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ABSTRAKT  

Obsahem bakalářské práce je návrh a realizace internetových stránek pro organizaci Lázně 

Hodonín. Cílem tohoto projektu je vytvoření moderních internetových stránek, jež budou 

přínosem pro marketingovou situaci organizace. 
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MySQL, databáze, kaskádové styly 

 

 

 

 

THE ABSTRACT 

My bachelor‘s thesis contents a design and realization of Spa Hodonín internet website. 

The aim of this project is to create a modern internet website which will be a benefit for 

organization marketing condition. 

 

Keywords: WWW, SEO, Spa Hodonín, websites, innovation, HTML PHP, MySQL, 

databases, Cascade Style Sheets 
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1 Úvod 

V dnešní době, kdy celosvětová síť internet prožívá svá nejlepší léta a využívají jej 

stovky miliónů lidí, je doslova hřích „nedát o sobě vědět“ celosvětové populaci 

prostřednictvím tohoto jedinečného média. 

Svou prezentaci na internetu má dnes umístěnou takřka každý, kdo má s touto sítí 

něco společného nebo alespoň věří v razantní marketingový přínos této reklamy. 

S rozvojem technologií a různých jazyků v oblasti internetu se také začalo masově 

šířit podnikání se zaměřením právě na tvorbu internetových prezentací a aplikací. Toho, 

kdo tento trend zachytil v ranných začátcích a dokázal se dostatečně rychle přizpůsobit, 

čekala velká odměna, počet zákazníků (např. z oblasti firem) je dnes opravdu velký. 

Aktuálně nabízí tuto službu již nezanedbatelné množství firem i jedinců poskytujících, 

až na vyjímky, relativně srovnatelné služby. 

 

Úkolem, který mi byl svěřen, bylo inovovat internetovou prezentaci Lázní Hodonín 

(na adrese http://www.laznehodonin.cz) tak, aby odpovídala dnešním standardům a 

požadavkům náročného zákazníka jak z hlediska designu, jednoduchosti a kompletnosti 

informační struktury, tak i s důrazem na kvalitu sémantického zpracování kódu. Velká 

váha byla přikládána také poskytovaným službám on-line. Konečným řešením tedy bylo 

zpracování uživatelsky přívětivé a moderní internetové prezentace s dobrou úrovní 

poskytovaných služeb. 
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2 Projektová metodologie a technologie 

2.1 HTML 

HTML je zkratka z anglického HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro 

hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému WWW, který umožňuje 

publikaci stránek na Internetu. Jazyk HTML je možno psát v jakémkoliv textovém 

editoru, postačí i základní poznámkový blok, který známe z OS Windows a není k práci 

s ním nutný žádný specializovaný editor či jiný druh softwaru. Při tvorbě 

sofistikovanějších www stránek je však použití editoru nezbytností. Mezi nejznámější 

editory patří např. Dreamweaver společnosti Macromedia. 

 

Značky: 

To, co uživatel uvidí na svém monitoru je v HTML řízeno formátovacími značkami, 

tzv. tagy. Tagy rozlišujeme na párové (např. odstavec <p></p> ) a nepárové (např. skok 

na další řádek <br> ). 

 

Párové značky dávají smysl obsahu, který je v nich uzavřen. V případě výše 

zmíněných odstavců obsažený text odsadí shora a zdola. Navodí tak dojem odstavce. 

Nepárové značky nejsou tak frekventované jako párové, ale najdou se i takové tagy, 

bez kterých si www stránku dnes nelze představit. Takovým tagem je bezesporu 

obrázek - <img>. Nepárové značky bývají také definovány svými parametry, např. tag 

<img> má jako parametr cestu k obrázkovému souboru, šířku, výšku, popisek apod. 

 

Příklad zápisu: 

<img src=”obrazky/auto.jpg” width=”400” height=”300 ” alt=”moje nové auto”> 
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Struktura dokumentu: 

Dokument v jazyku HTML má předepsanou strukturu. 

 

� Deklarace DTD - je povinná až ve verzi 4.01, je uvedena direktivou 

<!DOCTYPE 

� Kořenový element - element html (značky <html> a </html>) reprezentuje 

celý dokument 

� Záhlaví elementu - jsou v něm metadata, která se vztahují k celému dokumentu. 

Definují např. název dokumentu, jazyk, kódování, klíčová slova, popis, použitý 

styl zobrazení. Záhlaví je uzavřeno mezi značky <head> a </head> 

� Tělo dokumentu – Obsahuje data, která jsou prohlížečem vypsána na monitor. 

Vymezuje se značkami <body> a </body> 

 

Příklad zdrojového kódu v HTML 4.01: 

 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" t tp://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html> 

   <head>  <!-- záhlaví dokumentu - komentá ř --> 

      <title>Titulek stránky</title> 

   </head> 

 

   <body>  <!-- t ělo dokumentu - komentá ř --> 

      <h1>Nadpis stránky</h1> 

      <p>Toto je t ělo dokumentu</p> 

   </body> 

</html> 
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2.2 XHTML 

XHTML (zkratka anglického extensible hypertext markup language – „rozšiřitelný 

značkovací jazyk pro hypertext“) je značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových 

dokumentů v prostředí WWW vyvinutý konsorciem W3C. Je následníkem jazyka 

HTML, jehož vývoj byl ukončen, a na rozdíl od svého předchůdce se jedná o aplikaci 

XML. 

Jazyk XHTML je tedy kombinací svého předchůdce HTML a jazyka XML. 

Výsledkem je zpřísnění standardu, aplikace nových pravidel a vypuštění některých tagů, 

které již postrádaly smysl. Větší důležitost je také kladena na spolupráci s kaskádovými 

styly. Jakýkoliv dokument napsaný v XHTML je tedy vyhovující oběma standardům, 

z nichž vychází. 

 

Některé změny oproti HTML: 

� I nepárové značky musí být ukončeny a napsány malým písmem 

� Tag <img> má povinný atribut “alt” 

� Je vypuštěn parametr “target” z tagu odkazů <a> 

� Povinnost zadávat na začátku dokumentu <DOCTYPE> 

 

Druhy DTD u XHTML: 

� Strict  – nejpřísnější norma používající pouze doporučené tagy a atributy, kladen 

důraz na definici vzhledu pomocí CSS. 

� Transitional  – přechodová norma, která je velmi podobná HTML 4.01. Oproti 

verzi Strict o poznání liberálnější co se použitých tagů týče. 

� Frameset – norma odpovídající normě Transitional, pouze ještě navíc podporuje 

rámy. V dnešní době určitě nejmíň využívaná. 
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2.3 PHP 

PHP je velmi rozšířený programovací jazyk, a efektivní nástroj ke generování 

HTML kódu, což ho předurčuje k vývoji dynamických internetových aplikací, tzn. 

aplikací reagujících na podnět uživatele. 

 

Pomocí tohoto jazyka můžeme realizovat např. internetové obchody, redakční 

systémy, diskusní fóra apod. A za to vděčí hlavně jednoduchosti, široké škále 

dostupných funkci a snadné spolupráci s databázovými systémy MySQL, MSSQL, 

PostgreSQL… 

 

PHP skripty jsou zpracovávány na straně serveru, jde tedy o serverovou technologii. 

Velká výhoda tkví v tom, že prohlížeč nemusí znát jazyk, aby kód správně interpretoval. 

Tento proces zajišťuje server. Komunikace uživatelský počítač (klient) odešle 

požadavek (např. po stisknutí tlačítka), server vyhodnotí php kód, sloučí jej s HTML 

kódem, který zůstal nezměněn a výsledek vrátí zpět klientovi jako kód ve formátu 

HTML, ve kterém není o PHP ani zmínka a prohlížeč je tedy schopen interpretace. 

 

Komunikace klient – server: 

 

Obrázek č.1  – komunikace klient-server 



 

 - 15 - 

Příklad zpracování PHP kódu: 

 

 

Obrázek č.2 – ukázka zdrojového kódu zpracovávaného serverem (typický druh kódu v php) 

 

 

 

Obrázek č.3 – serverem zpracovaný php kód odesílaný zpět klientovi 

 

 

 

Obrázek č.4 - takto vypadá výstup zpracovaného kódu na monitoru uživatelského počítače (klienta) 
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2.4 SQL a MySQL 

V 70. letech 20. století probíhal ve firmě IBM výzkum relačních databází. Bylo 

nutné vytvořit sadu příkazů pro ovládání těchto databází. Vznikl tak jazyk SEQUEL 

(Structured English Query Language). Cílem bylo vytvořit jazyk, ve kterém by se 

příkazy tvořily syntakticky co nejblíže přirozenému jazyku (angličtině). Později byl 

přejmenován na SQL. 

 

MySQL je multiplatformní databáze. Komunikace s ní probíhá – jak už název 

napovídá – pomocí jazyka SQL Podobně jako u ostatních SQL databází se jedná o 

dialekt tohoto jazyka s některými rozšířeními. 

Pro svou snadnou implementovatelnost (lze jej instalovat na Windows i Linux), ale i 

další operační systémy), výkon a především díky tomu, že se jedná o volně šiřitelný 

software, má vysoký podíl na v současné době používaných databázích. Velmi oblíbená 

a často nasazovaná je kombinace MySQL, PHP. 

 

 

2.4.1 Základní SQL p říkazy 

Jsou to příkazy pro získání dat z databáze a pro jejich úpravy. Označují se zkráceně 

DML – Data Manipulation Language („jazyk pro manipulaci s daty“). 

 

� SELECT  – vybírá data z databáze, umožňuje výběr podmnožiny a řazení dat. 

� INSERT  – vkládá do databáze nová data. 

� UPDATE  – mění data v databázi (editace). 

� DELETE  – odstraňuje data (záznamy) z databáze 
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Těmito příkazy se vytvářejí struktury databáze – tabulky, indexy, pohledy a další 

objekty. Vytvořené struktury lze také upravovat, doplňovat a mazat. Tato skupina 

příkazů se nazývá zkráceně DDL – Data Definition Language („jazyk pro definici dat“). 

 

� CREATE – vytváření nových objektů. 

� ALTER – změny existujících objektů. 

� DROP  – odstraňování objektů. 

. 

 

2.4.2 Databázový správce PhpMyAdmin 

PhpMyAdmin je nástroj napsaný v jazyce PHP umožňující jednoduchou správu 

obsahu databáze MySQL prostřednictvím webového rozhraní. V současné době 

umožňuje vytvářet/rušit databáze, vytvářet/upravovat/rušit tabulky, provádět SQL 

příkazy a spravovat klíče. Jedná se o jeden z nejpopulárnějších nástrojů pro správu 

databáze. Je k dispozici v 52 jazycích. 

 

 

2.4.3 Propojení php skriptu s rela ční databází 

Propojení PHP s databází MySQL je realizováno funkcí pro spojení s databázovým 

serverem (mysql_connect), jejíž parametry obsahují i autorizační údaje. Proběhlo-li vše 

v pořádku, následuje výběr konkrétní databáze a jazyková specifikace, která nám zajistí 

správnost zobrazení znaků v databázi. 

 

 

Obrázek č.5  - spojení s databází 
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2.5 Kaskádové styly 

CSS je zkratka pro anglický název Cascading Style Sheets, česky tabulky 

kaskádových stylů. Je o jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných 

v jazycích HTML, XHTML anebo XML. Jazyk byl navržen standardizační organizací 

W3C. 

Hlavním smyslem je umožnit návrhářům oddělit vzhled dokumentu od jeho 

struktury a obsahu. Původně to měl umožnit už jazyk HTML, ale v důsledku 

nedostatečných standardů a konkurenčního boje výrobců prohlížečů se vyvinul jinak. 

 

 

2.5.1 Výhody formátování CSS oproti HTML 

Používání kaskádových stylů ve srovnání se samotným HTML v praxi přináší výhody: 

� rozsáhlejší možnosti formátování 

� konzistentní styl – veškerý design a formátování je formulován v jednom 

souboru .css, který je připojen k souborům .html. Změna nastavení jednoho tagu 

v souboru kaskádových stylů tak zapříčiní změnu tohoto tagu na všech stránkách 

.html. 

� oddělení struktury a stylu  – text a zdrojový kód je uložen v souborech .html, 

.php apod., naopak formátování a design v jednom či více souborech .css. Lze 

tak komfortně měnit formátování stránky bez nutnosti zásahu do zdrojového 

kódu. 

� dynamická práce se styly 

� formátování XML dokumentů 

� větší kompatibilita alternativních webových prohlížečů 

� kratší doba načítání stránky - soubor CSS uloží do mezipaměti prohlížeče a 

pokud není změněn, tak se načítá pouze jednou a zobrazení stránek se velmi 

urychlí. 
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2.6 Použitelnost webu 

Jedná se o vlastnost, kterou by měly splňovat všechny internetové stránky, opak je 

však pravdou. Použitelností se myslí dostatečná jednoduchost a srozumitelnost ovládání 

taková, aby jí všichni uživatelé byli schopni porozumět. Důležité tedy je, aby uživatel 

neztratil na stránkách orientaci. Této situaci by měly zabránit vhodné popisky, 

informační struktura, přehledná navigace či menu. 

 

„Použitelnost webu je vlastnost, která charakterizuje schopnost uživatelů web použít.3“ 

 

„Dle Jakoba Nielsena lze definovat použitelnost jako souhrn pěti dílčích 

kvalitativních vlastností webu. Těmito klíčovými vlastnostmi jsou podle něj 

pochopitelnost, efektivita při dosahování cíle, zapamatovatelnost orientace na webu do 

příští návštěvy, chybování a uspokojení uživatele.3“ 

 

� pochopitelnost určuje, jak lehce je schopen návštěvník vykonat základní úkony 

při své první návštěvě webu. 

� efektivita určuje, jak rychle je schopen návštěvník provést požadované úkony, 

když se na webu již zorientoval. 

� zapamatovatelnost určuje, jak lehce se návštěvník opět zorientuje při své 

pozdější návštěvě webu 

� chybování popisuje, jak moc návštěvník chybuje, nakolik jsou to chyby závažné 

a jak rychle se z nich zotaví 

� subjektivní uspokojení popisuje, jak příjemné je pro uživatele používání webu a 

s jakou radostí uživatel s webem pracuje 
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2.7 Optimalizace pro vyhledáva če 

SEO (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače) je metodologie 

vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby byly ve výsledcích 

hledání v internetových vyhledávačích zobrazeny na nejlepších místech. Cílem je 

nalákat co možná nejvíce potenciálních zákazníků. Tato metodologie je v naší republice 

prozatím v rozkvětu, v daleko větší míře je užívána ve vyspělejších státech, např. 

v USA. 

 

Jedná se o velmi účinný nástroj ke zvýšení návštěvnosti konkrétních internetových 

stránek a hlavně v případě komerčních webů, např. e-obchodů, lze nepopiratelně 

považovat SEO za novodobý nástroj pro podporu prodeje a zvyšování zisků. Tento 

požadovaný efekt je podmíněn dobře odvedenou prací a dlouhodobého efektu bude 

dosaženo pouze tehdy, kdy kvalitní optimalizaci budeme pravidelně udržovat. Nejedná 

se tedy o jednorázový proces. 
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3 Projekt 

3.1 Původní řešení a inovace 

Původní řešení internetových stránek Lázní Lednice bylo v roce 2006 již právem 

považováno za zastaralé. Na řadu tedy přišla renovace designu, ale také byly nově 

zprovozněny některé zásadní služby, které dříve chyběly. Nejdůležitější mezi těmito 

službami je bezesporu objednávkový systém, tzn. automatizovaný objednávkový 

proces. Velmi postrádanou byla také obsáhlejší fotogalerie kvalitních a hlavně 

aktuálních snímků. Naopak byly vypuštěny nepotřebné a nevyužívané služby. Za 

nepotřebnou jsem považoval anketu, archiv článků. 

 

 

3.2 Zaostávající vlastnosti a služby 

3.2.1 Zastaralá grafika 

Zastaralý modrý layout na dnešní poměry již není vyhovující. Na první pohled je 

zřejmé, že jeho vznik je datován několik let v minulosti. Ačkoliv grafická kompozice je 

stále na dobré úrovni, moc toho k chvále již nezbylo, ba co víc, grafika vykazuje vady 

v podobě různých nechtěných odskoků, příliš mnoho nevyužitého místa dokonce až 

nepřehlednost. Redesign je na místě. 

 

Doteď jsem zmiňoval pouze grafickou stránku. Bylo nutné změnit také tabulkový 

layout, ve kterém byl celý vzhled proveden. Některé prohlížeče postupují při 

vykreslování stránky tak, že nejprve načtou celou tabulku a až poté následuje výpis na 

obrazovku, což rozhodně neprospěje rychlosti. Kaskádové styly jsou dnes standardní 

metodou pro realizaci vzhledu, proto byl mnou navržený layout proveden již pomocí 

této technologie. Předností CSS na rozdíl od tabulek je také vyšší rychlost při 

zobrazování grafiky. 
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Obrázek č.6  – původní řešení internetových stránek Lázní Hodonín 

 

 

3.2.2 Anketa 

Anketu považuji na těchto stránkách za nepřínosnou. Je to služby, která může jistě 

přinášet přínos, výstup bohužel nelze považovat za objektivní, vzhledem k faktu, že 

anketa na lázeňských stránkách má přispět názorem jejich pacientů. Avšak zdaleka ne 

každý návštěvník stránek je anebo byl klientem v Lázních Hodonín. V rozporu s tímto 

faktem může v anketě volit naprosto každý, což v důsledku může přinést dezinformaci. 

Ankety jsou vhodné k dotazování na veřejně známé téma, např. politika, zdravotnictví, 

design konkrétního webu apod. V souladu s názorem vedení jsem se rozhodl anketu 

vypustit. 

 

3.2.3 Zpravodaj 

Zpravodaj je služba nevyužívaná. Zpravodaj totiž nebyl nikdy aktualizován. 

 



 

 - 23 - 

3.2.4 Archiv článků 

Vzhledem k tomu, že Lázně Hodonín samotné moc nepublikují a ani nejsou 

publikovány, je archiv článků naprosto bezvýznamný. Tento fakt dokazuje také 

několikaletá aktivita této služby na předešlé verzi stránek, jež nepředložila po dobu 

svého působení jediný článek veřejnosti. 

 

 

3.3 Nová verze 

Nová verze oficiálních stránek pro Lázne Hodonín se dočkala nového a mlaději 

vypadajícho designu. Mimo tuto změnu však byly připraveny některé nové funkce, 

změny se nevyhnuly ani informační struktury doplněné dostatečným množstvím 

kvalitních informací. Byly doplněny fotogalerie, ve kterých nyní nechybí ani 

profesionální fotogalerie. 

 

Velký důraz byl kladen na použitelnost webu. Předpokladem pro co nejlepší 

použitelnost byly samotní klienti u nichž se počítá s vyšším věkem a tudíž slabší anebo 

naprosto základní znalostí práce na internetu.  

 

Z nových služeb byly realizovány objednávkový systém, základní fotogalerie, 

informace o kulturním programu, vyhledávání informací a aktuality. 

 

Hlavní změnou zůstává zabezpečené administrační rozhraní, které slouží hlavně ke 

správě objednávek, fotografií, aktualit a zveřejňování kulturních akcí. 

 

Nedílnou součástí každého dnešního webu je optimalizace kódu a optimalizace pro 

vyhledávače. Na těchto optimalizacích se stále pracuje. Obě tyto procedury jsou 

poměrně náročné, proto si vyžádají ještě hodně času. Validace zdrojového kódu u 

dynamických stránek je v některých případech velmi problematická činnost, SEO 

(optimalizace pro vyhledávače) se považuje za činnost nikdy nekončící, v této oblasti 

realizuji postupně všechny doporučené kroky. 



 

 - 24 - 

3.3.1 Nový design 

Nový vzhled lázeňských stránek více evokuje v uživateli pocit modernějšího 

designu. Je možno zobrazit více informací tak, aby nevznikl informační chaos. Titulní 

stránka (viz. obr. č.7) zobrazuje návštěvníkům ty nejdůležitější informace včetně 

náhledu na lázeňskou budovu. Z důvodu většího množství textu je zabráněno grafickým 

orgiím, což jedině přispívá k přehlednosti, také díky zvoleným „omlazujícím“ barvám. 

Barvy mají svůj účel, vyjma dekorativního, oddělují jednotlivé sekce webu. 

 

 

 

Obrázek č.7 - nový grafický návrh stránek 
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3.3.2 CSS layout titulní stránky 

Celý layout internetových stránek je vyveden v kaskádových stylech, tedy bez žádné 

pomoci tabulek. Jednotlivé bloky stránky mají nastaveny implicitní šířky, některé 

automatickou výšku, čímž je zajištěno automatické protažení bloku při vložení většího 

množství dat, např. textu. Takto variabilní bloky jsou používány i pro informace, jejichž 

obsah je generovaný. Je tímto zabráněno přetečení textu. Layout je pak z těchto bloků, 

reprezentovaných tagem <div> , sestavem do podoby, znázorněné na obr. č.8, vlastností 

float. Některé bloky jsou tedy plovoucí. 

 

 

Obrázek č.8 - návrh stránky v kaskádových stylech 
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3.3.3 Struktura ostatních stránek 

Struktura ostatních stránek je velmi podobná struktuře titulní stránky, layout se však 

liší a to zásadně v použití jednoho velkého bloku, na obr č.9 znázorněn zeleně, jenž 

obsahuje uživatelem požadované a vyvolané informace. Jde o standartní řešení, kdy 

návštěvník zvolí položku nabídky a dle jeho volby se právě v tomto bloku zobrazí 

informace, které hledá, např. kontaktní informace. Další odlišností jsou tři menší bloky 

v levé části webu. 

 

 

Obrázek č.9 - rozložení ostatních stránek pomocí kaskádových stylů 

 

Tyto obsahují především: 

� Nabídku odkazů 

� Pobyty 

� Mapy 
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Nabídka odkazů 

Jejím obsahem je implicitně nastavená skupina odkazů, jež vedou k informacím, u 

nichž chceme, aby se jejich návštěvnost zvýšila z důvodu informační hodnoty, které 

návštěvníkům přinesou. Mezi takové odkazy patří „Fotogalerie“, „Nabídka pobytů“, 

„Kulturní program“ apod. Samozřejmě jejich skladba či obsah se může časem změnit, 

vše záleží na tom, jakou důležitou informaci či nabídku lázně zveřejní. Ta se poté dá 

právě do této nabídky odkazů. 

 

Pobyty 

Veledůležitou nabídkou jsou také odkazy na informace o jednotlivých léčebných 

pobytech nabízených lázněmi. Je žádoucí, aby uživatel měl z kterékoliv části webu 

přístup k informacím o léčebných pobytech. Kdyby bylo získávání těchto zásadních 

informací složitější, trpělivost potenciálního klienta může být ohrožena. Za těchto 

předpokladů se sníží návštěvnost těchto odkazů, dojde k poklesu objednávek, které jsou 

součástí pobytových informací a jednoznačným vyústěním je snížení tržeb. Právě 

z tohoto důvodu je nabídka pobytů velmi důležitá a v žádném případě nesmí být 

opomenuta, ba naopak by odkaz na objednávky a tento druh informace měl být 

dostupný na více místech webu. Jde totiž o podporu prodeje, kdy hlavním činitelem je 

právě přístupnost webu. 

 

Mapy 

Je zde implicitně nastavena trojice odkazů směřujících uživatele na mapy. 

Konkrétně na mapu areálu Lázní Hodonín, jeho alternativu z ptačí perspektivy a a také 

na server mapy.cz, které automaticky zobrazují geografickou polohu tohoto léčebného 

zařízení. 
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3.4 Naviga ční řešení 

Hlavní navigační lišta internetových stránek Lázní Hodonín je řešena horizontálním 

uspořádáním položek. Některé položky nabídky jsou dále děleny do kontextové 

nabídky, jež je řešena vyjížděcím vertikálním menu. 

Kontextová nabídka svým obsahem odpovídá nadřazené položce, vše je zpracováno 

s důrazem na co největší jednoduchost. Font je dobře čitelný i pro starší uživatele. 

 

Hlavní navigace je také doplněna sadou odkazů rozmístěných pod ní a na některých 

dalších místech titulní stránky. V případě stránek ostatních je doplněna několika 

navigacemi v levé části webu (viz. kapitola 3.3.3 Struktura ostatních stránek). 

Navigační struktura stránek tedy odkazuje na ty nejdůležitější informace, které by měl 

potenciální klient znát. Tyto informace nejsou nikde skryty, nekonají se žádná navigační 

zákoutí, vše je přehledné a i začínající uživatel internetu by neměl mít sebemenší 

problém se na stránkách navigovat. Dezorientaci znemožňují také nadpisy jednotlivých 

stránek, které odpovídají názvům položek hlavní nabídky resp. kontextové nabídky. 

 

 

Obrázek č.10 - navigace na stránkách www.laznehodonin.cz 



 

 - 29 - 

3.5 Databázový model 

Databázový model je poměrně jednoduchý, avšak dostačující. Na bázi tohoto 

modelu bylo vytvořeno základní rozhraní pro editaci fotogalerií, správu objednávek, 

tvorbu kulturního programu a jeho výpis uživatelům vždy pro libovolný měsíc, správu 

aktualit zobrazujících se na titulní stránce, vyhledávání za pomoci tabulky rubriky, ale 

hlavně objednávkový systém (viz. kapitola 3.6.). 

 

 

Obrázek č.11 - databázový návrh 
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3.6 Rezervace 

3.6.1 Jak pracuje 

Jak už bylo řečeno, součástí internetových stránek je také on-line objednávkový 

systém pracující na databázovém principu. Proces je velmi jednoduchý, pro každého 

snadno pochopitelný. Základem je formulář, kdy zájemce o pobyt vyplní základní 

informace o sobě, tzn. Celé jméno, adresa apod., následují informace o pobytu (jméno 

pobytu, stravování, ubytování, počet dní) a samozřejmě kontaktní informace, které 

slouží pro příjmové oddělení k potvrzení, že objednaný je opravdu ten, za koho se 

vydává. Jedná se tedy o autotentifikaci požadavku. Jako poslední se uvádí počet osob na 

objednávku, v případě Lázní Hodonín jsou to maximálně 2 lidé. Tato skutečnost je dána 

podnikovou směrnicí o objednávce. Poté následuje odeslání dat, jež jsou před samotným 

odesláním kontrolována javascriptovým kódem. Pokud je v některém z polí uvedena 

hodnota, která svým typem, délkou nebo jinými parametry neodpovídá předloze, 

zákazník je požádán o její opravu. Zabrání se tak operacím s nesprávnými daty a dalším 

chybám.  

 

Takto validovaná data se poté ukládají do databáze, kdy se zavádí nová objednávka, 

samozřejmě v deaktivovaném stavu. Ukládají se také data o zákazníkovi, jimž je 

přiřazen identifikační klíč, schopný rozpoznat skupinu (max. 2 lidi) jednotlivců 

patřících pod jednu objednávku. Pokud jsou zvoleni 2 lidé na jednu objednávku, je 

vypsán formulář, který požaduje zadání údajů o druhé osobě. Tato druhá osoba je po 

odeslání a kontrole dat uložena do tabulky zákazník pod stejný identifikační klíč jako 

první osoba. A skript pokračuje dále. 

 

Tento skript je okamžitě přesměrován na kalendář, v němž si zákazník vybírá datum 

nástupu. Jednotlivé nástupní dny jsou v kalendáři filtrovány dle nástupních dnů 

zvoleného pobytu. Je tak zabráněno zvolení dne, který není dnem nástupním. Tato data 

jsou implicitně uvedena v databázi. Je zde však vyjímka. U každého pobytu se zjišťuje, 

zda-li se jedná o pobyt termínovaný či ne. V případě termínovaného pobytu se totiž 
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vypíše pouze rolovací nabídka <select> umožňující výběr z několika dostupných 

termínů. 

I u výběru nástupního dne jsou však platná některá omezení, např. není možné 

vybrat si nástupní den, který již nastal, tzn. není možné vybrat nástupní datum v 

minulosti, to nám říká logika. Další omezení je dáno opět pravidly Lázní Hodonín 

upravující hlavně počet pacientů na proceduru na den. Jinými slovy, nelze se objednat 

na nástupní den, který je již naplněn. V obou případech je monitor vypsána omluva, 

která problém vysvětluje. 

 

Za předpokladu, že proces až do tohoto okamžiku nenarazil na žádný problém, 

pokračuje se dále a na monitor je vypsána rekapitulace zadaných hodnot. Pokud vše 

souhlasí, uživatel potvrdí údaje a už nic nebrání v aktivaci objednávky, jež je viditelná 

pro zaměstnance spravujícího objednávky. Tímto ale ještě není vše u konce, celý proces 

je dovršen odesláním e-mailu na adresu objednatele, ve kterém má zobrazeny všechny 

zadané údaje. Stejný e-mail je odeslán také na adresu Lázní Hodonín a to konkrétně na 

tu, která je zadána v tabulce nastaveni ve sloupci email. 
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3.6.2 Ošetření 

Zde je uveden příklad ošetření hodnot v poli e-mailu. Tento skript kontroluje ve 

formuláři obsah políčka email. Pokud tento odpovídá předepsané šabloně, pokračuje se 

v kontrole dalších polí, pokud je nějaká hodnota v nepořádku, uživatel je požádán o 

nápravu. 

 

 

Obrázek č.12 – ošetření zadané hodnoty v poli pro e-mail 
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3.7 Intranetové řešení 

Stránky mají také podporu intranetového systému, ten není prozatím možno 

považovat za vyspělý redakční systém, dovoluje však spravovat vše potřebné, účelu, pro 

nějž byl naprogramován, tedy vyhovuje v dostatečné míře. Tento systém dovoluje 

správu objednávek lázeňských pobytů, fotogalerií, kulturního programu a lázeňský 

aktualit.  

 

3.7.1 Zabezpečení pomocí p řihlašování 

Je také dostatečně zabezpečen a to dvěma přihlašovacími formuláři. Na první z nich 

narazí uživatel při pokusu o přístup do administrátorské části o nějž se stará funkce 

htaccess. Jde vlastně pouze o soubor, který je uložen v adresáři s omezeným přístupem, 

jenž v sobě eviduje přihlašovací jména a hesla. Pomocí těchto údajů je schopen ověřit 

identitu uživatele. 

Jelikož intranetový systém není navržen pro více uživatelů, je využíván pouze 

dvěma lidmi, a proto je použito implicitně dané přihlašovací jméno a heslo. Tyto dva 

údaje jsou po zadání a odeslání sloučena v jeden řetězec, jenž je poté zakódován 

hashovací funkcí md5. Takto hashovaný řetězec je poté ve skriptu srovnán s jiným, 

v případě shody je nastavena SESSION proměnná a intranetový systém je zpřístupněn. 

Jakmile je tato proměnná vymazána nebo vyprázdněna, uživatel je odhlášen a aplikace 

očekává jeho další přihlášení. 

 

3.7.2 Struktura 

Struktura intranetu je velmi jednoduchá, je rozdělena na sekce Objednávky, E-mail, 

Nová aktualita, Aktuality, Fotogalerie, Kulturní program a Odhlásit. 

O navigaci se stará přehledné horizontální menu. Důvodem k absenci výraznějšího 

grafického zpracování je použitelnost systému (viz. obrázek č. 13). 
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Obrázek č.13 - ukázka intranetového systému 

 

3.7.3 Objednávky 

Po stisknutí na odkaz Objednávky je registrovanému uživateli vypsán přehledný 

seznam objednávek s popisem. Popis zahrnuje celé jméno objednatele, objednaný 

pobyt, detaily pobytu a to zejména typ ubytování a stravování, datum nástupu a 

ukončení pobytu. Tento samotný výčet detailů však na úspěšnou rezervaci zdaleka 

nestačí, proto je na každém řádku, tj. u každé rezervace uvedena zelená ikonka 

zastupující detaily o objednateli, případně i druhé objednané osobě, kterou objednávka 

zahrnuje (viz. obrázek 15). Jsou li na objednávku vedeni dva lidé, zobrazí se u této 

objednávky ikonka v podobě dvou “panáčků“, tuto skutečnost indikující. 

Po akceptaci a telefonickém ověření objednávky je možno ji smazat, aby dále ve 

výpisu nezavazela. 

 

 

 

Obrázek č.14 - výpis objednávek 
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Obrázek č.15 - detail uživatelů při společné objednávce 

 

3.7.4 E-mail 

Sekce e-mail slouží pouze k nastavení oficiálního e-mail pro objednávky. Na tento 

e-mail se po odeslání objednávky zákazníkem pošle upozornění o nové objednávce 

včetně všech náležitostí. Správce objednávek tak nemusí vůbec přistupovat na intranet, 

pouze použije údaje obsažené v e-mailu. Jedná se o stejný e-mail, který putuje na adresu 

zákazníka, pokud tedy vyplnil při objednávání pobytu volitelnou položku email. 

 

3.7.5 Nová aktualita 

Slouží pro vytvoření nové aktuality. Tato aktualita se po vytvoření objeví na titulní 

stránce vlevo ve výpisu aktualit. Vstupem je pouze základní formulář s názvem a 

textem, po potvrzení jsou tyto informace doplněny obrázkem. Tento obrázek je vybrán 

prostřednictvím vstupního pole <input type=”file”>. Pokud je vložen větší obrázkový 

soubor, je tento skriptem zmenšen na požadované standardní rozměry a je také snížena 

jeho kvalita. Dojde tímto k významné úspoře diskového prostoru a také je urychlen 

proces načítání stránky, jenž by byl v opačném případě nepříjemně zbržděn načítáním 

velkého objemu dat 
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3.7.6 Aktuality 

Jedná se pouze o jednoduchý výpis aktualit. Tento výpis je totožný s výpisem na 

titulní stránce webu. Slouží pouze pro rychlé ověření, byla-li aktualita úspěšně vložena. 

 

3.7.7 Kulturní program 

Další službou v pořadí je kulturní program. Je to evidence kulturních akcí 

odehrávajících se v konkrétním měsíci v Lázních Hodonín. Prvním krokem je vypsání 

formuláře pro volbu měsíce a kalendářem. Kalendář je po volbě měsíce automaticky 

přepsán dle počtu dní a jsou zvýrazněny ty dny, které již nějakou akci obsahují. 

Společně s ním je vypsán i seznam akcí ve zvoleném měsící (viz obrázek 16). 

 

Obrázek č.16 - výpis akcí ve zvoleném měsíci 

 

Po zvolení určitého dne je zobrazen seznam akcí, jež se v něm konají s možností 

smazání či úpravy. Také je v tomto kroku možno přidávat další akci do tohoto dne (viz. 

obrázek č.18). 

 

 

Obrázek č.17 - výpis akce a nabídka k dalšímu zpracování 
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Obrázek č.18 - vložení nové kulturní akce 

 

 

3.7.8 Fotogalerie 

V sekci fotogalerie je možno vytvářet a popisovat nové fotogalerie. Po vytvoření 

konkrétní fotogalerie je možno do této vkládat obrázky. Jednotlivé fotografie jsou 

nahrávány na server, tam jsou zmenšeny na standardní rozlišení, je také mírně snížena 

kvalita kvůli jejich rychlejšímu načítání. Fotografie v plné velikosti jsou ukládány do 

rozlišení 1024x768. Tento rozměr je však naprosto nepoužitelný pro realizaci náhledů 

fotografií, zvláště s přihlédnutím k uživatelům s pomalejším připojením k internetu. Pro 

potřeby náhledů je realizován ve skriptu proces pro vytvoření náhledových obrázků. 

Tyto jsou v rozlišení 100x75 pixelů s výraznější kompresí. Takto vytvořené náhledy 

dosahují velikosti sotva několika kilobajtů, tudíž jsou velmi efektivně načítány i 

s modemovým připojením. 

  

 

Obrázek č.19 - formulář pro vytvoření fotogalerií a vkládání fotek 



 

 - 38 - 

3.7.9 Odhlášení 

Odhlášení je realizováno smazáním SESSION proměnné, která uživatele provází po 

celou dobu pobytu v intranetu. Její platnost je vlastně indikací přihlášení, proto 

zneplatníme-li ji, tzn. vyprázdníme či vymažeme, skript se automaticky odhlásí. 

 

 

3.8 Optimalizace pro vyhledáva če (SEO) 

3.8.1 Výběr klí čových slov 

Nejdůležitějším prvkem SEO je výběr klíčových slov a jejich aplikace v <title> , 

<meta> tazích, nadpisech a hlavně textu. Snažili jsme se najít taková slova, která jsou 

pro lázeňství typická, speciálně taky pro Lázně Hodonín. Tato slova byla aplikována 

v <meta> tazích, resp. popisku stránky a klíčových slovech, pak také v nadpisech, 

titulku a speciálně označena v textu tagem <strong>, jenž vyzvedne těmto slovům 

význam. Klíčová slova byla také použita při vkládání popisného textu v katalozích. 

Klíčová slova byla také použita v odkazech. 

 

Některá vybraná slova: 

Lázně, Hodonín, léčba, procedury, relaxace, rehabilitace, ubytování aj. 

 

3.8.2 Katalogizace 

Jednou z nejdůležitějších prvků optimalizace pro vyhledávače je katalogizace. 

Rozumíme tím zaevidování firmy v katalozích známých vyhledávačů či speciálních 

katalogů, zejména těch, jež mají vysoké hodnocení, tzv. pagerank. Takové stránky mají 

pak největší vliv na umístění ve vyhledávačích. 

Stránky Lázní Hodonín jsou evidovány v katalozích Seznam.cz, Centrum.cz, 

Atlas.cz, Firmy.cz nebo třeba Dmoz.org a několik dalších. 
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3.8.3   Google Analytics 

Ke sledování výsledků optimalizace je využíván volně dostupný sofistikovaný 

software od společnosti Google Inc. jménem Google Analytics na adrese 

http://www.google.com/analytics. Tento nástroj prostřednictvím vloženého kódu na 

stránce Lázní Hodonín dovoluje sledovat všemožné statistiky od návštěvnosti, přes 

geografickou polohu návštěvníků, ziskovosti návštěv po dobu trvání návštěv apod. 

Od založení stránek se povedlo více než zdvojnásobit celkový počet návštěv za 

měsíc a to z původních cca 2300 lidí na nynějších 5000 a více návštěv za měsíc (viz. 

obrázek č.20). Dobrou zprávou je, že se také zvětšuje podíl lidí, kteří se na web zpět 

vracejí, aktuálně se jedná o třetinu z celkového počtu uživatelů. 

 

 

Obrázek č.20 - modrá čára zobrazuje vývoj návštěvnosti od listopadu 06 do dubna 07 

 



 

 - 40 - 

3.8.4 Webhosting 

Pro hostování webových stránek jsem vybral server Onebit.cz, ten nabízí velmi 

solidní služby a rychlou podporu za velmi konkurenceschopnou částku. 

 

Obrázek č.21 - charakteristika webhostingového programu, na němž jsou stránky lázní provozovány 

 

 

3.8.5 Evropská Unie 

Rozvoj Lázní Hodonín je, jako první lázně v ČR, z části financován také 

evropskými strukturálními fondy. Pro Lázně Hodonín z této skutečnosti vyplývá 

povinnost uvést informaci o tomto zdroji financování na internetových stránkách a uvést 

také odkaz na stránky Evropských strukturálních fondů včetně oficiálních ikon. 

 

 

Obrázek č.22 - informace o spolufinancování rozvoje Lázní Hodonín Evropskou unií 

 

 

3.8.6 Přínosy projektu 

Hlavní přínosy projektu: 

� Zlepšení image a zviditelnění Lázní Hodonín 

� Lepší informovanost veřejnosti o službách a okolí lázní 

� Podpora prodeje služeb prostřednictvím on-line objednávek, tj.zvyšování tržeb 
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4 Návrhy 

Úspěch webových stránek na českém internetu dnešní doby závisí na zpracování a 

udržování optimalizace pro vyhledávače. Pozornost upřená právě na tento problém bude 

v dalších letech zásadní. Se zvětšováním počtu návštěvníků také vzrůstá 

pravděpodobnost na vzrůstající počet příchozích objednávek, čili zvyšování tržeb 

z poskytování služeb. 

 

Velmi užitečným projektem by také mohlo být zpracování vnitropodnikového 

informačního systému pro zaměstnance. Tento by sloužil ke komunikaci mezi nimi, 

vystavování souborů, tzn. vývěsní souborová deska, vývěska vzkazů, archiv norem, 

vyhlášek, projektových dokumentací apod. Realizována by byla samozřejmě podpora 

pro více uživatelů. 

 

V posledních letech je také více péče věnováno mediální stránce webu, jednoduché 

obrázky, jež po kliknutí vyvolají zvětšeninu, jsou již zastaralým přístupem k podání 

vizuálních informací. Proto bych doporučoval zaměřit se na tuto oblast. Vzhledem 

k tomu, že vizuální forma “prodává”, je řešením realizace vyspělejší Galerie médií. Tato 

galerie obsahuje jak klasické obrázky, tak panoramatické pohledy, např. na okolí či 

interiér. Velmi účelným se jeví způsob prezentace obrázků pomocí interaktivních 

ovládacích prvků, kdy uživatel může obrázek přibližovat, otáčet, posouvat apod. 

Určitě by tato galerie měla obsahovat také video záznamy, např. z kulturních akcí, 

prohlídky lázeňského parku, pokojů a celého interiéru. V případě lázní bych také 

doporučil zaznamenat na video průběh některých procedur, výletů či jiných aktivit, jež 

by mohly nalákat další zákazníky. Tato videa by poté byla zařazena do galerie, aby si je 

potenciální klienti mohli prohlédnout a “navnadit se”. 
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5 Závěr 

Úkolem projektu „Návrh internetových stránek“ bylo připravit pro organizaci Lázně 

Hodonín takovou internetovou prezentaci, která by splňovala dnešní požadavky na 

zpracování, byla obdařena přehledným a moderním grafickým zpracováním se zvláštní 

péčí věnovanou přístupnosti webu a poskytovaným službám. 

 

Projekt je již několik měsíců v provozu a to na adrese http://www.laznehodonin.cz. 

Prozatím se setkává s kladnými ohlasy jeho uživatelů i provozovatelů. Vzhledem k již 

delšímu nasazení lze také sledovat vývoj návštěvnosti, jehož trend je dle očekávání 

rostoucí, avšak z tohoto aspektu je projekt prozatím “v plenkách”, do budoucna se proto 

počítá s další optimalizací. Ta je totiž pro úspěšnost stránek klíčová. 

 

Realizaci projektu provázely některé problémy jež si vyžádaly kompromisní řešení, 

i přes tyto překážky se, myslím, povedlo vytvořit internetové stránky plně vyhovující 

zadání. 
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Seznam použitých zkratek 

HTML   - HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro vytváření 

internetových stránek 

PHP - původně Personal Home Page, nyní Hypertext Preprocesor, je jazyk pro 

tvorbu dynamických stránek 

MySQL  - multiplatformní databázový systém 

CSS - Cascade Style Sheets, neboli kaskádové styly, slouží pro úpravu vzhledu 

internetových stránek 

OS - Operační systém, mezi nejznámější patří Windows či Linux 

WWW  - World Wide Web, označuje celosvětovou síť, neboli internet 

DTD - Document Type Definition. Jde o popis typu dokumentu, který říká 

prohlížeči, jakým způsobem zobrazit stránku 

W3C - zkratka pro The World Wide Web Consorcium, jde o organizaci spravující 

standardy v sítích WWW. 

XML  - eXtensible Markup Language, česky rozšiřitelný značkovací jazyk 

XHTML  - extensible hypertext markup language, neboli „rozšiřitelný značkovací 

jazyk pro hypertext“ 

MSSQL - Microsoft Structured Query Languag, databázový systém dle Microsoftu 

IBM  - International Business Machines Corporation, přední světová společnost 

v oboru informačních technologií. 

SEQUEL - Structured English Query Language, sada příkazů pro ovládání relačních 

databází vyvinutá společností IBM v 70. letech 

DML  - Data Manipulation Language, příkazy pro práci s daty v relační databázi 

DDL  - Data Definition Language, příkazy pro definici dat v relační databázi. 

SEO - Search Engine Optimization, tj. Optimalizace pro vyhledávače 

USA - United States of America, neboli Spojené státy americké 

Inc. - Incorporated, tzn. společnost založená a zapsaná v obchodním rejstříku 

 

 


