveru je průměru 

nad 99,9%. Protoţe tento poskytovatel hostingu není příliš známý, poskytuje 

individuálnější přístup a stará se o své zákazníky mnohdy lépe neţ jiní poskytovatelé. 

5.8.2. Doména 

Nová internetová stránka bude fungovat pod starou doménou www.stavebni-firma.net.  

http://www.stavebni-firma.net/
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5.9.  SEO, kroky pro zlepšení pozic ve vyhledávačích  

Optimalizaci stránky jsem zaměřil zejména na vyhledávače Google a Seznam, odkud 

návštěvníci dosud nejvíce stránky navštěvovali a odkud je také předpokládáno nejvíce 

přístupů. 

Pro docílení nejlepších pozic ve vyhledávačích jsem dosáhl validity stránek, jak jsem jiţ 

zmínil na začátku projektu. Jelikoţ jsou stránky načítány dynamicky, vyuţil jsem 

soubor htaccess pro vytvoření SEO freindly URL. V hlavičce stránky jsem za pomocí 

nástroje Keyword Tool od Google zvolil frekventovaná klíčová slova - keywords, 

vyplnil vhodně titulek - title a popis stránky - description. Důleţitou součástí bylo také 

sepsat nové texty do nových sekcí na stránce. 

Provedené kroky, kterými jsem se snaţil přispět ke zlepšení pozic se projeví po znovu-

indexování stránky. Nové indexování stránky proběhlo jiţ během kampaně a stránka si 

oproti předchozí pozici polepšila o čtyři místa ve vyhledávači Google. Na Seznam.cz si 

stránka polepšila zatím o jedno místo. Ze závěrečné domluvy se společností vyplývá, ţe 

pozice ve vyhledávačích budu nadále sledovat a budu se snaţit získat pozice na první 

stránce na serverech Google a Seznam.   

5.9.1. SEO-servis 

Celou prezentaci jsem analyzoval prostřednictvím stránky www.seo-servis.cz (zdroj 

[24]). Zde je několik nástrojů, které postupně analyzují zdrojový kód, klíčová slova, 

vyhledávače, sílu webu a zpětné odkazy. Pokud tyto testy mají dobrý výsledek, měl by 

mít web šanci obstát v konkurenci a být tak o krok blíţe prvním pozicím ve 

vyhledávačích. 

  

Analýza kódu 

Hodnocení: 97 % 

Chyba: Stránka podle nástroje obsahuje přímo v HTML kódu příliš mnoho 

zbytečného JavaScriptu kódu. 

 

 

 

http://www.seo-servis.cz/
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Klíčová slova 

Hodnocení: Nejčastější výskyt klíčových slov – rekonstrukce (7,27% a rank 56), 

rekonstrukce bytu (2,54%), stavební firma (1,81%, rank 38). 

 

Vyhledávače 

Hodnocení: Vytvořená stránka se propadla ze své pozice na klíčové slovo 

stavební firma na Google (ze 14. Na 18. pozici), na Seznamu povýšila o jedno 

místo (z 24. Pozice na 23. pozici) a na Bing se udrţela stále na 1. pozici. 

Neustálým prováděním úprav v oblasti SEO analýzy by mělo dojít naopak 

k postupu stránky na lepší pozice. Na klíčové slovo rekonstrukce bytu si stránka 

mírně polepšila.  

 

Síla webu 

Hodnocení: Web dosáhl síly pouze 40b. ze 100b (ve srovnání s konkurencí 

optimum kolem 50b.). Toto hodnocení z části vychází z předchozího hodnocení 

– pozice ve vyhledávačích. Důleţitou poloţkou při hodnocení síly webu je počet 

a relevantnost zpětných odkazů. Těch má společnost zatím malé mnoţství. 

 

Síla webu 

Hodnocení: Jak jsem jiţ uvedl, společnost má malé mnoţství zpětných odkazů 

Při analýze prostřednictvím SEO-servis.cz jsem vyuţil nabídky spřízněných  

stránek tohoto serveru na výměnu odkazů. 

5.9.2. SEM – search engine marketing 

V průběhu realizace projektu se naskytla příleţitost poskytnout firmě e-marketingovou 

kampaň v rámci nabídky Google AdWords Challenge, které jsem vyuţil. Sestavil jsem 

tým, který se podílel na kampani pro společnost Stavitelství LK a byl tak demonstrován 

vliv PPC reklamy pro vedení společnosti, která byla s touto kampaní spokojena a 

uvaţuje nad kaţdoročními předsezónními investicemi do této reklamy. Reklama firmě 

přinesla nové zákazníky a zakázky. 
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5.9.3. Marketing a e-marketing společnosti 

I kdyţ marketing společnosti nemá co do tématu této bakalářské práce nic společného, 

chtěl bych zdůraznit, ţe nově vzniklá internetová prezentace má za následek i rozhýbání 

marketingu ve společnosti. Společnost si při spolupráci na mé bakalářské práci 

uvědomila důleţitost firemního kódu a důleţitost nabízení se lidem na všech frontách. 

Logo, které jsem společnosti navrhl, bylo pouţito také jako logo na reklamu na 

automobily společnosti, společnost také zauvaţovala nad investicí do internetové a 

papírové reklamy. 
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5.10.  Zhodnocení  

5.10.1. Vytyčených cílů 

Pro zhodnocení, do jaké míry jsem dostál stanoveným cílům, jsem zvolil procentuální 

(přibliţné) vyjádření úspěšnosti. 

Cíl Hodnocení 

Zlepšení pozice  5% 

Změna designu 100% 

Více zpětných odkazů 10% 

Zvýšení návštěvnosti (PPC) 100% 

Zvýšení návštěvnosti (prozatímní vliv) 5% 

Administrační rozhraní 100% 

Zkvalitnění obsahu 80% 

Podpora při zavádění marketingové strategie 100% 

Validita kódu 100% 

Změna hostingu 100% 

 

Na zvýšení zpětných odkazů a zkvalitnění obsahu bych měl nadále spolupracovat se 

společností. Pokud tyto dva provedené kroky budou v budoucnu úspěšné, mělo by se 

dostavit i zlepšení pozic a návštěvnosti. 

5.10.2. Ekonomické zhodnocení práce 

Na realizaci internetové stránky společnost nemusela investovat ţádné finanční 

prostředky, vyjma uhrazení poplatků za roční hosting a poplatků za pronájem domény 

na jeden rok. Tyto poplatky činily dohromady 1500Kč (vč. DPH). Co se týče časových 

nákladů, s majitelem společnosti jsme měli přibliţně pět hodinových schůzek, na 

kterých jsme projednali otázky funkčnosti, vzhledu stránek a v závěru také obsah 

stránek. 

Pokud by společnost vyuţila alternativní varianty – realizace stránky od společnosti 

zabývající se tvorbou internetových aplikací, nebo realizací od fyzické osoby, měla by 

na výběr ze dvou variant. Krabicové řešení a řešení na míru. Pokud by se jednalo o 

první zmíněnou variantu, pohybovala by se její cena, při zachování funkcí, jaké má 

nová internetová stránka společnosti, okolo 5000Kč - 10 000Kč (fyzická osoba) nebo 10 

000Kč-15 000Kč (firma). V případě zakázky na mírů by se konečná cena pohybovala 
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okolo 15 000Kč. Stanovení těchto cen jsem vytvořil na základě průzkumu internetových 

stránek poskytovatelů tvorby internetových stránek. 

Pokud nepočítám čas stráveny programováním, kódováním a tvorbou grafiky, 

společnost ve výsledku získala stránky přibliţně v hodnotě 8 000Kč, hosting a doménu 

za 1500Kč, SEO analýzu v hodnotě 1500Kč a PPC reklamu v hodnotě USD $200 (při 

současném kurzu 20,20Kč – cca 4000Kč). Konečná cena stránky vychází na 9500Kč za 

její realizaci, reklama v hodnotě 4000Kč a roční provoz stránky na 1500Kč.  

Konečný přínos pro společnost je tedy velice kladný a to jak z pohledu realizace, která 

proběhla zdarma, tak z pohledu nových zákazníků, které společnosti přinesla PPC 

reklama.  
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6. ZÁVĚR 

Na základě realizace nového vzhledu a funkčnosti internetových stránek společnosti 

Stavitelství LK, s.r.o. a provedeném hodnocení náhodnými odborníky a běţnými 

uţivateli, lze říci, ţe vylepšení stránek proběhlo s úspěšností 80% oproti původnímu 

vzhledu.  

I kdyţ marketing společnosti nemá co do tématu této bakalářské práce nic společného, 

chtěl bych zdůraznit, ţe nově vzniklá internetová prezentace má za následek i 

zprovoznění základního marketingu ve společnosti. Společnost si při spolupráci na mé 

bakalářské práci uvědomila důleţitost firemního kódu a důleţitost nabízení se lidem na 

všech frontách. Logo, které jsem společnosti navrhl, bylo pouţito také jako logo na 

reklamu na automobily společnosti. Společnost také nyní zvaţuje nad investicí do 

internetové a papírové reklamy. 

V průběhu realizace stránky jsem společnost přesvědčil o důleţitosti reklamy a 

propagace všemi moţnými mediálními kanály. Zajištěná reklama od Google – 

AdWords firmě přinesla téměř desítky nových zákazníků, kteří měli zájem o 

rekonstrukce, ale i větší výstavby. Jak jsem jiţ zmínil, společnost uvaţuje kaţdoročně 

investovat do této reklamy a jsem si jist, ţe, společnosti tato reklama přinese zákazníky, 

kteří by zpětně tyto investice určitě zaplatili. Společnost je s tímto dosavadním 

výsledkem spokojena, avšak bude v budoucnu na zlepšení a udrţování stavu stránky 

stále pracovat za účelem dosahování lepšího jména a pozice na trhu. 

Se společnostní jsme se vzájemně dohodli na další spolupráci v oblasti správy 

internetové stránky, která je nutná a při pomoci v základním marketingu. 
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7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) – metoda pro vytváření interaktivních 

webových aplikací. Vznik roku 2005. 

ASP (Active Server Pages) – Objektově orientovaný programovací jazyk pracující na 

straně serveru. Autorem je společnost Microsoft. Nastupující verze - ASP.NET. 

ARPA (Advanced Reseach Projects Agency) -  organizace zaloţená americkou vládou 

ARPANET (Advanced Reseach Projects Agency Network) – počítačová síť zaloţená 

společností ARPA. Fungovala přibliţně od roku 1969 do roku 1990. 

CSS (Cascading Style Sheet) – jazyk pro stylizaci obsahu internetové stránky (textu, 

pozadí, apod.). 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)  - protokol z architektury TCP/IP. 

Protokol nastavuje parametry pro komunikaci mezi počítači v síti.    

DNS (Domain Name Server) – protokol architektury TCP/IP. Protokol má za úkol 

vzájemné převody doménových jmen a IP adres. 

ERCIM (European Research Consortium For Informatics and Mathematics) – 

Evropské společenství sdruţující evropské instituce, které se snaţí o vzájemnou 

spolupráci a vývoj v oblastí informatiky  a matematiky. ERCIM je součástí W3C. 

FTP (File Transfer Protocol) – protokol architektury TCP/IP zprostředkující přenos 

souborů mezi jednotlivými počítači v síti. 

HTML (HyperText Markup Language) – značkovací jazyk, který je jedním ze 

základních jazyků pro tvorbu internetových stránek. Vychází z jazyka SGML. 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - protokol architektury TCP/IP. Jeden 

z nejpouţívanějších protokolů. Slouţí pro přenos hypertextových dokumentů. 

IE (Internet Explorer) – internetový prohlíţeč od výrobce Microsoft. 

IMAP (Internet Message Access Protocol) - architektury TCP/IP. Protokol umoţňující 

vzdálený přístup pro práci s e-mailovou schránkou. 

IP (Internet Protocol) – jednoznačný identifikátor určující adresu počítače v 

počítačové síti. Podle počtu bitů adresy můţeme rozlišit i nové verze IPv4 a IPv6 

ISO/OSI (ISO/Open Systems Interconnection) – otevřený referenční model 

vypracovaný organizací ISO. Definuje základnu norem pro propojování jednotlivých 

systémů v počítačových sítích.  
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MIT (Massachusetts Institute of Technology) – soukromá univerzita v Cambridge, 

Massachusetts, zaloţená roku 1861, zabývající se vědeckým a technologickým 

výzkumem. 

MVC (Model-View-Controler) – architektura popisující model fungování softwarové 

aplikace. Model se skládá ze tří logických částí, které oddělují práci s daty, uţivatelské 

rozhraní a řídící logiku. 

MyISAM (My Indexed Sequential Access Method) – nejpouţívanější typ (formát) 

úloţiště dat v databázi. 

MySQL (My Structured Query Language) – modifikovaný, zjednodušený databázový 

jazyk zaloţený na jazyku SQL. Tvůrcem společnost MySQL AB 

NSFNET (National Science Foundation Network) – síť, která propojovala dílčí sítě 

ARPANET a rozšířila tak internetovou síť. Provozovala jí agentura NSF.  

ODBC (Open Database Connectivity) – databázový jazyk pro propojení klientské 

aplikace a databázového serveru.     

OOP (Objected Oriented Programming) – technika vývoje software, kdy jednotlivé 

objekty mají vlastní metody. 

PHP (Hypertext Preprocessor / Personal Home Page) – programovací jazyk pro 

vytváření dynamických internetových stránek. 

POP3 (Post Office Protocol version 3) – zprostředkovává stahování pošty ze serveru do 

poštovního klienta uţivatele.  

PPC (Pay Per Click) – reklama, která je zaloţená na placení za klinutí na reklamní 

odkaz (textový, nebo grafický), který je zobrazován na zadaná hledaná klíčová slova. 

SEM (Search Engine Marketing) – souhrn metod propagace pro zviditelnění stránek ve 

vyhledávačích. 

SEO (Search Engine Optimiziation) – proces a souhrn metod, které mají za úkol 

zviditelnit stránky v prohlíţečích (ovlivňují algoritmus prohlíţeče při hodnocení jejich 

relevantnosti). 

SGML (Standard Generalized Markup Language) – univerzální jazyk zahrnutý v ISO 

standardech. Slouţí pro definování dalších podmnoţin značkovacích jazyků (HTML, 

XML,..). 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – protokol spadající do architektury TCP/IP. 

Protokol slouţí pro přenos elektronické pošty mezi odesílatelem a příjemcem. 
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SPAM (převzatý název) – nevyţádaná pošta, nejčastěji s obchodním sdělením. Název 

vznikl přenesením názvu od amerického výrobce lunchmeatu, jehoţ reklama se za 2. 

Světové války stávala stále méně oblíbená.   

SQL (Structured Query Language) – standardizovaný jazyk pro práci s daty v relačních 

databázích. Původ v 70. letech.  

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – architektura, referenční 

model s protokoly, které zajišťují komunikaci mezi počítači v síti.  

TeX (τέχνη - umění) – sázecí program pouţívaný zejména pro informatiku, matiku a 

fyziku. 

URL (Uniform Resource Locator) – strukturovaný řetězec znaků, které identifikují 

zdroj informací na internetu.  

UTF-8 (Unicode Transformation Format - 8 bitů) – znaková sada, způsob kódování 

řetězců znaků Unicode/UCS do sekvencí bajtů. 

WWW (World Wide Web) – celosvětová síť, soustava propojení internetových 

hypertextových dokumentů. Dokumenty jsou adresovány prostřednictvím URL. 

WYSIWYG (What You See Is What You Get) – editory, které pracují na bázi zobrazení 

obsahu v HTML kódu tak, jak jsou zapsány – editor vkládá do textu HTML značky 

(odstavce, zvýraznění, apod.). 

W3C (World Wide Web Consortium) – mezinárodní organizace, cílem vytváření 

webových standardů, protokolů, směrnic a pokynů. W3C provádí také školení a 

vzděláváním se zaměřením na oblast webu. 

XHTML (Extensible Hypertext Markup „anguage) – značkovací jazyk vzniknuvší 

spojením jazyků HTML a XML.   

XML (Extensible Markup Language) – obecný značkovací jazyk, vycházející se starší 

verze SGML. Slouţí pro výměnu dat mezi různými aplikacemi. 

XSL (Extensible Stylesheet Language) – vzor pro zpracování (formát a vzhled) XML 

dokumentu. 

XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) – softwarový procesor pro 

zpracování XML dokumentů na základě XSL stylu. Výstupem můţe být různý typ 

dokumentu – jiné XML, HTML, aj. 
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