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Abstrakt 
 

Bakalárska práca sa zaoberá redesignom webovej stránky spoločnosti Esox-plast s.r.o. 

V úvode spomeniem jednotlivé postupy a techniky využívané pri tvorbe stránok. Ďalej 

v práci zhodnotím súčasnú situáciu webovej prezentácie a navrhnem redesign, na 

základe ktorého bude nová verzia stránky spĺňať požadované funkcie a bude obsahovať 

všetky požiadavky použiteľnosti a prístupnosti webu. Na záver uvediem prínosy novej 

prezentácie a zároveň ju zhodnotím aj z ekonomického hľadiska. 

 

 

Abstract 

 

This work is about redesign of the website for the company Esox-plast s.r.o. In the first 

part of my work I mention some procedures and techniques used in web design. In the 

next part I review recent situation of the web presentation. I present redesign of the 

website which makes that the website will fulfils required functions and all standards of 

web usability and accessibility. At the conclusion I review the website also from the 

economics point of view. 

 

 

 

 

 

Kľúčové slová 

 

Internet, WWW, HTML, XHTML, CSS, PHP, JavaScript, SEO, web design, redesign, 

návrh webu, webová stránka, webová prezentácia 
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Úvod 

 

V dnešnej dobe, kedy je Internet rozšírený naozaj po celom svete je pre každú firmu 

dôležité, aby sa svojim súčasným prípadne potenciálnym zákazníkom prezentovala 

okrem iného aj modernou formou webovej stránky. Prezentácia spoločnosti a jej 

produktov na Internete zohráva určite dôležitú funkciu aj v oblasti 

konkurencieschopnosti. Trendom dnešného zákazníka je totiž získať rozhodujúce 

informácie rýchlo a pohodlne a práve na to má webová prezentácia slúžiť. 

 

Vymedzenie problému a ciele práce 

 

Spoločnosť Esox-plast s.r.o. sa v súčasnosti prezentuje na Internete prostredníctvom 

webu, ktorý sa naposledy aktualizoval v roku 2007. Web stránka spoločnosti nespĺňa 

základné pravidlá použiteľného a prístupného webu a nie je príliš atraktívna. Údaje na 

nej sú už dlhšiu dobu neaktuálne a taktiež v nej nie je dostatočne riešená komunikácia 

so zákazníkmi. Hlavne pre spomenuté dôvody sa spoločnosť rozhodla uskutočniť 

kompletnú prestavbu svojej internetovej stránky. 

 

Cieľom mojej bakalárskej práce je teda redesign webovej stránky spoločnosti Esox-

plast s.r.o. Znamená to zmeniť štruktúru stránky, navrhnúť nový design, aktualizovať 

informácie o podniku a rozšíriť stránku o ďalšie požadované funkcie tak aby spĺňala 

všetky požiadavky použiteľnosti a prístupnosti webu a tým pádom uľahčila spoločnosti 

komunikáciu so zákazníkmi prostredníctvom Internetu.  

 

Pri tvorbe webu sa zameriam hlavne na vytvorenie prehľadnej štruktúry kódu, ktorý sa 

bude dať jednoducho dopĺňať aby bolo možné stránku spravovať aj bez výraznejších 

programátorských vedomostí. Taktiež ju doplním o galériu aktuálnych výrobkov 

a o kontaktný formulár, ktorý umožní potenciálnym zákazníkom rýchly kontakt so 

spoločnosťou. Budem sa snažiť optimalizovať web aj v oblasti SEO, tak aby bol pre 

užívateľov dostupnejší vo vyhľadávačoch. 
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1. Teoretické východiská 

 
V nasledujúcej časti mojej bakalárskej práce opíšem teoretické východiská, ktoré som 

pri tvorbe webovej stránky spoločnosti Esox-plast s.r.o. použila. Tieto poznatky sú pri 

programovaní a designovaní moderných internetových stránok tie najzákladnejšie  

a tvorca by sa bez nich v dnešnej dobe len tak ľahko nezaobišiel.  

 

1.1 Internet 

 

Pod pojmom Internet rozumieme celosvetovú sieť počítačov, ktoré môžu byť medzi 

sebou prepojené rôznymi spôsobmi – káblami alebo bezdrôtovo. Vďaka tomuto 

prepojeniu môžu počítače medzi sebou komunikovať, poskytovať a zdieľať informácie. 

Internet je prepojenie už existujúcich sietí určitej štruktúry a rozdelenia.  „Internet 

(WAN) je teda prepojením lokálnych sietí (LAN) po celom svete pracujúcim na základe 

protokolu TCP/IP.“ 1 [13] 

 

Internet je sústava počítačov a sietí, ktorá obsahuje informácie a umožňuje nám k týmto 

informáciám pristupovať. Slúži teda ako zdroj informácií, ktoré sú dostupné 

užívateľovi. Počítače pracujú na Internete ako klienti, ale rovnako aj ako servery. Vo 

funkcii servera poskytujú internetové služby, ktoré potom klienti využívajú. „Službami 

Internetu je zasielanie dát klientovi na jeho žiadosť. Väčšinou sú to dáta, ktoré sú  

umiestnené na pevnom disku servera, alebo dáta, ktoré sú za chodu na serveri 

dynamicky vytvorené a odoslané klientovi.“
2 Internet ako taký nemá vlastníka, existuje 

však mnoho organizácií, ktoré sa podieľajú na jeho rozvoji vývojom technológií 

a štandardov. [13] 

 

Internet nám ponúka niekoľko štandardných služieb. K ich využitiu musí mať užívateľ 

nainštalovaný program, ktorý prostredníctvom pripojenia k Internetu umožňuje 

                                                 
1 Internet a vše ostatní [online]. [cit. 9-1-2010]. Dostupné z WWW:  < 
http://www.internet.estranky.cz/stranka/co-to-je-internet_ >. 
 
2 Internet a vše ostatní [online]. [cit. 9-1-2010]. Dostupné z WWW:  < 
http://www.internet.estranky.cz/stranka/co-to-je-internet_ >. 
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komunikáciu so servermi poskytujúcimi konkrétny typ služby. S väčšinou súčasných 

operačných systémov sú tieto programy štandardne dodávané. [13] 

 

Najpoužívanejšie služby na Internete sú nasledovné: 

 

WWW (World Wide Web) -  je to najčastejšie využívaná služba Internetu, ktorá je 

založená na webových stránkach (hypertextových dokumentoch). Táto služba poskytuje 

virtuálny informačný priestor, prístupný pomocou internetového prehliadača. 

Zverejnením vlastných internetových stránok máme možnosť predstaviť nie len samého 

seba alebo firmu, ale tiež ponúkať výrobky a služby širokej verejnosti. V porovnaní 

s tlačenými informáciami je tento spôsob výhodnejší hlavne, čo sa týka nákladov na 

zaobstaranie a možnosťou pravidelnej aktualizácia. Taktiež dokážeme touto formou 

prezentácie osloviť širšie spektrum potenciálnych zákazníkov. [13] 

 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) – je služba, ktorá slúži na prenos hypertextových 

dokumentov, predovšetkým webových stránok. Jedná sa o protokol, ktorý umožňuje 

prenos objektov medzi webovým serverom a prehliadačom. [13]   

 

E-mail (Electronic Mail) – táto služba uľahčuje posielanie správ medzi počítačmi 

pripojenými k Internetu. Po WWW je to druhá najpoužívanejšia služba Internetu, ktorá 

je určená k rýchlej písomnej komunikácii. [13] 

 

FTP (File Transfer Protocol) – umožňuje prenos súborov medzi dvoma počítačmi, ktoré 

sú pripojené na Internet. Taktiež sa dá použiť na editáciu a prácu so súbormi priamo na 

servere, ak na ňom beží FTP. [13]  

 

Telnet – slúži na pripojenie k vzdialenému počítaču v sieti. [13] 

 

Net Meeting (Konferencie, video-konferencie) – pomocou tejto služby máme možnosť 

vzájomne komunikovať s užívateľmi Internetu. Prenos môže byť hlasový, video, 

umožňuje posielanie súborov a zdieľať aplikácie. [13] 
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Okrem spomenutých služieb nám ale Internet poskytuje celú radu ďalších známych 

a rozšírených služieb ako napríklad ICQ, Chat, Telefon, WAP. 

 
1.2 Webdesign 

 
Termín webdesign je dosť nejednoznačný. Každý webový profesionál ho totiž môže 

definovať inak. Niektorí ho definujú ako proces programovania podporných funkcií 

webu a iní zas ako návrh vzhľadu, pomocou ktorého sa identifikuje spoločnosť, alebo 

jednotlivec, ktorému daný web patrí. Pravdou však je, že obidve tieto definície sú 

správne. [3] 

 

V skorších fázach vývoja webu sa pod týmto pojmom rozumelo vytváranie statických 

stránok vo formáte HTML s prepojeným textom a grafikou. Obsah a funkcie boli 

napevno zakódované v každej jednotlivej stránke. V súčasnosti sa však vytvárajú 

väčšinou dynamické weby, ktoré pomocou rôznych programovacích jazykov (napr. 

JavaScript, ASP) umožňujú okrem použitia HTML stránok, grafiky a štýlu CSS taktiež 

vzájomné prepojenie s databázami a prehliadačmi. [3] 

 

Dobrý webdesigner musí preto rozumieť mnohým technickým aj umeleckým aspektom 

webdesignu, nie je však potrebné, aby bol nutne špecialistom na všetky z nich. 

Technické štandardy v mnohých prípadoch zahŕňajú vytváranie dynamických web 

stránok založených na databázach, ktoré sú škálovateľné a efektívne. Ak by však tieto 

weby boli naformátované s čiernym textom na bielom pozadí, boli by pre väčšinu 

návštevníkov určite nezaujímavé a nepríťažlivé. Na druhej strane nie je najlepšie ani to, 

keď sa pri tvorbe webu zameriame len na najnovšie grafické metódy, ktoré sa obtiažne 

aktualizujú, alebo je ich použitie náročné a neprehľadné. Takýto web by totiž nebol 

dostatočne flexibilný a pre niektoré účely by mohol byť aj nepraktický. Preto je 

najlepšie keď webdesigner vie správne skombinovať tieto dva spôsoby a vytvoriť 

funkčnú a zároveň dostatočne zaujímavú stránku, ktorá bude prezentovať či už to 

jednotlivca alebo firmu. [3] 
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1.3 Jazyky HTML a XHTML 

 
WWW stránky sa tvoria pomocou akéhosi kódu so značkami, ktorým povieme 

prehliadaču, ktorá časť kódu je nadpis, odstavec, tabuľka, prípadne ďalšie objekty. Tieto 

značky definuje tzv. značkovací jazyk – konkrétne HTML. [1] 

 

Skratka HTML znamená Hypertext Markup Language, po slovensky hypertextový 

značkovací jazyk. Je to jazyk, ktorý sa skladá zo značiek a ktorého zmyslom je umožniť 

zobrazenie textového a obrázkového obsahu stránok a prepojiť jednotlivé stránky medzi 

sebou pomocou tzv. odkazov. Pomocou tohto jazyka ľahko označíme text, ktorý má byť 

nadpisom, odstavcom, zoznamom a podobne. Taktiež môžeme označiť časť textu v 

odstavci, na ktorú kladieme dôraz. Platí, že pomocou jazyka HTML vytvárame logickú 

štruktúru dokumentu, podobne ako v knihe. HTML samozrejme nevytvára vzhľad textu, 

nevraví prehliadaču nič o veľkosti, farbe, či typu písma. [1] 

 

Môžeme povedať, že jazyk XHTML je moderným bratom HTML. Vychádza z neho a v 

mnohých smeroch ho zjednodušuje. Cieľom tohto jazyka bolo vytvoriť jazyk 

vychádzajúci z HTML, ale s prísnejšími pravidlami, ktoré sú však pre tvorcov 

webových stránok určite prínosom. Tento jazyk vznikol ako odpoveď webdesignérov na 

praktiky, ktoré boli robené s jazykom HTML. Tento jazyk sa totiž začal používať aj na 

definovanie vzhľadu stránky (napr. Typ písma, veľkosť písma). K tomu však nikdy 

nebol určený a na vzhľad čohokoľvek slúžiť nemal. Preto vznikol jazyk XHTML s 

prísnejšími pravidlami a s cieľom jasne vymedziť rozdiel medzi štruktúrou WWW 

stránky a jeho vzhľadom. “ XHTML je skratkou Extensible Hypertext Markup 

Language, slovensky rozšíriteľlný hypertextový značkovací jazyk. Berie si to lepšie z 

HTML (značky a podobne) a kombinuje to s prísnymi pravidlami značkovacieho jazyka 

XML (Extensible Markup Language, slovensky rozšíriteľný značkovací jazyk), čo je 

jazyk určený pre značkovanie dát k ďalšiemu, napríklad databázovému, spracovaniu. 

XHTML je navrhnutý tak, aby ho bolo možné použiť k dodaniu zmyslu (významu) 

častiam WWW stránky ale nie k určeniu ich vzhľadu.”
3
 [1]  

                                                 
3 DOMES, M. Tvorba WWW stránek pro úplné začátečníky. 2008, s. 19. 



 15 

1.4 Jazyk CSS 

 
Jazyk CSS na rozdiel od predošlých jazykov HTML a XHTML nie je značkovacím 

jazykom. Pomocou tohto jazyka určujeme vizuálne formátovanie internetových 

dokumentov. Jeho úlohou je teda dodať vzhľad jednotlivým častiam WWW stránky. 

Prehliadač vie vďaka nemu rozoznať napríklad to, ktorá časť stránky sa má zobraziť 

akou farbou, prípadne akým typom a veľkosťou písma. „CSS je skratkou Cascading 

Style Sheets, slovensky šablóny kaskádových štýlov. Bol vyvinutý neskôr ako HTML 

s cieľom odstrániť z jazyka HTML akékoľvek prezentačné, teda vzhľadové prvky. CSS 

samotný poskytuje všetko podstatné pre určenie vzhľadu ktorejkoľvek časti WWW 

stránky.“
4 [1] 

 

Jazyk CSS používame predovšetkým na: 

 

- nastavenie veľkosti, typu písma, dekorácie a farby textu 

- nastavenie odsadenia prvého riadku odstavca, zmena riadkovania 

- automatické formátovanie nadpisov, prípadne inej časti textu 

- zvýrazňovanie odkazov 

- nastavenie automaticky grafických odrážok 

- nastavenie aby boli určité časti textu viditeľné, priehľadné, alebo nezobrazené 

- nastavenie pozadia stránky, tabuľky, odstavca, alebo inej časti stránky 

- umiestnenie objektu na stránke (možné aj prekrývanie) 

- nastavenie okrajov, orámovania, prípadne orezanie objektov a ďalšie 

- dynamické efekty nad objektmi závislé na pohybe myši 

 

Štýl CSS môžeme na našu stránku nadeklarovať troma spôsobmi, pričom každému 

môže najviac vyhovovať iný. Nie je však dobré tieto spôsoby kombinovať, kód by sa 

tak stal neprehľadným a na základe toho by sme mohli mať neskôr problém s jeho 

úpravou. [14] 

 

                                                 
4 DOMES, M. Tvorba WWW stránek pro úplné začátečníky. 2008, s. 19. 
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Prvým spôsobom, ktorý uvediem je spôsob zápisu CSS priamo do elementu v HTML, 

prípadne XHTML kóde a to pomocou atribútu style = “ .... “ . Tento štýl sa nazýva 

priamy a v dnešnej dobe sa využíva už len zriedka. [14] 

 

Príklad: 

 

<p style= “color: blue”> Tento odstavec je modry. </p> 

 

Druhý spôsob, akým môžem nadeklarovať štýl CSS je pomocou “ štýlopisu“ v hlavičke 

stránky. Je v ňom všeobecne napísané ako majú vyzerať konkrétne časti stránky. Do 

stránky zapisujeme CSS kód pomocou tagov <style> a </style>. [14] 

 

Príklad – hlavička stránky: 

 

<style> 

p {color: blue} 

</style> 

 
Príklad – telo stránky: 
 
<p> Tento odstavec je modry. </p> 

 
Tretí a najviac využívaný spôsob deklarovania štýlu CSS je použitím externého súboru. 

Na tento súbor sa stránka odkazuje tagom <link> a v súbore je uložený popis štýlu 

stránky. Hlavná výhoda je v tom, že jeden súbor môže využívať niekoľko stránok, pri 

ktorých potrebujeme aby mali rovnaký alebo podobný vzhľad. [14] 

 

Príklad: 

 

- externý súbor nazveme napríklad style.css,  súbor prepojíme tým, že do hlavičky 

HTML súboru napíšeme nasledujúci tag: 

 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
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Prípadne môžeme použiť ďalšiu možnosť zápisu v tvare: 

 

<style type="text/css">  

     @import url("style.css");  

</style> 

 

- v externom súbore potom bude už len tento text: 

 

p {color: blue} 

 

1.5 JavaScript 

 
JavaScript je skriptovací jazyk, ktorý nám umožňuje vytvoriť na stránke prvky ako sú 

napríklad hodiny, hodnotiť dáta vo formulári, počítať, alebo dynamizovať dáta. Vďaka 

nemu môžeme vytvárať rôzne prvky na oživenie webu, od blikajúcich textov po 

jednoduché hry. JavaScript je závislý na prehliadači a v rôznych verziách prehliadača 

nemusí vždy fungovať korektne. Problémom môže byť napríklad aj to, že užívateľ môže 

JavaScript zakázať. [12] 

 

Skripty tvorené pomocou JavaScriptu vkladáme do stránok najčastejšie pomocou tagu 

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”></SCRIPT>. Stránka môže obsahovať viac na 

sebe nezávislých skriptov, ktoré sa vykonávajú podľa určitých pravidiel. Máme dve 

možnosti vkladania kódu - buď ho vkladáme ako časť stránky, alebo ako samostatný 

súbor s príponou .js. Skript ako súbor sa uprednostňuje hlavne vtedy ak chceme na viac 

stránok vložiť rovnaký kód skriptu. Ak sa rozhodneme pre prvú možnosť, je vhodné 

umiestniť kód na miesto, kde sa bude vykonávať (zobrazovať). Skripty, ktoré sú volané 

len raz a to napríklad pri načítaní stránky je zas vhodné uložiť do hlavičky HTML 

súboru. Je tu tiež vhodné vkladať funkcie, ktoré sú volané z viacerých skriptov. [11] 

 

Ak sa na stránke nachádza väčšie množstvo skriptov, je dobré doplniť stránku 

o upozornenie pre prehliadače, ktoré JavaScript nepodporujú. To zaistíme pomocou 

tagov <NOSCRIPT></NOSCRIPT>. Najvýhodnejšie je, pokiaľ sú skripty používané 

len ako doplnky a stránka má aj bez nich rovnakú informačnú hodnotu. [11] 
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1.6 Jazyk PHP 

 
PHP je programovací jazyk, pracujúci na strane servera. Slúži na ukladanie a menenie 

dát webových stránok. PHP pôvodne znamená Personal Home Page a vznikol v roku 

1996. Od tejto doby prešiel veľkými zmenami a teraz táto skratka znamená Hypertext 

Preprocessor. [12] 

 

Jazyk PHP nie je veľmi ťažké pochopiť a vystačiť sa dá už aj so základmi. Umožňuje 

ukladať, meniť a mazať dáta. Všetko sa odohráva na webovom serveri, kde sú uložené 

zdrojové kódy webových stránok. Najskôr sa PHP skript vykoná na danom serveri a až 

potom sa výsledok odošle prehliadaču (to je rozdiel oproti JavaScriptu). Zdrojový kód 

taktiež narozdiel od JavaScriptu a HTML nezobrazíme. [12] 

 

Pomocou PHP vytvárame napríklad knihu návštev, diskusné fórum, počítadlo, anketu, 

alebo grafy. Naviac máme možnosť prepojiť stránky s databázami, napríklad MySQL. 

[12] 

 

Existuje rozhodne aspoň jedna funkcia PHP, ktorá sa hodí snáď do každého webu. 

Niektoré časti sa na webových stránkach obvykle opakujú (hlavička, menu, päta) 

a pomocou PHP môžeme ľahko vytvoriť šablónu pre web, do ktorej tieto prvky 

uložíme. Vďaka tomu ich máme zapísané len raz a do ďalších stránok ich len 

kopírujeme. Pri tomto spôsobe zápisu sa v spomenutých častiach stránky taktiež 

jednoduchšie vykonávajú zmeny, alebo prípadné opravy – stačí ich spraviť na jednom 

mieste a prejavia sa na všetkých stránkach, ktoré šablónu používajú. [12] 

 

Pri zverejňovaní našej webovej stránky musíme pri použití PHP dávať pozor na to, že 

nie každý webhosting podporu PHP zahŕňa. Potrebná podpora je pri webhostingu 

nadštandardnou službou za príplatok, sú však webhostingy, ktoré túto službu podporujú 

zdarma. Pri výbere webhostingu pre PHP stránky je preto dôležité aby sme si dôkladne 

prečítali, čo všetko ponuka obsahuje. [12] 
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1.7 Použiteľnosť a prístupnosť webu 

 

Na to aby stránka upútala pozornosť užívateľov, bola navštevovaná a prezentovala 

spoločnosť v tom najlepšom zmysle slova, musí spĺňať všetky atribúty použiteľného 

a prístupného webu. V opačnom prípade sa môže stať, že sa návštevník na stránku viac 

nevráti a nemá dôvod odporučiť stránku ostatným možným užívateľom.  

 

Kvalitné webové stránky by mali byť k dispozícii všetkým potenciálnym zákazníkom, 

musia byť dobre použiteľné na všetkých počítačoch a taktiež pre všetkých 

hendikepovaných návštevníkov. Zákazník by mal stránke plne rozumieť, orientovať sa 

v navigácii a celkovo sa na našom webe cítiť dobre. [19] 

1.7.1 Použiteľnosť 
 

Pod pojmom použiteľnosť rozumieme to, ako ľahko sa stránky návštevníkovi ovládajú, 

či je toto ovládanie intuitívne a či sa na stránke celkovo dobre cíti. Ak sa návštevník 

bude na našej stránke cítiť dobre, zvýši sa tým jeho dôvera a môže sa stať naším 

zákazníkom. V opačnom prípade bude odradený, nebude si istý a jeho dôveru 

nezískame. [19] 

 

„Návštevník by mal vždy vedieť na ktorej stránke sa nachádza, ako sa vráti na predošlú 

stránku, prípadne ako pokračovať ak hľadá nejakú konkrétnu informáciu. Menu by 

malo preto byť jasné, prehľadné a úplné. Prvky na stránkach by mali byť vhodne 

umiestnené a nemali by svoju polohu meniť.“
5 

 

Užívatelia už majú zabehnuté niektoré štandardy a symboly, ktoré na stránkach 

očakávajú. Napríklad, že logo firmy sa najčastejšie vyskytuje v ľavom hornom rohu a je 

odkazom na úvodnú stránku, že odkazy sú vyznačené a obvykle podčiarknuté. Tiež sú 

zvyknutí, že symbolom nákupného košíka sa označuje vloženie produktu do košíka, 

obálkou alebo zavináčom adresa elektronickej pošty, E-mailu. Preto by sme na tieto 

                                                 
5 Použitelnost a přístupnost webových stránek [online]. [cit. 2009-11-28]. Dostupné z WWW: < 
http://www.koldasoft.cz/pouzitelnost-pristupnost/>. 
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štandardy nemali zabúdať pri vytváraní akejkoľvek internetovej stránky ale v prvom 

rade pri vytváraní stránky firmy. [19] 

 

Najčastejšie chyby, ktoré sa týkajú použiteľnosti webu je napríklad nevhodná grafika – 

nemala by byť príliš výrazná a prevyšovať tak vlastnú informatívnu hodnotu webu. 

Ďalšou častou chybou je tiež zlá navigácia, ak nevieme kde sa na webe nachádzame, 

ako späť, nechápeme spôsob webu, alebo nevieme kam sa dostaneme po kliknutí na 

odkaz. Rušivo môže tiež pôsobiť zlé rozmiestnenie prvkov – keď menu nie je tam kde 

ho očakávame, keď sú prvky poprehadzované alebo keď každá stránka vyzerá inak. Tak 

isto často sa vyskytuje na stránkach neprehľadnosť a to hlavne v členení nadpisov, 

textov a odstavcov. [19] 

1.7.2 Prístupnosť 
 

V prípade, že chceme prezentovať spoločnosť na webe malo by byť našou prioritou 

zprístupniť stránku čo najširšej verejnosti bez ohľadu na technické vybavenie alebo 

možný hendikep, ktorý môžu mať naši návštevníci. 

 

Hendikepovaní užívatelia sú tí, ktorí nemôžu z rôznych dôvodov použiť webovú stránku 

bežným spôsobom. Môžu mať zrakové, sluchové alebo pohybové problémy. Často 

zabúdame, že dočasne hendikepovaní môže byť ktokoľvek – napríklad pri ostrom svite 

slnka na monitor je zhoršená viditeľnosť, alebo môže byť problém s ovládaním myši ak 

má užívateľ zlomenú ruku. [19] 

 

„Návštevníci používajú rôzne internetové prehliadače, v dnešnej dobe sa používajú na 

prehliadanie stránok taktiež iné zariadenia, hlavne PDA alebo mobilné telefóny. Nikdy 

sa nedá určiť ako bude stránka prezentovaná, či bude výstupom obrazovka počítača, 

PDA, projektor, alebo hlasová čítačka. Prácu s webovou stránkou riadi vždy užívateľ.“
6
 

 

„Kvalitné webové stránky rešpektujú všetkých týchto užívateľov a umožňujú im bez 

rozdielu získať rovnaké informácie. Ak by návštevník nemohol prečítať či použiť našu 

                                                 
6 Použitelnost a přístupnost webových stránek [online]. [cit. 2009-11-28]. Dostupné z WWW: < 
http://www.koldasoft.cz/pouzitelnost-pristupnost/>. 
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webovú stránku, pravdepodobne by šiel inde – ku konkurencii, tam kde bude môcť 

získať všetky potrebné informácie bez obmedzenia. Je nanajvýš vhodné aby bola stránka 

predložená správne vždy a za všetkých okolností. To, či je webová stránka prístupná 

a v akom rozsahu musí byť uvedené na každej stránke. Tieto informácie sa väčšinou 

nachádzajú v spodnej časti, tzv. päte.“
7 

 

Najčastejšia chyba, ktorá nám obmedzuje prístupnosť webu je zlé (nekorektné) 

zobrazenie – ak sa stránka rozsype, chýba jej časť, alebo bola prekrytá inou časťou. 

Častou chybou je tiež veľkosť písma – ak je písmo príliš malé, alebo veľké a jeho 

veľkosť sa nedá zmeniť. Veľká časť užívateľov si totiž pre lepšiu čitateľnosť písmo 

zväčšuje. Ak nebude zväčšenie možné, užívateľ si nikdy stránku neprečíta. Dôležitá je 

tiež farebnosť stránky. Nie je príjemné ak farby zle zvolíme, napríklad ak je 

nedostatočný kontrast medzi textom a pozadím, zlé rozlíšenie farebných prvkov, 

prípadne nevhodná farba pozadia. Tieto elementy potom môžu pôsobiť pre užívateľa 

dosť rušivo. Ďalšou chybou môže byť chybná podpora alternatívnych prehliadačov. 

Veľa krát bývajú stránky programované len pre jeden prehliadač a v alternatívnych 

prehliadačoch sa potom zobrazujú nekorektne. [19] 

 

1.8 Optimalizácia web stránky pre vyhľadávače 

 

Ak už máme vytvorenú stránku na prezentáciu spoločnosti, musíme myslieť aj na to aby 

ju návštevníci našli pomocou vyhľadávačov čo najľahšie. Preto je dobré spraviť aspoň 

základné opatrenia na to, aby bola naša stránka pre vyhľadávače prístupná a nachádzala 

sa na popredných miestach. Tým ako zviditeľniť webovú stránku vo vyhľadávačoch sa 

zaoberá Search Engine Marketing (SEM). Skladá sa z dvoch základných častí – platenej 

a neplatenej. V platenej časti platíme za zviditeľnenie priamo vyhľadávaču, pričom 

v neplatenej časti platíme osobe (firme), ktorá nám túto optimalizáciu spraví. Neplatená 

časť sa nazýva optimalizácia pre vyhľadávače (SEO – Search Engine Optimization). 

 

                                                 
7 Použitelnost a přístupnost webových stránek [online]. [cit. 2009-11-28]. Dostupné z WWW: < 
http://www.koldasoft.cz/pouzitelnost-pristupnost/>. 
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1.8.1 Search Engine Optimization 
 

SEO je súbor metód, ktoré slúžia na zvyšovanie návštevnosti webovej stránky cez 

fulltextové vyhľadávače, ktoré radia výsledky podľa viacerých verejnosti neznámych 

kritérií, tzv. algoritmov. Webové stránky, ktoré týmto algoritmom vyhovujú najlepšie sa 

zobrazujú na najvyšších pozíciách. SEO sa dá rozdeliť na dve časti – on-page faktory, 

čo sú prvky stránok (hlavne text a obrázky), ktoré sú dané priamo na stránke a off-page 

faktory, medzi ktoré patria všetky spätné odkazy z nášho a iných webov. [4] 

 
SEO on-page faktory 
 

On-page faktory sú faktory, ktoré môžeme ovplyvňovať priamo na vytváranej stránke. 

Ide napríklad o to aby mali optimalizované stránky dobre spracovaný zdrojový kód. 

Dôležité je hlavne označovať správne jednotlivé prvky na stránke. Treba uvádzať 

titulky všetkých stránok, vyplňovať popis v Meta Description, pre nadpisy používať 

úrovne značiek H1-H5, zoznamy tvoriť cez značky OL, UL a podobne. [17] 

 

„Pre optimalizáciu stránky je tiež treba správne zvoliť kľúčové slová, ktorými nás budú 

potenciálny zákazníci hľadať. Následne sa môžeme snažiť o popredné umiestnenie na 

tieto odkazy. V dnešnej dobe sa už neberie v úvahu veľká hustota kľúčových slov 

v stránke. Je preto zbytočné sa snažiť o väčšiu hustotu pomocou nepovolených techník. 

 

Pri indexácii stránok je dôležité ponúknuť kvalitný kód aj čo sa týka pomeru vlastného 

obsahu a ďalšieho (X)HTML kódu. Značkovacieho jazyka by malo byť čo najmenej. 

Dôležité je nielen neprekročiť doporučenú dĺžku 100kB stránky, ale tiež mať na každej 

stránke vlastný obsah o dĺžke aspoň 200-250 slov. 

 

Dôležité je tiež vzájomné prepojenie odkazov na jednom webe. Celý web musí mať 

prístupnú navigáciu nie len pre užívateľov ale aj pre vyhľadávač. Pozor sa musí dávať 

hlavne na technológie ako sú JavaScript alebo Flash.“
8 

                                                 
8 On-page faktory SEO optimalizace [online]. 2009 Cit. [2009-10-28]. Dostupné na 
<http://seo.pekne.cz/seo/on-page-faktory/>. 
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SEO off-page faktory 
 

Tieto faktory sú jeden z najobjektívnejších spôsobov ako porovnať kvalitu stránok, 

preto získavajú v poslednej dobe stále väčšiu váhu pri radení výsledkov vo vyhľadávači. 

Sú predovšetkým o získavaní spätných odkazov – referencií. Dôležitá je nie len 

kvantita, ale aj kvalita odkazov, napríklad PageRank. [18] 

 

Ideálne je mať spätné odkazy na tématicky podobných webových stránkach. Moderné 

vyhľadávače dokonca rozoznajú tému daného webu a tak je pochopiteľné, že pre 

stránky napríklad o automobiloch by nebolo najlepšie mať odkaz na stránkach s oblasti 

počítačov. Odkazy sa najľahšie získavajú prostredníctvom katalógov. Ak je náš web 

hodnotný, katalógy ho príjmu a my máme spätný odkaz. Tieto odkazy ale bohužiaľ nie 

sú až tak kvalitné ako odkazy zo stránok so spomínanou podobnou tématikou. Ak 

nechceme za odkazy platiť dajú sa odkazy tiež vymieňať. Najlepšia metóda je 

samozrejme mať kvalitný obsah a dúfať, že ľudia budú na naše stránky odkazovať samy 

– sú to odkazy úplne zadarmo a hlavne hodnotné. [18] 

 

Medzi off-page faktory sa počítajú aj spätné odkazy v rámci celého webu. Často býva 

odkaz zo svojho webu hodnotnejší ako odkaz z úplne inej stránky. Preto sa vyplatí mať 

v rámci jednej stránky vhodné prelinkovanie. [18]  
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2. Analýza súčasnej situácie 

 

2.1 História firmy Esox-plast s.r.o. 

 

V roku 1993 vznikla zápisom do obchodného registra spoločnosť ESOX s.r.o. Ide 

o nástrojáreň pre výrobu vstrekovacích foriem na plasty a lisovacie nástroje pre 

spracovanie tenkých plechov a dosiek plošných spojov pre automobilový 

a elektrotechnický priemysel. Pri výrobe foriem je veľmi dôležité ich vyskúšanie a tak 

spoločnosť pristúpila k hľadaniu partnera, ktorý by jej pomohol vytvoriť dcérsku 

spoločnosť – lisovňu plastov. Skúšky by sa tak mohli vykonávať v mieste prevádzky 

a práve to bolo hlavným dôvodom založenia spoločnosti ESO-PLAST s.r.o. [20] 

 

Spoločnosť ESO-PLAST s.r.o. vznikla v roku 1998 ako dcérska spoločnosť dvoch 

firiem – ESOX s.r.o. a Plastic Molding Technology Slovakia s.r.o. V roku 2008 

odkúpila spoločnosť ESOX s.r.o. podiel spoločnosti PMT a stala sa tak jediným 

vlastníkom spoločnosti ESO-PLAST, ktorá bola následne premenovaná na ESOX-

PLAST s.r.o. [20] 

 

V roku 2007 ukončila spoločnosť sťahovanie z prenajatých priestorov do svojich 

vlastných, nachádzajúcich sa v obci Uhorská Ves medzi Liptovským Mikulášom 

a Liptovským Hrádkom. [20] 

 

V roku 1998 začínala spoločnosť ESOX -PLAST s.r.o. s desiatimi zamestnancami. 

S rozšírením výroby a zvyšovaním produkcie tento počet v súčasnosti zvýšil na 98. 

 
2.2 Charakteristika firmy 

 
Hlavným obchodným zameraním spoločnosti je produkcia plastových výliskov a 

komponentov. Spoločnosť ponúka konvenčné lisovanie a lisovanie so záliskom. Svojim 

zákazníkom poskytuje aj balenie a skladanie plastových výrobkov. Spoločnosť Esox-

plast spolupracuje s mnohými medzinárodnými korporáciami patriacimi do skupiny 

"Fortúne 1000". Vynikajúca údržba a opravy foriem zabezpečujú produkciu podľa 
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časového harmonogramu a minimalizujú prestoje. Spoločnosť ďalej ponúka kompletnú 

konštrukciu a výrobu nástrojov v priestoroch nástrojárne. Kvalita výliskov je neustále 

sledovaná a kontrolovaná podľa štandardov ISO 9001. Spoločnosť poskytuje kompletný 

manažment projektov od prvého návrhu až po plnú produkciu. Inžiniering a konzultácie 

sú pre zákazníkov zdarma. Know – how spoločnosti je udržiavané a rozvíjané 

kvalifikáciou pracovníkov a ich odborným rastom, využívaním know – how materských 

spoločností, moderným technologickým vybavením, profesionálnym prístupom 

vyplývajúcim z jednoznačného zamerania spoločnosti, komunikáciou so zákazníkmi 

servisom a starostlivosťou o majetok zákazníka. Spoločnosť sa zameriava na priamy 

prospech pre zákazníka prostredníctvom kvality dodávky, plnenia požiadaviek 

zákazníka, pružnej realizácie zmien a sprostredkovaním poradenstva pri výrobe foriem 

a výliskov. [20] 

 

Budúci osoh pre zákazníka spočíva v servise a starostlivosti o formy, budovaní 

dlhodobých vzťahov so zákazníkmi, v nových ekonomických riešeniach pre 

zákazníkov. [20] 

 

2.3 Organizačná štruktúra firmy 

 

Najvyšším orgánom spoločnosti Esox – Plast, s. r. o. je predstavenstvo. Tvoria ho 

majitelia firmy a určuje stratégiu a ciele spoločnosti. Schvaľuje investičné zámery, 

rozhoduje o použití zisku, prípadne o vysporiadaní straty. Stratégiou majiteľov 

spoločnosti je zapojiť do vedenia aj manažérov, ktorí majú možnosť spolupodieľať sa 

na tvorbe plánov spoločnosti a sú následne informovaní o ich výsledkoch. 

 

Nižší stupeň v organizačnej štruktúre je tvorený jednotlivými úsekmi. Ide 

o individuálne časti organizačnej štruktúry vedené manažérmi s potrebnými odbornými 

vedomosťami, skúsenosťami a znalosťami. Každý úsek má ďalej podľa svojej potreby 

vytvorené oddelenia, ktoré vymedzujú povinnosti jednotlivých pracovníkov a pomáhajú 

efektívne a úsporne riešiť dané úlohy. 
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Organizačná štruktúra spoločnosti ESOX - PLAST s.r.o. je nasledovná: 
 

Zoraďovači 
 

Operátori 
 

Kontrolóri 

kvality 

Manipulanti 

 

Vedúci logistiky, nákupu 
a expedície 

 

Vedúci technickej 
prípravy výroby 

 

Ekonomika 
a účtovníctvo 

 

Technická podpora 
výroby 

 

Inžinier 
kvality 

Predstavenstvo 
 

Výkonný riaditeľ 
 

Vedúci prevádzky 
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2.4 SWOT analýza 

 

Silné stránky Slabé stránky 

• cenová konkurencieschopnosť na 

zahraničných trhoch  

• vysoká kvalita produkcie a manažment 

kvality certifikovaný normou kvality ISO 

9001 

• skúsenosti v oblasti výroby technicky 

náročných súčiastok pre strojársky 

priemysel 

• dlhodobé dodávateľsko-odberateľské 

vzťahy so silnými zahraničnými 

spoločnosťami 

• flexibilita - možnosť rýchleho 

preorientovania výrobného programu podľa 

potrieb zákazníkov 

• dobré vzťahy s bankami 

• finančná hospodárnosť a vysoká efektívnosť 

doteraz uskutočnených investícií 

• jednoduchá organizačná štruktúra 

• nástrojáreň v spojení s  

lisovňou dáva predpoklad na vyššiu      

konkurencieschopnosť 

 

 

 

• 100%-né vyťaženie všetkých 

vstrekovacích lisov pri nepretržitej 

prevádzke 

• kapacitné nedostatky pôsobia ako 

handicap pri získavaní stredných a 

väčších zákazníkov  

• servisná závislosť, keďže všetky 

výrobné technológie sú od jedného 

dodávateľa 

• nedostatok vlastných finančných 

zdrojov potrebných na uskutočnenie 

projektu v reálnom termíne 
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Príležitosti Hrozby 

• výrazný rast slovenskej ekonomiky ťahaný 

príchodom zahraničných investícií najmä do 

strojárskeho a elektrotechnického priemyslu 

• rozšírenie sortimentu výrobkov 

• možnosť nájsť odberateľov v rôznych 

odvetviach priemyslu, kde sa používajú 

plastické výlisky 

• napojenie na väčších a stabilnejších klientov 

• zvýšenie obratu a zamestnanosti 

• rozvoj subkontraktačných vzťahov 

 

• strata komparatívnych výhod pri vstupe 

veľkých zahraničných konkurentov na 

slovenský trh 

• stagnácia spoločnosti z dôvodu 

kapacitných obmedzení 

• strata potenciálnych veľkých 

zákazníkov, ktorí vyžadujú 

veľkokapacitnú výrobu a sklady 

• nevyužitie príležitosti na rast 

a stabilizáciu spoločnosti spojených s 

príchodom zahraničných investorov na 

Slovensko 

 

 

 

2.5 Analýza súčasnej webovej prezentácie firmy 

 
Analýzu súčasnej webovej prezentácie firmy som rozdelila do dvoch častí. V prvej časti 

sa budem venovať webovej prezentácii ako celku, zatiaľ čo v druhej časti sa zameriam 

na popis jednotlivých stránok. Spoločnosť doteraz nesledovala návštevnosť svojho 

webu, z toho dôvodu nemám podklady na základe ktorých by som mohla zhodnotiť 

webovú prezentáciu aj z tohto hľadiska.  

 

2.5.1 Všeobecná analýza webu 
 

Prvá internetová stránka spoločnosti vznikla v čase keď spoločnosť menom Esox-plast 

s.r.o. ešte neexistovala. Stránka sa zaoberala len materskou spoločnosťou Esox s.r.o., 

ktorá v tom čase predstavovala nástrojáreň. Po vzniku spoločnosti Esox-plast s.r.o. bola 
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jediná úprava stránky v tom, že sa doplnila táto položka do menu a prislúchajúca 

stránka na web. 

 

Webová stránka spoločnosti Esox-plast s.r.o. sa skladá z troch častí – menu, hlavička 

a textová časť. Menu obsahuje položky Esox, Produkty, Stroje, CAD/CAM, Kvalita, 

Kontakt a Esox-plast. Pri prechádzaní myšou po jednotlivých položkách nenastanú 

žiadne dynamické zmeny. Zmena nastane len po kliknutí na danú položku a to tým, že 

nadpis v menu nadobudne oproti iným tučnejší štýl písma. Pod menu sa nachádza 

hlavička, ktorú predstavuje grafický prvok zložený z loga spoločnosti a prelínajúcich sa 

obrázkov.  

 

 

Obrázok 1: Menu a hlavička webu 

 

Logo spoločnosti je neaktuálne a neslúži ako odkaz na domovskú stránku, čo 

predstavuje z pohľadu užívateľa menší nedostatok. V textovej časti sa nachádzajú 

popisy k jednotlivým položkám, obrázky a tabuľky. Web nedisponuje pätou, tým 

pádom sa pri tvorbe stránky zabudlo na informácie o autorovi, prípadne mape webu.  

 

Design webu je riešený vo farbách, ktoré prislúchali staršej verzii loga firmy. Už na 

prvý pohľad vyzerá veľmi jednoducho. Okrem spomenutej hlavičky a použitých 

obrázkov sa na webe nenachádzajú žiadne ďalšie grafické prvky. Obrázky, ktoré sa 

nachádzajú v texte majú síce v snahe o atraktívnejší vzhľad dotvorený efekt akéhosi 

odrazu, tento fakt však podľa môjho názoru pôsobí skôr rušivo a nezapadá do celkového 

kontextu firemného webu. Celkovo pôsobí design webu jednofarebne a monotónne. 
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Obrázok 2: Pôvodná stránka spoložnosti Esox-plast s.r.o. 

 

Okrem staršej verzie loga sú na stránke taktiež neaktuálne informácie. Od poslednej 

aktualizácie webu sa totiž uskutočnilo v spoločnosti niekoľko zmien, ktoré by bolo 

určite vhodné prezentovať aj prostredníctvom Internetu. Taktiež tu chýba možnosť 

rýchleho kontaktu s potenciálnymi zákazníkmi pomocou kontaktného formulára 

a sekcia kde by bolo možné informovať návštevníkov o rôznych aktualitách, prípadne 

zaujímavých udalostiach. 

 

Z pohľadu použiteľnosti a prístupnosti vnímam ako nedostatok stránky hlavne použité 

malé písmo. Tento nedostatok by sa samozrejme dal odstrániť zväčšením stránky, 

problém nastáva vtedy, keď sa zároveň s písmom nachádzajú na stránke obrázky, alebo 

tabuľky – tie totiž nie sú veľmi kvalitné a tak sa zväčšením stanú rozmazané 

a nečitateľné. Ďalšia dôležitá chyba je farebnosť. Pozadie stránky je tónované z hora na 

dol od slabomodrej po tmavšiu a tak nám na konci stránky zaniká kontrast s čiernym 

písmom. 
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Obrázok 3: Nedostatočný kontrast v spodnej časti stránky 

 

Stránke chýba aj akákoľvek optimalizácia pre vyhľadávače. Bola síce zaregistrovaná 

v niekoľkých katalógoch firiem, to však nebolo dostačujúce. Na stránke chýbajú meta 

popisy a určenie kľúčových slov. Stránke tiež chýbajú spätné odkazy a to najmä odkazy 

na weboch podobnej tématiky. Dôsledkom týchto nedostatkov nebola stránka pre 

užívateľov ľahko vyhľadateľná a dostali sa k nej väčšinou len vďaka spomínaným 

katalógom.  

 

Nedostatkom na webovej stránke je aj to, že nemá vytvorenú verziu pre tlač. Nie je to 

síce najpodstatnejšia záležitosť, pre návštevníkov však môže byť celkom užitočná. 

Predsa je len estetickejšie mať vytlačené dokumenty zo stránky v prehľadnej podobe 

a bez zbytočných grafických prvkov. 

 

Vzhľadom na to, že má spoločnosť väčšinu zákazníkov zo zahraničia vidím veľký 

nedostatok pôvodnej webovej prezentácie firmy aj v tom, že bola vytvorená len 

v slovenskom jazyku. Zahraniční zákazníci tak nemali možnosť vyhľadať si základné 

informácie o spoločnosti a hlavne kontakty na Internete.  

 

Následok toho, že web bol vytvorený pred pár rokmi a odvtedy ho nik neaktualizoval 

a neredesignoval je aj to, že všetky stránky sú vytvorené staticky. Nie sú použité 

šablóny (napríklad pomocou jazyka PHP), v ktorých by bola uložená hlavička stránky, 

alebo menu a preto sú tieto časti opakovane uložené na každej stránke. Keby bolo treba 

niektorú z týchto častí aktualizovať, museli by sa tak prepísať údaje na všetkých 
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stránkach. Taktiež by som videla pri prípadnej zmene designu pôvodného webu 

problém v tom, že štýl CSS je písaný priamo do kódu každej stránky. Bolo by určite 

jednoduchšie keby bol písaný v jednom externom súbore spoločnom pre všetky stránky 

– tak by opäť stačilo realizovať prípadné zmeny len na jednom mieste. 

 

2.5.2 Analýza jednotlivých stránok webu 
 

Web spoločnosti Esox-plast s.r.o. sa delí na stránky, ktoré sú pomenované podľa 

prislúchajúcich položiek v menu. Ako som už spomínala menu sa skladá z položiek 

Esox, Produkty, Stroje, CAD/CAM, Kvalita, Kontakt a Esox-plast. V tejto časti práce 

budem analyzovať obsah a nedostatky jednotlivých stránok. 

 

Esox 

 

Úvodnú stránku webu predstavuje stránka Esox, ktorá je zobrazená na obrázkoch číslo 2 

a 4. Nachádza sa tu obrázok znázorňujúci formu a výrobok s popisom ponuky 

spoločnosti Esox s.r.o. Ďalej na nej nájdeme informácie o profile spoločnosti, krátku 

históriu a oblasti podnikania. Na stránke sa taktiež nachádza obrázok znázorňujúci rast 

tržieb od roku 1997 do roku 2007.  

 

 
Obrázok 4: Úvodná stránka Esox 
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Informácie na stránke sú neaktuálne už len z toho dôvodu, že ponuka a popis 

v súčasnosti prislúcha spoločnosti Esox-plast s.r.o. a nie spoločnosti Esox s.r.o. Na 

potenciálneho zákazníka tak údaje môžu pôsobiť prinajmenšom mierne mätúco. 

Spomínaný obrázok s tržbami už dlhšiu dobu taktiež nie je reprezentatívny keďže sa 

týka obdobia z pred troch rokov.  

 

Produkty 

 

Už z názvu vyplýva, že sa táto stránka zaoberá produktmi spoločnosti. Z dôvodu, že sa 

web po vzniku firmy Esox-plast s.r.o. poriadne neaktualizoval sa však zaoberá len 

produktmi z oblasti nástrojárne (v tom čase firmy Esox s.r.o.). Ponuka v spomenutej 

oblasti sa v podstate nezmenila takže tieto údaje môžeme považovať za aktuálne. 

Veľkým nedostatkom je však to, že sa na webe vôbec nenachádza ponuka lisovne 

o ktorú by mali niektorí potenciálni zákazníci istotne záujem. Na stránke sa tiež 

nachádza galéria výrobkov nástrojárne. Tú by som zhodnotila kladne, aj napriek tomu, 

že by bolo vhodné ju taktiež aktualizovať o novšie reprezentatívnejšie výrobky 

nástrojárne a zároveň by ju bolo treba doplniť aj o produkty lisovne. 

 

 
Obrázok 5: Stránka Produkty 
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Stroje 

 

Na stránke strojov sa nachádzajú rovnaké nedostatky ako na stránke produktov. 

Obsahuje údaje týkajúce sa výlučne strojov nástrojárne. Nedostatkom sú taktiež použité 

tabuľky, ktoré obsahujú množstvo informácií, tým pádom sú naozaj rozsiahle. Autor sa 

snažil upraviť ich formát tak aby sa zmestili do tela dokumentu a zároveň boli 

kompletné, výsledkom však bolo to že sa stali absolútne nečitateľné. Vzhľadom na 

nekvalitný formát sú po priblížení rozmazané, takže ani po tomto opatrení ich nie je 

možné prečítať. V tabuľkách je navyše množstvo informácií, ktoré nie sú pre zákazníka 

vôbec potrebné. Preto by bolo riešenie daného problému veľmi jednoduché – vypustiť 

z tabuliek nepotrebné informácie, prípadne sprístupniť tabuľky odkazom na osobitnú 

stránku. 

 

 

Obrázok 6: Stránka Stroje 

 

Na stránke je pod tabuľkami strojov umiestnená aj galéria, ktorá však na 

predchádzajúcom obrázku nie je zobrazená. Jej nedostatky sú rovnaké ako v galérii 

produktov – neaktuálnosť a zameranie výlučne na nástrojáreň. 
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CAD/CAM 

 

Stránka CAD/CAM informuje užívateľov o tom, že spoločnosť používa pri konštrukcii 

foriem spomenuté programové vybavenie a aké prínosy to predstavuje pre zákazníka. 

Obsah stránky je v poriadku, keďže sa toto vybavenie používa aj v súčasnosti. Jediná 

vec, ktorú by som vytkla je názov stránky, ktorý nemusí byť pre všetkých návštevníkov 

pochopiteľný. Vhodnejšie by bolo použiť názov „Konštrukcia“ prípadne „Design“.  

 

 

Obrázok 7: Stránka CAD/CAM 

 

Kvalita 

 

Stránka ponúka užívateľom dôležité informácie o kvalite produktov, ich kontrole 

a skúškach. Poukazuje na používané stroje a meracie zariadenia. Nachádza sa na nej 

certifikát kvality ISO 9001. Pod textom je rovnako ako pri produktoch a strojoch 

umiestnená galéria s niekoľkými fotkami. Na stránke som nenašla žiadne konkrétne 

nedostatky, keďže stroje v galérii sú stále aktuálne. Snáď len to, že sa opäť venuje len 

oblasti nástrojárne. 
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Obrázok 8: Stránka Kvalita 

 

Kontakt 

 

Dôležité telefónne čísla a e-maily na zástupcov jednotlivých oddelení spoločnosti sa 

nachádzajú na stránke Kontakt. Vzhľadom na to, že spoločnosť prešla zmenami v rámci 

organizačnej štruktúry a zmenou názvu dcérskej spoločnosti (Eso-plast s.r.o. na Esox-

plast s.r.o.) sa tieto kontakty stali neaktuálne. Neestetické bolo aj to, že namiesto znaku 

zavináča a bodky sa  na stránke objavovalo „(zavináč)“ a „(bodka)“, čo je znázornené 

na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok 9: Stránka kontakt 

 

Pod zoznamom kontaktov na predstaviteľov oddelení ďalej nájdeme mapu, ktorú 

poskytuje stránka www.maps.google.com. Mapa je pre potenciálnych návštevníkov 

veľkým plusom hlavne z hľadiska ušetreného času, keďže si nemusia zemepisnú polohu 

spoločnosti hľadať na Internete sami.  Jediná nevýhoda je, že na základe nie veľmi 

častého obnovovania záberov z družíc sa na mape nenachádza aktuálna podoba 

spoločnosti a vybudovaná dopravná komunikácia. 

 

 

Obrázok 10: Mapa na stránke Kontakt 
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Esox-plast 

 
Esox-plast je jediná stránka na ktorej sú informácie o tejto spoločnosti. Nachádzajú sa 

tu údaje o vzniku spoločnosti, obchodnom zameraní, zákazníkoch a ponuke služieb. Na 

rozdiel od ostatných stránok, tu nenájdeme hlavičku webu. Na stránke je umiestnené 

nové logo spoločnosti, ktoré však nie je graficky upravené tak aby zapadalo do kontextu 

webu.  

 

 

Obrázok 11: Stránka Esox-plast 

 
Stránka obsahuje okrem spomínaných údajov aj tabuľku so zoznamom lisov. Tabuľka je 

rovnako ako pri predošlých tabuľkách strojov neprehľadná a nečitateľná, kvôli tomu, že 

obsahuje množstvo informácií. Taktiež je nižšej kvality, čoho následkom je rozmazanie 

pri priblížení. 
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3. Vlastný návrh riešenia 

 

3.1 Požiadavky spoločnosti na novú webovú stránku 

 
Dôvody redesignu webovej stránky spoločnosti sú z predchádzajúcej kapitoly o jej 

súčastnej podobe pomerne jasné. Z tejto situácie samozrejme vyplývali aj nasledovné 

požiadavky a predstavy spoločnosti o novej webovej stránke. 

 

Za posledné roky sa uskutočnilo v spoločnosti Esox-plast s.r.o. veľké množstvo zmien 

a z toho vyplýva aj hlavná požiadavka a to aktualizácia informácii o spoločnosti – jedná 

sa predovšetkým o nové stroje v nástrojárni a lisovni, tým pádom aj o novú ponuku 

možností výroby. Ďalšou požiadavkou je zatraktívnenie designu stránky s použitím 

farieb novej verzie loga spoločnosti. Taktiež je potrebné aktualizovať galériu 

a prispôsobiť jej design najnovším trendom. Ďalej spoločnosť požaduje doplniť stránku 

o sekciu s aktualitami a vytvoriť anglickú a francúzsku verziu stránky. Samozrejmosťou 

je, aby stránka spĺňala všetky požiadavky použiteľného a prístupného webu.  

 

Ako som už spomínala doteraz sa na stránke nenachádzal žiadny formulár uľahčujúci 

komunikáciu s návštevníkmi. Medzi požiadavkami je teda zahrnutá aj táto funkcia 

nového webu. Pre každú spoločnosť je veľmi dôležité aby ju užívatelia dokázali na 

Internete čo najľahšie vyhľadať, preto je jednou z požiadaviek aj zlepšenie SEO. 

 

Spoločnosť má taktiež požiadavky niektoré prvky z predošlej webovej prezentácie 

zachovať, prípadne zmeniť len ich podobu. Jedná sa najmä o štruktúru hlavného menu 

(až na jednu položku) a použitie mapy, ktorá sa nachádza v kontaktoch. 

 

Pre modernizáciu webu spoločnosť žiadala pohyblivú aplikáciu na úvodnej stránke, 

ktorú sme sa však po konzultácii o optimalizácii webu rozhodli odstrániť. Na stránke by 

totiž nebolo dostatočné množstvo textu a tak by ju vyhľadávače z tohto dôvôdu 

ignorovali. Taktiež by jej dlhšie načítavanie mohlo potenciálnych zákazníkov odradiť. 
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3.2 Postup pri redesigne webovej stránky 

 

3.2.1 Vytvorenie rôznych variantov riešenia 
 

Prvý krok k tomu aby som mohla stránku redesignovať podľa požiadaviek firmy, bolo 

vytvoriť viac variantov v grafickom programe, v ktorých som použila rôzne rozloženie 

stránky. Tieto varianty boli konzultované s vedením spoločnosti a po doladení ďalších 

požiadaviek ohľadom designu bol vybraný jeden návrh. Na základe tohto variantu som 

potom použitím jazykov XHTML, PHP a CSS vytvorila skutočnú webovú stránku.  

 

3.2.2 Rozloženie webovej stránky 
 

Rozloženie webovej stránky je v podstate podobné ako v predchádzajúcej verzii. 

Hlavné menu sa nachádza nad telom stránky. Toto riešenie som zvolila hlavne z toho 

dôvodu, že menu neobsahuje veľa položiek, preto bolo aj vizuálne krajšie ako v iných 

variantoch kde boli jednotlivé položky umiestnené pod sebou. Tesne pod hlavným 

menu sa nachádza vedľajšie menu, ktoré sa však zobrazuje len pri dvoch sekciách 

hlavného menu a to pri sekciách Produkty a Stroje. Pod vedľajším menu sa nachádza 

priestor, kde je zobrazené logo firmy, ktoré slúži aj ako odkaz na domovskú stránku 

a vlajky na prepínanie medzi rôznymi jazykovými verziami. Ďalej sa pod touto časťou 

nachádza obsah stránky, ktorý sa skladá z troch častí. V ľavej časti sú to obrázky, 

v strede samotný text a v pravej časti je sekcia s aktualitami. Za obsahom sa už 

nachádza len päta, v ktorej je uvedený odkaz na domovskú stránku (profil spoločnosti), 

odkaz na mapu webu a znak autorského práva spoločnosti Esox-plast s.r.o. Rozdelenie 

webovej stránky na spomenuté sekcie bolo potrebné hlavne preto, že niektoré časti 

webu sa menia na základe toho na akej stránke sa nachádzame (vedľajšie menu, 

obrázky a text v obsahu), zatiaľ čo ostatné časti ostávajú konštantné pri všetkých 

stránkach. 
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Obrázok 12: Rozloženie webu 

 

 

3.2.3 Design 
 

Pri tvorbe vzhľadu webovej stránky firmy musíme dbať hlavne na to, aby bola príjemná 

ľudskému oku a aby obsahovala len to, čo je potrebné. Nie je dobré keď je na stránke 

veľa zbytočných grafických prvkov, mala by skôr pôsobiť čistým dojmom. Musí byť 

prehľadná a návštevník sa v nej musí vedieť rýchlo zorientovať. Je dobré keď hneď pri 

vstupe na stránku už vďaka farebnej kombinácii vidíme akej spoločnosti patrí. Práve 

týmto som sa snažila riadiť pri vytváraní designu webovej stránky spoločnosti Esox-

plast s.r.o. 

 

Design celého webu som ladila tak aby bol kompatibilný s logom firmy, ktoré vyzerá 

nasledovne. 
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Obrázok 13: Logo firmy 

 

 
Použila som teda farby loga v každom prvku, či už to bolo pozadie, alebo nadpisy 

jednotlivých sekcií. Z tvaru loga som taktiež vychádzala aj pri tvaroch jednotlivých 

sekcií – to znamená, že majú ostré hrany, sú tvorené štvoruholníkovými objektmi 

a miestami sa prekrývajú. 

 

Hlavné menu má jednoduchý design. Skladá sa z textu modrej farby, pred ktorým sa 

nachádzajú štvorčeky. Tieto štvorčeky menia farbu v závislosti od pohybu myši, čo je 

znázornené na obrázku nižšie. 

 

 

Obrázok 14: Menu,  položka produkty je označená myšou 

 

Pod hlavným menu je tenký zelený prúžok a následne hrubší modrý pruh, v ktorom sa 

pri kliknutí na položky Produkty, alebo Stroje zjaví vedľajšie menu. Aj v tomto menu sú 

použité pred textom spomínané štvorčeky. 

 

 
Obrázok 15: Menu s vedľajším menu 

 

Pozadie obsahovej časti som navrhovala tak, aby vizuálne rozdeľovalo jednotlivé sekcie 

obsahu, ktoré ako som spomínala v predchádzajúcej kapitole sú tri – obrázky, text 

a aktuality. Aby som docielila tento efekt, rozhodla som sa skombinovať vytieňovaný 

vertikálny pás s nevytieňovaným. Obrázky, nachádzajúce sa v tejto časti sú zas 
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orámované zeleným prúžkom aby farebne zapadli do kontexu celého webu. Na stránke 

tak vznikli zaujímavé prvky, ktoré však pôsobia pre firemný web dostatočne decentne. 

Päta je opäť tvorená rovnakým štýlom ako menu, to znamená hrubý modrý pruh, po 

ktorom nasleduje tenký zelený prúžok. V textovej časti je použitá biela farba písma, 

ktorá je v dobrom kontraste s tmavým pozadím. Všetky nadpisy v obsahovej časti majú 

zelenú farby, ktorá taktiež dostatočne kontrastuje s modrým pozadím a zároveň odlišuje 

nadpis od ostatného textu. Výsledná podoba môjho designu webu je nasledovná. 

 

 
Obrázok 16: Grafická podoba stránky 
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3.2.4 Štruktúra webu 
 

Web spoločnosti Esox-plast s.r.o sa delí podľa požiadaviek na sedem základných 

stránok – profil spoločnosti, produkty, stroje, design, kvalita, kontakt a referencie. Na 

každej z týchto stránok sa návštevník dozvie základné údaje patriace k jednotlivým 

sekciám. V položkách produkty a stroje sa nachádzajú ďalšie podstránky s názvami 

nástrojáreň a lisovňa. Na daných podstránkach sú okrem základných údajov aj odkazy 

na galériu s produktov lisovne a zoznamy strojov. Na stránke kontakt sa okrem bežných 

kontaktov na jednotlivé oddelenia nachádza aj kontaktný formulár, kde sa pri vyplnení 

a odoslaní formulára odošle e-mail s dotazom riaditeľovi spoločnosti.  

 

 

Obrázok 17: Štruktúra webu 

 

3.2.5 Vytvorenie XHTML kódu a štýlu CSS 
 

Po vytvorení štruktúry a designu webu som stránku musela previesť do funkčnej 

podoby a to práve pomocou jazyka XHTML, kde som zvolila verziu XHTML 1.1 a 

štýlu CSS. 
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Štruktúra XHTML kódu je rozdelená na jednotlivé úseky pomocou tagu <div></div> z 

toho dôvodu aby sa dal vytvárať štýl CSS pre každú časť osobitne. Niektoré sekcie sa 

totiž podľa grafického návrhu na stránke prekrývajú a bez rozdelenia na jednotlivé časti 

by to nebolo možné realizovať. Štruktúra kódu vyzerá nasledovne: 

 

 

Obrázok 18: Štruktúra XHTML kódu 

 

Štýl CSS som sa rozhodla umiestniť do dvoch externých súborov, hlavne z dôvodu 

prehľadnosti obidvoch kódov. V jednom súbore sa nachádza štýl pre celý web, zatiaľ čo 

v druhom sa nachádza štýl konkrétne pre galériu. Na tieto súbory sa webová stránka 

odkazuje pomocou nasledujúceho tagu. 

 

 
Obrázok 19: Odkaz na externé súbory štýlu CSS 
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Pomocou štýlu CSS som nadefinovala pozadie webu, pozadia a umiestnenie sekcií, 

vložila obrázky namiesto odrážok do menu a nastavila fonty písma tak, aby web 

zodpovedal grafickému návrhu. 

 

V tejto fáze bolo najdôležitejšie aby mala stránka prehľadnú štruktúru kódu. Prehľadný 

kód je dôležitý hlavne z toho dôvodu, aby bolo možné ľahko uskutočniť prípadné 

zmeny a aby sa v ňom vyznal aj programátor, ktorý stránku nevytváral..  

 

Mojim cieľom bolo, aby bola stránka jednotná v rôznych prehliadačoch, preto som sa 

snažila optimalizovať kód CSS tak aby žiadne väčšie zmeny pri prechode na iný 

prehliadač nenastali. Samozrejme nie je možné prispôsobiť stránku každému 

prehliadaču, preto som sa zamerala aspoň na tie najčastejšie používané – aktuálna verzia 

Mozilla Firefox 3.6.3, Opera 10.50 a Internet Explorer 8. Web bol spustený aj 

v strarších verziách spomínaných prehliadačoch a okrem prehliadaču Internet Explorer 

6.0 žiadne problémy nenastali. V prehliadači Internet Explorer 6.0 sa vyskytlo pár 

zmien, ktoré som sa snažila upraviť pomocou štýlu CSS. V súčastnosti sa v tomto 

prehliadači zobrazuje stránka stále s istými odlišnosťami, ktoré sú však vzhľadom na 

počet užívateľov, ktorí používajú túto verziu zanedbateľné.   

 

3.2.6 Vytvorenie kódu PHP 
 

Z dôvodu, aby som nemusela na každú vytvorenú stránku kódovať prvky, ktoré sa na 

všetkých stránkach opakujú, som sa rozhodla použiť spolu so spomenutým jazykom 

XHTML aj jazyk PHP.  

 

Tento jazyk umožňuje ľahko vytvoriť šablónu webu, do ktorej konštantné prvky 

umiestnime, pričom ostatné prvky, ktoré sa na každej stránke menia sú uložené 

v osobitných php súboroch, ktoré následne do šablóny vložíme. Pri tomto spôsobe 

zápisu sa na jednotlivých  stránkach taktiež jednoduchšie vykonávajú zmeny, prípadne 

opravy spomínaných konštantných prvkov – stačí keď tieto zmeny vykonáme v šablóne 

a prejavia sa na každej zobrazenej stránke. 
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Konštantné prvky, ktoré sa nachádzajú  na každej stránke spoločnosti Esox-plast s.r.o. 

sú hlavička stránky, hlavné menu, logo, vlajky, aktuality a zápätie. Hlavička, logo 

a vlajky sú zakódované priamo v šablóne webu. Napriek tomu, že menu a aktuality sa 

taktiež nachádzajú na každej stránke som sa rozhodla zakódovať ich do vlastných php 

súborov a to hlavne z dôvodu ľahšej úpravy. Rátala som totiž s tým, že tieto dva prvky 

sa môžu meniť pomerne často, preto je lepšie mať k nim priamy prístup bez toho aby sa 

muselo zasahovať do hlavnej šablóny webu. So šablónou som ich potom prepojila 

príkazom include, ktorý vyzerá nasledovne: 

 

 

Obrázok 20: Inkludované menu 

 

Obrázok 21: Inkludované aktuality 

 

Vedľajšie menu sa nachádza len pri položkách Stroje a Produkty, preto som ho nemohla 

vložiť na všetky stránky. Riešenie tohto problému je uvedené na obrázku číslo 22.  

 

 

Obrázok 22: Inkludovanie submenu 

 

Najskôr som príkazom $_GET[‘ID’] získala názov aktuálnej stránky. Porovnaním som 

zistila, či sa jedná o stránku produktov (nastrojpr, lispr), alebo stránku strojov (nastrojst, 

lisst). Ak sa nachádzam na stránke produktov, vloží sa vedľajšie menu s položkami 

nástrojáreň a lisovňa, ktoré odkazujú na stránky Produkty – nástrojáreň, Produkty – 

lisovňa. V prípade strojov sa vloží vizuálne rovnaké menu, ktoré však odkazuje na 
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stránky Stroje – nástrojáreň a Stroje – lisovňa. Pri ostatných stránkach sa vedľajšie 

menu nezobrazuje. Obsah jednotlivých stránok s obrázkami v ľavom panele, prípadne 

ďalšími prvkami sú taktiež umiestnené v jednotlivých php súboroch a volané pomocou 

príkazu include.  

 

 
Obrázok 23: Inkludovaný obsah jednotlivých stránok 

 

Vyššie uvedená časť kódu funguje nasledovne. Príkazom $_GET[‘ID’] opäť získame 

názov stránky na ktorej sa práve nachádzame. Vložíme ho do premennej $path a 

pripojíme k nemu príponu .php aby nám vznikol názov súboru. V prípade, že súbor 

existuje vložíme ho do šablóny webu, v opačnom prípade vložíme úvodnú stránku. 

 

Takto napísaný php kód nám zabezpečí v prípade potreby jednoduché úpravy šablóny 

webu a zároveň umožní ľahké dopĺňanie položiek do hlavného a vedľajšieho menu. 

Samozrejmosťou je taktiež nenáročná úprava textov na jednotlivých stránkach 

a aktualít, čo zvládne aj osoba, ktorá sa do problematiky tvorby www stránok nemusí 

veľmi rozumieť. 
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3.2.7 Kontaktný formulár 
 

Jednou z najdôležitejších častí webu firmy je kontaktný formulár pomocou ktorého 

dokáže potenciálny zákazník jednoducho komunikovať so spoločnosťou. Stačí keď 

vyplní potrebné údaje vo formulári, ktorý sa nachádza na stránke Kontakty a potvrdí 

tlačidlom „Odoslať“ .  

 

 
Obrázok 24: Kontaktný formulár 

 

Pri odosielaní formulára sa skontroluje, či boli vyplnené požadované údaje. V prípade, 

že údaje vyplnené neboli, zobrazí sa oznam „Váš e-mail sa nepodarilo odoslať, skúste to 

ešte raz“. 

 
Pri úspešnom odoslaní formulára príde riaditeľovi spoločnosti e-mail v nasledujúcom 
tvare: 

 

Obrázok 25: Prijatý E-mail z kontaktného formulára 
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E-mail odoslaný z kontaktného formulára bude mať okrem uvedených informácii 

v predchádzajúcom obrázku predmet v podobe „Kontaktny formular od Meno 

Priezvisko“. 

 

Táto forma komunikácie medzi potenciálnym zákazníkom a spoločnosťou je naozaj 

veľmi jednoduchá a rýchla, preto som presvedčená, že ju návštevníci v prípade záujmu 

budú plne využívať. 

 

3.2.8 Mapa na webe 
 

V predchádzajúcej verzii webu spoločnosti sa nachádzala v sekcii kontakty aj 

zemepisná mapa, podľa ktorej užívateľ vedel kde sa spoločnosť nachádza. Táto funkcia 

je veľmi užitočná, preto som ju na stránke chcela ponechať. Problém sa však vyskytol 

vtedy, keď som sa snažila nájsť spoločnosť pomocou stránky www.maps.google.com. 

Po zadaní presnej adresy totiž našlo spoločnosť v oblasti Kysúc, pričom sa nachádza na 

Liptove. Na mieste spoločnosti je naopak zobrazený obecný úrad obce Uhorská Ves, v 

ktorej spoločnosť sídli. Neviem akým spôsobom sa nesprávne odkazy na mapu dostali, 

tento fakt sa mi však zmeniť nepodarilo. Preto som aspoň zaregistrovala spoločnosť na 

stránku ešte raz a priradila jej správnu zemepisnú polohu. Do odkazu som pridala aj 

popis, kontakt a fotku spoločnosti. Tento odkaz je overený vlastníkom firmy, o čom 

informuje spomínaná stránka www.maps.google.com. 

 

Na stránku som vložila mapu pomocou odkazu, ktorý aplikácia Google maps poskytuje. 

Stačí ho len skopírovať a vložiť do kódu stránky. Veľkosť mapy na stránke sa dá 

nastaviť priamo v kóde. Ak by veľkosť vloženej mapy na stránke užívateľovi 

nevyhovovala, stačí kliknúť na odkaz „Zväčšiť mapu“ a zobrazí sa v plnom rozsahu 

v spomínanej aplikácii Google maps. Mapa v sekcii kontakt vyzerá nasledovne: 
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Obrázok 26: Mapa na stránke Kontakt 

 
Vzhľadom na overenie odkazu vlastníkom a na to, že je na firemnom webe uvedený 

práve tento odkaz verím, že si užívatelia zemepisnú polohu spoločnosti so spomínaným 

nesprávnym zameraním nepomýlia. 

 

3.2.9 Galéria produktov  
 

Ako som na začiatku kapitoly spomínala spoločnosť uviedla v požiadavkách galériu, 

ktorej design bude nasledovať najnovší trend. Tým mala namysli galériu vytvorenú 

pomocou JavaScriptu s názvom Lightbox. Design tejto galérie je vkusný do kompozície 

firemného webu dokonale zapadá. Táto galéria funguje tak, že na ploche sa nachádzajú 

malé obrázky produktov. Po kliknutí na niektorý z nich obsah stránky stmavne a 

dopredu vystúpi zväčšená fotka vybraného produktu s popisom. V tejto fáze sa môžeme 

pomocou tlačidiel posúvať v galérii na predošlé a nasledujúce produkty, prípadne 

pomocou krížika galériu zatvoriť. Názorná ukážka galérie: 
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Obrázok 27: Galéria produktov na stránke 

 

Obrázok 28: Otvorenie galérie po kluknutí 
na obrázok 

 
 

Vzhľadom na to, že JavaScript momentálne neovládam natoľko, aby som si mohla sama 

vytvoriť podobnú galériu, rozhodla som sa, že použijem vytvorený program, ktorý sa dá 

voľne stiahnuť z Internetu a zakomponujem ho do môjho webu. Toto riešenie mi 

pomohlo taktiež z časového hľadiska. Pri použití stačí v hlavičke webu prepojiť stránku 

s externým súborom JavaScriptu a s prislúchajúcim CSS štýlom. Potom môžeme 

používať tento JavaScript na ktorejkoľvek stránke, musíme ho však na danej stránke 

dopredu zavolať nasledujúcim príkazom: 

 

 

Obrázok 29: Volanie JavaScriptu na stránke 

 
Aby nám galéria fungovala na konkrétne obrázky, musíme do ich kódu uložiť 

informáciu o tom, že ich v galérii chceme použiť. To zabezpečíme ich priradením do 

triedy „lightbox“. Ak zadáme v príkaze „rel“ rovnaký názov pri viacerých obrázkoch, 

vytvoríme tak medzi nimi vzťah, ktorý nám zabezpečí možnosť prechodu z jedného 

obrázku na druhý. XHTML kód obrázku použitého v galérii potom vyzerá nasledovne: 



 53 

 
Obrázok 30: Obrázok použitý v galérii 

 
Takto vytvorenú galériu môžeme použiť na ktorýkoľvek obrázok na stránke, pričom si 

môžeme vybrať, či chceme zobraziť obrázky samostatne, alebo ako sériu obrázkov. Pri 

prvej možnosti stačí jednoducho vo vyššie uvedenom XHTML kóde vynechať 

parameter „rel“. 

 

3.2.10 Vytvorenie verzie pre tlač 
 

Pri vytváraní webovej stránky som brala do úvahy aj to, že návštevník si možno bude 

chcieť získané informácie o spoločnosti vytlačiť. Pre túto funkciu som vytvorila verziu 

pre tlač, ktorá má  oproti stránke na Internete značne jednoduchší CSS štýl. Pri 

vytlačení stránky totiž nepotrebujeme aby boli na papieri všetky časti, ktoré by len 

zbytočne zaberali miesto a robili dokument neprehľadným. 

 

Z verzie pre tlač som odstránila hlavné a vedľajšie menu a vylúčila niektoré grafické 

prvky. Vytlačený dokument tak obsahuje len nadpis stránky na ktorej sa užívateľ 

nachádza, prislúchajúci text, obrázky, aktuality a pätu. Tento obsah je upravený 

pomocou CSS štýlu, ktorý sa nachádza v samostatnom externom súbore. Jeho 

importovanie je zobrazené na nižšie uvedenom obrázku. 

 

 
Obrázok 31: Importovanie CSS štýlu verzie pre tlač 

 

3.2.11 Jazykové verzie stránky 
 

Spoločnosť Esox-plast s.r.o. má pomerne veľkú časť zákazníkov zo zahraničia, preto 

bolo potrebné vytvoriť minimálne anglickú verziu webu. Dôležití zákazníci pochádzajú 

aj z Francúzska, preto sa spoločnosť rozhodla preložiť stránky okrem angličtiny i do 

francúzštiny 
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Vytvorenie jazykových verzií prebiehalo tak, že spoločnosť zariadila preklad textov do 

jednotlivých jazykov a po prebratí preloženého materiálu som následne vytvorila 

v daných jazykoch webovú stránku. Prepínanie medzi rôznymi jazykovými variantmi 

webu je možné pomocou obrázkov vlajok, ktoré sa nachádzajú v pravom hornom rohu 

pod vedľajším menu.  

 

 

Obrázok 32: Obrázky vlajok 

 

V prípade požiadavky na rozšírenie o ďalšiu jazykovú verziu je tento postup vzhľadom 

na štruktúru kódu veľmi jednoduchý.  

 

3.2.12 Optimalizácia SEO 
 

Aby bola nová webová stránka spoločnosti Esox-plast s.r.o. pre užívateľov ľahko 

vyhľadateľná, snažila som urobiť aspoň tie najzákladnejšie opatrenia v oblasti 

optimalizácie webu pre vyhľadávače.  

 

SEO on-page faktory 
 

Pti opatreniach, ktoré bolo možné vykonať priamo na stránke som sa zamerala hlavne 

na prehľadnú štruktúru kódu. Dôležité je aby boli prvky na stránkach korektne 

označované, pre nadpisy sa používajú úrovne značiek h1-h5, každý obrázok má svoj 

popis a zoznamy sú vytvorené pomocou značiek <ul></ul>. Pozor som si rovnako 

dávala na vzájomné prepojenie odkazov na webe. Na stránku som umiestnila mapu 

webu, ktorá v predchádzajúcej verzii chýbala. V hlavičke webu som vyplnila popisy 

Meta Description, ktoré sú pre optimalizáciu taktiež veľmi dôležité.  
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Ďalším on-page faktorom, ktorý však nie je na stránke dostatočne vyriešený, je pomer 

vlastného obsahu a ďalšieho (X)HTML kódu. Značkovacieho jazyka by malo byť totiž 

čo najmenej. Na stránkach spoločnosti Esox-plast s.r.o. je momentálne nedostatok textu, 

tento fakt som však nemohla veľmi ovplyvniť – pracovala som s textami, ktoré mi boli 

zadané. O tejto skutočnosti, sú informované všetky adekvátne osoby a problém sa bude 

v budúcnosti riešiť prípadným doplnením textov.  

 
SEO off-page faktory 
 

Ako som spomínala v teoretických východiskách, medzi off-page faktory patrí 

získavanie spätných odkazov. Spoločnosť je momentálne zaregistrovaná vo viacerých 

internetových katalógoch, medzi ktoré patria napríklad www.azet.sk, www.zoznam.sk, 

www.e-katalog.sk, www.profesia.sk a iné. Ďalej je zaregistrovaná v katalógu firiem na 

odbornom informačnom portále, ktorý sa venuje plastom a gume www.plasticportal.eu. 

Odkaz na webovú stránku sa nachádza tiež na regionálnom webe Liptova 

www.mojliptov.sk. Bolo by priateľné keby sa spoločnosť dohodla s firmou podobného 

charakteru o výmene odkazov, tak aby bol jej odkaz na viacerých webových stránkach 

s podobnou tématikou. Určite by mohli pomôcť aj odkazy na weboch okolitých miest 

a to konkrétne Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku a Liptovského Jána, ktoré 

navštevuje denne množstvo užívateľov, či už sú to obyvatelia spomenutých miest alebo 

turisti. 

 

Medzi off-page faktory patria aj spätné odkazy v rámci celého webu. Preto som sa 

snažila taktiež o vhodné prelinkovanie webovej stránky.  

 
3.3 Zhodnotenie odstránenia zistených nedostatkov  

 
Ako som spomínala v kapitole 2.5 Analýza súčastnej webovej prezentácie firmy, na 

pôvodnom webe bolo množstvo chýb, či už z hľadiska použiteľnosti, alebo aktuálnosti. 

Vzhľadom na štruktúru kódu bola taktiež zložitá údržba stránok. Jednotlivé problémy 

som sa teda snažila novou webovou prezentáciou firmy odstrániť, prípadne aspoň čo 

najviac eliminovať. 
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3.3.1 Design, aktuálnosť údajov 
 

Nedostatky z hľadiska designu a aktuálnosti údajov sa mi podarilo úspešne vyriešiť. 

Nový design zodpovedá farbám a tvaru loga spoločnosti, je jednoduchý ale zároveň 

zaujímavý. Všetky údaje na webe sú aktualizované, vrátane galérie produktov a tabuliek 

strojov. 

 

3.3.2 Použiteľnosť webu 
 
Spomínané chyby v použiteľnosti webu som taktiež úspešne vyriešila. Písmo je na 

stránke dostatočne veľké a všetky tabuľky a obrázky sú čitateľné. Aj pri priblížení 

stránky sú všetky prvky v absolútnom poriadku a nenastáva žiadne prekrývanie 

jednotlivých častí. Kontrast medzi pozadím a písmom je dostatočný v každej sekcii. 

 

3.3.3 Kontakt so zákazníkom, aktuality 
 
Pôvodná stránka neposkytovala priamy kontakt zákazníka s firmou, tento problém som 

vyriešila pomocou kontaktného formuláru, prostredníctvom ktorého môžu potenciálni 

zákazníci posielať dotazy priamo riaditeľovi spoločnosti. Na stránke taktiež chýbala 

sekcia s aktualitami, ktorou nová stránka disponuje. 

 

3.3.4 Verzia pre tlač 
 
Na pôvodnom webe chýbala upravená verzia pre tlač v prípade, že by si užívateľ chcel 

informácie vytlačiť. Túto verziu som doplnila a upravila jej CSS štýl tak aby dokument 

obsahoval len potrebé informácie a bol čo najprehľadnejší. 

 

3.3.5 Rôzne jazykové verzie  
 
Ďalším nedostatkom na webe bola chýbajúca anglická verzia. Po redesigne sa dá 

stránka prehliadať v slovenskej, anglickej a francúzskej verzii, takže aj tento nedostatok 

je vyriešený. 
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3.3.6 Zložitá aktualizácia webu 
 
Vzhľadom na štruktúru kódu bol zásah do HTML kódu dosť zložitý. Nebol použitý 

jazyk PHP, takže jednotné údaje bolo treba meniť na každej stránke zvlášť. Tento 

problém som riešila použitím spomenutého jazyka PHP – vytvorila som šablónu, 

v ktorej sú uložené prvky nachádzajúce sa na všetkých stránkach, tým pádom sa nikde 

neopakujú a stačí ich v prípade nutnosti upraviť na jednom mieste. Taktiež som zrušila 

písanie CSS štýlu priamo do kódu HTML,  čo bolo pre oba kódy dosť neprehľadné. Štýl 

CSS som uložila do externého súboru, s ktorým som nasledovne prepojila XHTML kód. 

Takto je aj úprava designu webu oveľa jednoduchšia oproti pôvodnému webu. 

 

3.3.7 SEO 
 
SEO stránky sa mi aj napriek rôznym opatreniam, ktoré som spomínala 

v predchádzajúcej kapitole, nepodarilo úplne vyriešiť. Tieto bežné metódy sa totiž 

nedajú porovnať s platenými metódami, ktoré sú o dosť účinnejšie. Spoločnosť sa preto 

rozhodla do tejto oblasti ďalej investovať. 

 

3.4 Ďalšie kroky spoločnosti pre optimalizáciu webu 

 
Ako som spomínala v predchádzajúcej kapitole, vzhľadom na nedostatočný efekt 

optimalizácie webu sa spoločnosť rozhodla pokračovať v tejto činnosti ďalej. Do úvahy 

prišli dve možnosti a to optimalizovať web pomocou rôznych programátorských 

techník, alebo zaplatenie reklamy na vyhľadávačoch. 

 

Na začiatok zvolila spoločnosť prvú alternatívu, ktorú si nechala vypracovať firmou 

zaoberajúcou sa tvorbou webových stránok. Proces dodatočnej optimalizácie spočíval 

v troch základných krokoch: 

 

• úprava kódu pomocou objektovo orientovaného programovania 

• optimalizovanie URL adresy 

• vytvorenie databázy pre správu kľúčových slov 
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Úprava kódu spočívala v upravení štruktúry kódu pomocou šablónovacieho systému 

Smarty. V rámci tohto kroku bolo zdokonalené aj odosielanie kontaktného formulára 

a systém riešenia rôznych jazykových verzií stránok. 

 

V druhom kroku nasledovalo optimalizovanie URL adresy, ktoré slúži na to, aby sa 

vyhľadávače v danej URL adrese ľahko orientovali. Názorné príklady adresy pred a po 

optimalizácii sú uvedené na nasledujúcich obrázkoch. 

 

 

Obrázok 33: URL pred optimalizáciou 

 

Obrázok 34: URL po optimalizácii 

 

 

Posledným krokom bolo vytvorenie databázy pre správu kľúčových slov vo všetkých 

jazykových verziách. Pomocou databázy teraz môže firemný IT odborník meniť, alebo 

dopĺňať kľúčové slová podľa potreby. 

 

Na to aby sa dalo zistiť podľa akých kľúčových slov užívatelia najčastejšie vyhľadávajú 

firmy vyrábajúce formy pre výrobu vstrekovacích lisov a lisovanie plastových 

komponentov spoločnosť v súčasnosti využíva produkt Google Adwords. Pre presné 

informácie o návštevnosti webu spoločnosť ďalej využíva Google Analytics,  ktorý 

poskytuje napríklad informácie o zdrojoch návštevnosti - z akého webu užívatelia na 

stránku prišli, počet návštev z jednotlivých zdrojov a veľa ďalších možností. 

 

Druhú možnosť ako zvýšiť návštevnosť stránky, zaplatenie reklamy na vyhľadávači, 

začne spoločnosť riešiť až vtedy keď zhodnotí prínos technického zdokonalenia webu. 

Ak by bol tento prínos dostatočný, neboli by žiadne ďalšie kroky potrebné. V prípade, 

že tieto kroky nezabezpečia rýchlo stúpajúcu návštevnosť, spoločnosť zvolí zaplatenie 

reklamy, aspoň na dobu rozbehu webovej prezentácie firmy. 



 59 

3.5 Ekonomické zhodnotenie návrhu 

 

3.5.1 Náklady 
 

Pri redesigne webovej stránky spoločnosti som neriešila web hosting, keďže ten už mala 

firma na predchádzajúcej stránke vyriešený a rozhodla sa zostať u daného 

poskytovateľa. Preto túto položku ani nezahŕňam medzi celkové náklady na 

uskutočnený redesign. Kompletné náklady na prestavbu webu sú uvedené v 

nasledujúcej tabuľke. 

 

 

Tabuľka 1: Náklady na redesign webu 

 
Medzi ročné náklady sa okrem nákladov na web hosting počíta taktiež aktualizácia 

webu. Celková cena tejto položky je len predpokladaná, z toho dôvodu, že momentálne 

sa nedá povedať ako často sa bude webová stránka aktualizovať. 

 

3.5.2 Výnosy 
 

Vypočítanie výnosov, ktoré nová webová stránka prinesie je oproti vyčísleniu nákladov 

trocha zložitejšie. Zatiaľ sa nedá dopredu povedať, koľko užívateľov za rok web 

navštívi a koľko z nich spoločnosť zaujme natoľko aby sa stali jej zákazníkmi práve 

prostredníctvom Internetu. Aj keby však tieto údaje spoločnosť mala, očakávané výnosy 

do budúcnosti by sa odhadovali veľmi ťažko, keďže zisk závisí od jednotlivých 

zákazníkov. Každý zákazník požaduje iné výrobky, preto záleží na tom, čo zákazník 

žiada, aká veľká bude produkcia výrobkov a na akú dlhú doby uzavrie so spoločnosťou 
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zmluvu. Zo spomínaných dôvodov som sa neodvážila odhadovať výnosy, preto som sa 

zamerala na odhad ušetrených nákladov, ktoré webová stránka prinesie. 

 

3.5.3 Ušetrené náklady 
 

Za uplynulé dva mesiace mala stránka firmy približne 600 návštevníkov. V spoločnosti 

sa uskutočnili taktiež už dve stretnutia s potenciálnymi zákazníkmi, ktorí sa 

kontaktovali s firmou na základe webu. Ak by tento trend naďalej pokračoval, ročné 

ušetrené náklady spojené s firemným webom by sa dali vyčísliť nasledovne. 

 

 
Tabuľka 2: Predpokladané ušetrené náklady ročne 

 

Medzi ušetrenie nákladov patrí hlavne to, že stránka predstavuje prácu zhruba jedného 

zamestnanca obchodného oddelenia, ktorý by inak musel hľadať zákazníkov 

oslovovaním firiem, posielaním listov, prípadne prezentovaním spoločnosti na 

výstavách. Náklady na tohto zamestnanca sú vďaka webovej prezentácii ušetrené. 

 

Ak by sa spoločnosť rozhodla využiť okrem vyššie spomínanej optimalizácie webu aj 

platenú formu reklamy vo vyhľadávači, mohli by tieto čísla vzrásť ešte viac, s čím by sa 

ale samozrejme zvýšili aj ročné náklady na web. Či sa to však oplatí už musí posúdiť 

vedenie firmy. 
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Záver 

 

Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce bolo redesignovať webovú stránku 

spoločnosti Esox-plast s.r.o. tak aby mala prehľadnú štruktúru kódu, spĺňala požiadavky 

prístupnosti a použiteľnosti webu a mala príťažlivejší design ako predchádzajúca. Ďalej 

bolo cieľom taktiež aktualizovať všetky texty a obrázky a pomocou stránky umožniť 

užívateľom rýchly kontakt na spoločnosť. Web mal byť optimalizovaný použitím SEO 

tak aby ho bolo možné ľahko vyhľadať na Internete.   

 

Nová web stránka má prehľadne riešenú štruktúru kódu, pričom som dbala na to, aby 

bola práca s ňou čo najjednoduchšia. Kód je tvorený pomocou šablóny PHP, takže 

aktualizáciu údajov, prípadne doplnenie stránok zvládne aj človek, ktorý má len 

základné znalosti z oblasti programovania web stránok. Požiadavky použiteľnosti 

a prístupnosti webu sú splnené dostatočne, nedá sa však povedať, že úplne. V starších 

verziách prehliadača Internet Explorer sa totiž niektoré objekty na stránke zobrazujú 

nekorektne, tento fakt sa mi napriek snahe nepodarilo odstrániť. Problém však nie je 

natoľko rozsiahly aby zasahoval do správneho rozloženia webu, prípadne obmedzil jeho 

informatívny, či komunikačný účel. Aktualizácia údajov a galérie prebehla úspešne, 

jediný nedostatok predstavujú krátke texty. Spoločnosť si nedostatok uvedomuje 

a v blízkej budúcnosti ho plánuje odstrániť. Web je doplnený o kontaktný formulár, 

ktorý spĺňa cieľ umožniť zákazníkom priamy kontakt so spoločnosťou pomocou 

Internetu. Pre optimalizáciu webu som uskutočnila všetky opatrenia z oblasti SEO, 

ktoré som bola schopná urobiť. Vzhľadom na to, že sa ukázali ako nedostatočné sa 

spoločnosť rozhodla do optimalizácie pre vyhľadávače ďalej investovať.   

 

Po dokončení novej webovej stránky spoločnosti môžem povedať, že redesign prebehol 

úspešne. Môj návrh som prezentovala spoločnosti, ktorá sa následne rozhodla stránku 

umiestniť na Internet a prostredníctvom nej sa prezentovať, či už súčasným, alebo 

potenciálnym zákazníkom. 
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