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Abstrakt finálního díla 

Bakalářská práce pojednává o návrhu řešení designu a struktury nových internetových 

stránek po předcházející analýze stávající webové prezentace. Obsahuje zhodnocení 

nedostatků a kladů stávajícího webu a návrh designu, funkcí, struktury kódu a obsahové 

struktury nových webových stránek pro možnost následné aplikace. 

Klí čová slova: WWW, web, internetové stránky, (X)HTML, CSS, PHP, Javaskript, 

SEO, databáze, SQL 

Abstract of final work                       

This bachelor`s thesis deals with web pages design and structure of new web pages after 

previous analysis of actual web pages. It includes at analysis of negatives and positives 

of the actual website and new web pages design, functions, design of code structure and 

content structure of new web pages with possibility of later application. 

Keywords: WWW, web, web pages, (X)HTML, CSS, PHP, Javascript, SEO, database, 

SQL 



Bibliografická citace  práce: 

ZEMÁNEK, L. Návrh internetových stránek. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta podnikatelská, 2008. 53 s. Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Miloš Koch, 

CSc. 



Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil 

autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským). 

V Brně  dne 28. května 2008 

---------------------------- 

Podpis 



Poděkování 

Tímto bych rád poděkoval panu doc. Ing. Miloši Kochovi, CSc., vedoucímu této 

bakalářské práce, za jeho přínosné připomínky, které pomohly zkvalitnit tuto práci. 



Obsah

1. ÚVOD..................................................................................................................... 11 

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE.......................................................... 12 

2.1 Strategie tvorby webu........................................................................................................... 12

2.2 Důležité aspekty pro tvorbu a analýzu................................................................................ 12

2.3 Nejdůležitější faktory ovliv ňující úspěšnost webu............................................................. 13

2.3.1 Kvalitní kód........................................................................................................................ 14

2.3.2 Kvalitní obsah .................................................................................................................... 14

2.3.3 Dobrá přístupnost .............................................................................................................. 14

2.3.4 Dobrá použitelnost............................................................................................................. 15

2.3.5 Pěkný vzhled....................................................................................................................... 16

2.3.6 Vysoká rychlost načítání .................................................................................................... 16

2.3.7 Efektivní způsob propagace ............................................................................................... 17

2.4 Optimalizace při tvorb ě webu.............................................................................................. 18

2.4.1 Optimalizace pro prohlížeče .............................................................................................. 18

2.4.2 Optimalizace pro efektivní zobrazení................................................................................. 19

2.4.3 Optimalizace pro vyhledávače (SEO) ................................................................................ 20

2.5 Technologie pro tvorbu webu (HTML, XHTML, XML, C SS, JavaSkript, PHP, SQL, 

MySQL) ................................................................................................................................. 21

2.5.1 HTML (HyperText Markup Language).............................................................................. 21

2.5.2 XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) .......................................................... 22

2.5.3 XML (eXtensible Markup Language)................................................................................. 23

2.5.4 CSS (Cascading Style Sheets) ............................................................................................ 23

2.5.5 JavaScript .......................................................................................................................... 24

2.5.6 PHP (původně Personal Home Page)................................................................................ 24

2.5.7 Rozdíl mezi JavaScriptem a PHP....................................................................................... 25

2.5.8 SQL, MySQL ...................................................................................................................... 25

3. ANALÝZA PROBLÉMU A SOU ČASNÉ SITUACE .......................................26 

3.1 Jazyk a formátování............................................................................................................. 26

3.2 Webdesign............................................................................................................................. 26

3.3 Databáze s PHP..................................................................................................................... 27

3.4 Rychlost načítání................................................................................................................... 28

3.5 Zobrazení............................................................................................................................... 28

3.6 Optimalizace pro prohlížeče ................................................................................................ 28

3.7 Optimalizace pro vyhledávače............................................................................................. 28



3.8 Optimalizace pro zvětšení textu........................................................................................... 29

3.9 Navigace................................................................................................................................. 29

3.10 Kniha návštěv........................................................................................................................ 29

3.11 Galerie.................................................................................................................................... 29

3.12 Náhled obrazů a jeho maximalizace.................................................................................... 30

3.13 Přístupnost ............................................................................................................................ 30

3.14 Použitelnost........................................................................................................................... 30

3.15 Jazyková verze...................................................................................................................... 31

4. VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ ............................................................................... 32 

4.1 Základní parametry webu.................................................................................................... 32

4.1.1 Obsah................................................................................................................................. 32

4.1.2 Přístupnost ......................................................................................................................... 32

4.1.3 Použitelnost........................................................................................................................ 32

4.1.4 Design ................................................................................................................................ 33

4.1.5 Layout webu....................................................................................................................... 34

4.1.6 Rychlost načítání................................................................................................................ 36

4.1.7 Optimalizace při tvorbě webu ............................................................................................ 36

4.1.8 Validita............................................................................................................................... 37

4.2 Databáze webu...................................................................................................................... 37

4.3 Základní procesy probíhající na webu................................................................................ 38

4.3.1 Registrace .......................................................................................................................... 38

4.3.2 Objednávka ........................................................................................................................ 39

4.3.3 Zasílání novinek................................................................................................................. 40

4.3.4 Přihlášení........................................................................................................................... 40

4.3.5 Odhlášení ........................................................................................................................... 41

4.4 Administrátorské rozhraní .................................................................................................. 41

4.4.1 Obrazy................................................................................................................................ 41

4.4.2 Objednávky ........................................................................................................................ 42

4.4.3 Novinky .............................................................................................................................. 43

4.4.4 Členové .............................................................................................................................. 43

4.4.5 Výstavy ............................................................................................................................... 44

4.4.6 Plenér................................................................................................................................. 44

4.4.7 Odkazy ............................................................................................................................... 44

4.4.8 Další možnosti.................................................................................................................... 44

4.5 Webhosting............................................................................................................................ 44

5. ZÁVĚR .................................................................................................................. 46 



ZDROJE LITERATURY............................................................................................. 47 

Knihy ... ................................................................................................................................................ 47

Časopisy............................................................................................................................................... 47

Internetové........................................................................................................................................... 48

Poznámky a materiály z přednášek, cvičení, konferencí, kurzů atd............................................... 48

SEZNAMY .................................................................................................................... 49 

Seznam grafů ....................................................................................................................................... 49

Seznam obrázků .................................................................................................................................. 50

Seznam použitých zkratek.................................................................................................................. 51

Seznam příloh...................................................................................................................................... 53



11

1. Úvod 

V poslední době, kdy se po celém světě stále více zvětšuje tendence 

podnikatelských subjektů snižovat náklady a zvyšovat výnosy, je o oblast internetových 

prezentací jako další z možností zvětšování zisků nebývalý zájem. Toto odvětví se 

od konce 90. let stále rozšiřuje a modernizuje. Vznikají nové technologie pro tvorbu 

a správu webových prezentací, ať už v oblasti nových jazyků, formátování a funkcí 

webu, tak v oblastech databází. 

V souvislosti s tímto rozvojem je potřeba udržovat vývoj v určitých mezích čili 

normalizovat nové typy kódů, jejich inovace, o což se stará konsorcium W3C. Také je 

kladen větší důraz na modernost designu webu, ale i na co největší automatizaci stránek 

pro snadnější údržbu. 

V mé bakalářské práci se pokusím navrhnout moderní, efektivní a ekonomicky 

výhodnou internetovou prezentaci s možností následné realizace. Pro tuto práci jsem se 

rozhodl z důvodu zastaralé a neefektivní stávající internetové prezentace, 

a také z důvodu osobního zájmu o tuto problematiku. Pokusím se navrhnout 

a vyprojektovat co nejefektivnější a nejekonomičtější řešení, které ušetří finanční 

prostředky a přinese větší ekonomický zisk z této oblasti. 

Cílem mojí práce je vytvořit nové kvalitní stránky pro mé rodiče, které se budou 

zabývat prezentací tvorby malířky a prodejem obrazů a budou splňovat dnešní 

standardy a požadavky zákazníků. Stávající webové stránky jsou umístěny na adrese 

http://www.sweb.cz/dagmarzemankova/index2.html. Při tvorbě budu klást důraz na to, 

aby byl web validní, sémantický, plně funkční, přehledný, uživatelsky přívětivý 

a v neposlední řadě moderní. 
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2. Teoretická východiska práce 

2.1 Strategie tvorby webu 

Před začátkem tvorby webové prezentace, by mělo být definované, kdo představuje 

uživatele internetu a za jakých okolností tento uživatel internet využívá. Na základě

těchto poznatků se může analyzovat nabídka konkrétních informací pro návštěvníka. 

Aby mělo vytváření webové prezentace smysl, je důležitá schopnost mít co nabídnout 

jako taková, a také významnost vstupu na internet ve smyslu pozitivních přínosů

pro provozovatele. 

Před samotnou tvorbou internetové prezentace je nutné dodržet následující 

strategické kroky (K07): 

- plánování webu 

- analýza návštěvníků ve smyslu potencionálních zákazníků

- analýza konkurence 

2.2 Důležité aspekty pro tvorbu a analýzu 

-   Zapojení příjemce sdělení 1)

Jedná se o počty reakcí internetových návštěvníků, ať už přímých vyhledáním 

internetové prezentace pomocí vyhledávače, přímým zadáním internetové adresy, 

pomocí katalogu firem umístěném na daném portálu (vyhledávači) nebo přesměrováním 

návštěvníka po jeho kliknutí na internetovou prezentaci apod. 

-   Bohatost média2)

Představuje informační kvalitu a podání prezentace v multimediální podobě, kde se 

vhodně kombinují nejrůznější prvky jako text, grafika, zvuky atd. Dnes se v internetové 

prezentaci používá stále více PHP, XHTML anebo flash technologie. 

-   Geografické pokrytí 3)

Internetové pokrytí je dá se říci celosvětové, a tak záleží jen na provozovateli webové 

prezentace, na které státy nebo národy se chce zaměřit, s čímž souvisí například zvolené 

jazykové verze webu. 

_____________ 
1), 2), 3) (K07) 
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-   Náklady na zasaženou jednotku4)

Jedná se o dílčí náklady prezentace na danou jednotku, které přímo souvisí 

s internetovou prezentací. 

-   Zacílení 5)

Dalším aspektem je zaměření na dané cílové skupiny, které se zanalyzují a následná 

propagace webu k nim. 

-   Sledování efektivity, flexibilita 6)

Technologie webu fungující na základě unikátních IP adres návštěvníků dokonale 

umožňují monitorovat efektivitu reklam umístěných na webu, návštěvnost samotné 

webové prezentace a do určité míry chování návštěvníka. 

Ve chvíli, kdy se stanoví předchozí strategické kroky, se již může přejít k fázi 

samotného vývoje. Již při požadavku na samotný vývoj by měl být tvůrce webu 

informován nebo se podílet už při analýze strategických kroků, aby byla zajištěna lepší 

efektivita a stanoven jasný cíl pro zadavatele tvorby webu (K07). 

2.3 Nejdůležitější faktory ovliv ňující úspěšnost webu 

Mezi faktory, které jsou rozhodující pro úspěšnost internetové prezentace, patří (K07): 

- kvalitní kód 

- kvalitní obsah 

- dobrá přístupnost 

- dobrá použitelnost 

- pěkný vzhled 

- vysoká rychlost načítání 

- efektivní způsob propagace 

Všechny tyto faktory musí fungovat jako celek, aby byla zajištěna úspěšnost, popřípadě

ziskovost webu. 

_______________ 
4), 5), 6) (K07) 
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2.3.1 Kvalitní kód 

Velice důležité je, aby kód webu splňoval požadované normy, které jsou stanoveny 

konsorciem W3C, tudíž, aby byl kód XHTML, CSS, popř. další nebo jiné používané 

technologie, u kterých stanovila normy organizace W3C, plně validní. 

 Dalším důležitým parametrem je struktura kódu, jednotlivé části by měly být 

vhodně uspořádané a oddělené, na začátku by mělo být záhlaví s nadpisem webu a 

nejdůležitějšími údaji (stručným a výstižným popisem), následně hlavní obsah 

s titulkem a až poté navigace, doplňující informace a zápatí. 

2.3.2 Kvalitní obsah 

Prezentované informace závisí samozřejmě na oboru podnikání, ale také na zvolené 

internetové strategii. Ovšem pro dodržení základních pravidel kvalitního obsahu je 

nutné dodržet: 

- výstižné nadpisy 

- stručnost a výstižnost sdělení 

- srozumitelnost 

- pravdivost 

- gramatickou správnost 

- přehlednost 

- aktuálnost 

2.3.3 Dobrá přístupnost 

 „P řístupný web můžeme definovat jako web, který mohou stejným způsobem vnímat 

návštěvníci bez ohledu na jejich dočasná či trvalá zdravotní omezení, technické 

vybavení, znalosti a dovednosti (K07, s. 42).“ 

 Při tvorbě webu je nutné zohlednit a přizpůsobit ho také pro hendikepované 

návštěvníky jako jsou například zrakově, sluchově, pohybově a jinak postižení 

návštěvníci, ale také vyhledávací roboti, pro které platí stejné omezení jako 

pro nevidomé. 

 Přístupnější web se může vytvořit například pomocí použití kaskádových stylů

a tudíž oddělení obsahové stránky webu od vizuální (tudíž formátování stránky), díky 

čemuž se také zjednoduší možnost obsahových úprav a správy internetové prezentace. 
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Přístupný web by měl být také přizpůsoben veškerým mobilním a jiným zařízením, 

aby se tak rovněž zvýšila návštěvnost webu (K07). 

Mezi přínosy přístupného webu patří: 

- zvýšení návštěvnosti 

- zvýšení efektivity 

- nárůst kladného ohlasu na obchodní jméno daného provozovatele stránek 

2.3.4 Dobrá použitelnost 

Tato vlastnost určuje, jakou dobu trvá uživateli zorientovat se na webu, aby ho byl 

schopen optimálně ovládat a používat.  

Mezi hlavní cíle použitelnosti webu patří: 

- rychlé pochopení webu (zorientování) uživatelem a schopnost ho používat 

- minimum uživatelsky závažných chyb a při jejím případném vzniku jejich 

rychlá náprava 

- příjemný zážitek uživatele z používání stránek 

- zapamatování si struktury a ovládání webu uživatelem a při jeho navštívení 

rychlá orientace 

Mezi další parametry dobré použitelnosti patří informační architektura, již můžeme 

rozčlenit na: 

- škálovatelnost (schopnost flexibilně rozdělit své informace, aby se nezhoršila 

celková přehlednost stránek) 

- personalizaci (zosobnění nabídky služeb a výrobků pro daného návštěvníka) 

- přizpůsobitelnost (možnost přizpůsobení stránek vkusu návštěvníka) 

- dynamický obsah (obsah, který se přizpůsobuje v závislosti na typu návštěvníka, 

jelikož má každý návštěvník odlišné potřeby) 

Dále zde patří navigace, která by měla pomoci návštěvníkovi při orientaci na stránkách 

a určitým způsobem mu říci, kde se nachází, kde byl a kam může jít. Základními prvky 

kvalitní navigace jsou: 

- snadná pochopitelnost (použití správných, výstižných a srozumitelných výrazů) 
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- konzistence (neměnná struktura navigace při různém umístění na webu) 

- mapa webu (poskytující stručný přehled struktury stránek) 

- zvýraznění aktuálního umístění uživatele na webu pomocí aktivních položek 

navigace (například podsvětlení tlačítek, výraznější barvy textu apod.) 

- možnost zpětné vazby (zpětná reakce na uživatelovy požadavky) 

Jedna z možností navigace je také vyhledávání, které je vhodné především 

pro rozsáhlejší web a mělo by být umístěno na viditelném místě a vracet informace 

řazené podle jejich důležitosti a ne abecedy, zahrnující sémanticky důležité informace.  

Mezi nejčastější potíže použitelnosti webu patří (K07): 

- potíže s jeho uspořádáním 

- potíže se jmény, popisky a názvy jednotlivých oblastí 

- potíže s umístěním 

- potíže se seskupením 

- potíže s uspořádáním událostí 

2.3.5 Pěkný vzhled 

V dnešní době je důležité, aby byly internetové stránky designově pěkně zpracované, 

jelikož mnoho návštěvníků nevzhledné stránky odradí od dalšího setrvání na nich. Je 

vhodné používat sladěné barevné schéma, stínování, zakulacení prvků a další. Cílem 

designu stránek je: 

- zvýšit použitelnost stránek 

- umožnit návštěvníkovi lépe dosahovat jeho cílů

- zvýšit uživatelský zážitek z používání 

- budovat značku (image) na webu 

2.3.6 Vysoká rychlost načítání 

Vysoká rychlost loadingu (načítání) stránek je omezena především velikostí 

její grafické podoby, tudíž se musí zvolit vhodný kompromis mezi grafickým 

zpracováním a rychlostí. V dnešní době výrazně klesl počet připojení k internetu 

pomocí vytáčení přes pevnou linku pomocí modemu s rychlostí 55.6 kb/s

(viz. následující graf), takže se situace v oblasti grafických podob stránek mohla zlepšit. 
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Pro lepší načítání je také vhodné používat soubory kaskádových stylů CSS, 

které oddělují elementy grafického formátování od obsahové části, což také zlepšuje 

odezvu klient – server. 

Graf 1: Připojení domácností k internetu dle typu mezi lety 2006 a 2007 (I01) 

2.3.7 Efektivní způsob propagace 

Propagaci webu je možno provést několika způsoby, zejména formou (K07): 

- internetových katalogů (katalogů společností, podnikatelů atd. umístěných 

na stránkách vyhledávačů) 

- internetových vyhledávačů (SEM) 

- webových reklam (grafické nebo textové reklamy na jiných internetových 

stránkách) 

- e-mail marketingu (způsobu propagace, který využívá hromadného rozesílání

reklamních e-mailů) 

- spřízněných webů (internetových stránek, které poskytují odkazy na jiné) 

- odborných rad (poskytování odborných rad např. pomocí článků) 

- mimointernetové propagace (reklam v novinách, časopisech nebo například 

velkoplošných reklam) 

- virálního marketingu (reklamy, kterou rozšiřují zákazníci mezi sebou k novým 

potenciálním zákazníkům) 
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2.4 Optimalizace při tvorb ě webu 

Při samotné tvorbě webu je nutné klást důraz na všechny možné návštěvníky, 

kteří představují potenciální zákazníky. Z tohoto důvodu je nutné přizpůsobit web 

z několika hledisek, aby měli návštěvníci stejné možnosti bez ohledu na to, 

jaký používají hardware a software. Dále je nutné přizpůsobit internetové stránky také 

pro vyhledávání s cílem větší návštěvnosti. 

Mezi zásadní druhy patří zejména optimalizace pro: 

- prohlížeče 

- efektivní zobrazení 

- vyhledávače 

2.4.1 Optimalizace pro prohlížeče 

Při tvorbě webové prezentace je důležité klást důraz na optimalizaci zobrazení 

v požadovaných internetových prohlížečích. Jelikož je v pojetí vykreslování 

internetových stránek, především mezi prohlížeči s jádrem Gecko a Internet 

Explorerem, výrazný rozdíl, je potřeba webové stránky přizpůsobit také z tohoto 

ohledu. 

 Graf na následující straně ukazuje podíl používaných prohlížečů z analýzy 

na portálu www.toplist.cz ze dne 27.4.2008 na celkovém počtu 600 837 internetových 

stránek, kde je umístěno počítadlo návštěvnosti, při celkovém počtu 23 773 706 

návštěv. 

 Z grafu vyplývá, že významnou úlohu představují prohlížeče s jádrem Gecko, 

jež využívají prohlížeče Mozilla, dále Opera ve verzi 9.x a MS Internet Explorer 6 a 7. 

Správné vykreslení internetových stránek v těchto prohlížečích je nezbytné. 
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Podíl používaných prohlíže čů
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Graf 2: Podíl prohlížečů (I06) 

2.4.2 Optimalizace pro efektivní zobrazení 

Tato optimalizace spočívá především v určení ideálního kompromisu mezi efektivitou 

zobrazení a kvalitou webdesignu a jeho následné aplikaci. 

 Graf na další straně ukazuje podíl používaných rozlišení z analýzy na portálu 

www.toplist.cz ze dne 27.4.2008 na celkovém počtu internetových stránek 600837, 

kde je umístěno počítadlo návštěvnosti, při celkovém počtu návštěv 23773706. 

 Z grafu je vidět, že největší podíl představují rozlišení 1024 x 768, 1280 x 1024 

a 1280 x 800 pixelů, ostatní rozlišení nejsou zanedbatelné. Z této analýzy vyplývá 

především to, že web s pevnou šířkou má mnohem obtížnější optimální nastavení šířky 

pro významnou škálu návštěvníků, naproti tomu web s variabilní šířkou je mnohem 

flexibilnější a tudíž efektivnější, leč je částečně omezen webdesignem. 
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Podíl používaných rozlišení monitoru
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Graf 3: Podíl rozlišení monitorů (I06)

2.4.3 Optimalizace pro vyhledávače (SEO) 

SEO, ze zkratky Search Engine Optimization, představuje optimalizaci 

pro vyhledávače, jedná se o metodologii tvorby internetových stránek, jejíž účelem je 

co nejlepší umístění webu ve výsledcích hledání vyhledávačů a tímpádem větší počet 

potenciálních zákazníků (K07). 

 Jednotlivé vyhledávače používají svůj vlastní vyhledávací algoritmus. Tento 

algoritmus má za úkol vyhledat co nejkvalitnější stránky s obsahem, který uživatel 

požaduje, na základě jeho požadavku, kdy zadá do vyhledávače textový řetězec určitým 

způsobem. Výsledky vyhledávání by měly být pro uživatele přínosné. 

Pro tuto optimalizaci se využívá několika etických možností jako jsou: 

- kvalitní a unikátní obsah 

- používání meta tagů v hlavičce dokumentu především s parametry „description“ 

pro popis obsahu webu a „keywords“, kde jsou vypsána klíčová slova 

po předchozí analýze obsahu 

- použití správného titulku pro stránku v hlavičce dokumentu, který by měl 

vystihovat její obsah 
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- správné a výstižné používání doporučených značek jazyka HTML, 

popř. XHTML pro obsahovou část webu, např. značky <h1> až  <h6> 

pro nadpisy, <em> pro zdůraznění nebo <strong> pro silné zdůraznění 

- tvorba zpětných odkazů s daným výstižným popisem 

- krátká a neměnná internetová adresa (URL) 

2.5 Technologie pro tvorbu webu (HTML, XHTML, XML,

CSS, JavaSkript, PHP, SQL, MySQL) 

2.5.1 HTML (HyperText Markup Language) 

Je značkovací jazyk pro hypertext, tedy jedním z jazyků pro vytváření internetových 

stránek, který umožňuje publikaci dokumentů na internetu. Tento jazyk je strukturovaný 

a můžeme ho psát v jakémkoli textovém editoru. Pro efektní psaní HTML je dostupný 

freeware, např. PSpad editor. Značky jazyka jsou uzavřeny do hranatých závorek. 

Jazyk HTML se skládá z: 

- deklarace typu dokumentu (DTD) začínajícím direktivou !DOCTYPE, např.: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 

- obsahu kódu uzavřeného mezi tagy <HTML>  a </HTML> , který dále obsahuje: 

o hlavičku dokumentu uzavřenou mezi tagy <HEAD> a </HEAD>, 

která obsahuje meta tagy (základní data webu), title tag (titulek webu), 

link tagy pro připojení externích souborů k dokumentu a další 

o tělo dokumentu uzavřené mezi tagy <BODY> a </BODY>, 

které obsahuje veškerý obsah webu s danými obsahovými tagy, např. 

<H1>  pro hlavní nadpis, <P>  pro odstavec, <DIV>  pro blok atd. 

Tagy (značky) rozlišujeme na: 

- párové – skládají se z dvojice tagů, z počátečního (např. <H1>  - hlavní nadpis) 

a ukončovacího (např. </H1> ) 

- nepárové – skládají se pouze z jednoho tagu (např. <BR> - zalomení řádku) 
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Příklad základní struktury HTML kódu: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 

<HTML> 

  <HEAD> <!-- hlavička dokumentu --> 

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

  <TITLE>Titulek stránky</TITLE> 

  </HEAD> 

  <BODY> <!-- tělo dokumentu --> 

Obsah stránky 

  </BODY> 

</HTML> 

2.5.2 XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) 

Je značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových dokumentů v prostředí WWW 

standardizovaný konsorciem W3C. XHTML je nástupce jazyka HTML založený 

na XML. Oproti jazyku HTML se liší především ve způsobu zápisu značek, které se 

zapisují výhradně malými písmeny, a dále ve způsobu zápisu nepárových značek, 

které v sobě obsahují lomítko („/“). Styl zápisu nepárové značky vypadá například 

takto: <br /> . Mimojiné také například značka pro obrázek <img /> obsahuje povinný 

atribut „alt” pro popis obrázku sloužící pro nevidomé. 

Jazyk XHTML má tři následující verze typu dokumentu: 

- XHTML 1.0 strict  – jedná se o strikní (přísnou) formu jazyka, jež podporuje 

kaskádové styly, která zakazuje používat veškeré formátovací značky související 

s rozvržením dokumentu a oproti dále uvedeným jiným verzím zakazuje 

používat značky (I07; I08): 

o <basefont>, <font>, <s>, <strike>, <u> , <center>, <dir> , <menu>, 

<aplet>, <noframes>, <isframe>, <isindex>

a dále zakazuje používat atributy: 

o <a> , <area>, <base>, <link>  - target 
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o <body> - alink, background , bgcolor, link, text, vlink 

o <table>, <tr>   - bgcolor 

o <td> , <th>   - bgcolor, nowrap 

o <ul>  - type 

o <ol>  - type, start 

o <li>  - type, value 

o <br />  - clear 

o <hr />  - noshade 

o <img /> - border, name 

o <object> - border 

o <form> - name, target 

o <script> - language 

- XHTML 1.0 transitional  - jedná se o přechodnou formu jazyka, jež podporuje 

formátovací značky webu, které se používaly bez využití kaskádových stylů

- XHTML 1.0 frameset - obdoba verze transitional s tím, že podporuje i 

formátování stránky v rámech  

2.5.3 XML (eXtensible Markup Language) 

Dokument XML (rozšiřitelného značkovacího jazyka) představuje soubor nebo skupinu 

souborů, které obsahují značky. Způsob zápisu značek musí odpovídat pravidlům 

standardu XML a obvykle také typu dokumentu označovaném zkratkou DTD (K01). 

 XML narozdíl od HTML nemá své vlastní předdefinované značky, které by měl 

v sobě integrovány, pouze jsou definována pravidla pro jejich zápis.

2.5.4 CSS (Cascading Style Sheets)  

Česky „kaskádové styly“ nebo „soubory kaskádových stylů“ vznikly kolem roku 1997. 

Jedná se o soubor metod pro grafickou úpravu webových stránek. Kaskádové z toho 

důvodu, že se na sebe mohou vrstvit jednotlivé definice stylu a přitom platí právě ta 

poslední. 
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 Kaskádové styly umožňují oddělit ve značkovacím jazyku obsah od formátu. 

Do jazyka (X)HTML se načítají externě nebo mohou být inkludovány přímo v hlavičce 

dokumentu, umožňují větší přístupnost webu, jeho přehlednost, dynamičtější práci 

s webem, větší možnosti formátování, kratší dobu načítání webové stránky apod.

2.5.5 JavaScript 

JavaScript je objektově orientovaný skriptovací jazyk, který se používá zejména jako 

programovací jazyk pro internetové stránky a často se vkládá přímo do HTML kódu 

stránky nebo je možné ho v hlavičce stránky načíst externě. Většinou slouží k ovládání 

různých interaktivních prvků jako jsou např. tlačítka, textová políčka nebo různé 

animace a efekty obrázků (K11). 

Program v JavaScriptu se obvykle spouští až po stažení konkrétní webové 

stránky narozdíl od jiných programovacích jazyků (např. PHP nebo ASP), které se 

spouštějí na straně serveru ještě před stažením z Internetu. Z toho vyplývají jistá 

bezpečností omezení. Javascript např. nemůže pracovat se soubory, aby tím neohrozil 

soukromí uživatele. 

Javaskript umožňuje řídit vzhled a obsah zobrazovaného dokumentu, provádět 

matematické výpočty, částečně ovládat prohlížeč, ukládat a číst data na straně klienta 

pomocí cookies, ovládat formuláře a vytvořit interaktivní internetové stránky pomocí 

ovladačů událostí. 

Naproti tomu neumožňuje komunikaci se sítí, čtení nebo zápis na lokální disk, 

popř. server s výjimkou cookies, spouštění programů na klientském počítači apod. 

2.5.6 PHP (původně Personal Home Page) 

PHP je hypertextový preprocesor. Jedná se o skriptovací programovací jazyk, který je 

určený především pro programování dynamických internetových stránek. Nejčastěji se 

vnořuje přímo do struktury jazyka HTML, XHTML nebo WML pomocí zápisu značek 

„<?php“ a „?>“, mezi jež se vkládá zdrojový PHP kód, což je  výhodné pro tvorbu 

webových aplikací (K06). 

 PHP umožňuje komunikovat přímo s relační databází webu uloženou 

na databázovém serveru pomocí funkce „mysql_connect“ po ověření autentizačních 

údajů a přidávat, měnit, popř. v ní mazat určená data. 
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2.5.7 Rozdíl mezi JavaScriptem a PHP 

Zatímco javascript pracuje na straně klienta, PHP pracuje na straně serveru a až 

následné výsledky jeho činnosti jsou přenášeny k uživateli, z čehož plyne značné 

omezení pro javascript a naopak výhody pro PHP. 

2.5.8 SQL, MySQL 

SQL, z anglického Structured Query Language, je strukturovaný dotazovací jazyk, 

který se používá v souvislosti s relační databází (K06). 

Základní příkazy pro získání dat z databáze a jejich úpravy: 

- SELECT – příkaz pro výběr dat z databáze 

- INSERT – příkaz pro vkládání dat do databáze 

- UPDATE – příkaz pro úpravu dat (tabulek) v databázi 

- DELETE – příkaz pro mazání dat (tabulek) v databázi 

Příkazy pro definici objektů (tabulek, pohledů, spouští, indexů) v databázové struktuře: 

- CREATE – vytvoření nových objektů

- ALTER – úpravy v existujících objektech 

- DROP – mazání objektů

MySQL databázový systém, multiplatformní databáze, se kterou probíhá komunikace 

pomocí jazyka SQL. Díky tomu, že se jedná o volně šiřitelný software, má vysoký podíl 

na používaných databázích v současné době. Velmi používaná je kombinace MySQL, 

PHP a Apache jako základní software internetového serveru. 

MySQL bylo od počátku optimalizováno především na rychlost, má jen 

jednoduché způsoby zálohování, a dříve nepodporovalo pohledy, triggery a uložené 

procedury, které byly přidány až na popud tvůrců webu, kterým scházel (K06). 
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3. Analýza problému a současné situace 

3.1 Jazyk a formátování  

Stávající webová prezentace je vytvořena v jazyku HTML bez použití kaskádových 

stylů v zastaralém tabulkovém systému, který nenabízí dostatečnou flexibilitu. 

Díky formátování webu přímo v HTML je kód webu velice nepřehledný a nepřístupný. 

Absence použití kaskádových stylů omezuje možnost kvalitního a moderního 

webdesignu a využití silného potenciálu, jenž právě v kaskádových stylech tkví. 

 V dnešní době je také HTML sice funkční, leč na druhou stranu zastaralý 

značkovací jazyk, který neumožňuje vynikající přístupnost webu a další možnosti. 

3.2 Webdesign 

Design stávající internetové prezentace je také zastaralý a web z tohoto důvodu 

nepůsobí tak příjemně na návštěvníky (potenciální zákazníky). Není zde využito 

moderních technologií v oblasti grafických editorů, které jsou postrádány pro větší 

komfort návštěvníků. Chybí zde stínování, zakulacení, barevný soulad apod. 

 V dnešní době představuje moderní design webu jednu z rozhodujících úloh 

v přesvědčení potenciálního zákazníka o image poskytovatele nabízených produktů

a jejich kvalitě. 
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Obrázek 1: Původní řešení webových stránek

3.3 Databáze s PHP 

Ve stávajícím webu není integrováno PHP. Také je zde postrádána databáze, jež by 

obsahovala tabulky registrovaných uživatelů (zákazníků), produktů (obrazů) a jejich 

objednávek a další, z čehož by se za pomocí PHP získal přehled odběratelů produktů, 

přehled objednávek atd. S tímto souvisí to, že chybí registrační formulář, automatické 

posílání registračních údajů (loginu a hesla) na uživatelův e-mail, zasílání novinek apod. 

Díky absenci registrace tímpádem není možnost přihlášení uživatele (zákazníka) na 

internetové stránky a možnost stanovených výhod pro registrované. 

 Tato část je velice významná pro automatizaci nebo zjednodušení webu 

a možnost poměrně snadné administrátorské činnosti bez znalostí v oblasti tvorby webu.  
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3.4 Rychlost načítání 

Stávající webová prezentace není optimalizována také pro vysokou rychlost načítání. 

I když dnes se razantně zvýšil počet vysokorychlostních připojení domácností 

k internetu, není zde optimalizace na vysoké úrovni. Jednotlivé části webu jsou tvořeny 

celými obrázky, např. pro nadpis, celá tlačítka navigačního menu, pozadí galerie obrazů

atd., a přitom není stávající webdesign příliš moderní. 

 Rovněž implementace formátování stránky do kódů HTML nepůsobí příznivě

na rychlost načítání už jen z toho důvodu, že se načítá formátování na každé stránce 

zvlášť. 

3.5 Zobrazení 

Stávající web je vytvořen v tabulkovém systému a má variabilní šířku. Veškeré galerie 

obrazů nejsou díky umístění v buňkách tabulky flexibilní pro optimální využití plochy 

obrazovky při větším rozlišení než 1024 x 768 bodů, resp. při větší šířce obrazovky, 

tudíž méně efektivní pro uživatele s větším rozlišením monitoru. 

 Pozadí galerie obrazů je tvořeno obrázkem v rozlišení 1024 x 768 pixelů, 

čili není dimenzované zejména pro větší rozlišení obrazovky a ještě méně pro jiný 

poměr stran obrazovky než 4:3, což je dnes také omezující faktor při velkém využívání 

širokoúhlých obrazovek s poměrem šířky ku výšce 16:9. 

3.6 Optimalizace pro prohlížeče 

Dané internetové stránky jsou koncipovány pro funkčnost v nejpoužívanějších 

a zásadních prohlížečích. Galerie obrazů je vytvořena pomocí flash, což představuje 

omezení pro prohlížeče, které nemají nainstalovaný daný plug-in. 

 Celkově jsou stránky funkční ve všech významných prohlížečích a mají 

víceméně jejich podporu s výjimkou možné absence plug-inu pro flash technologii. 

3.7 Optimalizace pro vyhledávače 

Kvalitní SEO optimalizaci aktuální web postrádá, jakési základy zde jsou, ovšem 

v dnešní době je to nedostačující. Propagaci tvoří především internetové katalogy, 
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ve kterých je prezentace umístěna. Jedná se především o internetový vyhledávač

Seznam.cz. 

3.8 Optimalizace pro zvětšení textu 

Jedním z dalších parametrů pro optimalizaci internetových stránek a přizpůsobení 

různým druhům uživatelů je možnost zvětšení textu na stránkách jakožto dobře 

čitelného informačního toku. 

Stávající internetové stránky podporují zvětšování textu v podstatě jen 

v obsahové části. Nadpis webu a menu mají fixní rozměry, jelikož jsou tvořeny obrázky 

a návštěvníkům s horším zrakem tím pádem nemusí optimálně vyhovovat z důvodu 

absence zvětšení textu. 

3.9 Navigace 

Ve stávajícím navigačním menu, které je vytvořeno pomocí javaskriptu je navigace 

dobrá až na výjimku absence indikace aktuálního umístění návštěvníka na webu. 

3.10 Kniha návštěv 

Aktuální web obsahuje knihu návštěv, ovšem zprostředkovaně přes Blueboard.cz, který 

poskytuje tuto a další služby za reklamu jako propagaci svého jména. Celkově je kniha 

návštěv kvalitně provedená a propracovaná se širokou škálou doplňujících funkcí, data 

z ní jsou ukládána na server blueboard.cz. Nevýhodou je již zmíněná reklama za tuto 

poskytnutou službu. Vlastní kniha návštěv by působila lépe na návštěvníky webu a data 

z ní by byla ukládána do vlastní databáze na serveru. 

3.11 Galerie 

Nynější galerie je tvořena pomocí technologie flash s rozšiřující hudbou a dalšími 

funkcemi uživatelského rozhraní. Nevýhoda je v omezení této technologie, jelikož tuto 

rozšiřitelnou součást systému nemá každý. Flash v sobě skýtá vysoký potenciál, ovšem 

částečný omezující faktor tkví právě v omezení počtem uživatelů, kteří tuto technologii 

nemají nainstalovanou ve svém počítači. 
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 Další nevýhoda stávající galerie je v tom, že je uzpůsobena pro rozlišení 

1024 x 768 pixelů a internetové stránky mají variabilní šířku, což způsobuje to, 

že při širokoúhlém rozlišení obrazovky se pozadí galerie roztáhne do šířky a jako 

zdeformované nepůsobí příliš přívětivě. 

3.12 Náhled obrazů a jeho maximalizace 

Při kliknutí na náhled obrazu se otevře zvětšený obraz v novém okně s bílým pozadím, 

které zabírá celou obrazovku a působí to nevzhledně. Je zde vytvořena procedura 

v javaskriptu, která přizpůsobí velikost okna obrazu a vycentruje ho na střed obrazovky, 

ale funguje pouze v prohlížečích s jádrem Gecko, což je například Mozilla a Firefox. 

3.13 Přístupnost 

Stávající web má malou přístupnost, zejména jelikož nevyužívá kaskádové styly, a tudíž 

neumožňuje oddělení obsahu od formátování stránky, což je omezující faktor 

jak pro mobilní zařízení, tak například pro hlasové překladače pro nevidomé. Také tagy 

<IMG>  v aktuálním HTML kódu nemají parametr „alt“, který slouží právě pro hlasové 

překladače, které pomáhají nevidomým. 

3.14 Použitelnost 

Doba zorientování se uživatele na stránkách je poměrně krátká, z tohoto pohledu 

je web stručný, přehledný a jednoduchý na ovládání. Uživatel web rychle pochopí, 

aby ho mohl používat. Na stránkách nehrozí uživatelsky závažné chyby, jelikož se jedná 

o statické internetové stránky s výjimkou knihy návštěv. Web poskytuje návštěvníkovi 

příjemný zážitek z jeho užívání. Další podmínku, kterou stávající web splňuje je díky 

jeho jednoduchosti zapamatování si struktury a ovládání webu a při jeho navštívení 

rychlá orientace návštěvníka. 

 Na stávajících stránkách chybí mapa webu, v navigaci chybí zvýraznění 

aktuálního umístění uživatele na webu pomocí aktivních položek, jinak jsou zde použity 

správné, výstižné a srozumitelné výrazy, navigace je konzistentní a je zde možnost 

zpětné vazby. 
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3.15 Jazyková verze 

Nynější webové stránky jsou přizpůsobené češtině a pouze životopis je i v anglické 

a německé verzi. Pro možné potenciální zákazníky ze zahraničí web tvoří tím pádem 

velkou bariéru a minimalizuje možnost jejich oslovení nabízenými produkty (obrazy). 
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4. Vlastní návrh řešení 

4.1 Základní parametry webu 

Mezi základní parametry webu patří obsahové hledisko, hledisko přístupnosti, 

použitelnosti, designu, layoutu webu, rychlosti načítání, optimalizace webu a validita. 

Tyto parametry tvoří velký význam a mají velký vliv na celkovou úspěšnost webu, 

proto jsem na ně kladl velký důraz. 

4.1.1 Obsah 

V návrhu nových internetových stránek jsou použity výstižné a srozumitelné nadpisy, 

které vystihují příslušný obsah. Obsah webu je stručný, srozumitelný, chronologicky 

uspořádaný a v neposlední řadě gramaticky správný, přehledný a aktuální. 

4.1.2 Přístupnost 

Nový web je přístupný, jelikož ho mohou stejným způsobem vnímat návštěvníci 

bez ohledu na jejich zdravotní omezení, technické vybavení, znalosti a dovednosti. Je 

vytvořen pomocí kaskádových stylů, čímž se oddělil obsah od formátování stránky, 

což má spoustu výhod jako například rychlost načítání stránek a právě zmíněnou 

přístupnost pro nevidomé, což zahrnuje funkčně také vyhledávací roboty. Dále je zde 

využit v kódu XHTML povinný parametr „alt“, pomocí kterého je popsáno, co obsahuje 

příslušný obrázek.  

 Tento web by měl poskytnout zvýšení návštěvnosti a tudíž i větších 

ekonomických přínosů, zvýšení efektivity, a také by měl zapříčinit nárůst kladného 

ohlasu na jméno provozovatele. 

4.1.3 Použitelnost 

Nový návrh umožňuje rychle pochopit tyto internetové stránky. Návštěvník by měl 

z jeho užívání mít příjemný zážitek, dále jsou zde ošetřeny možnosti uživatelských chyb 

například pomocí funkce, která kontroluje nenulovou hodnotu vložených údajů

do formulářů nebo pomocí funkce, která částečně kontroluje správný formát vkládaných 
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údajů (dat) při odesílání na server, jako je například v položce e-mail kontrola, 

zda zadaný údaj obsahuje znak zavináče. 

 PHP funkce (viz. příloha č. 1) zkontroluje po odeslání požadavku pro posílání

novinek na zákazníkův e-mail, zda-li neobsahuje nepovolené znaky. Další podmínka, 

která musí být splněna, je neprázdný atribut e-mailu, a také podmínka, zda-li není 

zadaný e-mail již v databázi. Při nesplnění jakékoliv ze tří podmínek se vypíše hlášení 

o dané chybě. Jsou-li všechny podmínky splněny, e-mail je uložen do databáze a objeví 

se hlášení „E-mail pro odebírání novinek byl přidán“. 

Navigace v novém návrhu je konzistentní, ukazuje návštěvníkovi, pokud se 

nachází v některé části, kterou obsahuje hlavní menu, pomocí barevného zvýraznění, 

kde se právě nachází, což je pro dobrou přehlednost velice přínosné. Položky v menu 

jsou uspořádané, mají výstižné popisky, jsou optimálně seskupené. Také je 

implementována do nových stránek mapa webu v jeho zápatí. 

4.1.4 Design 

Nový design stránek využívá nejnovějších trendů ve webdesignové oblasti, je zde 

využito zaoblení některých částí, stránky jsou laděné do černé barvy, na které je využito 

přechodů a efektů odlesků. Písmo je tvořeno výrazně zelenou, popřípadě šedou 

nebo bílou barvou.  

 Vzhled nového webu můžete vidět na obrázku na následující straně. 
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Obrázek 2: Vzhled nového webu

4.1.5 Layout webu 

Celý web tvoří dva layouty vytvořené pomocí kaskádových stylů, jeden základní 

na úvodní stránce, který je složený ze tří sloupců metodou svatého grálu, a ostatní 

stránky tvoří jeho modifikace na dvousloupcový layout.  

Základní princip polohy sloupců je založen na umístění postranních sloupců

do okrajů prostředního sloupce, kdy má prostřední sloupec nadefinovánu vlastnost 

„padding-left“ pro umístění levého sloupce a „padding-right“ pro umístění pravého. 

Levý a pravý sloupec mají nadefinovánu šířku a poté vlastnost „margin-left“, 

popř. „margin-right“ s hodnotou -100%, tudíž se umístí do okrajů prostředního sloupce. 

Na následujícím obrázku můžete vidět rozvržení základního třísloupcového layoutu. 
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Obrázek 3: Znázornění základního layoutu webu 

Horní lišta napomáhá zejména grafickému designu a nemá konkrétní zásadní 

informační nebo jiný význam. 

Záhlaví webu je tvořeno třemi bloky, z nichž horní blok obsahuje odkazy 

„Registrace“ (popř. „Změna údajů“), „Jak nakupovat“ a odkazy ve formě obrázků

na dvě jazykové verze webu - primárně nastavenou češtinu nebo angličtinu. Prostřední 

(základní) blok záhlaví obsahuje hlavní nadpis s podnadpisem a spodní blok obsahuje 

údaj o přihlášení a možnost odhlásit se popř. přihlásit se. 

 Levý sloupec obsahuje navigační menu, které tvoří hlavní navigaci 

na internetových stránkách a jeho základní položky jsou „Online obchod“, „Úvod“, 

„Galerie obrazů“, „Životopis“, „Výstavy“, „Z plenéru“, „Kontakt“ a „Kniha návštěv“. 

Pravý sloupec obsahuje e-shop, ve kterém se automaticky mění obrazy 

při každém navštívení stránek nebo jejich aktualizaci, dále formulář s přihlašovacími 

údaji a tlačítkem pro potvrzení, kontaktní údaje a počítadlo návštěvnosti. 
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Prostřední sloupec obsahuje hlavní obsah internetových stránek, kde jsou 

nejrozsáhlejší a nejdůležitější informace pro návštěvníky (zákazníky). 

Zápatí obsahuje informace o autorských právech a odkazy „Administrace“ 

pro přesměrování na administrátorské rozhraní, „Mapa webu“ a „Nahoru“ pro přesun 

na začátek stránky. 

4.1.6 Rychlost načítání 

Nový návrh využívá moderní design, ale přesto neklade vysokou náročnost 

na downloadovou rychlost uživatele, jelikož je layout tvořený pomocí obrázků

o příslušné výšce, šířce jednoho pixelu, a poté se roztáhne po ose x. Layout obsahuje 

jako rozměrnější obrázky pouze obrázek mapy ve formátu JPG a dále pohyblivý 

obrázek motýla ve formátu GIF. Tyto možnosti představují kompromis mezi kvalitou 

webdesignu a rychlostí načítání. 

Díky využití těchto výše zmíněných možností a také kaskádových stylů je 

zaručena vysoká rychlost načítání stránek (odezvy klient - server), která není omezena 

právě velikostí její grafické podoby nebo formátováním stránek v každém kódu zvlášť. 

4.1.7 Optimalizace při tvorbě webu 

Při tvorbě nového webu  byl kladen důraz na všechny návštěvníky (potenciální 

zákazníky). Web je optimalizován z několika hledisek: 

- zobrazení stránek je otestováno a přizpůsobeno zejména pro prohlížeče s jádrem 

Gecko (Mozilla, Firefox), Opera 8, Opera 9, Internet Explorer 6 a Internet 

Explorer 7, které používá převážná většina lidí 

- efektivní zobrazení představuje variabilní šířka webu, která se přizpůsobí 

uživatelově rozlišení monitoru a informace na stránkách, např. obrazy v online 

obchodu umístěné v plovoucích blocích, se vyskládají vedle sebe na celou šířku, 

popř. do řádků prostředního obsahového sloupce layoutu pomocí stanovených 

rozměrů a vlastnosti „float“ 

- je optimalizován pro vyhledávače pomocí meta tagů, zejména „description“ 

s výstižným popisem stránek a „keywords“, který obsahuje klíčová slova webu 

pro vyhledávače (např. Dagmar Zemánková, ateliér, krajinomalby, olejomalby, 
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galerie), dále je zde použito výstižných titulků pomocí značky „title“, krátké 

neměnné internetové adresy, kvalitního obsahu atd. 

4.1.8 Validita 

Při tvorbě kódu webu byl kladen největší důraz právě na jeho validitu, jelikož tato 

vlastnost představuje nejdůležitější parametr webu, protože normovat je nutné. Hlavní 

stránka a všechny sekundární stránky jsou plně validní, aby byla zaručena plná 

funkčnost webu a splnění doporučených norem. 

4.2 Databáze webu 

Pro záznam důležitých údajů jako jsou data o registrovaných nebo neregistrovaných 

a jejich právech, údaje o objednávkách, informace o obrazech, zasílání aktualit, kniha 

návštěv návštěvnost, data o obrazech z plenéru apod. je použito následujícího 

databázového modelu, který je jednoduchý, leč dostačující pro správu webu, 

která umožňuje přehled objednávek, registrovaných a neregistrovaných, přehled o stavu 

obrazů a dalších údajů a jejich editaci, správu knihy návštěv, fotografií z plenéru 

a dalších. 

 Spojení s databází na serveru zajišťuje funkce v PHP pomocí základního příkazu 

„mysql_connect“ s parametry IP adresa serveru, přihlašovací jméno a heslo. Když není 

podmínka správnosti přihlašovacích údajů splněna, vypíše se v prohlížeči zpráva 

“Omlouváme se, ale nepodařilo se připojit k databázi.“, je-li naopak podmínka splněna, 

pomocí příkazu „mysql_select_db“ se vybere konkrétní databáze uložená na serveru 

a nastaví znaková sada na UTF-8, v opačném případě se vypíše zpráva „Omlouváme se, 

ale neexistuje potřebná databáze.“. 

Obrázek 4: Funkce pro připojení k databázi
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Obrázek 5: Databázový model webu – relační schéma 

4.3  Základní procesy probíhající na webu 

V novém návrhu internetových stránek je zahrnuta také automatizace procesů

a dynamika narozdíl od předešlého webu, který byl plně statický. Hlavní probíhající 

procesy představuje proces registrace, objednávky a zasílání novinek. 

4.3.1 Registrace 

Proces registrace uživatele (zákazníka) začíná po kliknutí na odkaz „Registrace“ 

v záhlaví webu nebo na odkaz v přihlašovací části, kde se může návštěvník dostat 

a nemusí mít potřebné přihlašovací údaje. Kliknutí na jeden z těchto odkazů ho 
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přesměruje na stránku s registračním formulářem. Při registraci uživatel zadává login, 

heslo, jméno, adresu, e-mail, telefon a v poslední řadě si zvolí, jestli chce zasílat 

novinky na svůj e-mail nebo ne. Po správném vyplnění může odeslat své osobní údaje 

na server, který uloží danou registraci do databáze do tabulky „registrovaní“, případný 

e-mail do tabulky „zasilani_aktualit“ a pošle mu potvrzovací zprávu s aktivačním 

odkazem na jeho e-mail, který zadal ve formuláři. Do doby, než uživatel na svém e-

mailovém učtu klikne na aktivační odkaz, se nemůže přihlásit zadanými přihlašovacími 

údaji na webu. Po kliknutí na aktivační odkaz se v databázi v tabulce „registrovani“ 

u jeho účtu změní hodnota atributu „potvrzeno“ z 0 na 1 a je mu to umožněno. 

Registrace je tímpádem dokončena. Po následném přihlášení se uživatelovy údaje 

načítají do potřebných formulářů, např. při objednávce obrazu nebo v knize návštěv. 

4.3.2 Objednávka 

Samozřejmým požadavkem je také vytvoření procesu objednávky. Tento proces začíná, 

když si zákazník vybere obraz v online obchodu, který není zadaný nebo prodaný, 

v tom případě má pod náhledem obrazu a jeho údaji o rozměru, technice a ceně odkaz 

„Objednávka“. Po kliknutí na odkaz je zákazník přesměrován na formulář s položkami 

název obrazu, osobní údaje, poznámky a typ odběru. 

 Na základě konkrétního identifikačního čísla obrazu v tabulce „obrazy“ se 

vyplní položka „název obrazu“ ve formuláři. 

 Je-li uživatel registrovaný a přihlášený, vedle názvu obrazu se vyplní také jeho 

osobní údaje a vyplnit už nemusí nic kromě volby typu odběru poštou / osobně

a dobrovolně volitelných poznámek k objednávce. 

 Je-li uživatel neregistrovaný nebo registrovaný a nepřihlášený, do formuláře 

objednávky konkrétního obrazu se mu načte pouze název obrazu a ostatní údaje musí 

vyplnit. 

 Po správném vyplnění položek a odeslání objednávky je objednávka uložena do 

databáze na serveru, v tabulce „obrazy“ se u příslušného obrazu změní hodnota atributu 

zadáno na hodnotu 1, do tabulky „objednavka“ a na e-mail provozovatele zaslán e-mail 

o objednávce – údajích o odběrateli a objednaném obraze a na e-mail objednavatele jsou 

zaslány údaje o objednávce. Je-li uživatel neregistrovaný, po odeslání objednávky se 

také jeho osobní údaje uloží do databáze do tabulky „neregistrovani“. 
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4.3.3 Zasílání novinek 

Tato služba je umožněna po vyplnění registračního formuláře, kde je možnost volby 

zasílání novinek na e-mail registrujícího se anebo pro návštěvníky webu, kteří se 

nechtějí registrovat, stačí vyplnit na úvodní stránce dole nad zápatím e-mail a kliknout 

na tlačítko odeslat. Tento údaj se taktéž přidá do databáze, konkrétně do tabulky 

„zasilani_aktualit“. 

4.3.4 Přihlášení 

Tento proces probíhá na základě funkce v PHP (viz. příloha č. 2) a proměnné „session“. 

Je-li uživatel registrovaný, vyplní formulář s přihlašovacím jménem a heslem, který se 

nachází na úvodní stránce, popř. odkaz na něj je umístěn na všech stránkách, a klikne 

na tlačítko pro přihlášení. Tyto údaje jsou následně porovnány s údaji v databázi 

na serveru a pokud neodpovídají, zobrazí se uživateli hlášení o špatných přihlašovacích 

údajích, odpovídají-li a uživatel při registraci potvrdil aktivační e-mail, podmínka 

ověření uživatele je splněna, a tudíž je přihlášen. Zároveň se po splnění podmínky 

načtou do paměti osobní údaje uživatele a jeho priorita pomocí SQL dotazu na základě

levého spojení tabulek, které vypadá následovně: 

Obrázek 6: SQL dotaz pro získání informací o registraci k přihlášení
  

Pokud je priorita uživatele rovna číslu 1, jedná se o zákazníka, který je 

po přihlášení přesměrován na úvodní stránku. Je-li priorita rovna číslu 2, jedná se 

o správce webu, který je po přihlášení automaticky přesměrován do administrátorského 

menu. 

        Zároveň je proměnná „session“ načítána z paměti do každé stránky webu a pokud 

se uživatel neodhlásí a přemístí na jiné internetové stránky, je stále uložena v paměti a 

při návratu zpět na tento web je uživatel stále přihlášen. 
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4.3.5 Odhlášení 

Uživatel může být odhlášen po kliknutí na odkaz „Odhlásit“ anebo vypne-li prohlížeč, 

jelikož se proměnná „session“ při zavření prohlížeče vymaže z jeho paměti a není 

možné její zpětné načtení bez nového přihlášení. 

4.4 Administrátorské rozhraní 

Nový web také zahrnuje intranet pro registrované s vyššími právy. Jedná se o rozhraní 

(jednodušší redakční systém), které umožňuje přidávat nové obrazy, provádět editaci 

stávajících, zaznamenávat plnění objednávek a zobrazovat jejich přehled, rozesílat 

novinky zvoleným resp. stanoveným uživatelům, přehled členů (registrovaných 

uživatelů nebo neregistrovaných, kteří si objednali obraz), editovat přehled výstav, 

editovat fotografie v plenéru anebo se připojit na konkrétní službu webhostingu 

(např. službu analýzy návštěvníků). 

Obrázek 7: Náhled na administrátorské menu

4.4.1 Obrazy 

V této položce je umožněno přidávat nové obrazy, kde se vyplní údaje o obraze a přidají 

dvě fotografie (zmenšený a zvětšený obraz). Poté stačí zvolit tlačítko „Nahrát“ a nový 

obraz se uloží do databáze a načte v online obchodu jako nový. 

 Dále je zde možnost editace stávajících obrazů v galerii, kde je možnost editovat 

údaje u obrazu, popř. zviditelnit / zneviditelnit obraz v online obchodu, není-li potřeba 

ho mazat, a také obraz smazat nebo měnit pořadí obrazu po jedné pozici nebo 

ve zvoleném pořadí, které se může navolit přímo v editaci obrazu. 
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Obrázek 8: Základní možnosti editace obrazů

4.4.2 Objednávky 

Pod touto částí administrátorské sekce se skrývá přehled objednávek, které zahrnuje 

číslo objednávky, název obrazu, datum objednávky, typ odběru, položku smazat 

objednávku, editovat stav objednávky a dále položku, která obsahuje informace 

o uživateli, obrazu a náhled na obraz. 

 V objednávkách je také možnost tiskové verze konkrétní zvolené objednávky. 

Obrázek 9: Náhled na seznam objednávek 
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Obrázek 10: Tisková verze konkrétní objednávky

4.4.3 Novinky 

Tato část zahrnuje seznam registrovaných nebo neregistrovaných, kteří chtějí zasílat 

novinky a u vybraných e-mailových kontaktů možnost poslat hromadný e-mail spolu 

s přílohou. 

4.4.4 Členové 

Tato položka skýtá přehled registrovaných členů (resp. neregistrovaných na základě

objednávky) a v seznamu je u jejich základních údajů také položka „potvrzeno“, která 

signalizuje, zda-li registrovaný potvrdil registraci nebo ne a také možnost 

registrovaného smazat. Při kliknutí na konkrétní uživatelovo jméno v seznamu se 

zobrazí o něm všechny údaje. 
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Obrázek 11: Náhled administrace členů

4.4.5 Výstavy 

V této části může administrátor přidávat do seznamu výstav informace o nových 

výstavách nebo mazat stávající výstavy. 

4.4.6 Plenér 

Tato sekce zahrnuje možnost přidávat nové fotografie do části webových stránek 

nazvané „Z plenéru“, kde je možnost uploadovat na server a web nové fotografie 

(náhledy a zvětšené fotografie) anebo smazat konkrétní fotografie z fotogalerie. 

4.4.7 Odkazy 

Zde se nachází odkazy na všechny služby webhostingu, kde se stačí poté jen zalogovat. 

4.4.8 Další možnosti 

S vyššími administrátorskými právy má administrátor také možnost mazat příspěvky 

v knize návštěv. 

4.5 Webhosting 

Jako hosting internetových stránek s poměrem služby/cena vyšlo výhodně hostování 

na serveru onebit.cz konkrétně se službou WEB-OPTIM, která zahrnuje 500MB místa 

na prezentaci, 200MB na databáze MySQL, 800MB na e-mail, datový tok 
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20 GB / měsíc, garantovanou dostupnost 99,8 %, PHP4, PHP5, statistiky a mnoho 

dalších funkcí, které je možné využívat. 

 Zároveň byla k webhostingu zaregistrována doména druhého řádu 

dagmarzemankova.cz zejména z důvodů, že je oproti stávající doméně jednodušší, tudíž 

zapamatovatelnější, a také působí věrohodněji na potenciální zákazníky. 
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5. Závěr 

Cílem bakalářské práce s názvem „Návrh internetových stránek“ bylo vytvořit nové 

internetové stránky, které by poskytly větší ekonomický zisk než stávající zastaralý web 

a lepší image provozovatele.  

Na stránkách jsem se soustředil na plnou funkčnost a využitelnost, internetová 

prezentace je zejména svou variabilní šířkou plně flexibilní k široké škále rozlišení 

obrazovky, webdesign je moderní a přesto je kapacitou velice úsporný, tudíž je rychlost

načítání velice vysoká, stránky jsou validní v plném rozsahu, navigace webu je 

přehledná a srozumitelná, s indikací aktuálního umístění na webu se přehlednost 

maximalizovala. 

Další důraz byl kladen na co největší automatizaci procesů probíhajících na webu 

a jednoduchou, kvalitní a účinnou administraci webu, což je další vlastnost, která šetří 

čas, tudíž i náklady. 

Také jsem se mimojiné soustředil na optimalizaci při zvětšení textu webu o dva 

stupně a internetová stránka se při tomto zvětšení nezdeformuje. Web je snadno čitelný 

a zcela přehledný. 

Aplikace nových internetových stránek již proběhla a po otestování funkčnosti 

všech částí a drobných korekcí web plně funguje. 
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Seznam použitých zkratek 

ASP - Active Server Pages je technologie, která umožňuje vykonávání webových 

stránek na straně serveru a následné odeslání výsledku uživateli 

CSS  - Cascading Style Sheet, kaskádové styly nebo soubory kaskádových stylů    

slouží pro úpravu designu webu 

DTD  - Document Type Definition je zkratka pro definici typu dokumentu,  

respektive pro definici jazyka dokumentu, například HTML 

GIF - Graphics Interchanged Format je formát rastrové grafiky s bezeztrátovou 

kompresí a 8bitovou barevnou hloubkou 

HTML   - HyperText Markup Language je značkovací jazyk pro hypertext, resp. pro 

vytváření www stránek 

IP - Internet Protocol je protokol sloužící pro přenos dat v paketech po síti, 

např. po internetu 

JPEG - Joint Photographic Experts Group je konsorcium, které navrhlo formát 

rastrové grafiky se ztrátovou kompresí a fotografickou kvalitou pod 

stejnojmennou zkratkou 

PHP  - Personal Home Page je programovací jazyk, který je využíván pro 

dynamické internetové stránky, jelikož umí komunikovat mezi klientem a 

serverem 

SEM  - Search Engine Marketing je zkratka pro marketing ve vyhledávačích neboli 

propagaci webu založenou zejména na formě reklamy, která je umístěna na 

jiných webech nebo na pozici ve vyhledávání daných výrazů nebo sousloví  

SEO  - Search Engine Optimization představuje optimalizaci pro vyhledávání, aby 

byla daná internetová prezentace umístěná ve výsledcích vyhledávání co 

nejvýše 

SQL  - Structured Query Language je strukturovaný dotazovací jazyk sloužící pro 

práci s relačními databázemi 

URL   - Uniform Resource Locator označuje jednotný lokátor zdrojů, který má na 

základě daného řetězce znaků s určitou strukturou definovat přesné umístění 

zdrojů informací, zejména na internetu 
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W3C  - World Wide Web Consortium, je konsorcium, které má za úkol, normovat, 

popř. definovat jazyky (kódy), které jsou využívány na webu, čili definovat 

jejich strukturu a formu zápisu nadefinovaných značek a ostatních atributů

WWW  - World Wide Web nebili celosvětová síť propojených hypertextových 

dokumentů

XHTML   - eXtensible HyperText Markup Language je rozšiřitelný hypertextový 

značkovací jazyk sloužící pro vytváření hypertextů pro umístění na webu 

XML   - eXtensible Markup Language je rozšiřitelný značkovací jazyk, který 

umožňuje snadné vytváření vlastních značek pro různé účely využití 
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Příloha 1: PHP procedura pro přidání e-mailu do databáze 

<?php 

if (isset($_POST['novinky'])){ //pokud byl odeslan pozadavek pro poslani emailu 

$email=$_POST['email']; 

require 'db.php'; 

$sql = mysql_query("SELECT email FROM zasilani_aktualit WHERE (email = 

'$email');") 

$cast1 = '[-a-z0-9!#$%&\'*+/=?^_`{|}~]'; 

$cast2 = '[a-z0-9]([-a-z0-9]{0,61}[a-z0-9])'; 

if ($email==""){ 

echo "<script type='text/javascript'>alert('Nezadal(a) jste e-mailovou adresu!');         

          </script>";}         

elseif (!eregi("^$cast1+(\\.$cast1+)*@($cast2?\\.)+$cast2\$", $email)) { 

echo "<script type='text/javascript'>alert('Uveden nesprávný formát emailu 

(jmeno@domena.koncovka)!');</script>";}  

elseif (mysql_affected_rows() != 0) { 

echo "<script type='text/javascript'>alert('E-mail již novinky odebírá.');</script>";} 

else { 

$sql = 'INSERT INTO zasilani_aktualit 

SET  

email = "'.$email.'", 

reg_nereg = 0, 

stav = 1, 

datum = now()'; 

$res = mysql_query($sql); 

echo "<script type='text/javascript'>alert('E-mail pro odebírání novinek byl 

přidán.');</script>";}} 

?> 



Příloha 2: PHP procedura pro ověření registrace a načtení dat do proměnné session 

<?php 

if  (isset($_POST['akce'])){ require 'db.php'; 

$nick = addslashes($_POST['nick']);   

$heslo = md5($_POST['heslo']);  

$query = MySQL_Query ('SELECT *, DATE_FORMAT(datum_reg, "%d.%m.%Y") 

as datum_reg FROM `registrovani` LEFT JOIN  priorita  

ON registrovani.priorita_id = priorita.id  

WHERE  `nick` = "'.$nick.'" AND `heslo` = "'.$heslo.'" AND `potvrzeno` = "1"');         

$vysledek = mysql_fetch_array($query);  

if  ($vysledek['jmeno']){  

$_SESSION['prihlasen'] = 1; 

$_SESSION['log_id'] = $vysledek['id'];      

$_SESSION['log_typ_priority'] = $vysledek['typ_priority']; 

$_SESSION['log_nick'] = $vysledek['nick']; 

$_SESSION['log_jmeno'] = $vysledek['jmeno']; 

$_SESSION['log_prijmeni'] = $vysledek['prijmeni'];               

$_SESSION['log_priorita_id'] = $vysledek['priorita_id']; 

$_SESSION['log_email'] = $vysledek['email']; 

$_SESSION['log_potvrzeno'] = $vysledek['potvrzeno'];  

$_SESSION['log_ip_adresa'] = $vysledek['ip_adresa'];  

$_SESSION['log_heslo'] = $vysledek['heslo'];  

$_SESSION['log_nazev_ulice'] = $vysledek['nazev_ulice'];  

$_SESSION['log_cislo_orientacni'] = $vysledek['cislo_orientacni'];  

$_SESSION['log_mesto'] = $vysledek['mesto']; 

$_SESSION['log_psc'] = $vysledek['psc']; 

$_SESSION['log_telefon'] = $vysledek['telefon'];  

$_SESSION['log_datum_reg'] = $vysledek['datum_reg'];   

$_SESSION['log_novinky'] = $vysledek['novinky']; 

if  ($vysledek['priorita_id'] == 3 || $vysledek['priorita_id'] == 2) 

{ header ("location: admin.php"); }  



elseif ($vysledek['priorita_id'] != 3 || $vysledek['priorita_id'] != 2) 

{ header("location: index.php");}} 

else{header("location: login.php?spatne_udaje=1"); } mysql_free_result($query); } 

?> 


