
 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 
 
 

 
FAKULTA PODNIKATELSKÁ 
ÚSTAV INFORMATIKY 
 
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
INSTITUTE OF INFORMATICS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
NÁVRH OPTIMALIZACE FIREMNÍHO WEBU 
 
DRAFT OPTIMIZATION OF COMPANY WEBSITE 
 
 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR´S THESIS 
 
 
AUTOR PRÁCE ROMAN ŠIMÁK 
AUTHOR 
 
VEDOUCÍ PRÁCE doc. Ing. Miloš Koch, CSc. 
SUPERVISOR 

 
 
 
BRNO 2013  



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2012/2013
Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Šimák Roman

Manažerská informatika (6209R021) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů zadává bakalářskou práci s názvem:

Návrh optimalizace firemního webu

v anglickém jazyce:

Draft Optimization of Company Website

Pokyny pro vypracování:

Úvod
Vymezení problému a cíle práce
Teoretická východiska práce
Analýza problému a současné situace
Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této

práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení

technického v Brně.



Seznam odborné literatury:

DAWSON, Alexander. Výjimečný webdesign: jak tvořit osobité, přitažlivé, použitelné weby.
Brno: Computer Press, 2012. 344 s. ISBN 978-80-251-3719-2.
DOVER, Danny a Erik DAFFORN. SEO: optimalizace pro vyhledávače profesionálně. Brno:
Zoner Press, 2012. 400 s. ISBN 978-80-7413-172-1.
GILMORE, Jason. Velká kniha PHP 5 a MySQL: kompendium znalostí pro začátečníky i
profesionály. 3. vyd. Brno: Zoner Press, 2011. 736 s. ISBN 978-80-7413-163-9.
LUBBERS, Peter, Brian ALBERS a Frank SALIM. HTML5: programujeme moderní webové
aplikace. Brno: Computer Press, 2011. 304 s. ISBN 978-80-251-3539-6.
MEYER, Eric. Eric Meyer o CSS: kompletní průvodce. Brno: Zoner Press, 2007. 560 s. ISBN
978-80-86815-64-0.

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Miloš Koch, CSc.

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2012/2013.

L.S.

_______________________________ _______________________________
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel ústavu Děkan fakulty

V Brně, dne 28.05.2013



 
 

Abstrakt 
Bakalárska práca sa zaoberá návrhom optimalizácie webových stránok spoločnosti 

JOGGING KLUB, spol. s r.o. podľa aktuálnych trendov a požiadaviek dnešnej doby. 

Hlavným cieľom práce bolo navrhnúť optimalizáciu webových stránok tak, aby čo 

najviac odpovedal kritériám návštevníkom webovej stránky. Medzi dielčie ciele práce 

patrí prepracovanie pôvodných webových stránok z hľadiska dizajnu a účelovosti 

a spojenie webových stránok s podnikovými procesmi a zjednodušiť tak povinnosti 

organizátorov spojenými s realizáciou súťaží. 

 

Abstract 

Bachelor’s thesis deals with draft optimization of company website according to current 

trends and demands of our time. The main objective of this thesis was to design 

optimization of the company website in order to meet visitor’s criteria. Among the sub-

objectives of this thesis belongs redesigning of original the website from the view of 

design and purpose, simultaneously connecting website with business processes and 

simplifying the obligations of organizers related to realization of competitions. 
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Úvod 

V dnešnej uponáhľanej a hektickej dobe je rýchla výmena informácii a ich okamžitá 

dostupnosť natoľko kľúčová, že niet divu, že práve internet sa stal fenoménom tejto 

generácie. Spočiatku internet slúžil na vedecké či vojenské účely, no postupom času sa 

z neho stal nevyhnutý nástroj, ktorého potreby využívajú miliardy ľudí v celom 

civilizovanom svete. 

 

Potreba firemnej prezentácie na internete sa stala samozrejmosťou. Dokonca sa veľká 

časť marketingových výdajov veľkých firiem sústreďuje práve na reklamu na 

internetových stránkach s vysokou návštevnosťou, nakoľko je cielená reklama oveľa 

účinnejšia ako napríklad vonkajšia. Avšak tieto reklamy sú veľmi finančne náročné 

a preto si myslím, že aj dobre urobená webová prezentácia, dokáže urobiť dobrú 

reklamu, nakoľko pri vhodnej optimalizácii dokáže zaujať popredné miesta 

v internetových vyhľadávačoch. K slovu sa dostáva správna indexácia stránok, 

zjednodušene povedané, povolenie prístupu k spracovaniu súborov na webe 

vyhľadávaciemu robotovi, za účelom pridania do katalógu vyhľadávača, tak aby sa 

návštevníkovi po zadaní kľúčového slova zobrazila požadovaná stránka. 

 

Internetové stránky by mali spĺňať nasledujúce kritéria: prehľadnosť, úplnosť, 

aktuálnosť a v prvom rade dostupnosť. 

 

Z tohto dôvodu je nemenej dôležitý správny výber spoľahlivého webhostingu, teda 

miesta, na ktorom budú webové stránky umiestnené. 

 

Moja bakalárska práca sa zaoberá vylepšením stávajúcich webových stránok z hľadiska 

grafického spracovania, prístupnosti, optimalizácie a v neposlednom rade aj aktuálnosti. 

Návštevníkovi musia byť informácie prístupné vecne a spoľahlivo spĺňajúc zároveň aj 

vyššie uvedené kritéria. 
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Ciele práce 

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo zhodnotenie súčasného stavu webových stránok 

spoločnosti JOGGING KLUB, spol. s r.o. a následný návrh a realizácia novej 

optimalizovanej webovej prezentácie spoločnosti. 

 

Realizácia návrhu nových webových stránok spoločnosti zahŕňa prepracovanie dizajnu, 

programového kódu, optimalizácie pre vyhľadávače. Nová optimalizovaná webová 

prezentácia bude obsahovať dynamické prvky ako proces registrácie do systému, 

prihlásenia, registrácie na súťaže a zobrazenie o registrácii ostatných užívateľov 

a zobrazenie o registrácii na súťaže prihláseného užívateľa. Webové stránky budú 

obsahovať dynamický banner a dynamickú Java-scriptovú fotogalériu. 

 

Webová prezentácia má za primárny účel informovať športovcov o nadchádzajúcich 

športových podujatiach a akciách po celom Slovensku a zároveň aj sprístupniť týmto 

návštevníkom výsledky a fotogalériu z podujatí a zároveň im umožniť pohodlnú 

registráciu na súťaže.  
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Teoretické východiská práce 

V tejto časti práce vymedzujem a opisujem základné pojmy – internet, internetová 

stránka a technológie používané pre vývoj stránok. 

 

1.1 Internet 

Internet je založený na jednoduchom princípe. Každý počítač alebo uzol pripojený do 

internetu má svoju unikátnu adresu rovnako, ako má bydlisko – tzn., že žiadne dve 

bydliská nemôžu mať rovnakú adresu. To znamená, že pri posielaní nejakej správy je 

zaručené, že správa príde priamo tam, kam mala namierené. Rovnako je to aj pri 

počítačoch. Počítače potrebujú medzi sebou komunikovať. O to sa starajú 

špecializované servery po celom svete, ktoré majú uloženú databázu adries počítačov 

a zabezpečia tým správne doručovanie informácii medzi počítačmi v internete.  

Adresa počítača je vyjadrená štvoricou číslic spravidla od 0 do 255 a nazýva sa IP-

adresa. IPv4 adresa sa zapisuje napríklad takto: 192.168.0.3 (BROŽA, 2004). 

 

Avšak pomocou IPv4 adresy je k internetu pripojiť len 4,3 miliardy (232) počítačov 

a preto je zrejmé, že na dnešné pomery to nemôže stačiť. Ipv6 je internetovým 

protokolom novej generácie, ktorého adresový priestor je prakticky nevyčerpateľný, 

konkrétne 2132 adries. Tvar IPv6 adresy je podstatne dlhší a je zapisovaný obvykle ako 

osem skupín štyroch hexadecimálnych čísiel oddelených dvojbodkami. Zápis IPv6 

adresy vypadá takto: 2001:5c01:1507:9b00:2173:31ff:fe65:7b04 (IPV6INFO.cz, 2010). 

 

1.2 História internetu 

Internet vznikol v Spojených štátoch amerických, ako reakcia na Ruský úspech za čias 

studenej vojny, v podobe vypustenia družice Sputnik na obežnú dráhu. Američania 

v roku 1957 založili organizáciu ARPA(Agentúra pokročilého projektového výskumu), 

ktorá mala za úlohu dozerať na vývoj vojenských technológii. V roku 1962 vládna 

agentúra RAND vytvorila prvý návrh počítačovej siete, ktorá fungovala na princípe 
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výmeny balíčkov dát (paketov), na rozdiel od súvislého toku dát pri analógovom 

telefóne. 

 

Prvá sieť ARPANET prepojovala 4 americké univerzity (Univerzita v Los Angeles, 

v Santa Barbare, v Stanforde a v Utahu) s rýchlosťou 50 Kpbs. V roku 1972 vznikol 

prvý e-mail a s ním tvorcovia Vinton Cerf a Robert Kahn prišli s protokolom TCP/IP. 

Následne prišiel aj systém doménových mien DNS (Domain Name System), vďaka 

ktorému si nemusíme pamätať IP adresy serverov a miesto toho nám stačia mená. 

Napríklad http://www.microsoft.com (KASÍK, 2006). 

 

O masové rozšírenie internetu sa zaslúžila služba World-Wide-Web, v preklade 

celosvetová pavučina. Tento názov vznikol na základe faktu, že pre internetovú stránku 

je typické, ak obsahuje odkazy na iné stránky na internete, prípadne iné zdroje internetu. 

Forma, ktorou sa organizujú informácie a vedú z jedného miesta na ďalšie organizované 

miesto sa nazýva hypertext. WWW je multimediálny nástroj na ukladanie a prezeranie 

informácii, obrázkov, grafiky, hudby a videa (KOSEK, 1998). 

1.3 Internetová stránka 

Webová alebo internetová stránka je miesto na webe, ktoré obsahuje určité informácie 

a môže obsahovať text, farby, grafiku, obrázky, videá alebo hudbu. Webová stránka 

ďalej môže obsahovať jednu alebo desiatky tisíc stránok, záleží na tom čo sa snažil 

tvorca webovej stránky vytvoriť. Dôležité je pri tom si uvedomiť, že webové stránky 

nevytvára človek pre vlastnú potrebu, ale pre potreby návštevníkov, ktorý stránku 

navštívia, či už za účelom zistenia nejakej informácie, alebo za účelom stiahnutia 

nejakého programu, zúčastnenia sa v internetovej diskusii, ohľadom obľúbenej aktivity 

(FREESERVERS, 2013). 

 

1.3.1 Statická a dynamická stránka 

Statické stránky zobrazujú rovnaký obsah pri každom prístupe užívateľa a pre ich 

vytvorenie stačia jazyky ako HTML alebo CSS, zatiaľ čo dynamické stránky obsahujú 

komplexnejšie skriptovacie jazyky ako PHP, ASP alebo JSP. Všetky skripty na stránke 
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pracujú na serveri a všetky informácie sa vracajú v podobe HTML kódu, ktorý je 

preložený internetovým prehliadačom do podoby prístupnej bežnému užívateľovi. 

(TECHTERMS.COM, 2009). 

1.4 Technológie používané pri tvorbe webových stránok 

V tejto časti popisujem vybrané technológie a jazyky používané pri tvorbe webových 

stránok. 

1.4.1 HTML 

HTML –Hyper Text Markup Language, znamená značkovací jazyk pre tvorbu WWW 

stránok. Tento značkovací jazyk obsahuje namiesto slov tagy, ktoré sa delia na párové 

a nepárové. 

 

Príklady párových tagov: 

 

Paragraf (z anglického paragraph) 

<p>Tento text je obalený značkami</p> 

 

<p> - začiatok párového tagu p 

</p> - koniec párového tagu p, obsahuje lomítko pred p 

 

Hlavný nadpis (z anglického headline) 

<h1>Hlavný nadpis</h1> 

 

<h1> - začiatok párového tagu h1 

</h1> - koniec párového tagu h1, obsahuje lomítko pred p 
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Príklady nepárových tagov: 

 

Nepárové tagy nemajú ukončovaciu značku: 

<hr> - horizontálna čiara na stránke 

 

Text môžu byť obalené aj vo viacerých tagoch: 

 

<p><strong>Zvýraznený odstavec</strong></p> - správny zápis 

<p><strong>Zvýraznený odstavec</p></strong> - nesprávny zápis 

 

(PESTUJEMEWEB, 2010). 

 

Štruktúra HTML dokumentu 

 

Medzi základné značky vymedzujúce oblasti HTML súboru patrí: html, head, body, <!--

--> a !doctype. 

 

html – jedná sa o nepovinnú značku, dnešné prehliadače sú schopné ju prečítať. Celý 

obsah musí byť medzi týmito značkami <html>Obsah stránky</html>. 

 

head – je hlavničkou dokumentu, ktorá sa nezobrazuje. Obsahuje ďalšie značky ako 

title, meta, link, style, script. 

 

body – telo dokumentu, obsahuje celý obsah stránky, ktorý je viditeľný pre návštevníka. 

 

<!--poznámka--> - všetko, čo je v html vymedzené značkami <!-- a -->, je 

prehliadačom považované ako poznámka a nezobrazuje sa návštevníkovi. 
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!doctype 

 

Podľa doctype sa určuje v ktorom prehliadači a ako sa budú počítať šírky a veľkosti 

písma. Programy, v ktorých sa vytvára webová stránka napr. PSPad editor alebo Adobe 

Dreamweaver. 

 

Príklad:  

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

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

(JAKPSATWEB, 2011). 

 

Klasický html podľa (JAKPSATWEB, 2011) môže vyzerať nasledovne:  

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

<html> 

 <head> 

  Obsah hlavičky 

 </head> 

 

<body> 

  Obsah tela 

</body> 

</html>“ 

 

1.4.2 CSS 

Pojem CSS znamená v preklade kaskádové štýly. Pod týmto pojmom si môžeme 

predstaviť kolekciu metód pre grafickú úpravu webových stránok. Hlavným zmyslom je 

oddelenie vzhľadu dokumentu od jeho štruktúry a obsahu. Kaskádové štýly sa zapisujú 

3 rôznymi spôsobmi: 
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Priamy zápis 

 

<p style="color: red">Tento odstavec bude červený.</p> 

 

Vysvetlenie: <p> je značka vymedzujúci odstavec; z anglického paragraph. Atribút 

"style" je obecný atribút použiteľný u každého prvku. Color znamená farba a red je 

červená. 

 

Štýlopis 

Do hlavičky dokumentu sa zapíše štýlopis uzavretý medzi značkami <style></style>: 

 

<style> 

p {color: red} 

</style> 

 

A do tela stránky sa píšu odstavce:  

<p>Tento odstavec bude červený.</p>  

<p>Tento mimochodom tiež, pretože červené budú všetky.</p> 

 

Externý CSS súbor 

Tento spôsob spočíva vo vytvorení súboru, napríklad s názvom style.css, v ktorom sa 

bude nachádzať tento text:  

 

p {color: red} 

 

Do hlavičky html dokumentu, ktorý má byť ovplyvnený štýlom, musí byť napísaný 

odkaz na súbor style.css nasledovne:  

 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styly.css"> 
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V tele dokumentu budú potom všetky odstavce červené (JAKPSATWEB, 2011). 

 

1.4.3 JavaScript 

„JavaScript (JS) je komplementárny skriptovací jazyk, ktorý pracuje na strane klienta, 

resp. je ho možné používať len v okne prehliadača. Základom fungovania JS je DOM 

(Document Object Model). DOM predstavuje objektovú  resp. stromovú štruktúru 

XHTML resp. HTML dokumentu. Oproti ostatným skriptovacím jazykom (PHP  či 

RUBY) je JS odlišný hlavne syntaxou, používa „dot“  notáciu a jeho fungovanie je 

založené na udalostiach napríklad OnClick. alebo OnChange“ (JURKOVIČ, 2011). 

 

Výhody 

Pracuje na strane klienta 

Manipulácia s obsahom 

Pôsobivé vizuálne efekty 

 

Nevýhody 

Absencia podpory starších prehliadačov 

Staršie verzie prehliadačov nie sú plne kompatibilné so všetkými blokmi JS kódu 

Na strane užívateľa môže byť vypnutý (JURKOVIČ, 2011). 

 

1.4.4 PHP 

PHP je skriptovací jazyk, ktorý sa využíva pre tvorbu a programovanie dynamických 

webových stránok a webových aplikácii. Začleňuje sa priamo do štruktúry HTML, 

XHTM či XML a je jedným z najrozšírenejších skriptovacích jazykov pre web, vďaka 

takzvanej slobode v syntaxi, ktorá znamená kombináciu viacerých programovacích 

jazykov, bohatých a obsiahlych funkcii a hlavne v jednoduchosti použitia 

(PROCHÁZKA, 2012). 

 

  



19 
 

Syntax PHP 

Skript začína značkou <?php a končí značkou ?> môže byť vsadený kdekoľvek do 

dokumentu s príponou .php. Každý riadok PHP musí končiť bodkočiarkou. Komentáre 

sa značia pomocou značiek // (W3SCHOOLS, 2013). 

 

Ukážka PHP skriptu: 
Tabuľka 1: Ukážka jednoduchého PHP skriptu (Zdroj: W3schools.com, 2012) 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <body> 

 

        <h1>Moja prvá PHP stránka</h1> 

 

        <?php 

        echo "Ahoj svet!"; 

        ?> 

 

     </body> 

</html> 

 

1.4.5 Databáza MySQL 

„MySQL je voľne šíriteľný open-source relačný databázový server SQL. Je 

implementovaný vo viacerých programovacích jazykoch - PHP , Perl , C++ ... Každá 

databáza v MySQL má jednu ,alebo viac tabuliek. Stĺpce v tabuľke udávajú dátový typ a 

riadky reprezentujú jednotlivé hodnoty. Pracovať s touto databázou môžeme pomocou 

tzv. dopytov (query) ,keďže to vychádza z programovacieho jazyka SQL 

(Structure Query Language).“ (PHP.BLOG, 2012). 

 

Spojenie s databázou 

Pre prácu s údajmi v databáze je treba v prvom rade zaistiť spojenie a to zaistíme 

funkciou v PHP skripte mysql_connect(); 
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Konkrétne: mysql_connect(“server”,”meno”,”heslo”) 

 

“server” - predstavuje adresu servera, na ktorom funguje MySQL server a východzie 

nastavenie je localhost:3306. Localhost značí názov servera a číslo 3306 značí port. 

”meno” – meno používateľa, ktorý sa prihlasuje na databázový server. 

”heslo” – heslo nastavené pre prihlásenie používateľa (PHP.BLOG, 2012). 

1.5 Webové prehliadače a ich vývoj 

V tejto časti popisujem webové prehliadače a ich vývoj. 

1.5.1 Internet Explorer 

Myšlienka aplikácie Internet Explorer vzniká v roku 1995, kedy Microsoft pracoval na 

projekte pod označením „Chicago“ v tandeme s projektom „O’Hara“ – pomenovaným 

po letisku v Chicagu. Neskôr sa ukázalo že kódové označenie „Chicago“ stojí za 

značkou dnes už veľmi dobre známeho operačného systému Windows 95 a označenie 

„O’Hara“ stojí za názvom Internet Explorer 1.0. Tento počin prišiel ako odpoveď na už 

vtedy populárny internetový prehliadač Netscape Navigator. V lete 1996 prišiel 

Microsoft s verziu 3.0, ktorá obsahovala okrem iného aj podporu audio súborov, video 

súborov a kaskádových štýlov.  

 

Kľúčovým faktom bola však skutočnosť, že Netscape Navigator si účtoval 50 dolárov 

za svoj prehliadač, zatiaľ čo Internet Explorer bol zdarma. Nakoľko bola verzia 3.0 

kritizovaná za nemožnosť úplnej odinštalácie z prostredia operačného systému 

Windows 95 a disponovala množstvom chýb, ktoré využívali hackeri prostredníctvom 

vírusov a iných škodlivých programov, Microsoft bol nútený prísť s novou verziou 

a teda Internet Explorer 4. Verzia 4 obsahovala značné zmeny v konštrukcii programu 

a prišla s novými službami ako sú Microsoft Outlook – e-mailový klient a verzia 

komunikačnej služby Microsoft NetMeeting a v neposlednom rade aj Dynamické 

HTML (SCHNOLL, 2000). 
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Ďalšia verzia Internet Explorer 5 bola spustená v roku 1999 spolu s operačným 

systémom Windows 98 a kancelárskym nástrojom Office 2000. Do roku 1999 mal 

Internet Explorer tím o veľkosti 1000 zamestnancov a rozpočet 100 miliónov dolárov.  

V roku 2001 prišiel nový operačný systém Windows XP a s ním aj nová verzia Internet 

Explorer 6, kde mala verzia nové 3D logo. Nakoľko Microsoft dlhých 5 rokov neprišiel 

s novou verziou IE1, popularita najpoužívanejšieho internetového prehliadača začala 

prudko klesať a v roku 2004 to dalo priestor pre vznik konkurencie v podobe webového 

prehliadača Mozilla Firefox. 

 

Verzie IE 7 a 8 boli doplnené o bezpečnostné prvky a verzia 8 obsahovala podporu 64-

bitových sťahovaní, ktoré umožnili prehliadaču stiahnuť viac ako 4GB. Súčasnou 

verziou je verzia s označením 10 a je dodávaná spoločne s novým operačným systémom 

Windows 8. IE 10 sa vyznačuje podporou HTML5 a lepšou prístupnosťou k jazyku 

Javascript (NEOWIN, 2013). 

 

 
Obrázok 1: Internet Explorer 1 (Zdroj: Maximumpc.com, 2009) 

                                                 
1IE – Internet Explorer 
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Obrázok 2: Internet Explorer 10 (Zdroj: Neowin.net, 2012) 

 

1.5.2 Mozilla Firefox 

Projekt Mozilla bol vytvorený v roku 1998, ako konzorcium tisícky programátorov za 

účelom zmeny konkurencie na trhu webových prehliadačov. Za prvý rok fungovania 

projektu, tisícky programátorov navrhli riešenia k nových výkonnejším prvkom a stali 

sa manažmentom  plánovania projektu.  

 

Vytvorením úplne novej otvorenej komunity programátorov, tak vznikol internetový 

prehliadač, ktorý bol programovaný priamo jeho užívateľmi a čo je najdôležitejšie je 

celkom prístupný aj laickej verejnosti.  

 

Po niekoľkých rokoch vývoja vznikla prvá verzia Mozilla Firefox 1.0, ktorá obsahovala 

okrem iného aj e-mailový klient. Podľa OneStat.com v roku 2002 využívalo služby 

prehliadača Internet Explorer 96,6% všetkých užívateľov internetu. 
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Tabuľka 2: Najpopulárnejšie prehliadače v roku 2002 (Zdroj: Onestat.com, 2002) 

Poradie Prehliadač Podiel na trhu 

1. Microsoft IE 6.0 44,7% 

2. Microsoft IE 5.5 22,6 % 

3. Microsoft IE 5.0 25 % 

4. Netscape Navigator 4.0 1,6 % 

5. Microsoft IE 4.0 1,3 % 

6. Netscape Navigator 3.0 0,5 % 

7. Opera 6.0 0,4 % 

 

V roku 2003 vznikla nadácie Mozilla, nezávislá nezisková organizácia podporovaná 

niekoľkými sponzormi a rôznymi spoločnosťami. Po tom ako bola v roku 2004 Firefox 

1.0 zverejnená, ihneď zaznamenala obrovský úspech. Za menej ako jeden rok 

zaznamenala Mozilla viac ako 100 miliónov stiahnutí a v roku 2008 Firefox dosiahol 

20-percentný podiel na trhu s webovými prehliadačmi (MOZILLA, 2013). 

1.5.3 Google Chrome 

V roku 2005 Google najal 3 najlepších programátorov od Firefoxu, ktorí začali 

pracovať na novom prototype webového prehliadača za účelom zvýšenia 

rýchlosti, odozvy a vylepšenia webových aplikácii od spoločnosti Google, akými sú 

Google mapy a Gmail.  

 

Dnešné moderné počítače disponujú niekoľkými jadrami,  niekoľko gigahertzovými 

procesormi, gigabajtmi pamäte a objemnými pevnými diskami a preto sa tento 

hardwarový potenciál počítača rozhodli naplniť pomocou priradenia každého webového 

okna samostatnému procesu, viac-vláknovej komunikácie s operačným systémom. 

V súčasnej dobre má Google Chrome náskok, vďaka čerstvému začiatku pri dosahovaní 

vlastností, ktoré sú pre súčasné prehliadače nemožné. Funkcie ako tab-isolation alebo 
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task-monitoring sú náročné na pridanie do už existujúceho webového prehliadača 

(KENNEDY, 2008). 

 

Tab-isolation 

Izolácia okien prehliadača je spôsob, ako zvýšiť spoľahlivosť fungovania prehliadača 

v prípade nečakaného zrútenia aplikácie. V praxi to znamená, že ak sa zrúti jedná 

webová stránka, tak to nemá vplyv na fungovanie prehliadača. Izolácia je dôležitou 

časťou moderných prehliadačov, ktorá je nevyhnutná pre spoľahlivú návštevu viacerých 

stránok (ZEIGLER, 2010). 

 

 

 
Obrázok 3: Tab-isolation – ukážka izolácie okien prehliadača (Zdroj: Vlastný) 

 

Process manager 

Správca úloh má za úlohu monitorovať, koľko pamäte používa jednotlivé okno webovej 

stránky, vrátane doplnkov k prehliadaču. Táto vlastnosť presunula „vinu“ od tvorcov 



25 
 

prehliadača k tvorcom webových stránok, nakoľko užívatelia sú schopní vidieť, koľko 

jednotlivé stránky spotrebúvajú z pamäte počítača a zhodiť tak „vinu“ nie na vývojárov 

webového prehliadača, ale vývojárov webovej stránky, čo vedie k ucelenému 

prostrediu. 

Správca úloh je v skutku malý, ale zobrazuje dôležité vlastnosti každej otvorenej 

stránky: Využitie procesora, využitie pamäte počítača a využitie siete (RESIG, 2008). 

 

 
Obrázok 4: Process manager – správca úloh v prehliadači Google Chrome (Zdroj: Vlastný) 

 

1.5.4 Safari 

Safari je internetový prehliadač, ktorý bol vytvorený spoločnosťou Apple Inc. v roku 

2003 aby súperila s Internet Explorerom. Safari sa používa v operačných systémoch 

Macintosh, no od roku 2007 je prístupný aj pre užívateľov operačného systému 

Windows. Safari sa stalo prvým prehliadačom, ktorý zaviedol privátny mód 

prehliadania, ktorý neukladá históriu navštívených stránok, osobné údaje, cookies či 

heslá. S súčasnosti sa Safari považuje za najrýchlejší webový prehliadač 

(GRABKOWSKI, 2013). 
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1.6 SEO 

Search Engine Optimization je podľa autora KUBÍČEK (2010): „Jedná sa o praktiky 

vedúce k optimalizácii alebo uspôsobenia stránok takým spôsobom, aby boli dobre 

objaviteľné vyhľadávačmi“. 

 

SEO slúži predovšetkým k tomu, aby sa stránky zobrazili vo vyhľadávači 

v prednostným pozíciách vyhľadávania na takzvanej SERP stránke – stránka 

s výsledkami vyhľadávania. SEO sa zaoberá obsahom webových stránok a schopnosťou 

objaviť informácie vyhľadávačmi (KUBÍČEK, 2010). 

1.6.1 On-page faktory 

Sú faktory, ktoré úzko súvisia s kódom a obsahom stránky v rámci celého obsahu webu. 

Dôkladným vyladením on-page faktorov, možno docieliť priaznivejšie hodnotenia 

stránky a tým si zabezpečiť lepšiu pozíciu vo vyhľadávači. Medzi hlavné kategórie on-

page faktorov patrí Sémantika, to znamená správne používanie HTML značiek 

napríklad <title> pre titulok stránky <strong> pre zvýraznenie alebo <h1>,<h2>,<h3> 

pre nadpisy prvej, druhej a tretej úrovne. 

 

Ďalším atribútom je kvalita kódu. Do kvality kódu môžeme zaradiť, celkovú 

prístupnosť webu jeho návštevníkom, validitu kódu alebo štruktúru. Nemenej dôležitým 

faktorom je aj kvalita textu, respektíve vhodné umiestnenie kľúčových slov v texte. Je 

známe, že tieto atribúty ovplyvňujú pozíciu stránky vo vyhľadávači a preto by nemali 

byť zanedbané (ADAPTIC, 2013). 

1.6.2 Off-page faktory 

Sú považované za vonkajšie činitele, ktoré ovplyvňujú poradie webovej stránky vo 

výsledkoch vyhľadávania. Pri off-page faktoroch je dôležité je mať predovšetkým 

kvalitné spätné odkazy – každý odkaz smerujúci na danú stránku z inej stránky. Spätné 

odkazy zvyšujú viditeľnosť webu. Značný význam má aj text odkazu aj jeho okolie. Do 

off-page faktorov sa započítavajú aj vnútorné odkazy smerujúce len k webovým 

stránkam daného webu (ADAPTIC, 2013). 
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1.7 W3C konzorcium 

W3C je medzinárodná organizácia ktorej poslaním je doviesť web k jeho plnému 

potenciálu rozvíjaním protokolov a smerníc, ktoré zaisťujú dlhodobý rast webu. 

 

Princíp otvorených štandardov 

29. Augusta 2012, 5 globálnych organizácii podpísalo dohodu, ktorá sa pridržiava 

princípov na podporu modernej paradigmy pre štandardy, ktorej poslanie znie: 

„Otvorený a kolektívne posilňujúci model, ktorý pomáha radikálne rozvíjať spôsob, 

ktorým ľudia po celom svete vyvíjajú nové technológie a inovácie pre ľudstvo.“ (W3C, 

2012). 

 

Vízia 

Vízia konzorcia W3C týkajúca sa webu sa zakladá na spolupráci, zdieľaní poznatkov, 

čim prispieva k budovaniu dôvery v celosvetovej mierke. Vďaka podpore evolučných 

nástrojov, akými sú sociálne siete a blogy, W3C konzorcium prinieslo na web nových 

autorov a prispievateľov, ktorí už nie sú len čitateľmi, ako tomu bolo po mnohé roky 

(W3C, 2012). 
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Analýza súčasnej situácie 

V analytickej časti tejto práce popisujem firmu, pôvodné webové stránky, ciele stránok, 

konkurenciu, odlišnosť a SWOT analýzu firmy. 

2.1 Zadávateľ, zameranie firmy 

Obchodné meno   JOGGING KLUB, spol. s r.o. 

Sídlo                     Pionierska 418/10, Dubnica nad Váhom 

Dátum založení                13. 5. 1997 

IČ      36 294 497 

Právna forma                Spoločnosť s ručením obmedzeným 

E-mail                                info@jogging-klub.sk 

Internetová adresa          www.jogging-klub.sk 

Ďalšie právne skutočnosti: Spoločnosť s ručením 

obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 

17.01.1997, podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb.  

  (od: 13.03.1997) 

Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.06.1998 bol schválený dodatok č. 1 k 

spoločenskej zmluve.  

Predmet podnikania:  

- organizovanie zábavných a športových podujatí 

- reklamné činnosti  

- sprostredkovateľské služby (ORSR, 2013). 
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Spoločnosť sa zaoberá organizovaním športových podujatí, kde prostredníctvom svojho 

realizačného tímu zabezpečuje prípravu, priebeh, vyhodnotenie a spracovanie 

výsledkov jednotlivých pretekov, pri ktorých vykonáva aj propagáciu sponzorských 

firiem. Pre svojich členov zabezpečuje tréningové programy v prírode, aj vo svojej 

posilňovni. 

Primárnym cieľom je každoročná príprava podujatí Slovenského pohára v behu do 

vrchu, ktorú organizuje spolu s Úniou behov do vrchu a Slovenským bežeckým 

spolkom. 

Výsledky jednotlivých pretekov Slovenského pohára v behu do vrchu, sa započítavajú 

do nominácie pre účasť pretekárov na každoročných pretekoch organizovaných na 

Európskej a svetovej úrovni. Pre nominovaných bežcov zabezpečuje účasť na týchto 

podujatiach v zahraničí. 

O úspešnosti týchto aktivít svedčí stále zvyšujúci sa záujem bežcov a širokej verejnosti 

a dosiahnuté vynikajúce výsledky na európskych a celosvetových súťažiach  

(BAKYTA, 2013). 
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2.2 Pôvodná webová stránka 

Pôvodná webová stránka bola umiestnená na adrese www.joggingdca.ic.cz, teda na 

bezplatnom webhostingu, kde nebola zaručená prístupnosť stránok. Pôvodné stránky 

obsahovali základné informácie o závodoch, informácie o sponzoroch a informácie 

o firme JOGGING KLUB, spol. s r.o. 

 
Obrázok 5: Pôvodná webová stránka (Zdroj: Vlastný) 
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2.3 Hlavný cieľ stránok 

Cieľom stránok je sprístupniť informácie bežcom, ale aj širokej verejnosti a informovať 

ich o súťažiach, ktoré sú organizované práve spoločnosťou JOGGING KLUB, spol. 

s r.o. Medzi ciele patrí aj zmena dizajnu, pridanie fotogalérie a pridanie možnosti 

registrácie na závod pomocou webovej stránky a ušetriť tak prácu a čas personálu. 

Súčasná situácia počíta s prezentáciou súťažiacich v deň štartu závodu a nedá sa tak 

presne určiť koľko pretekárov príde v daný deň na súťaž. Vďaka možnosti registrácie 

cez internetové stránky, bude mať usporiadateľ možnosť pripraviť rozpočet, suroviny 

a počet organizátorov potrebných na bezproblémový priebeh súťaží. 

2.4 Hlavná konkurencia 

Beh.szm.sk 

Bežecká stránka orientovaná na regionálne bežecké a športové podujatia bola založená 

v roku 1999 a odvtedy sa jej dizajn prakticky nezmenil. Stránky sú však priebežne 

aktualizované. Stránky sú relatívne prehľadné, no z pohľadu grafiky sú zastarané. Web 

obsahuje veľa neprehľadných a neusporiadaných reklám a je zrejmé že všetky prvky 

webu sú statické, to znamená, že stránky neobsahujú dynamické prvky. 

 

 
Obrázok 6: Webové stránky konkurencie (Zdroj: Beh.szm.sk, 2013) 
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Beh.zoznam.sk 

Bežecké stránky komplexne a vecne informujú o podujatiach, plošne po celom 

Slovensku. Stránky každodenne informujú o termínoch behov, podujatí či bežeckých 

súťaží. Dominantou webu sú novinky, ktoré sú aktualizované denne, články, ktoré sú 

taktiež pridávané s určitou pravidelnosťou. Z hľadiska dizajnu a použiteľnosti možno 

tieto stránky hodnotiť pomerne kladne. Pozitívne možno hodnotiť aj implementáciu 

sociálnej siete Facebook. 

 

 
Obrázok 7: Webové stránky konkurencie (Zdroj: Beh.zoznam.sk, 2013) 

 

2.5 Odlišnosť od konkurencie 

Webové stránky sa od konkurencie odlišujú hlavne v dynamických a dizajnových 

prvkoch. Dominantou webu www.jogging-klubdca.sk je dynamická prezentácia fotiek, 

či dôležitých informácií v podobe banneru medzi hlavným menu. Žiadna z vyššie 

uvedených webových stránok, nedisponuje možnosťou registrácie na súťaž vopred, cez 

webové stránky. Dovoľujem si objektívne tvrdiť že z hľadiska praktickosti, 

jednoduchosti a dizajnu nemá web spoločnosti JOGGING KLUB, spol. s r.o. 

http://www.jogging-klubdca.sk/
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konkurenciu. K prehľadnosti prispievajú veľké tlačidlá dobre viditeľné na väčších 

monitoroch či tabletoch, alebo mobilných telefónoch takzvaných chytrých telefónoch. 

2.6 SWOT analýza firmy 

SWOT analýza predstavuje analýzu firmy, alebo projektu, so zameraním na silné 

a slabé stránky a snaží sa tiež predpovedať príležitosti a hrozby, pri ktorých je reálna 

možnosť výskytu. 
Tabuľka 3: SWOT analýza (Zdroj: Vlastný) 

 Silné stránky Slabé stránky 

In
te

rn
á 

an
al

ýz
a  

- Stála klientela  

- Jedinečnosť v rámci regiónu 

- Dlhodobá tradícia 

 

- Závislosť na externých zdrojoch 

financovania (Sponzoring) 

 

Príležitosti Hrozby 

E
xt

er
ná

 a
na

lý
za

  

- Možnosť organizácie 

medzinárodných súťaží 

 

 

- Strata záujmu sponzorov (hlavná 

príjmová zložka) 
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Vlastné návrhy riešenia 

V tejto návrhovej časti podrobne rozoberiem postup tvorby webových stránok pre firmu 

JOGGING KLUB, spol. s r.o. Popisujem rozloženie webu , architektúru a správu webu. 

3.1 Úvod  

Firma JOGGING KLUB, spol. s r.o. disponuje neaktuálnymi a obsahovo neprijateľnými 

stánkami. Tieto stránky v súčasnosti nenavštevuje skoro žiaden návštevník a nemajú 

správcu, teda osobu, ktorá by sa o stránky starala. Preto som sa rozhodol vytvoriť pre 

túto firmu webové stránky, ktoré budú jednoduché, prístupné, validné a hlavne moderne 

vyzerajúce. 

 

Internetové stránky som vytváral pomocou jazyka HTML, ktoré tvoria základnú kostru 

stránok. Pomocou jazyka CSS som urobil grafický dizajn, konkrétnejšie pomocou 

štýlov v súbore. Pre prácu s HTML a CSS som použil prostredie programu Adobe 

Dreamweaver CS5.5 a grafický návrh stránok som vytvoril v programe Adobe 

Photoshop CS5 (64 Bit). Obrázky, vďaka ich jednoduchosti a prehľadnosti som si 

dovolil vytvoriť v jazyku CSS a tým som znížil celkový obsah webu, aby sa skrátilo 

načítavanie stránok.  

3.2 Webhosting 

Ako webhostingovú spoločnosť som zvolil spoločnosť websupport.sk. Túto spoločnosť 

som vybral na základe ich internetovej prezentácie a ponúkaných cien, ktoré sú jedny 

z najnižších na Slovensku a ponúkanými službami, či referenciami sa radia medzi 

špičku spomedzi všetkých poskytovateľov na slovenskom internete. Pre účely webovej 

stránky som zvolil neobmedzený webhosting, nakoľko stránka bude obsahovať veľa 

fotografii. Náklady na neobmedzený webhosting a výber domény .sk popisujem 

v ekonomickom zhodnotení na konci práce. 
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3.3 Layout stránok 

Layout webu, alebo základné rozloženie prvkov na stránke, je základným stavebným 

a oporným prvkom každého webu. Dôraz sa pri tom kladie aj na použiteľnosť 

a výsledný layout tak môže ovplyvniť výslednú pozíciu vo vyhľadávačoch. 

 

Rozhodol som sa pre rozdelenie celého webu pomocou CSS štýlov na časti pomocou 

div tagov, ktoré sú využívanej k tejto činnosti. Tento tag nič neovplyvňuje a umožňuje 

rozdeliť stránku na rôzne unikátne časti. Zvolil som niekoľko častí, ktoré spadajú pod 

blok div.wrapOverall. Bloky som nazval div.header, div.upperNavigation, 

div.slideShow, div.rightNavigation, div.content, div.sponsorBar, div.footer. 

 

 
Obrázok 8: Layout stránky (Zdroj: Vlastný) 
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3.4 Postup tvorby webovej stránky 

Kostru stránky som navrhol pomocou jazyka HTML, následne som jej upravil vzhľad 

pomocou kaskádových štýlov, teda jazyka CSS a nakoniec som stránku doplnil 

o dynamické prvky jazyka PHP. 

3.4.1 Návrh databázy 

Nakoľko bude web obsahovať dynamické prvky, počítam s vytvorením databázy o 3 

entitách a to súťaž, užívateľ a posledná entita registrácia, bude vytvorená, nakoľko 

vzťah medzi entitou užívateľ a súťaž je N:M a ten nemá v správnej databáze miesto. 

Entita súťaž zastupuje všetky vypísané akcie, na ktorú sa môže registrovaný užívateľ 

prihlásiť. Entita užívateľ zastupuje všetkých zaregistrovaných návštevníkov webovej 

stránky a entita registrácia predstavuje užívateľa, ktorý sa prihlásil do akcie alebo 

závodu. Pri návrhu počítam s využitím databáze MySQL, ktorú mi poskytne 

webhostingová spoločnosť. Pre návrh databázy použijem zjednodušený zápis ER 

diagramu. Integritné obmedzenia popíšem textovým popisom v dátovom slovníku. 

 

Integritné obmedzenia vzťahov medzi entitami 

 

Pre korektné určenie integritných obmedzení medzi entitami, musíme položiť otázky 

z obidvoch strán korektne. 

 

Pre entitu užívateľ a súťaž: „Jeden užívateľ sa môže registrovať na koľko súťaží?“ 

Odpoveď znie 0 – n. Z druhej strany potom: „Na jednu súťaž sa môže registrovať koľko 

užívateľov?“ Odpoveď znie 0- n. Z uvedeného teda vyplýva, že vzťah medzi entitami je 

N:M. 

 

Pre entitu užívateľ a registrácia: „Jeden užívateľ sa môže koľkokrát registrovať na 

súťaž?“ Odpoveď znie 0 - n. A z druhej strany potom: „Jedna registrácia na súťaž sa 

viaže na koľko užívateľov?“ Odpoveď znie práve 1. Z uvedeného vyplýva, že vzťah 

medzi týmito dvoma entitami je 1:N. 
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Pre entitu súťaž a registrácia: „Jedna súťaž môže mať koľko registrácii?“ Odpoveď znie 

0 – n. Z druhej strany potom: „Na jednu registráciu sa viaže koľko súťaží?“ Odpoveď 

znie práve 1. Z uvedeného vyplýva, že vzťah medzi týmito dvoma entitami je 1:N. 

 
Obrázok 9: E-R diagram o 2 entitách (Zdroj: Vlastný) 

 

 
Obrázok 10: E-R diagram o 3 entitách (Zdroj: Vlastný) 

 

Tabuľka užívateľ bude obsahovať atribúty id_užívateľ, ktorý je zároveň primárnym 

kľúčom tabuľky, login (prihlasovacie meno), meno, priezvisko, e-mail a rok narodenia. 

Položka e-mail môže pôsobiť ako porušenie prvej normálovej formy, pretože jedna 

osoba môže mať viac e-mailov, ale v tejto situácii bude postačovať uchovanie jednej 

emailovej adresy na osobu. Id_užívateľ bude ako jediné v tejto tabuľke typu integer 

a jeho hodnota sa bude inkrementovať smerom nahor. Ostatné atribúty budú dátového 

typu varchar.  

 

Tabuľka súťaž bude obsahovať id_sútaž, ktorá bude zároveň primárnym kľúčom 

a podobne ako v tabuľke užívateľ id_užívateľ aj id_súťaž sa bude inkrementovať 

smerom nahor a dátový typ bude integer ako jediný atribút v tabuľke. Ďalej bude 

tabuľka obsahovať názov súťaže, miesto a čas konania.  

 

Tabuľka registrácia bude obsahovať primárny kľúč id_registrácia a podobne ako 

id_užívateľ a id_sútaž sa bude inkrementovať o jednotku hodnoty nahor a cudzí kľúč 
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id_súťaž z tabuľky súťaž. Tabuľka bude obsahovať ďalší cudzí kľúč id_užívateľ, ktorý 

ju bude prepojovať s tabuľkou užívateľ. 
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E-R Diagram 

Uvedený dátový model je spracovaný vo vývojovom prostredí Case Studio 2 ver. 2.25.0 

od firmy Quest Software, Inc. Je prednastavený fyzický model kompatibilní s MS SQL. 

Tento nástroj okrem iného umožňuje i generovanie zakladacích skriptov vrátane 

constraintov.  

 

Návrh obsahuje väzby tradičné 1:N a spĺňa podmienky troch normálových foriem. 

Návrh E-R diagramu som vytvoril v nástroji na správu administrácie MySQL servera 

phpMyAdmin, ktorý som na lokálnom serveri spustil pomocou programu XAMPP vo 

verzii 1.7.1. v časti programu, ktorá je určená pre náhľady na databázu – návrhár. 

 

 
Obrázok 11: E-R diagram (Zdroj: Vlastný) 
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Funkčný model 

Uvedený funkčný model zobrazuje diagram toku dát (DFD) v Yourdon-Coadovej 

konvencii. Uvedený funkčný model je tiež spracovaný v prostredí Case Studio ver. 

2.25.0 od firmy Quest Software, Inc. 

 
Obrázok 12: Diagram toku dát v Yourdon-Coadovej konvencii. (Zdroj: Vlastný) 

 

Dátový slovník 

Dátový slovník obsahuje definíciu atribútov. V prvom stĺpci sú pod hlavičkou tabuľka 

uvedené entity. Druhý stĺpec obsahuje atribúty entít a tretí stĺpec ich typ, piaty dĺžku 

šiesty určuje, či sa jedná o primárny alebo cudzí kľúč a posledný definuje ďalšie 

obmedzenia, v tomto prípade sú všetky nastavené ako nenulové, to znamená, že nebudú 

akceptované nulové hodnoty a teda hodnota nesmie byť prázdna, pretože ich systém 

neuloží a zahlási chybu. Zo všetkých dátových typov som použil tri a to: integer, 

varchar, date a year.  
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Tabuľka 4: Dátový slovník (Zdroj: Vlastný) 

Tabuľka Položka Typ Dĺžka PK, FK Ďalšie 
obmedzenia Extra 

 
Uzivatel 

 

id_uzivatel integer 4 PK NOT NULL AUTO_INCREMENT 
login varchar 60  NOT NULL  
Heslo varchar 60  NOT NULL  
e-mail varchar 225  NOT NULL  
meno varchar 255  NOT NULL  

priezvisko varchar 255  NOT NULL  
rok_narodenia year 4  NOT NULL  

oddiel varchar 255  NOT NULL  

 
Sutaz 

 

id_sutaz integer 4 PK NOT NULL AUTO_INCREMENT 
nazov varchar 255  NOT NULL  
miesto varchar 255  NOT NULL  

cas datetime 20  NOT NULL  

 
Registracia 

id_registracia integer 4 PK NOT NULL AUTO_INCREMENT 
id_uzivatel integer 4 FK NOT NULL  

id_sutaz integer 4 FK NOT NULL  
 datum datetime 20  NOT NULL  

 

3.4.2 Obsah a forma 

XHTML 

Grafický návrh som vytvoril v programe Adobe Photoshop CS5 Extended a následne 

spracoval pomocou HTML a CSS jazyka. 

 

Hlavička dokumentu 

Hlavička okrem iného obsahuje: 

• Popis dokumentu 

• Kľúčové slová 

• Jazyk 

• Prístup vyhľadávacích robotov k stránkam 

• Znakovú sadu 

• Meno autora 

• Kontakt na autora a copyright 

• Externý font od spoločnosti Google 



42 
 

• Pripojenie CSS štýlu pre výsledný vzhľad stránok 

 

 
Obrázok 13: Hlavička dokumentu (Zdroj: Vlastný) 

Telo stránok 

Telo stránok je rozdelené do niekoľkých častí (divov) a to: hlavný div wrapOverall, 

ktorý obsahuje všetky ostatné divy, ktorý bol vytvorený pre lepšiu manipuláciu so 

stránkou napríklad centrovanie. Ostatné časti sú: 

• Hlavička  

• Vrchné menu 

• Pravé menu 

• Slideshow 

• Obsah 

• Lišta sponzorov 

• Pätička 

Identifikátor akcie zapríčiňuje to, že stránka, ktorá sa práve používa bude vyznačená 

v menu tmavo modrou farbou a výsledný dojem sa podobá stlačenému tlačidlu. 
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Obrázok 14: Telo dokumentu (Zdroj: Vlastný) 

CSS 

Pre telo dokumentu som deklaroval typ písma, ktorý som zvolil na internetovej adrese 

www.google.com/fonts/ nakoľko tento typ písma mi pripadal najvhodnejší k danému 

konceptu stránok. Pozadie som zvolil jednoducho biele a ostatné identifikátory slúžia 

k efektu stlačenia tlačidla v menu pri aktuálnej zobrazenej stránke. 

 

 
Obrázok 15: CSS štýl pre telo dokumentu 

http://www.google.com/fonts/
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Pre obsah dokumentu som zvolil rovnaký typ písma, pretože je ľahko čitateľný. 

Nastavil som pevnú šírku stránky a okolo obsahu som spravil tenký rámik aby som ho 

odlíšil napríklad od lišty sponzorov. 

 
Obrázok 16: CSS štýl pre obsah stránky (Zdroj: Vlastný) 

Stránku som vycentroval pomocou triedy .wrapOverall na stred a zároveň som jej 

nastavil pevnú šírku konkrétne: 

 
Obrázok 17: Zarovnanie stránky na stred pomocou CSS (Zdroj: Vlastný) 
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PHP 

Pomocou PHP som navrhol možnosť registrácie užívateľov k jednotlivým závodom. 

Táto návrhová časť obsahuje popis návrhu registrácie užívateľa do databázy MySQL, 

ktorá bude umiestnená na webhostingovom serveri. V tejto časti popisujem proces 

registrácie užívateľa a jeho evidenciu v databáze MySQL, proces prihlásenia 

a zobrazenia prihláseného užívateľa ako aj možnosť odhlásenia prihláseného užívateľa. 

Ďalej popisujem proces evidovania registrovaného užívateľa do závodu, ako aj možnosť 

odhlásenia zo závodu, či možnosti výpisu prihlásených užívateľov ku konkrétnemu 

závodu, alebo možnosť zobrazenia tabuľky, v ktorej budú informácie o tom, v ktorých 

súťažiach sa užívateľ registroval. 

Spojenie s databázou 

Pre spojenie s databázou som vytvoril PHP skript, ktorý sa spojí s databázou a v prípade 

neúspešného spojenia informuje o chybe. 

 
Obrázok 18: PHP skript prepripojenie na databázuMySQL (Zdroj: Vlastný) 

 

Registrácia užívateľa 

Proces registrácie užívateľa vytvorením tabuľky uzivatelia v MySQL. Tabuľka 

obsahuje: id, užívateľské meno, heslo, e-mail, meno, priezvisko, rok narodenia 

a oddielovú príslušnosť pretekára. Heslo je hashované pomocou md5 (Message-digest 

algorithm) funkcie, ktorá zahashuje heslo. 

Vytvorenie tabuľky užívatelia v databáze pomocou MySQL príkazu: 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `uzivatelia` ( 

`id_uzivatel` int(5) NOT NULL auto_increment, 

`login` varchar(50) NOT NULL, 

`heslo` varchar(50) NOT NULL, 
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`e-mail` varchar(50) NOT NULL, 

`meno` varchar(50) NOT NULL, 

`priezvisko` varchar(50) NOT NULL, 

`rok_narodenia` varchar(50) NOT NULL, 

`oddiel` varchar(50) NOT NULL, 

PRIMARY KEY  (`id_uzivatel`) 

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

HTML kód registračného formulára je umiestnený na stránke registracia.php, na ktorú 

je užívateľ nasmerovaný z úvodnej stránky, teda index.php, kliknutím na odkaz 

registrácia, v pravom hornom rohu priamo pod formulárom prihlásenie registrovaného 

užívateľa. 

 
Obrázok 19: Registračný formulár v html (Zdroj: Vlastný) 

 

K zapísaniu údajov zadaných užívateľom do databázy nestačí len jednoduchá forma 

HTML jazyka a preto som vytvoril PHP skript, ktorý ukladá dáta do MySQL databázy, 

pomocou súboru connect.php, ktorý zabezpečuje spojenie s databázou. Tento PHP 

skript obsahuje:  

 kontrolu duplicity užívateľského mena 

 kontrolu vyplnenia prihlasovacieho mena 
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 kontrolu vyplnenia hesla 

 kontrolu vyplnenia overovacieho hesla 

 kontrolu zhody hesla a overovacieho hesla 

 kontrolu vyplnenia e-mailu 

 kontrolu vyplnenia mena a priezviska 

 kontrolu vyplnenia roku narodenia 

 kontrolu vyplnenia oddielu 

 

 
Obrázok 20: PHP skript k uloženiu a spracovaniu dát do MySQL databázy (Zdroj: Vlastný) 

 

Proces prihlásenia 
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Po úspešnej registrácii bude užívateľ vyzvaný, aby podstúpil prihlásenie do databázy za 

použitia svojich prihlasovacích údajov. Prihlásenie je možné na každej stránke 

v pravom hornom rohu a pozostáva z prihlasovacieho mena a hesla. Po prihlásení bude 

užívateľovi sprístupnená registrácia na súťaž na stránke akcie.php, pomocou tlačidla 

registrovať sa na pretek. Užívateľ sa ďalej môže odhlásiť z preteku a môže si zobraziť 

kto okrem neho bude účastník v danej súťaži. 
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Prihlasovací HTML formulár obsahuje popisok, prihlasovacie meno a heslo a tlačidlo 

prihlásiť sa. Po prihlásení bude užívateľ vidieť svoj login (Prihlasovacie meno), bude 

mať možnosť vidieť súťaže, na ktoré sa prihlásil a bude tak isto mať možnosť sa 

odhlásiť zo systému.  

 

 
Obrázok 21: HTML formulár pre prihlásenie (Zdroj: Vlastný) 

 

Tento PHP skript porovnáva zadané užívateľské heslo a prihlasovacie meno s údajmi 

v tabuľke a v prípade, ak sa zadané údaje pri prihlásení zhodujú s údajmi v tabuľke 

užívatelia, návštevník sa po prihlásení bude môcť registrovať na súťaž na stránke 

akcie.php. V opačnom prípade sa mu zobrazí chyba o nesprávnom prihlasovacom mene 

a hesle. 

 

 
Obrázok 22: PHP skript pre prihlásenie (Zdroj: Vlastný) 
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Proces prihlasovania na akciu 

Najskôr bolo potrebné vytvoriť tabuľku registracia ktorá obsahuje atribúty primárny 

kľúč id_registracia, cudzie kľúče id_sutaz a id_uzivatel z tabuliek sutaz a uzivatel. 

Pridal som aj atribút dátum vytvorenia registrácie dátového typu year. 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `registracia` ( 

    `id_registracie` int() NOT NULL auto_increment, 

    `id_sutaz` int(4) NOT NULL, 

`id_uzivatel` int(4) NOT NULL, 

`datum ` year(4) NOT NULL, 

    PRIMARY KEY  (`id`), 

FOREIGN KEY (id_sutaz) REFERENCES sutaz(id_sutaz), 

FOREIGN KEY (id_uzivatel) REFERENCES uzivatel(id_uzivatel) 

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

Nasledujúci proces je sprístupnený až užívateľovi, ktorý je registrovaný a  prihlásený 

v databáze. PHP skript je umiestnený na začiatku stránky akcie.php. Skript najskôr 

informuje užívateľa o tom, že je prihlásený, potom zapíše login do premennej a vyberie 

prihlasovacie meno (login) z databázy. Užívateľ sa môže následne registrovať na jeden 

z pretekov pomocou tlačidla registrovať sa na pretek. PHP skript následne overí, či je 

užívateľ registrovaný na pretek a ak nie, tak je pridaný do tabuľky registracia k 

príslušnému preteku. Odstránenie užívateľa prebieha podobne pomocou tlačidla 

Odhlásiť sa z preteku umiestneného vedľa prvého tlačidla. Užívateľ si môže zobraziť aj 

výpis registrovaných užívateľov na každý pretek. 
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Obrázok 23: Ukážka PHP skript u registrácie do závodu (Zdroj: Vlastný) 

 
Proces zobrazenia prihlásených užívateľov na akciu 

Pre zobrazenie registrovaných užívateľov ku každému preteku slúži tlačidlo, kde som 

umiestnil PHP skript vo forme tabuľky, ktorá informuje užívateľov o tom, kto je 

registrovaný. Zároveň si môžu overiť, či registrácia prebehla v poriadku a ich záznam je 

v tabuľke. 

 
Obrázok 24: PHP skript pre zobrazenie registrovaných užívateľov pomocou tabuľky (Zdroj: Vlastný) 
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Vývojový diagram 

Pre vytvorenie vývojového diagramu som použil online nástroj pre tvorbu diagramov od 

spoločnosti Google na adrese www.draw.io. Pri kreslení diagramu dodržiavam smer 

zhora nadol a zľava doprava. V prípade zmeny smeru napríklad sprava doľava 

vyznačím čiaru šípkou.  Špecifickú značku rozhodovacieho procesu som sa rozhodol 

definovať nasledovne: Napravo od rozhodovacieho procesu bude šípka s doplňujúcim 

textom registrovaný alebo prihlásený a smerom dole bude šípka doplnená o: stav 

registrovaný a neprihlásený. 

 

Užívateľ, ktorý navštívi webové stránky a rozhodne sa pre registráciu do jednej zo 

súťaží, bude vyzvaný k prihláseniu alebo v prípade, že jeho údaje ešte nie sú v databáze, 

teda, že nie je registrovaný, tak bude vyzvaný k registrácii. Po úspešnej registrácii sa 

užívateľ bude môcť prihlásiť a hneď ako sa prihlási, bude umožnená registrácia do 

súťaže. Pri každej súťaži bude tlačidlo pre registrovanie do súťaže a zároveň aj tlačidlo 

pre odhlásenie sa zo súťaže. V prípade registrácie súťaže sa vloží id_užívateľa a id-

_súťaže SQL príkazom do tabuľky registrácia. Následne si užívateľ bude môcť 

skontrolovať, či je registrovaný na danú súťaž pomocou výpisu z tabuľky a aj na každej 

stránke v pravom hornom rohu. 

 
Obrázok 25: Oznámenie o prihlásení v pravom hornom rohu stránky (Zdroj: Vlastný) 

 

Prihlásenému užívateľovi bude umožnené sa prihlásiť na všetky súťaže. Proces 

prihlásenia sa užívateľa na súťaž je teda ukončený. Užívateľ sa dostaví v daný deň na 

prezentáciu a po zaplatený poplatku bude môcť pretekať. 

http://www.draw.io/
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Obrázok 26: Vývojový diagram prezentácie do súťaže (Zdroj: Vlastný) 
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Dynamická fotogaléria 

V predošlej webovej prezentácii firmy som zaznamenal značné nedostatky hlavne čo sa 

týka absencie obrázkov alebo fotografii. Z tohto dôvodu som sa rozhodol 

implementovať dynamickú obrázkovú Java-scriptovú aplikáciu Lightbox v 2.51, ktorá 

je voľne prístupná na internete. Aplikáciu som pomocou jazyka Javascript a CSS 

upravil tak, aby inicializácia a prechod medzi fotkami trvali čo najkratšie a docielil som 

tak možnosť rýchlejšieho prehliadania fotogalérie.  

 

 
Obrázok 27: Ukážka dynamickej Javascriptovej fotogalérie (Zdroj: Vlastný) 
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Dynamický banner 

Ďalším spôsobom ako „oživiť“ webové stránky je implementácia dynamického 

obrázkového bannera, ktorý je umiestnený na každej stránke priamo pod horným a 

pravým navigačným menu. Dynamický banner s názvom Really Simple Slideshow je 

voľne takisto voľne šíriteľná a bezplatná aplikácia, ktorá sa dá upraviť podľa potrieb.  

 

 
Obrázok 28: Dynamický banner (Zdroj: Vlastný) 

Google Maps 

Google maps sa stáva fenoménom moderného bádateľa internetu a preto som sa 

rozhodol implementovať túto časť do internetových stránok pre ľahšiu orientáciu 

súťažiacich k nájdeniu súťaže, nakoľko súťaže sa konajú v odľahlých miestach po 

celom Slovensku. 

 

Google streetview prináša panoramatické pohľady do ulíc nasnímane spoločnosťou 

Google pomocou panoramatických fotografii s rozsahom 360° horizontálne a 270° 

vertikálne. Fotogaléria zozbieraná z ulíc pre streetview je pospojovaná za sebou 

v niekoľko-metrových intervaloch, takže výhľad je možno otáčať do všetkých smerov. 

Týmto spôsobom je vytvorená možnosť jednoduchej virtuálnej 3D prehliadky po svete 

a zároveň sa ľahšie orientovať v určitých lokalitách (STREETVIEW, 2013). 
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Do stránky akcie.php som pred súťaže pridal rozmiestnenie súťaží na mape pomocou 

aplikácie Google maps: 

 
Obrázok 29: Google maps (Zdroj: Vlastný) 

 

Užívatelia budú môcť kliknúť na modrú záložku a presne si tak zobraziť miesto štartu. 

3.5 Testovanie 

Kvalita kódu odpovedá štandardom W3C. Pre kontrolu správnosti kódu som použil 

oficiálny nástroj konzorcia W3. Vyhodnotenie XHTML:  

 
Obrázok 30: Výsledky kontroly kódu (Zdroj: Validator.w3.org, 2013) 

Kontrola správnosti kaskádových štýlov: 
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Obrázok 31: Výsledky kontroly kódu CSS (Zdroj: Jigsaw.w3.org/css-validator, 2013) 

 

SEO 

Pri kontrole boli ďalej vykonané nasledujúce postupy, ktoré zlepšujú umiestnenia vo 

vyhľadávačoch: 

 

Hlavička dokumentu: 

 Deklarovaná definícia typu dokumentu (DTD) XHTML 1.0 Transitional 

 Deklarácia znakovej sady utf-8 

 Titulok stránky je správne vyplnený 

 Popisok stránky je správne vyplnený 

 

Zdrojový kód: 

 Zdrojový kód má optimálnu veľkosť 11 kB 

 Stránka neobsahuje chyby 

 

Sémantika a prístupnosť 

 Na stránke sa nenachádzajú vnorené tabuľky 

 Elementy, ktoré nie sú textového typu majú alternatívny obsah 

 Stránka obsahuje iba správne sémantické zvýrazňovanie textu 

 Text je kvalitne štruktúrovaný od odstavcov 

 

Obsahová časť 

 Stránka obsahuje viac nadpisov h1, počet: 3 

 Nadpisy na stránke sú štruktúrované korektne 
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 Stránka obsahuje dostatok textu 

 

Indexácia u vyhľadávačov 

Pridanie webových stránok do vyhľadávačov je nevyhnutné z dôvodu dobrej 

prístupnosti stránky. Stránky do vyhľadávača Google som zaradil pomocou nástroja 

Google Webmaster Tools na adrese https://www.google.com/webmasters/tools/submit-

url?continue=/addurl pridaním URL adresy do indexu spoločnosti Google a sprístupniť 

tak vyhľadávacím robotom návštevu a zindexovanie súborov na stránke www.jogging-

klubdca.sk. 

 

Vzhľadom na to, že firma pôsobí prevažne na Slovensku, rozhodol som sa stránky 

pridať aj do indexácie katalógu firiem zoznam.sk, kde som zadal popis a obchodné 

meno stánky a v neposlednej rade aj kľúčové slová rovnako ako v hlavičke HTML 

kódu. 

 

3.6 Konečný návrh 

Finalizovaný návrh webových stránok je umiestnený na adrese www.jogging-

klubdca.sk a je plne funkčný. Na ukážku som pridal prezentáciu stránky v rôznych 

zariadeniach. Stránku som sa snažil optimalizovať aj pre mobilné zariadenia (tablety, 

chytré telefóny), ktorých podiel na trhu stále narastá a preto by nebolo rozumné tento 

trend obísť. Tlačidla sú dostatočne veľké na to, aby kliknutia na odkazy boli čo 

najpríjemnejšie pre návštevníka stránok.  

https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?continue=/addurl
https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?continue=/addurl
http://www.jogging-klubdca.sk/
http://www.jogging-klubdca.sk/
http://www.jogging-klubdca.sk/
http://www.jogging-klubdca.sk/
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Obrázok 32: Ukážka stránok v tablete (Zdroj: Vlastný) 

 

 
Obrázok 33: Ukážka stránky v mobilnom telefóne (Zdroj: Vlastný) 
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3.7 Prevádzkový model 

 
Obrázok 34: Prevádzkový model (Zdroj: Vlastný) 
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Registrácia užívateľov 

Súťažiaci, ktorý sa bude chcieť zúčastniť závodu sa registruje do závodu pomocou 

webovej stránky. Správca webu následne uzavrie registráciu na súťaž, spravidla 

niekoľko dní vopred a predá údaje o pošte registrovaných súťažiacich organizátorovi 

a správcovi programu, ktorý nahrá predbežnú štartovú listinu do programu, ktorý 

následne vytvorí kategórie. Organizátor ďalej podľa počtu registrovaných súťažiacich 

nakúpi tovar a odhadne koľko pomocníkov bude potreba pri realizácii súťaže. 

 

Miesto závodu 

Pri vyhlásení závodu spolupracuje firma s neziskovou organizáciou, Únia behov do 

vrchu, s ktorou spoločné vytvorí plán súťaží pre celý nasledujúci rok. Konateľ 

spoločnosti v rámci organizácie konkrétneho závodu zabezpečí miesto závodu po 

technickej aj finančnej stránke. 

 

Príprava miesta štartu a cieľa 

Z hľadiska organizačnej stránky organizátor, teda konateľ spoločnosti zabezpečí 

technickú čatu pozostávajúci z niekoľkých osôb, ktorá zabezpečí miesto štartu, a miesto 

pre organizátorov, tak aby mali možnosť v pokoji zapísať súťažiacich, ktorý v daný deň 

prídu na súťaž. V cieli diktuje časomerač jednotlivé časy súťažiacich a zapisovateľ 

následne odovzdá časy spracovateľovi výsledkov, ktorý ich uvedie do elektronickej 

podoby a následne vyhodnotí víťazov jednotlivých kategórie vďaka špecializovanému 

počítačovému programu. 

 

Príprava miesta organizátorov 

Organizátor si najme spracovateľa štartovej listiny a výsledkov, ktorý zapíše do 

počítačového programu štartovú listinu a v cieli následne pripraví výsledkovú listinu 

 

Občerstvenie 

Príprava občerstvenia, ktoré organizátor prebieha pred pretekom a brigádnici sa starajú 

o prevádzku stánku s občerstvením. 
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Vyhodnotenie 

Výsledky súťaže budú vyhlásené na mieste súťaže a spolu s fotkami budú nahraté na 

internetovú stránku, tak aby boli prístupné verejnosti. Spracovateľovi výsledkov teda 

odpadá nutnosť vytlačiť každému súťažiacemu výsledkové listiny na mieste. Táto 

činnosť bola vždy zdĺhavá a relatívne nákladná a často sa nezaobišla bez technických 

problémov. 

3.8 Bezpečnosť 

Hlavným bezpečnostným prvkom je zložitosť nastavenia užívateľského hesla. Heslo 

musí spočívať z malého a veľkého znaku, špeciálneho znaku a čísla a musí mať 

najmenej 8 znakov. Pri ukladaní hesla do databázy heslo užívateľa prechádza šifrou 

md5, teda kryptografickou hashovaciou funkciou o veľkosti 128 bitov. Heslo teda nie je 

možné prečítať v databáze.   

3.9 Zálohovanie 

Zálohovanie vykonáva správca webu, ktorý vykonáva túto činnosť začiatkom každého 

mesiaca spravidla v 1. dni nového mesiaca. Spôsob spočíva v pripojení na FTP server 

webhostingovej domény a skopírovaniu obsahu webu, ktorého súčasná veľkosť je 12 

MB. Správca zálohuje všetky dáta vrátane fotogalérie na diskové úložisko v počítači, 

ktoré je spojené s cloudovým úložiskom Dropbox, ktoré v prípade strate údajov na 

disku uchováva údaje na serveri. MySQL databáza je zálohovaná automaticky každý 

deň o polnoci a zaisťuje ju poskytovateľ webhostingových služieb a MySQL databázy, 

ku ktorému má prístup práve správca stránok. Obnovenie databázy z požadovaného dňa 

potom prebieha pomocou jednoduchého kliknutia na tlačidlo obnoviť v sekcii DB 

zálohy v administrácii webu, u poskytovateľa webhostingových služieb. Zálohy databáz 

sú taktiež prístupné aj cez FTP na databázovom serveri. 
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3.10 Ekonomické zhodnotenie 

Záver práce venujem zhodnoteniu z ekonomického hľadiska. Hodnotené boli 

predovšetkým náklady, medzi ktoré sa zaraďujú:  

 

- Náklady na webhosting zahŕňajúci .sk doménu po dobu 1 roka 

- Jednorazová odmena pre tvorcu stránok 

- Náklady na prevádzku webových stránok po dobu 1 roka 

 
Tabuľka 5: Náklady webu (Zdroj: Vlastný) 

 

Druh nákladu 

 

 
Cena s 

DPH/Mesiac 
 

 
Cena s DPH/Rok 

 

.sk doména - 14,76 € 

Neobmedzený 
webhosting 6,60 € 79,20 € 

Správa webu 20 € 240 € 

Súčet 26,60 € 333,96 € 

 

Celkové ročné náklady na webové stránky sa rovnajú sume 333,96 €. Jednorazovým 

nákladom  je odmena pre tvorcu webových stránok, ktorá činí 150 €. Odmena pre 

tvorcu bola vypočítaná podľa čistého času v hodinách stráveného na práci na webových 

stránkach vynásobená počtom hodinovej sadzby. 75 hodín krát 2 € = 150 €. 

 

Prínosy týchto stránok nie je možné spoľahlivo určiť, nakoľko výnosy zo stránok 

nebudú plynúť priamo, ale stránky by mohli napríklad prilákať nových súťažiacich. Čím 

viac je súťažiacich, tým väčšia je podpora zo strany Obcí a miest, ale hlavne sponzorov. 
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Vzhľadom k tomu, že na webovej stránke je umiestnený panel so sponzormi, existuje 

možnosť, že títo sponzori práve vďaka návštevníkovi tejto stránky dostanú zákazku, 

ktorá sa môže pohybovať rádovo v stovkách eur. Umiestnenie reklamného banneru na 

každej stránke webu je teda účelové a je silným prvkom k prilákaniu nových sponzorov. 

V budúcnosti bude možné návštevnosť niekoľkonásobne zvýšiť vďaka uchádzaniu sa 

firmy o organizovanie podujatí na európskej a svetovej úrovni. 

 
 
  



65 
 

Záver 

Cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť návrh optimalizácie firemných webových 

stránok spoločnosti JOGGING KLUB, spol. s r.o., ktorej primárnym zameraním je 

organizovanie pretekov majstrovstiev Slovenska v behu do vrchu.  

 

Webová prezentácia bola vytvorená pomocou súčasných štandardov programovacích 

jazykov HTML5, CSS5 a v neposlednej rade aj PHP5 vďaka ktorým, sú webové stránky 

v maximálnej kompatibilite so všetkými súčasnými prehliadačmi. Medzi požiadavky 

patrilo aj pridanie možnosti registrácie na súťaže, pridanie fotogalérie a celkové 

zlepšenie webovej prezentácie stránok. Počas vytvárania návrhu webovej stránky bol 

kladený dôraz na prístupnosť, jednoduchosť, použiteľnosť a optimalizáciou stránok pre 

návštevníkov tak, aby sa súčasne zachovala aj jednoduchá orientácia v rámci odkazov 

na stránkach. Stránky sa podarilo optimalizovať na rozlíšenie 1024 x 768 a vyššie 

a vďaka pevnej šírke prezentácie nedochádza ani k deformácii stránok pri nižšom 

rozlíšení používaného zariadenia. 

 

Optimalizácia webových stránok ďalej prebiehala v súlade so súčasným trendmi 

mobilných zariadení, akými sú prenosné počítače, tablety, mobilné, či iné dostupné 

prenosné zariadenia pri zachovaní intuitívneho ovládania, rýchlosti a prístupnosti. 

 

V porovnaní s predošlou webovou prezentáciou sa stránky posunuli na vyššie miesta 

vyhľadávačov ako sú Google alebo Zoznam. 

 

Nové webové stránky sa podarilo úspešne spojiť s podnikovými procesmi a došlo tak 

uľahčeniu činností akými sú napríklad lepšie odhadnutie množstva nakúpeného tovaru 

a vo všeobecnosti zjednodušenie práce organizátora súťaží. 

 

Po dosiahnutí hlavného cieľa tejto bakalárskej práce boli stránky sprístupnené na 

webovej adrese www.jogging-klubdca.sk. 
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