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Abstrakt 
Tato práce je zaměřená na problematiku současných publikačních systémů. Cílem je 

návrh a vytvoření publikačního systému, který umožňuje jednoduše i úplnému laikovi 

prezentovat výrobky a služby firmy bez hlubší znalosti fungování programovacích 

jazyků. Umožnit uživatelům publikovat na úrovni a mít kvalitní nástroj, kterým není 

problém prosadit se mezi širokou konkurencí. Publikační systém v této práci bude 

vytvořen na bázi Microsoft Windows pomocí Visual Studia 2003 na Frameworku .NET 

s využitím MS SQL serveru a IIS. 

 

Abstract 
 
This thesis focuses on the problems of the current content manager systems. The aim of 

this thesis is to propose and create a content manager system which provides presenting 

of the products and services of the firm without the deeper knowledge of the 

functioning of the programming language. Thanks to this system even the users without 

the knowledge are able to publish at some level and have a high-quality tool which 

enables them at the same time to achieve in the competition. The content manager 

system in this thesis will be based on Microsoft Windows with the help of the Visual 

Studio 2003 on Framework .NET with the usage MS SQL server and IIS.  
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Úvod 
 
Celosvětová síť Internet již v dnešní době patří mezi plnohodnotné informační médium, 

které dokáže poskytovat nepřeberné množství informací pro každého a  během pár 

vteřin. Rozvoj internetu je nezastavitelný po celém světě bez omezení hranicemi, nebo 

kontinenty. Internet v podobě jaký nyní známe je dostupný nejenom pro počítačové 

odborníky a specialisty, ale i pro kohokoliv, kdo umí alespoň základně ovládat počítač. 

Díky tomuto faktu je internet velice silný nástroj pro prezentování a publikování 

informací, názorů a myšlenek každé společnosti nebo jedince bez rozdílů velikosti, 

věku, nebo země původu.  

 

Procházení a získávání informací z internetu  je opravdu téměř bezproblémové pro 

člověka s alespoň základními znalostmi počítače. Ovšem prezentování a publikování 

v této celosvětové síti je již věc obtížnější a pro někoho až nepochopitelná. Většina 

běžných uživatelů a lidí, kteří by rádi publikovali  mají zarytou myšlenku, že vytváření 

webové obsahu je pouze pro počítačové specialisty a programátory.  Kteří při rozhovoru 

mezi sebou mluví nepochopitelným jazykem pro většinu běžných uživatelů internetu. 

 

Tato práce by měla  ukázat jak se vytváří publikační systém po teoretické stránce a 

dokázat že publikovat a ukládat informace, myšlenky a názory na světové médium 

jménem Internet dokáže i běžný uživatel, ať jde o majitelku kadeřnického salonu v malé 

vsi, nebo o generálního ředitele nadnárodní firmy.  Publikovat a prezentovat vlastní 

osobu, nebo celou firmu,  bez nutnosti volat, nebo psát počítačovému specialistovi -  

programátorovi. Ukázat že není třeba žádných škola a složitých školení, pro bezostyšné 

sdělení aktuálních myšlenek, nápadů a informací celému světu. 

 

V následujících kapitolách se budu obecně věnovat analýze současný publikačních 

nástrojů, jejich možnostem a  přívětivostí pro finálního zákazníka. 

 

Ukáži na co je třeba myslet a nemělo by se zapomenout před započetím vývoje 

publikačního systému pro malé a střední firmy. Nastíním vývoj a technické možnosti při 

zpracovávání univerzálního publikačního systému na určité cílové skupiny. 
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Budu se věnovat finálnímu otestování celého hotového systémů včetně jednotlivých  

modulů  na vzorku běžných uživatelů.  

 

Pro tento test budou vybrány osoby, které se nikdy s tímto systém neměli možnost 

setkat a tedy budou věrně simulovat jak finálního uživatele webových stránek, tak 

cílové zákazníka tohoto produktu, který si  bude chtít své webové stránky sám 

spravovat a upravovat nejenom jejich obsah, ale i jejich vzhled a mohutnost. 

 

Ve finále provedu ekonomické zhodnocení nového systému a uvedu možnosti uvedení 

na trh mezi konkurenci, jeho rozšiřitelnost a obchodní model prodeje. 
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Cíl práce 
 
Cílem mé bakalářské práce je návrh nového publikačního systému, využitelného ke 

komerčnímu nasazení na webové stránky klientů. 

 
1  Analýza současného stavu 
 
1.1   Charakteristika firmy 
 

Firma SVT Brno s. r. o. vznikla v roce 1994. Její název by sám o sobě nikomu nic 

neprozradil, jelikož se jedná o zkratku, která v současné době nemá svůj význam. Než 

se společnost oddělila od Českých drah však znamenala „středisko výpočetní techniky“.  

Sídlo společnosti nalezneme na ulici Havlíčkova 19, ale provozovna se nachází na ulici 

Kounicova 26. Momentálně firma zaměstnává cca 13 pracovníků na stálý úvazek a 

několik externistů, přičemž čtyři ze stálých pracovníků jsou společníci.  

Od svého vzniku se firma SVT Brno s.r.o. specializovala na programování 

ekonomických úloh na zakázku. Nejúspěšnějším řešením jsou docházkové, mzdové a 

personální úlohy poskytované Českým drahám.  

 

1.2   Analýza současného stavu 

 Po nástupu internetu začala firma jako většina firem nabízet ve svém portfoliu tvorbu 

webových stránek, jejich úpravu a aktualizace. Firma ovšem měla pouze jednouchý 

redakční systém napsaný v programovacím jazyce PHP bez využití databáze 

objektového programování a modulovatelnosti, tedy velice obtížný na úpravy 

aktualizace a jakékoliv globální  změny. Firma má kapitál a možnosti prosadit se na již 

dnes velice rozsáhlém poli internetových redakčních systémů. 

1.2.1 SWOT analýza firmy 
 

Příležitosti podniku 
- oslovení nových segmentů trhů a hledání skulin v současném trhu 

- specializování se na individuální řešení pro jednotlivé zákazníky 
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- expanze na zahraniční trhy (Slovensko, Polsko, Maďarsko,…) díky 

rozmachu internetu v těchto zemích 

 

Hrozby podniku 
- vstup  zahraničních firem na český trh 

- vyšší cena za nově vyvíjené produkty, případně vytlačení ze segmentu trhu 

většími, nebo zaběhnutějšími firmami, které si mohou dovolit lepší počáteční 

nabídu pro koncové zákazníky 

- neúspěšnost nových řešení a projektů 

 
Silné stránky 

- kolektivní promýšlení a analyzování každé důležitější situace 

- respekt ze zaběhlejší  konkurence, ovšem hledání mezer  na trhu v dané 

oblasti, které firma rozumí a dokáže nabízet velice kvalitní služby v dané 

oblasti. 

- dobré umístění podniku kousek od centra s možností parkování a dobré 

dostupnosti pomocí městské hromadné dopravy, což umožňuje jednoduchou 

přímou komunikaci s klienty 

- firemní „sehranost“ všech zaměstnanců a dlouholeté zkušenosti v oboru a ve 

své oblasti 

- vypracované metodiky pro plnění úkolů 

- mnoholetá tradice dává firmě možnosti prezentovat se u nových klientů jako 

zaběhnutá firma. 

Slabé stránky 
- malá pružnost při řešení některých zatím neřešených problémů,  pomocí 

outsourcingu, nebo najmutím nového specialisty což vede k prodlevám při 

splňování závazků a termínů 

- nemožnost se rozšiřovat do více prostor v dané budově, která již nyní trpí 

nedostatkem volných prostorů 

Narozdíl od silných stránek podniku se podnik snaží u slabých stránek o minimalizaci 

jejich vlivu. 
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1.2.2 Vyhodnocení SWOT analýzy 
 

Firma dosahuje každým rokem zisku. Většinu svých finančních prostředků 

získává na základě každoročně uzavřené smlouvy o dodávání desktopových a 

webových aplikací mezi SVT Brno s.r.o. a Českými dráhami, a. s. Smlouvy jsou 

uzavírány na rok. Cena je vždy klíčová záležitost pro obě strany a bývá většinou 

kompromisem mezi oběmi stranami. V ceně jsou zahrnuty nejen samotné licence 

k užívání aplikace, ale také doprovodné služby, a jsou zde zohledněny možné 

aktualizace a úpravy z důvodu legislativních změn apod. 

 

Zbytek finančních zdrojů firma získává  od menších klientů, kteří taktéž platí za licenci 

a údržbu aplikací formou ročního paušálu. Případně  také z pořádání školení a seminářů, 

získá firma další zdroje, které může investovat do dalšího rozšíření svých aktivit, 

vzdělávání zaměstnanců a vybavení. 

 

Firma nemá žádné peněžní závazky vůči svým odběratelům. Rezervní fond, který byl 

při založení vytvořen, byl již naplněn. Vzhledem k tomu, že organizace má úzké 

spektrum nákladů a ani nehrozí mimořádné výdaje, je jednoduché pro vedení firmy 

spočítat, kolik zhruba může v daném roce činit zisk. Do nákladů této společnosti spadají 

mzdy, režie (elektřina, voda, nájem) a nákup nových počítačových komponentů a 

softwaru. 

 

 

1.2.3 Současný stav na trhu publikačních systémů 
 
V současné době  je k nalezení na internetu nepřeberné množství publikačních systémů. 

Můžeme je rozdělit do dvou hlavních kategorií: komerčních, nebo opensource řešení. 

V dnešní době si nemůže dovolit téměř jakákoliv střední firma nemít vlastní webovou 

prezentaci na internetu, ale tento fakt si uvědomuje i spousta malých firem a jednotlivý 

živnostníků kteří chtějí být „in“.  

 

 Ovšem ne každá firma, která se snaží prezentovat a prodávat  své výrobky na 

celosvětové síti ví jak správně začít. 
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 Neví co je potřeba pro správné fungování firemního webu a to:  

• Jak přívětivě prezentovat zákazníkovi možnost výběru služeb a produktů 

přímo na webu. 

• Jak přimět návštěvníka (potencionálního zákazníka) na webové stránky 

přijít. 

• Jak donutit návštěvníka aby si webové stránky prohlédl a učinil 

objednávku. 

 

Mnohdy díky těmto a ještě více základním problémům se často setkáváme s firemními 

weby, které jsou zmatečné, nedůvěryhodné a někdy i zcela nepoužitelné, což 

samozřejmě snižuje celkovou úroveň dané firmy.  

 

Provozovatelé firemních stránek by si měli uvědomit to, co si uvědomily všechny velké 

společnosti, a to že se vyplatí nejenom  počáteční investice do kvalitní výroby  

webových stránek, ale myslet i na to, jak webové stránky budou aktualizovat a 

spravovat. Zda výrobu firemní prezentace přenechají firmě, která má s tímto zkušenosti 

a nebo nechat vytvářet firemní prezentaci dvanáctiletým synem od sekretářky, který  má  

tvorbu webů jako svůj koníček odpoledne po škole. Od takovéhoto výtvoru většinou 

opravdu nelze očekávat konkurenceschopnost. 

 

 

1.2.4 Základní požadavky trhu na publikační systém  
 
Mezi základní požadavky zákazníka poptávající publikační systém na našem trhu by 

měly patřit tyto vlastnosti: 

• funkčnost systému ve všech standardně používaných prohlížečích a 

zařízeních (pda, mobilní telefon, alternativní zařízení) 

• schopnost jednoduše spravovat obsah webových stránek 

• schopnost zákazníků stránek nalézt požadované zboží, nebo služby, 

případně informace 

• schopnost zákazníků dokázat objednat zboží, službu, nebo kontaktovat 

danou firmu 
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I když se může zdát, že výše  popsané body patří mezi samozřejmost každých firemních 

webových stránek, opak bývá bohužel velice často pravdou. Pokud vytvořený 

publikační systém testuje pouze vývojový tým (v lepší případě), nebo pouze člověk 

který jej vytvořil, tak je samozřejmé že nemá problém s nalezením zboží (služby) a jeho 

objednáním, ovšem úplně jinak se chová člověk „zkušený“ a člověk „nezkušený“.  

 

Mezi „nezkušeného“ uživatele můžeme zařadit například staršího člověka, který si chce 

na synově počítači nalézt malířskou firmu  a případně si od ní objednat přes internet 

vymalování bytu. Takovýto  člověk se ovšem chová zcela jinak než „zkušený“ uživatel, 

který zná jisté internetové konvence, tedy ví, že např. po kliknutí na ikonku poštovní 

obálky by se měl dostat na stránku s kontakty na firmu. Ovšem takovéto nedostatky se 

projeví právě až při uživatelském testování. 

  

K dnešním trendům při vývoji publikačního systému patří jistá SEO optimalizace pro 

vyhledávací stroje  a tedy lepší umístění vy výsledcích vyhledávání pomocí 

fulltextových vyhledávačů. 

 

K základní optimalizaci  dnes patří tzv. on-page faktory, tedy použití jistých praktik 

v rámci webu, mezi které patří např.: „hezké url“ adresy, měnící se název v titulku 

stránky, unikátní popisky zboží a služeb a  vyskytování se jistého procenta klíčových 

slov v rámci každé stránky. Ovšem vzhledem k tomu že tyto „základní SEO praktiky“ 

používá dnes již opravdu většina publikační systémů, je potřeba čím dál více aplikovat i 

off-page faktory, mezi které patří například získávání (často kupování) zpětných 

odkazů, v lepším případě z tématicky stejně zaměřených webů, nebo katalogů. V horším 

případě se hledí pouze na GTPR (Google Toolbar PageRank) a shánějí se odkazy ze 

stránek s hodnotou vyšší jak 4, aby to pro danou doménu mělo přínos, a tedy tím lepší 

hodnocení ve výsledcích vyhledávání. Ke zvýšení Ranku (PageRanku, JyxoRanku, S-

ranku,..) je velice dobré umísťovat odkazy na danou firmu do různých katalogů, jde o 

levnou (málo kdy placenou) formu jak dostat firemní stránky, resp. konkrétní produkty 

na vyšší pozice ve vyhledávání. 

 

Každý propracovanější publikační systém by měla také umět z nebo do daného katalogu 

nabízeného zboží, nebo služeb vyexportovat případně importovat minimálně xml 

soubor. Toto firmy ocení při zálohování dat, propojování s účetním systémem, nebo při 
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propojení  firemních stránek s  vyhledávání ve zboží např. na portálu seznam.cz, nebo 

jyxo.cz. Přes tyto služby chodí v poslední době velice podstatné procento uživatelů 

hledající například nejlevnější produkt nebo službu v rámci internet. 

 
 
1.2.5 Možnosti propagace firmy používající publikační systém 
 

Firmy zabývající  se kompletní dodávkou publikačního řešení pro firmy mají většinou 

vlastní marketingovou sekci, která pro nové webové stránky a na nich uvedené produkty 

nebo služby dokáže navrhnout kompletní kampaň – plán propagace. Od uvedení 

poutacích reklamních bannerů před spuštění, přes tiskové zprávy a PR články 

v oborových médiích přes plošnou, nebo oborově zaměřenou bannerovou reklamu, až 

po propracovanou kontextovou  PPC  reklamu v některém ze zaběhnutých reklamních 

systémů (Adwords, Ad-fox, Sklik, E-target). Kampaně je třeba operativně 

vyhodnocovat a upravovat aby byl konverzní poměr cena za přivedeného návštěvníka 

nebo objednané zboží co nejvyšší a tedy přinášela daná reklama zisky. 
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2.  Teoretická východiska a nejnovější poznatky 
z literatury  k dané problematice 

 
Při rozhodování kterou technologii zvolit pro vývoj publikačního systému velice 

pomohly knížky Programujeme PHP profesionálně a Naučte se ASP.NET za 21 dní, 

které jsou velice dobrým vodítkem o možnostech každé z těchto dvou technologií. 

 

Z knížky Programujeme PHP profesionálně vyplívá, že programovací jazyk PHP patří 

mezi nejvíce rozšířené programovací jazyky na světě které se využívají pro webové 

aplikace. A to především díky tomu, že pro fungování jazyka php stačí mít 

nainstalovaný webový server, nejčastěji Apache např. na operačním systému Linux. Pro 

téměř každou aplikaci je zapotřeby relační databáze. Ve spojení s php se nejčastěji 

používá MySQL. Výhodou PHP a MySQL je že jsou dostupné zdarma a na většině 

webhostingových serverech jsou dodávány jako základ. [1] 

 

PHP v dnešní době nabízí dostatečný komfort pro webové aplikace i práci s databází, 

ovšem to co by se zdálo jako velké plus, je u tohoto jazyka v komerční sféře spíše 

mínusem. Jeho nekomerční vývoj a otevřenost kódu. Nekomerční vývoj díky tomu, že 

nikdo neudává tomuto jazyku nový a konkrétní vývoj, a tedy i propojování s novými 

technologiemi je složitější – konkrétně s win32 prostředím. Otevřenost kódu je také 

problematická z pohledu bezpečnosti a také vývoje aplikace a jejího velice snadného 

odcizení ze serveru. 

 

Technologie ASP.NET (Active Server Pages) je technologie od Microsoftu určená pro 

programování webových aplikací. Jedná se o komerční řešení a k jeho provozu je 

zapotřebí Operační systém Windows minimálně ve variantě NT + Servis Pack 6, nebo 

2000. Jako webový server poslouží nejlépe IIS (Internet Information Services) od verze 

6 + .NET Framework, jako dabazávový stroj nejlépe poslouží MS SQL Server. „Systém 

.NET Framework je soubor objektů a šablon pro vytváření aplikací, dodávaný firmou 

Microsoft. Systém .NET poskytuje veškeré potřebné funkce ASP.NET.“1

 

                                                 
1 PAYNE, Chris. Naučte se ASP.NET za 21 dní. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 
80-7226-605-5. s. 12. 
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„Všechny aplikace vyvinuté pod systémem .NET, tedy i aplikace ASP.NET, mají určité 

klíčové prvky, které zajišťují kompatibilitu, zabezpečení a stabilitu.“2

 

Jeden z klíčových prvků je „Běhové prostředí CLR (Common Langueage Runtime), 

které spravuje provádění běžícího programového kódu.“ V systému .NET Framwork a 

prostředí CLR musíme napsat programový kód, který zkompilujeme, ale ne do 

binárního kódu, kterému počítač rozumí, ale do MSLI (Microsoft Intermediate 

Language). Tento jazyk představuje jakousi zkrácenou reprezentaci veškerého 

zapsaného programového kódu. „Do jazyka MSIL se přitom kompilují i stránky 

ASP.NET. Při kompilaci do MSLI produkuje aplikace takzvaná metadata, což jsou 

popisné informace o aplikaci. Metadata tak říkají, co aplikace umí, kam patří a podobně. 

Jakmile chceme později program spustit, převezme žezlo běhové prostředí CLR a 

zkompiluje kód ještě jednou, tentokrát již do „přirozeného jazyka“ cílového počítače. 

Díky této konstrukci může MSLI běžet na počítači libovolného typu. Prostředí CLR 

dokáže tedy „hovořit“ jazyky mnoha různých počítačů a zajistí za nás veškerou 

potřebnou kompilaci. Jakmile aplikaci jednou zkompilujeme, můžeme ji přenést na 

libovolný počítač. Z metadat pak běhové prostředí CLR zjišťuje, jak aplikaci spustit – 

tím se značně usnadňuje také instalace programů.“3

 

Grafický vzhled webových stránek je pro mnohé uživatele rozhodující při prohlížení 

prezentace, a tedy je důležité, dokázat prezentovaná data, která přicházejí ze serveru 

v HTML podobě dobře graficky upravit. V dnešní době nám k tomuto nejlépe poslouží 

„Tabulky kaskádových stylů (CSS – Cascading Style Sheet) jsou nadstavbou 

vyznačovacích jazyků HTML, XHTML či XML. Slouží k popisu prezentace 

dokumentů, aniž by jakkoli ovlivňovaly jejich obsah a strukturu.“4  

 

Ovšem grafika není vždy přínosem pro uživatele a někdy méně je více. Alespoň to 

vyplívá  z knihy Steva Kruga – specialisty na přístupnost a použitelnost webových 

stránek. Jeho hlavním pravidlem je „Nenuťte mě přemýšlet“ – tím má na mysli, že když 

                                                 
2 PAYNE, Chris. Naučte se ASP.NET za 21 dní. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-605-5. s. 
12. 
3 PAYNE, Chris. Naučte se ASP.NET za 21 dní. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-605-5. s. 
12-13. 
 
4 STANÍČEK, Petr. CSS Kaskádové styly – Kompletní průvodce. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2003. 
ISBN 80-7226-872-4. s.1. 
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se podívá na webovou stránku, měla by být intuitivní, pochopitelná a samovysvětlující 

(jak jen to je možné z pohledu člověka). Podotýká také: „Pokud chcete mít skvělý 

server, musíte ho testovat. Jakmile pracujete na serveru několik týdnů, nebude vám už 

nikdy připadat svěží. Víte o něm příliš mnoho a zda skutečně funguje, zjistíte jen po 

jeho otestování.“5 Hovoří o testování jinými uživateli, nejlépe uživateli, kteří se na 

danou stránku dostanou poprvé a mají za úkol provést nějakou akci. Například objednat 

si zboží, nebo nalézt kontakt na obchodního zástupce firmy. 

 
 
„Pro zhodnocení možností firmy a vyhodnocení finálního produktu je ideální použít 

SWOT analýzu. „SWOT analýza je metoda analýzy, díky které je možno zhodnotit 

silné (ang: Strenghts) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: 

Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání 

či něčím podobným. Jedná se o metodu analýzy užívanou v hlavně marketingu. Díky ní 

dokážeme komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti 

růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. 

Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do 4 výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných 

a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze 

získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich 

vzájemného střetu.“6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 KRUG, Steve. Web design Nenuťte uživatele přemýšlet. Praha: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-
892-9. s.109. 
6 Seznam Encyklopedie. SWOT. encyklopedie.seznam.cz URL: 
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/486634-swot. 
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3  Návrhy řešení 
 
3.1 Možnosti firmy 
 
3.1.1  Analýza možností 

Po analýze současného trhu a zjištění možností se firma rozhodovala mezi zakoupením 

nějakého již hotového řešení, nebo vývojem nového systému takříkajíc „na zelené 

louce“, tedy úplně od začátku. Každá z navrhovaných dvou variant měla svoje výhody a 

nevýhody. 

Zakoupení hotového systému:  

Výhody: 

- časová úspora při vytváření návrh celého systému od databází, programovou 

strukturu, konzistenci dat mezi jednotlivými verzemi postupného vývoje 

systémů 

- ověřená funkčnost celého systému a návaznost jednotlivých modulů na sebe 

- již napsaná projektová dokumentace 

Nevýhody: 

- neznalost programátorů zdrojových kódů zakoupeného systému, tedy složitější a 

časově náročnější orientace při úpravách systému 

- omezené možnosti dané vývojovou ideou jiné firmy a tedy potřeba jisté úpravy 

při aplikování vlastních myšlenek, které mají z publikačního systému udělat 

konkurence schopný mezi konkurencí právě díky novým vlastnostem 

- omezenost na konkrétní konfiguraci 

- cena 
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Vytvoření vlastního systému: 

Výhody: 

- možnost kompletního a do detailů analyzovaného a promyšleného datového 

návrh celého systému, tedy velice snadná úprava a rozšiřitelnost pro pozdější 

vývoj celého systému 

- absolutní pochopení celé aplikace a systému programátory 

- možnost zvolení platformy pro kterou bude systém vyvíjen 

Nevýhody: 

- časová náročnost při vývoji nového systému 

- neotestovanost celého systému v reálném použití a při všech možných stavech 

které mohou nastat, vyvolané nejenom uživatelem, ale například přetížením 

systému, výpadky serveru. atd. 

 
3.1.2 Vyhodnocení možností firmy 

Firma v konečné fázi a po otestování několika hotových  opensource systémů a jednoho 

komerčního řešení dospěla k názoru že vývoj vlastního publikačního systému  bude pro 

firmu přijatelnější. Firma k tomuto kroku přistoupila především kvůli poměrné časové  

nezávislosti na dokončení systému a to především díky tomu, že hlavní finanční zdroj 

příjmů firmy je nezávislí na dokončení publikačního systému. 

 

3.2 Příprava a zahájení projektu 
 
Před zahájením vývoje celého projektu se sešlo vedení firmy a vedoucí týmu 

programátorů a ujasnili si jasné cíle, které by měl CMS splňovat. Byl stanovený 

předběžný  časový harmonogram vývoje celého systému a jeho jednotlivých částí. Byly 

vybrání firemní programátoři, kteří mají na tomto projektu pracovat. Jejich výběr 

probíhal na základě jejich znalostí s webovými technologiemi a časovým zatížením 

v jiných projektech, na kterých firma souběžně pracuje. 
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Pro tvoření grafických návrhů pro publikační systém bylo třeba zajistit příchod nového 

grafika, který měl tvoři grafickou podobu pro klientskou i  administrační část a zároveň 

vytvářet nové šablony dle požadavků budoucích zákazníků. 

 

Bylo třeba myslet že při dokončování systému je třeba zajistit příchod jednoho až dvou 

obchodníků kteří výsledný produkt budou schopni prodat. Ze začátku pouze na 

živnostenský list jako externí zaměstnanci s provizním procentuálním platem za 

prodaný produkt. 

 

Byly také vybrání 2 lidé z firmy a jeden externista, jejichž úkolem  je testovat aplikaci 

průběžně během jejího vývoje, aby se zabránilo co nejdříve nesrozumitelnosti prostředí 

aplikace a jejich funkcí pro konečného uživatele. 

 

Vedení firmy vyčlenilo na projekt čas, který je možné danému projektu věnovat, aby 

byla možná souběžná práce i na dalších, již rozpracovaných projektech a nebyl narušen 

závazný harmonogram vývoje ostatních aplikací, které firma vyvíjí na zakázku. 

 

Bylo také nutné vybrat a zakoupit nové licence pro vývojové prostředí, konkrétně 

licence na MS SQL server, který bude zajišťovat rychlý chod databáze publikačního 

systému. Pro psaní programového kódu se dají využít již zakoupené licence MS Visual 

Studia.  

 

Pro tvorbu designu do šablonovacího systému, byly zvoleny grafické nástroje od 

Adobe, díky jejich vysoké kvalitě a rozšířenosti podporovaných formátů, konkrétně 

Adobe Photoshop CS2 a Adobe Illustrator CS2. Program Macromedia Dreamweaver 8 

byl zvolen na řezání hotových grafických návrhů šablon do HTML a CSS a jejich 

implementaci na celý systém. 
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3.3 Návrh řešení, vývoj a požadované vlastnosti 
 
3.3.1 Návrh řešení 
 
Návrh celého systému vychází z průzkumu a analýzy současného trhu s publikačními 

systémy a internetových obchodů, které se svojí funkčností a vlastnostmi velice 

podobají vlastnostem publikačních systémů. Většina funkcí konkurenčních systémů 

bylo sepsáno a vyhodnoceno které funkce jsou pro první verzi systému nejdůležitější a 

jak se dají vylepšit oproti konkurenci. 

 

3.3.2 Struktura systému a vývoj  
 

Celý systém je navržen tak, aby byl maximálně modulovatelný a použité moduly byly 

mezi sebou propojitelné, toto by mělo zajišťovat aplikační jádro, které je pro běh 

publikačního systému základním předpokladem. Obsahuje primární sadu ovládacích 

prvků, díky kterým je celý systém funkční. Systém je navržený tak, aby jako jeden z 

mála internetových publikačních systémů nevyžadoval hostování na serverech výrobce. 

Systém je možné umístit i na vlastní server klienta.  

 

Systém by díky své modulárnosti měl být schopen vytvářet nejenom publikační nástroj 

pro firmy, ale být i v budoucnu rozšířitelný na elektronický obchod, rezervační systém, 

atd. 

 

Systém je možné upravovat dle požadavků cílového klienta, tedy upravit přesně na míru 

a to pouze pár úpravami v administrační části. Zároveň je nutno dodržovat jednoduchost 

a přehlednost celého systému po jakékoliv modifikaci a úpravách. 

 
 
3.3.2.1 Aplikační logika 
 

• Systém zcela resistentně odděluje část výkonnou (.NET + MSSQL) od části 

prezentační (realizován pomocí šablon v XHTML + CSS). 

• Vlastní aplikace se skládá ze tří vzájemně oddělených částí: frameworku, modulů a 

šablon. 
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• Jádro systému postavené na frameworku poskytuje abstraktní rozhranní zcela 

nezávislé na konkrétním typu aplikace (použití). 

• Moduly jsou načítány, volány a zpracovávány na základě abstraktního rozhranní. 

Jednotlivé moduly jsou z hlediska funkcionality zcela odděleny. Jednotlivé moduly 

(funkční celky) lze libovolně přidávat/odebírat aniž by byl narušen chod vlastního 

systému. 

• Šablony zajišťují požadavek oddělené prezentační vrstvy tak, aby byl vlastní 

uživatelský výstup plně modifikovatelný a přizpůsobitelný i těm nejnáročnějším 

požadavkům. 

 

 

Pro vývoj bylo použito prostředí Visual Studio 2005 a jako databázový server SQL 

Server 2003. K databázovému serveru byl přístup pouze z lokální firemní sítě a 

k úpravám na serveru měli přístup pouze členové programátorského týmu, který byl 

sestaven pro tento projekt. Toto omezí sice neumožňovalo práci programátorů na 

projektu z domu, ale zaručovalo maximální bezpečnost před útokem zvenčí. 

 

Každý programátor měl svůj harmonogram úkolů, který bylo nutno snažit se dodržovat, 

především v počáteční fázi, kdy probíhal současný vývoj na jádru systému a jednotlivé 

programátorské úkoly na sebe navazovaly. Zde se ukázalo jako velice praktické, 

neumožnění práce na tomto projektu z domu a nutnost přítomnosti programátorů 

v kanceláři, protože ve spoustě případů byla nutná živá debata nad jistými částmi jádra. 

Zásadní věci se konzultovaly vždy na pravidelných středečních poradách, kde byli 

přítomni všichni členové týmu. 

 

Po vytvoření aplikačního jádra bylo provedeno křížovém testování - programátoři 

kontrolovali funkčnost a správné pochopení zadaného úkolu po svých kolezích. Toto 

mělo předejít možným budoucím komplikacím s nefunkčností některé z části 

aplikačního jádra. Jádro se zatím nedalo prakticky funkčně testovat. Pro praktické 

testování bylo nyní třeba vytvořit jednotlivé moduly a šablonovaní knihovnu, která 

zajistí vzhled celé aplikace. 
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3.3.2.2 Moduly 
 
Nejdříve byly vytvořeny moduly, pomocí kterých se dalo prakticky otestovat základní  

chování celého systému a které patří mezi základní moduly standardně dodávané 

v základní verzi systému. Mezi tyto základní modulu patří: 

 

modul Menu  

• si může provozovatel publikačního systémů plnit a upravovat  sám. Můžete si tak 

přidat položky do menu, nebo naopak položky odstranit a nastavit si, kam budou 

odkazovat. Menu můžete definovat kdykoli i v průběhu provozu. 

 

modul Kategorie 

• strom produktů -  hlavní sekce produktů jsou zobrazovány v menu a podsekce jsou 

buď skryty, nebo po kliknutí na hlavní sekci zobrazeny. 

• zařazení produktů do více kategorií - Položky si můžete umístit hned do několika 

kategorií a podkategorií. Například počítačová myš tak může být v kategorii 

kancelářské potřeby a zároveň i v kategorii herní zařízení. 

• další třídění kategorií (výrobci, obory, …) - Kategorie a podkategorie se mohou 

různě třídit. Základním tříděním je podle typu zboží, dalším však může být 

například dle výrobce, dle oborů, dle využitelnosti, atd. 

• Multikategorie jsou schopny měnit obsah podle sekce, ve které se zrovna nacházíte. 

Pokud jste tedy například v sekci zákaznická podpora a kliknete na některou z 

kategorií, nezobrazí se Vám popis vybraného zboží, ale soubory ke stažení, články o 

daném zboží a podobně 

• SEO popis kategorií – pro kategorie a podkategorie je možné vytvářet individuální 

url, která může pomoci při on-page optimalizaci webu, nebo je lépe srozumitelná 

běžnému uživateli, například při posílání e-mailem. 

• zobrazení zanoření kategorie – drobečková navigace - ukazuje návštěvníkům 

aktuální pozici na stránkách.Návštěvníci se díky ní na stránkách neztratí a vždy ví, v 

které kategorii se nachází. Tento modul jím navíc umožňuje rychlejší procházení 

podkategorií a je vhodný pro SEO optimalizaci. 

• marketingové úpravy v kategoriích - Marketingové úpravy umožňují měnit pořadí 

zobrazení kategorií. Standardně jsou totiž kategorie zobrazeny dle abecedních 
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názvů. Chce-li uživatel systému nějakou sekci více zvýraznit, stačí když ji pomocí 

této funkce umístí například na první místo a to i když bude začínat písmenem „Z“. 

 

modul Statická stránka 

• tento modul slouží pro statické prezentování firmy. Pomocí tohoto modulu firma 

vytváří základní stránky (kontakty, historie firmy, atd.), které nepodléhají žádné 

závislosti na jiných datech. 

 

modul WISIWYG editor 

• Editor pro tvorbu formátovaného obsahu v internetové prezentaci. Umožňuje velmi 

jednoduše a bez jakékoliv znalosti programování vytvářet i aktualizovat všechna 

textové pole (popisy zboží, aktuality, titulní stránku a další) - od jednoduchých 

úprav textů až po vkládání obrázků, odkazů, tabulek nebo třeba vytváření celých 

obrázkových galerií.  

 
Obrázek 1: WYSIWYG editor 
 

 modul Seznam produktů a služeb 

• zobrazení - Tento modul zobrazuje zboží a služby dle umístění v kategoriích. To 

znamená, že když je zboží umístěno do kategorie, zobrazí se v té dané kategorii. 

• Kliknutím na podkategorii se položky vyfiltrují podle toho, v které podkategorii 

jsou přiřazeny 

• styl zobrazení – seznam - Seznamové zobrazení zákazníkovi zobrazí zboží ve formě 

seznamu, to znamená za sebou jdoucí položky s uvedením názvu, krátkého popisku 

a ceny. Tento styl je vhodný pro B2B. 

• styl zobrazení – náhled - Zobrazení stylu náhled doplňuje předešlý modul o malou 

fotografii produktu a zároveň je možné prodloužit krátký popis. Styl zobrazení 

náhled je vhodný pro B2C.  
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• sestupné a vzestupné řazení - řazení zboží v kategoriích abecedně od a do z nebo 

naopak, lze setřídit od nejlevnější po nejdražší a naopak 

• parametrické řazení produktů - Zboží se  ve vybrané kategorii seřadí podle 

parametrů, které jsou pro kategorii stejné. 

• stránkování seznamu produktů – modul Vám umožní urychlit načítání seznamu 

produktů díky jeho stránkování a rozložení velkého množství položek na více stran. 

Stránkování může být nastaveno různě podle stylu zobrazení. 

 

 modul Produktová karta 

• název produktu - základní modul pro označení zboží v kategoriích. Název zboží je 

zároveň důležitý i pro SEO optimalizaci a podle tohoto názvu se u internetového 

obchodu zobrazuji i titulek okna. 

• typ produktu - Typ produktu je druhou základní věcí při označení produktu. Díky 

položce typ zboží zákazník jednoduše zjistí , o jaké zboží se jedná. 

• zkrácený popis produktu - Modul zkrácený popis výrobku se využívá při zobrazení 

zboží v kategoriích, kdy se přidává například do seznamu, náhledu nebo detailu. 

• popis produktu - Popis produktu se na rozdíl od zkráceného popisku využívá pouze 

při zobrazení detailu položky, to znamená, že je vypsán přímo na produktové kartě. 

• fotografie produktu - Ke všem produktům si můžete přidat neomezené množství 

fotografií. Stačí přidat pouze jednu fotografii a systém si sám upraví její velikost 

podle potřeb u každé zobrazované stránky. 

• kód produktu - Kód produktu je využíván pro jedinečnou identifikaci výrobku nebo 

služby. V nabídce se tak nesmí nacházet položka se stejným kódem 2x. 

• záruční doba - Uvádění informací o záruční době. 

• dodací lhůta - Dodací lhůta, případně expediční lhůta je informace, která zajímá 

každého zákazníka při poptávce po jakéhokoli zboží nebo službě. 

• definovatelné jednotky - usnadní práci s plněním a zobrazováním parametrických a 

základních údajů u zboží. Není třeba si tak pamatovat, že u každé položky máte 

uvádět záruční dobu v měsících a nebudete tak mít u jedné položky 2 roky a u jiné 

24 měsíců. 

• Další specifikace – pole tvořené plněné pomocí WYSIWYG editoru (přímo na 

obrazovce vidíte, jak bude stránka vypadat), do kterého můžete vložit jakoukoli 

doplňující informaci k popisu zboží, nebo služby. 
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• definovatelné parametry - pomocí vyplněných údajů o parametrech je možné 

položky filtrovat , vyhledávat v nich, třídit a především porovnávat. 

• zobrazení doplňkových produktů – k výrobku nebo službě se zobrazí vhodné 

doplňky, nebo přídavné služby, které by zákazníka mohly zajímat. 

•  tisk  - umožňuje kliknutím jednoduše naformátovat produktovou kartu pro tisk 

(odstraní přebytečnou grafiku, která nemusí být vytištěna) a automaticky vyvolá 

tiskový formulář. 

• zaslání produktové karty e-mailem – možnost nechat si zaslat rovnou  na e-

mailovou adresu informace o daném výrobku. Zformátovaná produktová karta bez 

přebytečné grafiky tak bude zaslána na zákazníkem zvolenou adresu. 

• soubory ke stažení - přiřazovat  soubory ke stažení, jako jsou například ovladače v 

případě počítačových firem nebo montážní manuál v případě obchodu s nábytkem. 

Ke každému produktu může být přiřazeno více souboru ke stažení. 

  

 
Obrázek 2: Vkládání nového záznamu 
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Obrázek 3: Administrace produktové karty 

 
 

 
Obrázek 4: Editace obrázku 
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Obrázek 5: Ukázka zobrazení detailu produktu 

 
 

modul Vyhledávání 

• základní vyhledávání - Modul základní vyhledávání umožní vyhledávat ve 

sloupcích název položky a typ položky. Jedná se o nejjednodušší modul pro 

vyhledávání. 

• rozšíření vyhledávání - Rozšířené vyhledávání umožňuje zákazníkovi přesněji 

specifikovat požadavky přidáváním podmínek a hledání dle parametrů. 

• fulltextové vyhledávání - Fulltextové vyhledávání hledá ve všech informacích 

zadaných v produktové kartě. Zároveň je schopen provádět nejrychlejší hledání na 

internetovém obchodě. 

 

modul Zákazník 

• základní registrace nového zákazníka - S tímto modulem se mohou zákazníci 

zaregistrovat. Výhodou je přehled nad zákazníky a vybudování si zákaznické 

databáze . Registrovaným zákazníkům lze zasílat novinky a aktuální akce, případně 

čerpat bonusy, účastnit se soutěží a využívat slevy přiřazené k jejich účtu.  

 
 
Díky těmto základním modulům je již publikační systém  možné používat pro základní 

prezentování firmy. Ovšem je třeba ještě propojit výstup z aplikační vrstvy systému do 

šablon, které udávají celému systému grafický vzhled. 
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Šablony jsou tvořeny html soubory, které jsou stylovány pomocí kaskádových stylů. Do 

těchto šablon jsou na požadovaná místa kde se mají zobrazovat jednotlivé moduly 

vkládány funkce, které zastupují konkrétní modul a mohou být volány s různými 

parametry, podle toho, co je od nich požadováno za funkci. Tyto šablony jsou před 

finálním odesláním do klientského počítače zpracovány na serveru, ze kterého se 

odesílá čisté html s css souborem a potřebné obrázky do klientova prohlížeče. 

 

 

3.4 Implementace, úprava vzhledu, testování 
 
3.4.1 Implementace 
 
Myšlenkou celého systému je již od počátku možnost jeho rychlého nasazení do 

provozu. Od této myšlenky se odvíjí také náročnost implementace, která je velice 

jednoduchá. 

 

V podstatě se skládá z instalace vlastního jádra aplikace na server s nainstalovaným 

.NET Frameworkem minimálně ve verzi  1.1, IIS (Internet Information Services) a 

MSSQL databázovým serverem. Těmto požadavkům v dnešní době vyhovuje již celá 

řada webhostingových firem za velice přijatelné ceny, nebo je možné využít firemního 

serveru. Po nainstalování základního jádra na server a otestování funkčnosti, stačí 

nahrát vybrané moduly, které měl zákazník v požadavcích na funkčnost systému. 

Případně je možné upravit moduly podle specifických přání zákazníka a opět bez 

komplikací nainstalovat na již funkční celek, který běží na serveru. 

 
 
3.4.2 Úprava vzhledu 
 

Při volbě grafické podoby stránek, má uživatel na výběr. Buď použije některou variantu 

již hotových šablon vzhledu stránky, včetně základní grafické úpravy pasující pro jeho 

firmu – vložení loga, úprava dle firemních barev, atd. Nebo má zákazník možnost 

nechat si za příplatek vyrobit zcela originální design dle jeho představ. 

Na těchto dvou  variantách pracuje firemní grafik. Je-li design odsouhlasen cílovým 

zákazníkem, posílá se kodérovi, který celou šablonu „rozřeže“ do HTML a CSS. 
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Rozřezáním se rozumí vytvoření html a css kódu z grafického návrhu,  kterému rozumí 

koncové výstupní zařízení (monitor, pda, mobilní telefon) . 

 

 

3.4.3 Testování webových stránek 
 
Po rozřezání šablony stránek, přichází na řadu testování, které dokáže odhalit spoustu 

věcí a nedostatků, které by snížily kvalitu finálního produktu o kterou se firma snaží.  

Faktory, které se dají na webových stránkách testovat můžeme rozdělit do dvou skupin. 

Dají se rozdělit na subjektivní a objektivní faktory. 

 

3.4.3.1 Objektivní faktory 
 
Objektivní faktory jsou ty, které se dají přesně vyhodnotit. Tyto vlastnosti se dají určit 

pomocí speciálních nástrojů. [e1] 

 

Mezi tyto faktory především patří validita stránek a to jak výsledného HTML tak i CSS 

stylu. K posouzení validity slouží oficiální validátor na stránkách  konsorcia W3C. Po 

validování je třeba web otestovat v nejrozšířenějších prohlížečích, které jsou aktuálně 

na trhu (Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Firefox 1.5, Mozilla Firefox 2.0, Opera 

8.5, Opera 9). Protože ani validní dokument podle standardů se bohužel nezobrazuje ve 

všech prohlížečích stejně. 

 

Dalším objektivní faktorem je funkčnost odkazů. K prověření správnosti všech odkazů 

(i na externí adresy),  nám poslouží opět oficiální nástroj od W3C, který se jmenuje 

Link Checker.  

 

Podobně jako dvě předchozí vlastnosti, se dá dobře testovat i přístupnost. Snahou je 

dodržet standard WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0)  a Blin Frindly 

Web. Tyto standardy napomáhají zpřístupnit stránky různě handicapovaným uživatelům 

internetu. Například nezávislost na výstupním zařízení (tedy monitor počítače, hlasová 

čtečka, atd.), dobrý kontrast barvy textu  a pozadí na stránkách pro uživatele s vadou 

zraku, ale ulehčí to čtení i běžným uživatelům bez zrakového handicapu. 
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Mezi poslední kontrolované objektivní faktory patří rychlost načítání stránek a objektů 

na nich. Především aby se na stránce nejdříve zobrazil obsah a až poté grafická podoba 

stránky. Také by neměla doba načtení nové stránky přesáhla dobu 10 vteřin, což je pro 

uživatele ještě přijatelný čas. [e1] 

 

Poté hotová a otestovaná html šablona putuje k implementátorovi systémů, který 

propojí aplikační část systému s prezenční částí. Nyní je již celý web funkční a  přichází 

na řadu otestovat subjektivní faktory. 

 

 

3.4.3.2 Subjektivní faktory 
 
Subjektivní faktory se na rozdíl od objektivních hůře měří a tedy i hůře vyhodnocují. 

Mezi tyto faktory patří použitelnost webových stránek, spojená částečně s optimalizací 

stránek pro vyhledávače. [e1] 

 

U měření těchto faktorů je třeba si nejdříve stanovit cíle, kterých chceme dosáhnout a 

které jsou pro daný projekt rozhodující. V případě webové prezentace pro firmu, je 

například důležitým prvkem, aby uživatel dokázal nalézt kontakt na danou firmu. Mezi 

stejně důležitý cíl jako nalezení kontaktu z pohledu použitelnosti patří nalezení nabídky 

firmy. Zobrazení nabízených produktů nebo služeb je většinou  jednou z primárních 

věcí, kvůli kterým uživatel na stránky přišel. Tyto aspekty se dají nejlépe zjistit, právě 

pomocí testování na náhodně vybraných uživatelích a sledování jejich počínání.  

 

 

3.4.4 Uživatelské Testování 
 
Uživatelské testování v současné době  zatím není v české republice samozřejmostí, 

jako například v Americe a proto jej spousta firem nepoužívá. Ovšem pokud 

zákazníkovi vysvětlíte, co uživatelské testování přináší, rád si připlatí, pokud ví, že mu 

to v budoucnu přinese vyšší zisk. 
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„Testování za pomoci jednoho uživatele je o 100 procent víc než vůbec žádné 

testování.“7   Tato věta je mnohdy základní, která se při rozhovoru s klientem uvádí a dá 

se z ní velice dobře vysvětlit užitečnost testování. 

 

Pro testování firemních stránek je vybrán vzorek uživatelů, kteří budou finální výrobek 

zkoumat. Vzorek uživatelů byl vybrán podle předpokládaného složení uživatelů stránek, 

tedy  sekretářka, vedoucí skladu a specialista na správu počítačových sítí. Tomuto 

vzorku lidí budeme říkat „testeři“. 

 

Příprava na testování: 

1. Připravím zasedací místnost ve firmě, případně kancelář, kde kromě testerů a 

pozorovatelů testování nebude nikdo další, kvůli klidu pro testování. 

2. Ve zvolené místnosti připravím počítač s funkčním webem, který budeme 

testovat. 

3. Připravíme si úkoly, které jsme vybrali na základě stanovení cílů testování. 

Například: 

-zjistěte telefonní spojení do Brněnské pobočky firmy 

-objednejte si vytvoření webové prezentace 

-zjistěte cenu za vytvoření prezentace 

-atd. 

 

4. Vytvoříme formulář pro testery, ve kterém budou otázky ohledně celého 

webu, který vyplní na konci testování. Mezi otázkami budou věci, které nás 

ještě zajímají.  

Například: 

-ruší vás něco při prohlížení webu 

-je písmo dostatečně čitelné 

-má navigace webu  vámi očekávané umístění 

-jsou texty dostatečně pochopitelné 

-pamatujete si na co byl web především zaměřen 

-atd. 

 

                                                 
7 KRUG, Steve. Web design Nenuťte uživatele přemýšlet. Praha: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-
892-9. s.109 
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5. Výběr vzorku uživatelů vhodný pro daný projekt. Uživatele vybereme 

nejlépe z okruhu známých nebo příbuzných zaměstnanců firmy. Má to 

výhodu, že víme o uživateli dostatek informací  a není třeba utrácet za 

personální, nebo inzertní agenturu. Základní požadavkem je pouze schopnost 

používat počítač – internet a neznalost daného webu. Pozveme každého 

testera na smluvenou hodinu.  
6. Zvolíme jednoho až dva lidi z týmu, který pracoval na vývoji webu kteří 

budou testerovi klást otázky během jeho procházení stránek a po skončení 

testování. 
7. Připravíme odměnu pro testery. Finanční, nebo věcnou odměnu. 

 

Průběh testu: 

1. Přivítaní testera a uvedeme k počítači s funkčním webem. 

2. Seznámení s požadavky a úkoly které bude plnit a vyjasnění případných 

dotazů ještě před započetím samotného testování. 
3. Dle předem připravených otázek klademe testerovi různé úkoly a jeho 

výsledek si zaznamenáváme, případně můžeme natáčet na videokameru pro 

pozdější analyzování jeho rozhodování a užívání webu. 
4. Po skončení testování stránek pokládáme uživateli ještě dodatečné otázky, 

které máme předem připraveny. 
 

Ukončení testu: 

1. Poděkujeme uživateli a dostane finanční, nebo věcnou odměnu.  

2. Vyhodnotíme výsledky testování, případně doplníme otázky před testováním 

na dalším testerovi. 
 

Výsledky testu:  

Po otestování webu analyzujeme získané informace a nedostatky navrženého 

webu. Vytvoříme report problémů a návrh na jejich odstranění a zašleme grafikovi, 

kodérovi a programátorskému týmu k odstranění jednotlivých chyb zjištěných 

testováním. 
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3. 5 možnosti a rozšíření CMS 
 
Díky programování celého systému od počátku, je počítáno s jeho rozšiřitelností za 

hranice publikačního systému. Jeho možnosti by měly být díky možnosti přidávat 

jednotlivé části postupně (aniž by nějak omezili funkčnost již běžících částí)  téměř 

neomezené v rámci technologie. A zde hraje velkou roli zvolená technologie od 

Microsoftu, která zaručuje do budoucna vývoj a nové možnosti v propojení webových 

aplikací s desktopovými. 

Mezi plánovanými možnostmi rozšíření systému jsou tyto moduly: 

 

modul Sledování změn 

•  Modul Sledování změn je podstatnou pomocí pro zákazníky. Pokud si zákazník 

vyhlédne určité zboží a jeho cena je příliš vysoká, může si nastavit, aby byl pomocí 

sledování změn informován o změně ceny pomocí e-mailové zprávy. Zároveň si 

může nastavit i informování v případě poklesu ceny pod určitou, jím stanovenou, 

hranici. Dalším využitím je například v případě dlouhodobě nedostupného zboží. V 

případě opětovného naskladnění zboží informuje zákazníky, kteří si toto nastavili, 

pomocí e-mailové zprávy. 

 

modul Novinky 

• Modul umožňuje jednoduchým a přehledným způsobem vytvářet a publikovat 

aktuální informace – novinky s možností časového omezení. Zobrazuje se seznam 

novinek s názvem a perexem jednotlivých novinek. Kromě krátkého textu novinky 

může být zadán dlouhý text, který se zobrazí po kliknutí na název novinky. 

 

modul Anketa 

• Umožňuje vytvářet a spravovat anketu s libovolným počtem předvolených odpovědí 

a otázek. 

 

modul Rezervace 

• Umožňuje zákazníkovi vybrané zboží rezervovat a odeslat svůj požadavek k 

provozovateli. O tomto kroku bude informován na zadanou e-mailovou adresu. 

Provozovatel bude informován o poptávce, na kterou může pružně reagovat. 
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modul Vkládání textu 

• Umožňuje vytváření informací souvisejících s popisem společnosti pomocí 

jednotlivých textových modulů. Je tak možné vytvořit například sekce o firmě, 

kontakty, obchodní podmínky, atd. 

 

modul Ceníky 

• Export ceníku do HTML, DBF, XLS, PDF, XML,  TXT, ZIP, CSV souborů. 

• Import dat z DBF, XLS, XML, CVS souborů. 

 

modul Objednávka 

• vystavení objednávky - Umožnění příjímání objednávek do systému. Jestliže 

zákazník provede objednávku zboží, je automaticky přijata do administračního 

rozhraní, kde s ní může dále pracovat obsluha internetového obchodu. 

• sledování stavu objednávky - Klienti mohou sledovat stav objednávek pomocí svého 

uživatelského účtu. Zákazník tak přesně vidí, jak to s jeho objednávkou vypadá a 

zda se zpracovává. 

• stornování objednávky - Umožní zákazníkům stornování objednávky. Změna stavu 

v objednávce  je stornování hlídané a dá se provést pouze do povoleného okamžiku, 

to znamená například do vyskladnění zboží. 

 

modul Košík 

• Košík slouží pro klasické přidání položek do objednávky. Jakmile si zákazní 

vyberete zboží, přenesete si ho do košíku a následně můžete zboží v košíku 

přesunout do objednávky. 

Díky pamatování obsahu košíku, můžete odejít z internetového obchodu nebo 

vypnout prohlížeč. Po Vaší opětovné návštěvě se košík opět obnoví a umístí se do 

něj položky, které jste již měli při předešlé návštěvě vybrány. 

 

• přímé plnění košíku umožňuje plnit košík přímo zadáním kódu výrobku. Do 

přehledné tabulky tak zákazní zadává pouze kód výrobku a počet kusů a po kliknutí 

na tlačítko odeslat se do košíku tyto výrobky v příslušném počtu naplní. Modul je 

vhodný především pro B2B. 
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modul Top produkty 

• top nejprodávanější - zobrazování nejvíce prodávané položky  a zároveň i za každou 

kategorii a podkategorii . Položky jsou pak zobrazeny jako číslovaný seznam včetně 

odkazu na příslušnou položku a se zobrazením ceny 

Obdobně tak lze tento modul modifikovat pro:  

o top nejdiskutovanější 

o top nejsledovanější 

o top nejoblíbenější 

o top nejvyhledávanější 

 

• marketingové zásahy  umožňují přeřazovat zboží do top produktů. Takto docílíme 

toho, že produkt nebo značka, která se ve skutečnosti tak často neprodává, může 

umístit v top produktech. 

 
 
3.6 Obchodní model a možnosti prodeje 
 

3.6.1 Způsob objednání a prodeje 
 
Pomocí webového formuláře na produktových webových  stránkách si zákazník zvolí 

doménu, na které bude chtít svojí prezentaci provozovat, zvolí si variantu provozu a 

vyplní své údaje (jméno firmy, kontakty, IČ, DIČ, …). Po odeslání formuláře, který 

přijde jako e-mail na předem definovanou adresu do firmy. Je přidělen osobě, která má 

na starosti danou věc vyřídit. 

 

Dotyčná zodpovědná osoba telefonicky ujasní podrobností od zákazníka a domluví se 

na případné osobní schůzce je-li třeba. Poté zašle smlouvu zákazníkovi k podpisu + 

zálohovou fakturu. Proběhnou-li tyto kroky bez problémů, zajistí objednání domény u 

subdodavatele, instalaci produktu na server zaměstnancem firmy a informuje zákazníka 

o průběhu jeho objednávky. 
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Volba domény 

Krom možnosti provozu systému na vlastní doméně druhého řádu (.cz, .com., .net, …) 

je zájemcům poskytnut provoz na doméně 3. řádu v majetku firmy, která je nabízena 

bezplatně. Výhodou tohoto řešení je možnost uspokojení i těch zákazníků, kteří nechtějí 

platit za vlastní doménu, nebo nemají s internetem zatím žádné zkušenosti a chtějí si co 

nejlevnější variantou ověřit fungování tohoto média. 

 

Školení 

Uživatelské školení, po jehož absolvování by zákazník měl být schopen perfektně 

pracovat s celým systémem. Je určeno všem bez rozdílu znalosti počítače a klade si za 

cíl aby byl systém schopen ovládat opravdu každý, kdo toto školení bude absolvovat. 

 

Prodej produktu pomocí obchodního zástupce 

Produkt se bude prodávat pomocí obchodních zástupců, kteří budu placeni 

z procentuální provize za prodaný systém.  

 

Konkurenční výhody a odlišnosti 

• cenově dostupný produkt  

• jednoduchá a rychlá administrace 

• nezávislost na systému 

• podpora SEO 

• provoz i na běžném PC, ale možno i na  vlastním serveru, nebo pronajatém hostingu 

• bezpečnost, šifrování 

 

Přínos pro zákazníky klienta 

 

• snadné a rychlé seznámení s produktem 

• zvýšení dosažitelnosti produktů 

• šetření času a tím i financí 
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3.6.2 Cílová skupina 
 
Produkt je navržený tak, že  by se měl cílit na menší až střední společnosti a okrajově na 

soukromé prezentace (fotogalerie, osobní stránky, stránky klubů a sdružení, …). 

Protože větší společnosti ve velké míře používají profesionální produkty Content 

Managementu, který plně pokrývá jejich potřeby. 

Mezi cílové skupiny patří: 

 Prodejny prodávající zboží, které se musí odebrat v prodejně (nelze využít 

     zásilkové služby): 

 Prodej dopravních prostředků (aut nových, použitých, motorek, vodních 

skútrů, apod.) 

 Prodej objemných výrobků (bazény, garážová vrata, kulečníkové stoly, 

stroje pro fitcentra, apod.) 

 Prodej speciálních výrobků (zbraně a střelivo, brýle, zdravotnické 

pomůcky, umělecká díla, sběratelské předměty apod.) 

 

 Půjčovny 

 auta, přívěsné vozíky, karavany 

 kamionová doprava 

 stavební stroje, lešení 

 půjčovny - Svatební salony, nářadí, vybavení pro společenské akce 

 lyžařské vybavení 

 videopůjčovny 

 

 Firmy poskytující služby 

 cestovní ruch (cestovní kanceláře, pensiony, restaurace, hotely, útulky 

pro zvířata 

 prodej nemovitostí 

 rekreační (jízdárny, golfová hřiště a různá sportoviště,  

 stavební firmy 

 fit studia - bowling, sauny, tetování, kosmetika, kadeřnictví, solárium 

 kapely 
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 zdravotní centra (laserová, lázeňská, nemocnice) 

 divadla, kina, hrady a zámky 

 autoopravny 

 hlídací a úklidové služby 

 

 Podniky vyrábějící zakázkové nebo typizované zboží 

 nábytek, okna, dveře, kachlová kamna, rolety a markýzy, orientační  

     tabule, propagační materiály, kamenictví, čalouněné věci, krejčovství,  

     módní salóny (i běžné oblečení a obuv) 

 čističky vody, dřevo či kovoobráběcí stroje, kovovýroba 

 

 

3.6.3 Modely prodeje 
 

Produkt 

Tento vzorec počítá s jednorázovou platbou za produkt (tzv. krabici) a následné platby 

pouze za využívání hostingových služeb a rozšiřování zakoupeného balíku. 

Nabídka by měla mít 2 varianty (podle pravidla více možností, horší rozhodování) 

rozdělené podle nabídky funkcí (základní varianta pouze prezentace – nejlepší varianta 

včetně rezervačního systému) a dalších motivátorů, jako například při plné variantě 

doména druhého řádu .cz zdarma, nižší ceny za tytéž hostingové programy jako u 

nižších variant. 

 

Služba 

Tento vzorec vychází z pravidla stálé měsíční platby za pronájem řešení včetně 

hostingových služeb. Počet variant je totožný jako u modelu Produkt. 

Jednotlivé moduly by bylo možné pronajímat za měsíční paušální  cenu, tedy například 

možnost otestování přínosnosti modulu pro klienta. 

 

Nabídka Variant 

- nabídka variant každopádně musí být zcela zřejmá a pochopitelná 
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Tabulka 1: Ceny modelu Produkt 

Základní verze 5000,- 

Modul aplikační jádro v ceně základní licence 

Modul vkládání textu v ceně základní licence 

Modul WYSIWYG editor pro úpravu textů v ceně základní licence 

Modul ankety  v ceně základní licence 

 
Tabulka 2: Ceny rozšířené verze a modulů 

Rozšířená verze 31000,- * 

Modul aplikační jádro v ceně rozšířené licence 

Modul vkládání textů v ceně rozšířené licence 

Modul WYSIWYG editor pro úpravu textů v ceně rozšířené licence 

Modul ankety v ceně rozšířené licence 

Rozšíření o moduly  26000,- 

Modul katalog zboží 8000,- 

Modul produktová karta  6000,-  

Modul fotogalerie 3000,-  

Modul rezervace zboží  3000,- 

Modul novinky  2000,-  

Modul sledování změn  2000,-  

Modul vyhledávání 2000,- 

* celkovou cenu rozšířené verze lze ovlivnit dokoupením modulů k základní verzi 
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Tabulka 3: Ceny za doplňkové práce a služby 

Grafické práce    

Vypracování nového grafického návrhu 

- vypracování grafické šablony – PSD 

- dodatečné úpravy obrázkových materiálů 

- úpravy dle dodaných materiálů 

4000,- 

Jednoduché grafické práce 

       -    tvorba reklamních bannerů  
450,- /hod. 

Zpracování dodaného grafického návrhu do kódu 

      -   vypracování layoutu v kódu (X)HTML a CSS 
1500,- 

Programovací práce 

Drobné programovací úpravy do 10h práce 650,- /hod. 

Programovací úpravy nad 10h práce 450,- /hod. 

SEO optimalizace a CopyWriting  

SEO optimalizace 

- analýza potřeb webu 

- analýza klíčových slov 

- rozbor technických aspektů webu 

- hlubší rozbor obsahu stránek 

- analýza konkurence 

8000,- 

CopyWriting  

- analýza textu / obsahu stránek 

- návrh textového řešení obsahu stránek 

- návrh textu pro reklamní kampaně 

6000,- 

Správa reklamních kampaní  

Správa reklamních kampaní 

       -   veškeré služby s tímto spojené vč. registrací a 

zajištění plateb 

vždy 15% z celkové 

částky investované do 

reklamy 

Plnění obsahu stránek  

Plnění obsahu stránek  200,- /stránka 
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Další doplňkové práce a služby  

Instalace řešení 450,- /hod. 

kompletní instalace řešení nad celkovou pořizovací cenu 

15000,-   
Zdarma 

Školení a konzultační služby  v rámci zakoupení licence 

předkonzultační služby se zákazníkem  zdarma 

Slevy  

Slevy z pořizovací ceny do 15000,- 

   pro školy, zdravotnická zařízení a neziskové organizace 30% 

   pro města a obce 20% 

 

Slevy z pořizovací ceny nad 15000,- 

   pro školy, zdravotnická zařízení a neziskové organizace 60% 

   pro města a obce  40% 

všechny ceny jsou v Kč (Koruna česká) a bez DPH 19%

 

 

3.6.4 Vzorec prodeje 
 

TAH / TLAK = 30 / 70 

 

Tah: 

Zde se rozumí marketingový plán s větší počáteční investicí při uvedení systému a 

ustáleným financování dlouhodobé propagace produktu. 

Jednotlivé body marketingového plánu: 

 

 

Tisková konference 

 uspořádání tiskové konference pro novináře vybrané + náhodně přihlášení  
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 uveřejnění tiskové zprávy o novém produktu jak na tiskových portálech tak 

rozeslání novinářům, potvrzení účasti 

 podklady – stručné info o produktu, technické specifikace, obchodní a  

 marketingové informace 

 představení společnosti 

 praktická ukázka – pilotní katalog – prezentace, předvedení možností 

 diskuse 

 pozornost pro novináře 

 občerstvení 

 

Produktové stránky 

 Vysoce profesionální produktové stránky s přehledně řazenými informacemi:: 

 základní popis, cílová skupina, jak nainstalovat, demo, …. 

 cenové varianty 

 doplňkové služby 

 objednávka 

 technická podpora 

 zakázková řešení 

 reference 

 ukázky “jak na“ 

 stažení příruček 

 

Spolupráce s médii: 

 

média – tištěná 

oborová a zaměřená na menší firmy 

- inzerce – malé rozměry (1/3 na výšku), spíš pro tvoření image produktu, zajímavý 

design, odlišný od konkurence pro dobré zapamatování 

- redakce – tiskovky, články, testy, tipy, křížovky, soutěže 

 

média – internetová 

oborová a zaměřená na menší firmy 

- inzerce – bannery, kontextová reklama, PR články. Stejný design a sdělující myšlenka 

všech kampaní. 
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výstavy a akce: 

- Invex: ideálně jako spoluvystavovatel, možnost prezentací (vlastní účast pro samotný 

produkt je neefektivní vzhledem k cenám plochy) 

- spoluúčast na výstavách a prezentacích partnerů 

- jednorázové akce z oboru, zaměřené na novinky a prezentace 

 

Tlak: 

Obchodní manažer, jehož úkolem bude přímé oslovování potenciálních zákazníků 

 

 

Distributorská síť 

Po etablování systému je možnost zrealizovat spolupráci s poskytovateli jiných systémů 

pro cílovou skupinu jako ekonomické systémy, CRM systémy a atd. 

Princip spolupráce může být dvojí: 

1) marketingová podpora   

vzájemné doporučování produktů přes marketingové kanály (web, produktové 

materiály, …) 

2) přímá obchodní podpora 

Přímé doporučování systémů zákazníkům s provizním systémem 
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4. Optimalizace navrženého řešení a jeho ekonomické 
zhodnocení   
 

4.1 SWOT analýza nového publikačního systému 
 

Příležitosti 
- Nasazení nového publikačního systému klientům o které se již firma stará. 

- Prosazení se u klientů, kteří používají komerční technologie od Microsoftu a 

velice dobrá propojitelnost s firemnímy systémy. 

- Díky rychlosti nasazení systému je velice zajímavý pro klienty, kteří 

potřebují webové stránky velice rychle vytvořit. Například při prezentaci 

firmy na veletrhu, výstavě, atd. 

- Možnost zvolení si typu varianty produktu, zda se klientovi vyplatí 

jednorázová platba, nebo pronajmutí systému za paušální cenu. 

- Oproti původnímu systému velice dobrá upravitelnost a nastavitelnost celého 

systému 

 

Hrozby 
- Již zaběhnuté konkurenční publikační systémy. 

- Neschopnost rychle a operativně řešit náročnější požadavky klienta na 

funkce systému. 

- Nefunčnost systému na nestandardní konfiguraci serveru. 

 
   Silné stránky 

- Cenově dostupný produkt . 

- Jednoduchá a rychlá administrace. 

- Nezávislost na systému. 

- Podpora SEO. 

- Provoz i na běžném PC, ale možno i na na vlastním serveru, nebo 

pronajatém hostingu. 

- Bezpečnost a šifrování dat. 

- Mnoholetá tradice dává firmě možnosti prezentovat se u nových klientů jako 

zaběhnutá firma. 
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Slabé stránky 
- Zatím málo hotových modulů pro rozšíření systému. 

- Závislost na jednom typu operačního systému. 

- Neotestovanost při velké zátěži systému. 

- Horší grafické rozhraní administrace oproti konkurenci. 

 
4.2 Klady a zápory řešení 
 
Z ekonomického hlediska je nový systém oproti starému nesrovnatelně lepší jak 

z pohledu použitelnosti a funkčnosti, tak především z pohledu možného prodeje tohoto 

systému klientům. Při prodeji nově vytvořeného systému, se firma při konzultacích 

s potencionálním klientem může opírat o technologie a funkčnosti systému, které jsou 

na výborné úrovni v porovnání s konkurencí, která již na trhu působí o řadu let více. 

 

Starý systém byl velice závislý na konkrétní konfiguraci serveru a především nenabízel 

téměř žádné možnosti jeho úpravy a modifikace. 

 

Nově vytvořený publikační systém při nasazování na konkrétní řešení ušetří až 80% 

času, oproti času potřebnému na implementace starého. Hodnota 80% byla vypočítána 

při předělávání firemního webu z původní verze do nové publikačního systému. To 

především díky jeho modulovatelnosti a funkci aplikačního jádra, které dokáže nové 

moduly zprovoznit doslova během pár minut. Ve starém systému zabralo nejvíce času 

programování jednotlivých částí, které se musely pro každé řešení vyvíjet znovu kvůli 

promíchání aplikační a prezenční logiky do sebe. Oproti tomu v novém systému zabere 

nejvíce času analyzování řešení a vytvoření grafických šablon, do kterých se pouze 

naimplementují jednoduše všechny funkce. 

 

Jedinou nevýhodou nově vytvořeného publikačního systému je požadovaná platforma 

na jeho provoz. Systém je třeba provozovat na MS Windows platformě, ovšem 

s nástupem technologie .NET se tento handicap velice rychle ztrácí.  
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4.2 Porovnání vložených prostředků a docíleného užitku 
 
Cena samotného vývoje celého systému se dá velice těžko přesně určit a tedy je obtížné 

vykalkulovat přesnou dobu návratnosti investice. Těžké vyčíslení pořizovací ceny je 

odvislé od stylu vývoje,  který byl souběžný s vývojem jiných  zakázek firmy. Práce na 

vývoji  nového publikačního systému probíhala pouze v čase nevytížení jednotlivých 

programátorů. Ovšem hrubým odhadem z časových výkazů programátorů na 

jednotlivých částech přišel vývoj na 145 000 Kč. Tuto částku uvažujeme z ceny 

250Kč/programátor hodinu. Celkem tedy vývoj systému do první fáze trval 580 hodin. 

Systém vyvíjelo celkem 5 lidí, ovšem v různé vytíženosti. Ale průměrně na vývoji 

systému strávil každý programátor 116 hodin. V tomto čase je zahrnuto i studium 

technologií a literatury. K celkovému času je třeba ještě započítat dvou denní školení 4 

programátorů v celkové ceně 22 000 Kč. Ovšem školení patří ke každoročnímu cyklu 

vzdělávání zaměstnanců, tedy se do celkové částky za systém nezapočítává. 

 

Za cenu 145 000 Kč by se dal pořídit hotový komerční publikační systém i s licencí na 

jeho modifikování a implementaci. Ovšem pořízený systém by nedosahoval kvalit 

vyvinutého  systému a především by byl problém s jeho úpravou a pochopením funkcí. 

Firmě se tedy vydání vlastní cestou vývoje vyplatilo. 

 

Firma má v plánu i nadále pokračovat ve vývoji celého systému minimálně po dobu 

dalšího roku bez většího ohledu na jeho úspěšnost na trhu. Model vývoje systému bude 

stejný jako jeho vývoj – tedy souběžná práce s ostatními projekty. Finanční náklady na 

vývoj systému se předběžně plánují ve výši 210 000 Kč. Ovšem poté by měl být systém 

funkcemi na úrovni nejtvrdší konkurence. Je možné že vývoj některých modulů se 

zaplatí ihned, díky poptávce po konkrétním modulu od zákazníka. 

Náklady na provoz systému jsou pro firmu zanedbatelné, protože provozované 

prezentace běží z firemního serveru, umístěného v serverově kde se platí fixní sazba za 

konektivitu serveru a jeho provoz. Tedy měsíční náklady pro firmu na server jsou 2600 

Kč. Ovšem při větším počtu provozovaných prezentací by bylo třeba zakoupit nový 

server přibližně v hodnotě 45 000 Kč a měsíční zátěž pro firmu by stoupla na 5 200 Kč. 

Náklady na instalaci systému  v základní variantě jsou pro firmu přibližně 800 Kč. 
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Firma předběžně počítá pro následující rok s nasazení zhruba 20 – 35 systémů novým 

klientům a to i za zaváděcí ceny, které se v jistých případech budou i výrazně lišit od 

ceníkem daných a to především pro získání nových referencí. Plánovaný zisk za 

následující rok firma plánuje ve výši 180 000 Kč. Ovšem tato cena se může velice 

výrazně lišit od skutečného výsledku na konci příštího roku. 

 

Vlastní vývoj celého systému ve firmě, je také velice přínosný finančně a časově do 

budoucna. Díky znalostem  a možnostem systému, je firma velice přesně poskytovat 

klientovi časový harmonogram zakázky a velice přesně stanovit cenu finálního řešení. 

Toto by u zakoupeného řešení nebylo možné a pokud ano, tak jenom po velice časově 

náročném prostudování celého systému. 

 

Stejně tak nový systém je finančně méně náročný při sestavování potřebných funkcí dle 

požadavků klienta oproti konkurenci a tím si firma může dovolit nabízet levnější ceny, 

aniž by byla prodělečná. 

 

Díky tomuto má firma veliké možnosti prosadit se  na trhu malých a středních firem, 

protože právě u tohoto segmentu, hraje velikou roli při rozhodování o pořízení nových 

webových stránek ukazatel ceny. Tyto firmy mají také obavy z dalších nákladů na 

provozování, případně vývoj webu. Proto je toto řešení nabízeno ve variantách Produkt 

a Služba. Díky těmto dvěma variantám, si může vyzkoušet mít své webové stránky 

opravdu každá firma.  
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Závěr: 
 
Pro vytvoření nového a konkurenceschopného publikačního systému na trhu, bylo 

potřeba začít nejdříve důkladnou analýzou trhu a nalezení možností a mezer aby byl 

tento nový produkt jednoduše použitelný a přitom propracovaný ale zároveň přijatelný 

cenově pro klienta. 

 

 Jeho návrh vycházel z nejnovějších požadavků klientů na nynějším trhu s publikačními 

systémy a vytvořením nového systému od „základů“ v dnes nejmohutněji rozvíjejícím 

se prostředí pro webové aplikace, tedy technologií .NET.  

 

Nově vytvořený systém vyhovuje všem poznatkům ze současného trhu s publikačními 

systémy a nabízí oproti konkurenci několik novinek, které do dnešního dne se převážně 

používají pouze na zahraničních trzích. Mezi tyto konkurenční novinky patří obrovská 

nezávislost systémů díky využití .NET technologie. Další výhodou je možnost rychlého 

nasazení do ostrého provozu během pár týdnů od prvního jednání s klientem. Výhodou 

je také jako standard firmy uživatelské testování webu před uvedením webu finálnímu 

zákazníkovi. Toto uživatelské testování u nás dnes v plné míře a kvalitě  nabízí pouze 

specializované agentury.  

 

To zda produkt ve své finální podobě bude konkurenceschopný a zda navržená 

marketingová propagace bude úspěšná ukáže až budoucí čas.  Ovšem ani počáteční 

neúspěch nesmí firmu odradit od dalšího vylepšování tohoto systému o další moduly, 

které povedou k větším možnostem celého systému a tím i k jeho lepší prodejnosti na 

trhu. Tato práce z velké části ukázala, současné trendy a nutné vlastnosti, které musí mít 

každý publikační systém, chce-li se prosadit na  mohutném internetovém poli. 
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Použité zkratky 
 
ASP.NET: je založen na CLR (Common Language Runtime), který je sdílen všemi 

aplikacemi postavenými na .NET Frameworku. Programátoři tak mohou realizovat své 

projekty v jakémkoliv jazyce podporujícím CLR, např. Visual Basic.NET. Aplikace 

založené na ASP.NET jsou také rychlejší, neboť jsou předkompilovány do jednoho či 

několika málo DLL souborů, na rozdíl od ryze skriptovacích jazyků, kde jsou stránky 

při každém přístupu znovu a znovu parsovány. 

 

B2C: (Business to Consumer) – jedná se o prodej organizací (distributoři nebo prodejní 

řetězce) konečnému spotřebiteli, sem se řadí většina dnešních e-commerce serverů. 

 

B 2 C: (Business to Consumer) – jedná se o prodej organizací (distributoři nebo 

prodejní řetězce) konečnému spotřebiteli, sem se řadí většina dnešních e-commerce 

serverů. 

 
CSS: ( Cascading Style Sheets ) je to jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek 

napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML. 

 
 
HTML: ( HyperText Markup Language ) je to jazyk pro tvorbu hypertextových 

dokumentů. Základní formát pro webové stránky. 

 

IIS: ( Internetová informační služba ) poskytuje služby pro podporu zabezpečeného, 

dostupného a škálovatelného webového serveru, na němž mají být provozovány weby a 

aplikace. Představuje nástroj pro vytváření silné komunikační platformy dynamických 

síťových aplikací. 

 

Jyxo Rank: je algoritmus pro ohodnocení důležitosti webových stránek. Algoritmus 

využívá strukturu hypertextových odkazů jako vzájemné "doporučování" stránek, ne 

nepodobné hodnocení vědecných prací podle počtu citací. Na rozdíl od sledování počtu 

citací ale dovádí tento princip ještě dál: hodnocení stránky se nepočítá z prostého počtu 

odkazů, které na ni vedou, ale bere se v úvahu i hodnocení odkazujících stránek. 

 

MySQL: multiplatformní databáze. Komunikace s ní probíhá pomocí jazyka SQL.  
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PageRank: je algoritmus pro ohodnocení důležitosti webových stránek. Algoritmus 

využívá strukturu hypertextových odkazů jako vzájemné "doporučování" stránek, ne 

nepodobné hodnocení vědecných prací podle počtu citací. Na rozdíl od sledování počtu 

citací ale dovádí tento princip ještě dál: hodnocení stránky se nepočítá z prostého počtu 

odkazů, které na ni vedou, ale bere se v úvahu i hodnocení odkazujících stránek. 

 

PHP: (Hypertext Preprocesor ) je skriptovací programovací jazyk především pro 

programování dynamických internetových stránek. 

 

PPC: (Pay Per Click) znamená platbu za klik. Spočívá v tom, že inzerent za reklamu 

platí až ve chvíli, kdy zaúčinkovala, tedy ve chvíli, kdy si na ní potenciální klient klikl.  
 

SEO: ( Search Engine Optimization ) optimalizace webových stránek, provádí se za 

účelem zvýšení vyhledatelnosti internetovými vyhledávači. 

 

S-rank: je algoritmus pro ohodnocení důležitosti webových stránek. Algoritmus 

využívá strukturu hypertextových odkazů jako vzájemné "doporučování" stránek, ne 

nepodobné hodnocení vědecných prací podle počtu citací. Na rozdíl od sledování počtu 

citací ale dovádí tento princip ještě dál: hodnocení stránky se nepočítá z prostého počtu 

odkazů, které na ni vedou, ale bere se v úvahu i hodnocení odkazujících stránek. 

 

SWOT analýza: analýza firmy na základě silných a slabých stránek, příležitostí a 

hrozeb. 

 

URL: ( Uniform Resource Locator ) Je to řetězec znaků s definovanou strukturou a 

slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací (ve smyslu dokument nebo služba) 

na Internetu. 

 

XML: (eXtensible Markup Language) značkovací jazyk. Jazyk je určen především pro 

výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů 

 

W3C: (World Wide Web Consortium) je mezinárodní konsorcium jehož členové 

společně s veřejností vyvíjejí webové standardy pro World Wide Web. 

 55 
 
 



 

WWW: ( World Wide Web ) ve volném překladu „Celosvětová pavučina“, je označení 

pro aplikace internetového protokolu HTTP. Je tím myšlena soustava propojených 

hypertextových dokumentů. 
 

WYSIWYG: (What You See Is What You Get ) znamená, že stránka psaná 

v takovémto typu editoru se zobrazuje připsaní tak, jak bude (měla by) vypadat později 

v prohlížeči. 
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