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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného redakčního systému pro vytvoření 

a správu webové prezentace společnosti. Jsou srovnány a hodnoceny tři různé způsoby 

řešení dle firemních poţadavků. Optimální řešení bylo doporučeno a poté realizováno. 
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Abstract 

This thesis deals with the selection of a suitable content management system 

for creating and managing company web presentation. They are compared and 

evaluated three different solutions, depending on business requirements. The optimal 

solution was recommended and subsequently implemented. 
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Úvod 

"Počet uţivatelů internetu ve světě v minulém roce dosáhl dvou miliard a mobil pouţívá 

jiţ přes pět miliard lidí."
1
 To znamená, ţe za minulý rok na internetu surfovala zhruba 

jedna třetina obyvatel naší planety. Internet lidem vytvořil ideální prostředí, 

kde vzdálenost nehraje roli. Proto je v dnešní době internet úzce spjat také s podnikáním 

a uţ by si nikdo nedokázal představit kvalitní marketingovou podporu bez internetové 

prezentace či propagace.  

K vytvoření kvalitní internetové prezentaci firmy bylo aţ donedávna zapotřebí 

značných odborných znalostí. Mezi ně určitě patří znalost XHTML, kaskádových stylů, 

PHP, java skriptů, MySQL, SEO optimalizace, web designu a mnoho dalších. Velkým 

společnostem nikdy nedělalo problém ze svých rozpočtů uvolnit část svých prostředků 

na oborníky, kteří se touto problematikou zabývají. Ovšem pro ţivnostníky nebo menší 

firmy můţe být takovýto odborník neúnosnou finanční zátěţí. 

V posledních letech se na trhu objevilo mnoho sluţeb v podobě redakčních systémů. 

Tyto redakční systémy umoţňují právě menším firmám, osobám samostatně výdělečné 

činným, ale i nekomerčním uţivatelům spravovat a vést své webové stránky 

bez odborných znalostí. Takové weby vykazují vysokou úroveň. Ať uţ se jedná 

o designové provedení, kódovou stránku nebo SEO optimalizaci. Ve zkratce redakční 

systémy umoţňují interaktivně spravovat web a jeho obsah v uţivatelsky přívětivém 

prostředí s malými nároky na odborné znalosti a to vše na profesionální úrovni. 

Odbornou stránku této tvorby webu za uţivatele obstarává program. 

  

                                                      

1
 ČTK. Ceskenoviny.cz [online]. 26.01.2011 [cit. 2011-05-17]. Uţivatelů internetu jsou dvě miliardy.  
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Cíl práce 

Ve své práci zhodnotím klady a zápory různých způsobů tvorby internetových 

prezentací firem. Zaměřím se hlavně na firmy středního aţ menšího rázu, osoby 

samostatně výdělečně činné a redakční či CMS programy a systémy. 

Dalším cílem bude vytvořit několik návrhů internetové prezentace společnosti 

Wiczi s.r.o. za pomoci různých typů CMS, ale i jiných nástrojů. Také zváţím vytvoření 

vlastního redakčního systému na míru. Následně tyto různé způsoby tvorby webu 

analyzuji, zhodnotím a předloţím je jednateli firmy Wiczi s.r.o., tak aby si na základě 

této bakalářské práce jeden z těchto způsobů tvorby vybral. 

Hlavním cílem této práce bude vytvořit funkční internetovou prezentaci společnosti 

Wiczi s.r.o., která se zabývá realitní činností, především pronájmem bytových 

i nebytových prostor. V této společnosti jsem absolvoval povinnou školní praxi a od 

roku 2007 s ní průběţně spolupracuji.  

Součástí kvalitní firemní prezentace je v dnešní době určitě i reklama a propagace 

webu. Web lze propagovat nejen běţnými způsoby, jakými jsou bannery, reklamy a jiné 

externí odkazy. Dnes se nám naskýtá nová moţnost propagace webu skrze reklamy na 

sociálních sítích. Mezi ty nejznámější patří například Facebook nebo Twitter, ale i 

mnoho dalších. K dalším podstatným věcem patří i kvalitní SEO (search engine 

optimization). Zjednodušeně jde o optimalizaci vyhledávačů, jakým jen například 

Google, která má za úkol zjednodušit koncovému uţivateli internetu nalezení vašeho 

webu neboli daný web více zviditelnit. Zaměřím se i na to, aby web splňoval W3C 

standardy. 
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Vymezení problému 

Společnost Wiczi s.r.o. aţ doposud disponovala statickým webem postaršího data 

tvorby na doméně wiczi.net. Tento web je vzhledově zaostalý a nevykazuje známky 

profesionality, které by k zamýšlené prezentaci firmy byly zapotřebí. Věci, jako jsou 

W3C standardy či SEO optimalizace, bychom na tomto webu jen stěţí hledaly.  

Dále bude zapotřebí uspokojit poţadavky firmy Wiczi s.r.o., která chce mít moţnost 

v budoucnu sama spravovat, aktualizovat a modulovat stránky dle vlastních představ. 

A také si klade vysoké nároky na uţivatelskou přívětivost redakčního systému. Mezi 

další poţadavky firmy patří také cenová přijatelnost projektu a profesionální vzhledové 

provedení. Poslední věc si firma přeje mít zprovozněnou mailovou schránku se jménem 

domény pro komunikaci s klienty, popřípadě aby za pomoci této schránky šlo reagovat 

na ohlasy a dotazy ze strany návštěvníků stránek. 

Ohlasy či reakce návštěvníků stránek bude nutno ochránit proti komerčnímu spamu, 

takţe bude zapotřebí implementovat něco na způsob proti spamové kontroly. 

V neposlední řadě nám vyvstává otázka: „Jakým způsobem se web bude propagovat?“. 

V tomto případě se budu snaţit drţet moderních trendů webové propagace na sociálních 

sítích. 

Také nám vyvstává problém hostingové sluţby. Jestli stávající hosting nebude 

vyhovovat potřebám moderních CMS, bude zapotřebí hosting změnit. Doménu bude 

moţno ponechat. 

Zapotřebí bude tedy zhotovit konečnou firemní webovou prezentaci podle nejlepšího 

řešení a uvedení této prezentace do ostrého provozu na doménu wiczi.net. 
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1 Teoretická východiska práce 

V teoretické části práce se budu snaţit čtenáři nastínit základní pojmy, které se budou 

vyskytovat v analytické části a také v samotném návrhu řešení. Tyto pojmy pomohou 

čtenáři správně porozumět dané tématice. 

1.1 Internet 

Internet je celosvětový systém propojených počítačových sítí pouţívající model TCP/IP. 

Slouţí miliardám uţivatelů po celém světě. Je to síť sítí, která se skládá z milionů 

soukromých, veřejných, akademických, obchodních a vládních sítí. ARPANET byl 

jeden z předchůdců dnešního internetu. 

Protokol IP určuje kaţdému počítači svou jedinečnou IP adresu, která slouţí k jeho 

identifikaci v rámci sítě. Např. v rámci jedné lokální sítě nemohou existovat dvě 

počítačové stanice se stejnou IP adresou.  

1.1.1 WWW – World Wide Web
2
 

World Wide Web, zkráceně www a obyčejně známý jako web, je propojený systém 

hypertextových dokumentů přístupných přes internet. S webovým prohlíţečem 

je moţno prohlíţet webové stránky, které mohou obsahovat text, obrázky, videa a další 

média. Také se můţe mezi nimi pohybovat přes hypertextové odkazy.  

Tim Berners-Lee je člověk, který stál u zrodu webu. Vytvořil jej po dobu, kdy působil 

v CERNu. Na konci roku 1990 uvedl do provozu vůbec první webový server na světě. 

Jeho adresa je info.cern.ch Následně zaloţil World wide web consortium, čili W3C a to 

má na starost momentální stav webu a další vývoj. Mimo jiné navrhl protokol HTTP 

a také jazyk HTML. Napsal I první webový prohlíţeč world wide web. 

                                                      

2
 KLÁN, P.; JINDŘICH, J. WWW pro zelenáče. 2002. 7-20 s 
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1.1.2 Internetová Doména  

Čili doménové jméno je jednoznačné jméno počítače nebo počítačové sítě, které jsou 

připojeny k internetu.  

Doménové jméno můţe vypadat např. takto: www.vutbr.cz, www.google.cz, Atd. 

Jméno domény je tvořeno několika částmi, které jsou od sebe děleny tečkami. Kaţdá 

doména má svou ip adresu. Zkratkou DNS (domain name server) se označuje systém 

počítačů, které mají za úkol převádět číselnou ip adresu na doménové jméno a naopak. 

Domény se dělí následujícím způsobem: 

- Doména - http://www.cesa.vutbr.cz/ 

o 1. Úrovně   -cz 

o 2. Úrovně   -vutbr.cz 

o 3. Úrovně   -cesa.vutbr.cz 

Domény nejvyššího řádu se pak dále dají dělit na: 

- Domény nejvyššího řádu 

o Národní domény  - en, de, cz, es, atd. 

o Obecné domény  - org, edu, com, net atd. 

o Doplňující domény - firm, biz. 

1.2 HTML
3
  

V Angličtině znám jako HyperText Markup Language, zkratkou označován jako 

HTML. Je značkovací jazyk pro hypertext. Hypertext znamená dokument, v němţ jsou 

vnořeny odkazy na jiné dokumenty, nebo jejich části. Umoţňuje publikaci dokumentů 

na internetu. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek na www. 

                                                      

3
 M. SCHAFER, Steven. HTML, XHTML a CSS. 2009. 10-17 s. 
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Verze 4.01 měla být původně poslední verzí jazyka HTML. Podle W3C měl další vývoj 

náleţet jazyku XHTML (viz dále). Ovšem část tvůrců webových prohlíţečů byla proti. 

Mezi ně patřili například Mozilla Foundation, Opera software nebo Apple. Ti pak 

zaloţili projekt WHATWG. Cílem tohoto projektu bylo vytvořit novou verzi jazyka 

HTML. Ta se po čase začala označovat jako HTML 5. 

1.2.1 XHTML
4
 

XHTML znamená Extensible Hypertext Markup Language. Jedná se o rozšířený 

značkovací jazyk, jak nám jiţ samotná zkratka napovídá. Ve skutečnosti je tento jazyk 

naopak zúţen a osekán. Jedná se o v současnosti nejpouţívanější značkovací jazyk pro 

tvorbu webu. XHTML je zástupcem jiţ zastaralého HTML. 

V současné jsou oba jazyky v prohlíţečích podporovány stejně. Prognózy do budoucna 

ukazují, ţe by XHTML mělo vývojově jít dopředu rychleji a HTML upadat 

v zapomnění. Kdyţ se však zamyslíme nad historií vývoje prohlíţečů a těchto jazyků, 

tak bych tomu nepřikládal valný význam. 

Rozdíly XHTML oproti HTML 

- Tagy a atributy jsou malými písmeny 

- Nepárové tagy končí lomítkem 

- Párové tagy jsou párové povinně 

- Všechny atributy musejí mít hodnotu 

- Interní javascript a styly se zapisují jiným způsobem 

- Dokument má mít XML prolog. 

- Dokument poţaduje správný doctype.  

Názorná ukázka rozdílnosti zápisu HTML / XHTML 

                                                      

4
 M. SCHAFER, Steven. HTML, XHTML a CSS. 2009. 17-25 s. 
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<select multiple> 

<option>opt1 

<option>opt2 

</select> 

<img src="x.jpg" width=10 height=10> 

Tabulka 1 Ukázka zápisu HTML kódu
5
 

Oproti tomu v XHTML bude tentýţ kód vypadat takto: 

<select multiple="multiple"> 

<option>opt1</option> 

<option>opt2</option> 

</select> 

<img src="x.jpg" width="10" height="10" /> 

Tabulka 2 Ukázka zápisu XHTML kódu
5
 

1.2.2 Editory (X)HTML
6
 

Editory HTML jsou programy pro tvorbu těchto dokumentů, které můţeme dělit 

na dvě základní skupiny.: 

- Textové editory 

Textovým editorem HTML či XHTML můţeme chápat více méně jakýkoliv editor do 

kterého lze zapsat text a následně uloţit s příponou webové stránky. Můţeme pouţít i 

poznámkový blok. Většinou se však vyuţívá pokročilejších editorů jako je například 

PSPad a mnohé další. Takovéto editory uţ dokáţou alespoň barevně rozlišit syntaxi, tak 

aby byla pro případného uţivatele nebo programátora přehledná a srozumitelná. 

                                                      

5
 JANOVSKÝ, Dušan . Jak psát web [online]. 2010 [cit. 2011-01-30]. Syntaxe XHTML. 

6
 KRUG, S. Webdesign Nenuťte uživatele přemýšlet!. 2006. 25-33 s. 
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- WYSIWYG editory 

Tato zkratka znamená „What you se is chat you get“, čili „Co vidíš, to dostaneš“. 

Uţivatel tohoto editoru většinou nemusí znát programovací jazyky jako je (X)HTML. 

Je tomu tak právě proto, ţe tento editor pracuje na opačném principu, neţli ten textový. 

Takţe nám z vizuální stránky vygeneruje (X)HTML kód. 

1.3 Kaskádové styly
7
 

Anglicky Cascading style sheets zkratkou označováno také jako CSS. Kaskádové styly 

jsou jazykem slouţícím pro popis způsobu zobrazení či formy stránek. Pouţívá 

se k stránkám napsaným v jazycích HTML, XHTML nebo také XML. 

Jazyk vznikl k vůli potřebě rozdělit obsahovou část dokumentu a vzhledovou 

či prezentační část dokumentu. Tak aby mohlo být dosaţeno aplikace různých 

kaskádových stylů na jeden typ obsahového dokumentu. Tím je moţno jeden obsahový 

dokument aplikovat na různých monitorech s různými poměry stran či rozlišeními aniţ 

by se tím obsahová stránka dokumentu znehodnotila. 

Standardizační organizace W3C jazyk navrhla. Autorem samotného návrhu byl Hakon 

Wium Lie. Prozatím byly vydány verze CSS1 a CSS2. A i nadále se pracuje na nové 

verzi CSS3. 

1.4 SEO (Search Engine Optimization)
8
 

Nástroj SEO (Search Engine Oprimization) je určen k upravování webových stránek. Po 

volném překladu SEO do češtiny dostaneme tzv. „optimalizaci pro vyhledávače“. 

Úkolem SEO je optimalizovat kód webové stránky tak, aby se stránka dostala na vyšší 

pozice v internetových vyhledávačích. To znamená, ţe bude pro uţivatele internetu, 

který má zájem o tyto stránky, jednodušší dohledat se těchto stránek.  

Metody SEO se dají také rozdělit na dva základní druhy. 

                                                      

7
 STANÍČEK, P. CSS Kaskádové styly. 2003. 9-30 s.  

8
 DRUSKA, Peter . CSS a XHTML : tvorba dokonalých webových stránek krok za krokem. 2006. 78-94 s. 
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- On page faktory 

o Jak jiţ název napovídá, jedná se o faktory, které nalezneme přímo 

na stránkách. Tady patří hlavně správné deklarování hlavičky 

stránky, titulků, nadpisů, do kterých bychom měli umisťovat slova 

spojené se zaměřením stránky. Takzvaná klíčová slova. V neposlední 

řadě také validitou zdrojového kódu stránky.  

- Of page faktory 

o Jedná se o faktory působící na umístění stránky ve vyhledávači, které 

se nenacházejí na stránce samotné. Jsou jimi hlavně odkazy z jiných 

stránek. Tím vstoupá popularita stránky, čímţ získává plusové body 

v umístění ve vyhledávačích. 

Také se dají rozdělit podle etiky. 

- Etické metody 

o Uţití HTML či XHTML tagů podle norem. 

o Uţití nadpisů a titulků 

o Kvalita obsahu 

o Neměnná a krátká URL adresa 

o Budování zpětných odkazů 

- Neetické metody 

o Spam 

o Oklamání robotů 

o Skrytý text 

Při vyuţití tzv. etických metod se uţivatel snaţí vylepšit dané stránky pro uţivatele 

brouzdajícího na nich, ale také zvyšuje kvalitu z pohledu prohledávacího robota. To 
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znamená, ţe na takovýchto stránkách bývá pouţito klíčových slov v titulcích 

a nadpisech, coţ usnadňuje identifikaci stránek. Kdyţ toto pravidlo převedeme 

do praxe, tak bychom měli zamezit výskytu obecných popisek v titulcích stran jako 

je např. „Úvodní strana“, ale nahradit je klíčovými slovy spojenými s tématikou dané 

stránky. 

Při pouţití neetických metod zvýšení hodnocení SEO se můţe stát, ţe za krátkodobý 

časový interval rapidně zvýšíme pozici našeho webu ve vyhledávačích, ale při odhalení 

těchto neetických praktik můţe dojít k penalizaci daného webu a tím i k znehodnocení 

webu. Patří sem například skrytý text, který funguje tak, ţe uţivatel umístí na svůj web 

text, který pomocí kaskádových stylů zprůhlední nebo zmenší natolik, aby běţného 

uţivatel nerušil. Vyhledávače totiţ berou v potaz i frekvenci klíčových slov, kterou 

si tímto skrytým textem můţe tvůrce webu uměle zvýšit. 

Z dlouhodobého hlediska se příliš nevyplatí uţívat neetických způsobů zvýšení SEO 

hodnocení. 

1.5 Redakční systém
9
 

„Redakční systém je v podstatě aplikace běžící na webovém serveru díky některému 

z tzv. serverových skriptovacích jazyků. První redakční systémy byly, stejně jako off-line 

publikační systémy, vyvíjeny na zakázku pro konkrétní médium, což znamenalo, že byly 

přesně přizpůsobeny jeho potřebám. Potřeby médií ale byly časem podobné, a tak 

je někteří z dodavatelů těchto systémů začali nabízet také jako obecnější produkty, které 

bylo možno následně adaptovat (říkalo se implementovat u konkrétního zákazníka).“
10

 

Jako redakční systém tedy můţeme chápat, systém, který nám umoţňuje snadnou 

publikaci obsahu internetových stránek. V dnešní době uţ u většiny těchto systémů 

je dostupná interaktivní publikace. Tzn., ţe lze provést změnu obsahu v reálném čase 

stiskem tlačítka aktualizovat či publikovat. K obsluze redakčních systémů nejsou 

zapotřebí pokročilé odborné znalosti. 

                                                      

9
 MCNULTY, Scott. WordPress: efektivní publikování na webu. 2009. 5-15 s. 

10
 BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. 85 s. 
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V dnešní době se můţeme setkat s on-line redakčními systémy v podobě internetové 

stránky nebo v podobě aplikací, které je nejprve zapotřebí instalovat na serverovou 

stanici. Některé redakčních systémů funguje na principu WYSIWYG (what you see 

is what you get – co vidíš, to dostaneš). Některé jsem podotkl záměrně, protoţe mnohé 

starší redakční systémy dělány na zakázku, které jsou určeny pouze pro zprávu určitých 

stránek, takové nejsou. Jako příklad lze uvést redakční systém autobazaru, který nám 

umoţňuje měnit pouze obsahy kategorií nebo poloţek v nich za pomocí textových oken. 

Jedná se o redakční systém svým způsobem dostačující, ale tím ovšem moţnosti tohoto 

redakčního systému končí.  

1.6 Webhosting 

„Webhosting je pronájem prostoru webové stránky na cizím serveru. Najimatel bývá 

označován jako poskytovatel webhostingu (webového prostoru)“
11

 

Díky webhostingu lze umístit stránky na internet, aniţ bychom vlastnily vlastní server. 

Ceny za webhosting se pohybují v rámci několika korun aţ po několik tisíc korun 

měsíčně, ale i tzv. freehosting (bezplatná varianta hostingu). 

Webhosting tedy můţeme rozdělit na: 

- Freehosting 

o Nezahrnuje ţádné záruky ohledně funkčnosti. 

o Má omezenou technickou podporu (většinou ţádnou). 

o Bývá s ním spojeno umisťování povinných reklam. 

  

                                                      

11
 PROCHÁZKA, David. První kroky s internetem. 2010. 35s.  
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- Zpoplatněný hosting 

o Opakem freehostingu – bez reklam, s technickou podporou 

a zárukami. 

o Kvalita se liší dle poskytovatele, vyuţívané sluţby a ceny. 

- Server hosting 

o Uţivatel nesdílí server s dalšími sovkami či tisíci uţivateli. 

o Oproti obyčejnému webhostingu je toto řešení, kdy má uţivatel 

pronajatý celý server, stabilnější. 

K webhostingu jsou poskytovány také další sluţby jako e-mailové schránky 

s antispamovými a antivirovými filtry, stahování pošty za pomocí POP3 atd. 
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2 Analýza problému a současné situace 

2.1 Firma nedisponuje kvalitní firemní prezentací 

Firma Wiczi s.r.o. aţ doposud disponovala statickým webem staršího data tvorby 

na doméně wiczi.net. Tento web je vzhledově zaostalý a nevykazuje známky 

profesionality, které by k zamýšlené prezentaci firmy byly zapotřebí. Věci 

jako jsou W3C standardy či SEO optimalizace bychom na tomto webu jen stěţí hledaly. 

2.1.1 Firemní požadavky na novou webovou prezentaci 

- Moţnost správy a aktualizací webu firemními zaměstnanci  

- Moţnost dalšího rozšíření a modulace webu firemními zaměstnanci 

- Profesionální a reprezentační design webu 

- Co nejniţší náklady na zavedení a provoz webu 

- Zavést funkční komunikaci se zákazníkem na bázi ohlasů, fóra 

- V kontaktech uveřejnit odkaz na lokalitu nemovitostí či sídla firmy 

- Moţnost provozu jednoduché galerie 

- Informační stránka webu (historie a současný stav firmy) 

- Vysoké nároky na uţivatelskou přívětivost pro správce webu 

- Zaměření reklamy na sociální sítě 

- Optimalizace webu pro vyhledávače (SEO) 
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2.2 Firma Wiczi s.r.o. 

2.2.1 Firemní údaje  

Tabulka 3: Základní firemní údaje 

Základní firemní údaje 

Název subjektu: WICZI,  s.r.o. 

DIČ: CZ26836343 

Sídlo: Kopřivnice 

Ulice: Obránců míru 869/38 

PSČ: 742 21 

Den zápisu: 25.6.2004 

Příslušný úřad Finanční úřad v Kopřivnici 

Jednatel: Eduard Wojtowicz 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Deklarovaná činnost firmy: Realitní činnost 

Spisová značka: C 27998 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě 

2.2.2 Informace o firmě z historie i současnosti 

Firma byla zaloţena dne 25. 6. 2004 zápisem do obchodního rejstříku. Deklarovanou 

činností firmy je realitní činnost, čili správa nemovitostí. Přesněji pronájem bytových 

a nebytových prostor a údrţba nemovitostí s touto činností spojenou. Tou to činností 

se firma zabývá i v současnosti. V budoucnu firma nevylučuje přesunutí zájmu 

podnikání i do jiných oblastí podnikatelské činnosti. Jednatelem společnosti Wiczi 

je fyzická osoba Eduard Wojtowicz. Sídlo společnosti se nachází v Kopřivnici, Obránců 

míru 868.  

2.2.3 Konkurence v daném odvětví a lokalitě 

V okolí města Brno je konkurence v daném odvětví značná. Odvětvím je zde myšlen 

pronájem nebytových prostor, čili kanceláří a jiných. Konkurence mývá mnohdy 

mnohem kvalitnější reklamy a propagaci vlastních sluţeb. Internetovou prezentací 

počínaje a billboardy konče. V tomto prostředí s tvrdou konkurencí si společnost Wiczi 

našla místo právě díky přijatelné cenové politice a osobním přístupem. Další věcí 

co společnosti nahrává do karet je fakt, ţe v Brně existuje značná poptávka po sluţbách 

pronájmu. 
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Situace v městě Kopřivnice je o něco málo příznivější. V daném odvětví ubytoven jiné 

společnosti nic takového nenabízejí. Takţe za konkurenci společnosti by se daly 

povaţovat aţ pronajímatelé bytů. Ty však uţ spadají do jiné kategorie neţli ubytovny 

a jsou draţší.  

2.2.4 Analýza SWOT 

Tabulka 4: Swot analýza 

Si
ln

é 
st

rá
n

ky
 

Nízké energetické nároky bytů, úměrné 
jejich velikosti 

Sl
ab

é 
st

rá
n

ky
 

Až doposud absence kvalitního webu 

Nepošpiněné jméno firmy Absence informačního systémů 

Příznivá cenová politika Absence propagace a firemní reklamy 

Zateplení nemovitostí – Zelená úspora, při 
níž bylo čerpáno z EU fondů 

Absence kvalitního nízkého 
managementu 

Nízký počet firemních zaměstnanců   

Osobní jednání se zákazníkem   

Silná pozice firmy v dané lokalitě   

Schopnost flexibilně zavádět informace   

P
ří

le
ži

to
st

i 

 Poskytování služeb spojených s pronájmem 
bytových prostor 

H
ro

zb
y 

Příliv stejně zaměřené konkurence do 
lokality 

Čerpání projektových dotací z EU Současný trend růstu cen energií 

Deregulace nájemného Byrokracie 

Rozšiřování firmy v oblasti pronájmů Přírodní živly (záplavy, krupobití)  

  Vandalismus 

2.2.5 Marketingový mix 4P 

2.2.5.1 Produkt 

Jako svůj produkt nabízí firma byty k pronájmu, ale také kancelářské prostory, či jiné 

prostory k nebytovému vyuţití. Tyto nemovitosti se nacházejí v několika lokalitách. 

V Brně Ţidenicích se nachází nemovitost určená především k pronájmu kanceláří 

a nebytových prostor. Jedná se objekt umístěn uprostřed sídliště, který byl postaven 

za dob komunismu a dříve slouţil jako zdravotní centrum se samoobsluhou 

a rozsáhlými skladovými prostory. Za dobu své existence prošel mnohými 

rekonstrukcemi a vystřídal 2 soukromé majitele. Roku 2007 objekt podstoupil 

rozsáhlejší rekonstrukci střechy a výměnu oken za plastové, o tři léta později byla 
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provedena i rekonstrukce balkónové terasy, která se nacházela v havarijním stavu. Tato 

terasa tvoří také veřejný přístup do dnešní ordinace dětské lékařky a k firmě Banapro.  

Další nemovitosti se nacházejí v městě Kopřivnice. Zde se jedná o jeden objekt 

ubytoven, v něm se nachází 26 malých bytů. Tento objekt podstoupil roku 2008 výměnu 

oken za plastové, rekonstrukci střechy a o rok později se provádělo celkové zateplení 

tohoto objektu s vyuţitím programu zelené úspory. 

2.2.5.2 Cena 

Cenu se snaţí firma drţet na únosné výši pro zákazníky či pronajimatele. Cena 

u ubytoven je stanovena na základě průběţných průzkumů trhu. Cena se pohybuje 

obvykle v niţší hladině oproti průměru, aby byly zajištěny plné stavy ubytoven. 

U větších firem, či právnických subjektů, které mají větší poţadavky na optimalizaci 

sluţby na míru, se ceny značně liší. Ve zkratce se zde vţdy jedná o osobní jednání 

o ceně, dle specifických poţadavků dané firmy. Některým z těchto firem se poţadavky 

na pronájem dokáţou měnit v průběhu času. Převládají poţadavky na zvětšení, 

či zmenšení pronajímané plochy v důsledku růstu či úpadku firmy. 

2.2.5.3 Místo 

Brno jakoţto druhé největší město v české republice nabízí pronajímatelům a firmám 

velice lukrativní pozici nedaleko centra Brna. Existuje zde dobré prostředí 

pro podnikání s moţností napojit se na rozsáhlé infrastruktury sluţeb, průmyslu, 

obchodu, které Brno oproti jiným menším městům poskytuje. Podnikatelům v této 

lokalitě je taky velice dobře umoţněno vyuţívat levné a kvalitní studentské pracovní 

síly snad ve všech oborech, protoţe je zde vysoká koncentrace studentů na stálé 

obyvatele města. Student je totiţ mnohem levnější a kolikrát stejně produktivní neţli 

pracovní síla, která jiţ disponuje diplomem. Tento trend převládá hlavně u firem 

zabývající se IT, protoţe kvalita pracovníka většinou s léty klesá. Zkrátka 

v programování je potřeba nové nápady a kreativita. 

Kopřivnice naopak poskytuje ubytování na ubytovně v klidové lokalitě, která 

je hromadnou dopravou z centra dobře dostupná. Většina ubytovaných je zaměstnanci 
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firmy Tatra. Nedaleko města byla nedávno nově zbudovaná dálnice, coţ by mohlo 

přinést do regionu nové příleţitosti v oblasti podnikání a tím rozšířit skupinu zájemců 

o ubytování v této lokalitě. Velké plus této lokality je okolní příroda a klid a také 

nedaleká průmyslová zóna Nošovice. 

2.2.5.4 Propagace 

V tomto ohledu firma zaostává. Firma vyuţívá pouze internetové inzerce a občas 

i inzerce do novin. Web, který firma vyuţívala, nebylo vyhledávačem jednoduché najít. 

Skrze klíčová slova, jako je „ubytování kopřivnice“ nebylo moţno web vůbec dohledat. 

2.3 Možnosti tvorby webu 

V dnešní době existuje mnoho moţností, jak web vytvořit. Doby, kdy bylo zapotřebí 

znát samotný zdrojový kód, uţ jsou pomalu minulostí.  

2.3.1 CMS systémy 

CMS znamená Content management systém. CMS jsou všeobecné systémy na správu 

obsahu webových stránek. Obsah můţeme chápat jako text, obrázky a jiné mediální 

elektronické soubory jako je video či audio. Cílem CMS systémů je přehledně spravovat 

rozsáhlý obsah webu různého druhu. Dále pak umoţňuje přístup k těmto publikovaným 

materiálům většímu počtu lidí. CMS se také pouţívá za účelem archivace určitých 

dokumentů. Tuto moţnost často vyuţívají větší mediální společnosti například 

vydavatelství nebo televize. 

Vybral jsem si čtyři nejznámější a světově uznávané Web-based CMS. Mnoho z vás se 

s nimi moţná uţ setkalo. Jedná se systémy Joomla, Webnode, Drupal a WordPress 

o kterých budu psát dále.  

2.3.1.1 Joomla!
12

 

Joomla je neplacený, open source CMS systém. Tento CMS je psán v jazyce PHP 5 

a vyuţívá databáze MySQL. První verze projektu byla vydána v září 2005. Joomla 

podporuje diskusní fóra, blogy, tisknutelné verze stránek a článků, vyhledávání v rámci 

webserveru, vícejazyčné verze webu, caching, indexaci stránek, RSS, kalendáře atd.  
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Dle domovského webu joomly v současné době běţí na jejich CMS aţ 2.7 procent webů 

celého internetu. Patří mezi nejznámější systémy na správu webu. Za celým tímto 

projektem stojí velká komunita dobrovolníků, která se přispívá k vývoji tohoto 

softwaru.  

 

Obrázek 1: Logo Joomla. Převzato z
12

 

2.3.1.2 Webnode
13

 

Jedná se o nástroj pro on-line tvorbu webových stránek, který pouţívá jednoduchého 

WYSIWYG editoru. Na vývoji tohoto projektu pracovala společnost Westcom. Sám 

webnode team o tomto softwaru na svých stránkách tvrdí ţe je „zcela zdarma“. Coţ 

není úplná pravda. Zdarma je nabízena pouze doména třetího řádu a hosting, který 

je po vypršení třicetidenní zkušební lhůty omezen na pár nedostačujících megabytů. 

Pokaď si chcete ponechat privilegia plných sluţeb tohoto softwaru, tak po vás 

společnost webnode bude poţadovat a zaplacení 1499 korun za rok. Čili typ licence 

je komerční. 

 

Obrázek 2: Logo Webnode. Převzato z
13

 

2.3.1.3 Drupal
14

 

Za tvůrce CMS drupal je povaţován Dries Buytaer. Tento systém nám umoţňuje tvorbu 

internetových blogů, obchodů, časopisů. V drupalu jsou podporovány relační databáze 

MySQL a PostgreSQL. V novějších verzích můţeme objevit i podporu databází Oracle. 

                                                      

12
 Joomla.org [online]. 2011 [cit. 2011-05-18]. Joomla!.  

13
  webnode.cz [online]. 2011 [cit. 2011-05-18]. webnode.  
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Na oficiálních stránkách Drupalu nalezneme také mnoho modulů, kterými je moţno 

si svou základní instalaci rozšířit. Ty nám pak buďto usnadňují práci nebo rozšiřují 

základní funkce. Úřad prezidenta Spojených států amerických přijal v říjnu 2009 Drupal  

jako svůj nástroj pro tvorbu a správu oficiálního webu. 

 

Obrázek 3: Logo Drupal. Převzato z
14

 

2.3.1.4 WordPress
15

 

WordPress je vyvíjen pod GNU GPL licencí. Je to licence pro svobodný software. Celý 

projekt silně podporuje společnost Auromattic, jejíţ vývojáři se na vývoji WordPressu 

podílejí. V roce 2010 získala společnost cenu „Křišťálová lupa“ za bloggerský systém 

v kategorii publikační platformy. 

Dle dostupných oficiálních statistik je tento systém pouţíván ke správě více 

neţ dvanácti procent webů z celého internetu. Tudíţ překonává ostatní open source 

systémy jako je Drupal a Joomla. Na oficiálním webu tohoto CMS tvrdí, ţe byla jejich 

nová verze 3.0 staţena jiţ 10 milión krát. 

Od novější verze, čili verze 3.0 je moţno spravovat více webů najednou pod jednou 

instancí.  

 

Obrázek 4: Logo WordPress. Převzato z
15

 

                                                      

14
 drupal.org [online]. 2011 [cit. 2011-05-18]. Drupal.  

15
  wordpress.org [online]. 2011 [cit. 2011-05-18]. Wordpress!.  
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2.3.1.5 Tvorba vlastního redakčního systému 

Tato moţnost se v dnešní době jiţ moc neuplatňuje, z důvodu vysokých nároků 

na zpracování a tím je i celková cena vysoká. Redakční systémy tvořené tímto způsoben 

vykazují nízkou variabilitu a sám koncový uţivatel si bez znalosti zdrojového kódu 

nedokáţe tento systém upravit či modulovat. 

2.4 Hostingové služby 

Web-based CMS mají určité minimální poţadavky na aplikace běţící na serveru 

hostigu, které minulý hosting nesplňoval. Proto se v této kapitole zaměřím na aktuálně 

nabízené hostingové sluţby.  

2.4.1 Minimální požadavky Joomla 1.5.x 

Pro představu jaké jsou poţadavky takového CMS systému, jsem náhodně vybral CMS 

Joomla. 

Tabulka 5 Požadavky pro Joomla 1.5.x 

Požadavky pro Joomla 1.5.x 

Software Doporučený Minimální Více informací na: 

PHP 5.2 + 4.3.2010 http://www.php.net 

MySQL 4.1.x + 3.23 http://www.mysql.com 

Apache 2.x + 1.3 http://www.apache.org 

Microsoft IIS 7 6 http://www.iis.net 

Na oficiálním webu Joomly je také uveřejněná informace, ţe by se nemělo pouţívat 

PHP 4.3.9, 4.4.2 nebo 5.0.4. U těchto vydání byly zjištěny chyby, které omezují 

funkčnost Joomly. Zend Optimizer 2.5.10. pro PHP 4.4.x má taky zjištěny závaţně 

chyby, proto byste měly při zjištění těchto nastavení kontaktovat administrátora ohledně 

upgradu dané verze.  

2.4.2 Analýza hostingových služeb 

Pro orientaci a analýzu  hostingových sluţeb jsem si zvolil informační web, který celý 

proces hodnocení kritérií značně zjednodušuje a značně mi pomůţe při výběru ideální 
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hostingové sluţby právě pro mnou vybraný Web-based CMS. Tato sluţba sídlí na webu 

hostingy.cz. 

Jedná se o databázi hostingových sluţeb, ve které si uţivatel za pomocí filtru nastaví 

poţadované vlastnosti hostingu a následně je vyfiltruje. Po přefiltrování se ukáţe 

ţebříček dostupných hostingových sluţeb, které jsou hodnoceny dle kvality 

poskytovaných sluţeb. Uţivatelé zde mohou vkládat i své ohlasy a komentáře 

k jednotlivým sluţbám. 

 

Obrázek 5: Ukázka dostupných filtrů. Převzato z
16

 

Dle mého názoru se jedná o velice uţitečnou sluţbu usnadňující mnoho práce a ulehčuje 

orientaci na trhu. 

  

                                                      

16
  hostingy.cz [online]. 2011 [cit. 2011-05-18]. hostingy.  
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3 Vlastní návrhy řešení 

V této části se zaměřím na popsání mnou zvoleného postupu. Tento postup vede 

k vytvoření internetové prezentace společnosti Wiczi s.r.o. Zprvu bude potřeba vyřešit 

volbu nové hostingové sluţby, dále se zaměřím na stručný obsah webu a rozloţení 

webových nabídek. Poté přijde na řadu prezentace webových prezentací společnosti 

ve web-based CMS, za které jsem si zvolil Joomla a Webnode. V další části bude 

podrobně rozebrána problematika optimalizace těchto webů. Na konec vše zhodnotím 

a doporučím společnosti ideální řešení webové prezentace. 

3.1 Hosting webu 

Analýzou dostupných hostingových sluţeb jsem se zabýval v kapitole [3.4]. Na základě 

informací získaných z této analýzy jsem favorizoval právě dvě hostingové sluţby. Tyto 

sluţby jsou: 

- Hatchling plan 

 - Poskytovatel HostGator.com 

 - Gigaserver Smart 

  - Poskytovatel Gigaserver.com 

Snad jediným patrným rozdílem mezi těmito hostingovými sluţbami, je servis 

a lokalita. Poskytovatel HostGator je snad nejúspěšnější hostingovou firmou 

současnosti a poskytuje opravdu kvalitní servis, jenţe jedná se o zahraniční sluţbu. Zde 

by mohl vzniknout problém, při komunikaci firemního pracovníka s touto společností, 

protoţe veškerý servis a komunikace zde probíhá v angličtině. 

Na rozdíl od HostGatora je společnost Gigaserver českou společností, takţe veškerá 

komunikace a servis je zde řešena v jazyce českém. Ovšem tento hosting trochu 

pokulhává svými sluţbami oproti světové jedničce. 

Toto dilema jsem byl nucen prodiskutovat s pracovníkem společnosti Wiczi, který bude 

za budoucí správu webové prezentace společnosti zodpovědný. Tento pracovník 
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se semnou shodl na volbě zahraniční sluţby. Komunikace v anglickém jazyce nebude 

problémem. Webová prezentace bude tedy běţet na zahraniční hostingové sluţbě 

Hostgator. 

3.2 Rozložení webu 

Kaţdý kvalitní web musí mít určitou strukturu menu poloţek, aby byla co nejlépe 

zajištěna informační stránka webu. To znamená, ţe v této kapitole se zaměřím 

na rozloţení webu dle částí v nabídce, aby bylo docíleno co nejlepší přehlednosti webu 

a aby byla zajištěna i jeho informační stránka. Na konec by se tyto věci měly 

zakomponovat i do designové části webu, tak aby struktura menu zbytečně nerušila 

uţivatelův dojem z těchto stránek. 

Poţadavky společnosti na strukturu webu nejsou příliš velké. Společnosti stačí jen 

klasické členění webu na základní části, kterými jsou: úvodní strana, informacemi 

o firmě, novinky, foto galerie, chat či moţnost firmu kontaktovat skrze mail a kontakt 

s mapou sídla firmy. Jednotlivé části popíši dále. 

3.2.1 Úvodní strana 

Home page neboli úvodní strana je vůbec nejpodstatnější stránka celého webu. Je to 

totiţ první věc, která se uţivateli objeví při vstupu na web. Coţ znamená, ţe úvodní 

stránka je součástí návštěvníkova prvního dojmu ze stránek. Tento první dojem je tak 

podstatný z jediného prostého důvodu. Návštěvník webu se totiţ při vstupu rozhoduje, 

zda na stránkách stráví více času. Vše toto rozhodování zpravidla nezabere více neţli 

pět sekund. Za těchto pět sekund si návštěvník web pouze prohlídne, nečte jej. Proto je 

vzhled webu a také vzhled úvodní stránky tak podstatný. 

Tato stránka bude obsahovat webové aktuality, v podobě jednotlivých článků 

publikovaných na tomto webu. Dále tato stránka bude určitě také obsahovat sekci, 

ve které bude moţno nalézt základní informace o sluţbách poskytovaných společností 

Wiczi. Sekce s těmito informacemi by měla být dobře viditelná a nadřazená běţným 

aktualitám v podobě nejaktuálněji publikovaných článků. 
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3.2.2 O firmě 

Stránka „O firmě“ by měla obsahovat přehledně zpracované základní firemní 

informace. Také by zde neměla chybět historie společnosti a současný stav společnosti. 

Také by nebylo od věci do této sekce zahrnout úspěchy, kterých společnost dosáhla, 

různé certifikáty a jiné firemní propagační texty.  

3.2.3 Otázka a připomínky 

Zde bude mít návštěvník stránek moţnost, prezentovat své názory a postoje, na které 

společnost bude průběţně reagovat. V různých moţnostech řešení se bude moci tato 

část lišit. V Joomla se tato část bude skládat z menšího fóra nebo vývěsky. V druhém 

způsobu řešení pak budu postupovat podle moţností CMS systému, které mohou být 

limitované. 

3.2.4 Galerie 

V této části bude umístěno několik obrázků s krátkým a stručným popiskem. Také 

by se zde měla objevit moţnost fotky rozdělit do alb. 

3.2.5 Kontakt 

Jak jiţ název této sekce napovídá, budou zde uveřejněny kontaktní údaje společnosti, 

čili e-mail, telefonní čísla (fax, mobil, pevná linka), adresa, IČ a DIČ. Mimo jiné bude 

tato sekce za pomocí mapy odkazovat na umístění sídla společnosti  

3.3 Volba web-based CMS 

Volil jsem mezi celkem čtyřmi CMS, o kterých jsem stručně pojednal v kapitole [3.3.1]. 

Protoţe drupal, Joomla a WordPress fungují na podobném principu a licenci, tak jsem 

se z těchto tří rozhodl zvolit pouze jeden. WordPress je vůbec nejrozšířenějším CMS, 

ač se jedná spíše o systém pro tvorbu blogů, povaţoval jsem jej za favorita. Ale 

po konzultaci a testu těchto systémů s pracovníkem společnosti jsem zvolil CMS 

Joomla, kvůli přehlednější a jednoduší práci v tomto CMS. Moţnosti správy a tvorby 

v těchto systémech testovány zde: 
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- http://wiczi.net/wordpress/ 

 - http://wiczi.net/drupal/ 

 - http://wiczi.net/navrh3/ 

Jako druhý CMS budu hodnotit Webnode, kvůli jeho odlišné komerční licenci oproti 

ostatním free CMS a také protoţe se jedná o vůbec nejjednodušší a nejintuitivnější CMS 

momentálně dostupný. 

Třetím testovaným je CMS vlastní tvorby. Tímto způsobem jsem CMS netvořil, tudíţ 

se jedná pouze o orientační porovnání s ostatními způsoby tvorby, které jsem realizoval. 

Tento způsob nebyl realizován hlavně kvůli cenové náročnosti a nemoţnosti modulace 

tohoto CMS bez zásahu profesionálního programátora, která by byla zapotřebí 

při případné expanzi společnosti do jiných odvětví.  

3.3.1 Joomla 

Prvním úkolem bylo nahrát tento systém na server. Z důvodu větší obsáhlosti tohoto 

řešení se tím zde nebudu zabývat. Bylo by zapotřebí většího mnoţství screenshotů. Na 

internetu existuje spousta přehledných a kvalitních tutoriálů v češtině, podle kterých 

jsem postupoval. Navíc mnoho hostingových sluţeb nabízí naistalování 

předpřipraveného balíčku určitého CMS na jejich prostor pomocí zjednodušených 

instalátorů. Při tomto způsobu řešení stačí pouze zvolit adresu webu a email, na který 

budou zaslány přihlašovací údaje. Tyto sluţby se obvykle nacházejí ve správcovské 

částí hostingu.  

Na první větší překáţku jsem narazil, kdyţ bylo potřeba zjistit jak v tomto systému 

zhotovit kvalitní design. První moţností je skrze administrátorské rozhraní vkládání 

jednotlivých textur přímo na server. Tato moţnost je příliš zdlouhavá a přináší sebou 

spoustu úskalí. Byl jsem tedy nucen bádat, jakým způsobem tvoří své vzhledy 

profesionální web designéři. Narazil jsem na moţnost vloţení předpřipravené vzhledové 

šablony. Tyto šablony si profesionální tvůrci webu připravují mnohými způsoby. 

Někteří si je píší sami za pouţití znalostí zdrojového kódu, ale většina pouţívá různých 

programů a nástrojů určených právě pro tento účel. Nejkvalitnější a nejjednodušší 

http://wiczi.net/wordpress/
http://wiczi.net/drupal/
http://wiczi.net/navrh3/
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mi připadal nedávno publikovaný nástroj Artisteer 3.0. Neváhal jsem a pustil 

se do testování. 

Pomoci tohoto nástroje jsem vytvořil sedm vzhledů webu společnosti Wiczi, které 

je poté potřeba exportovat do příslušného zip souboru, aby tyto šablony šly nahrát 

do CMS Joomla. Tak jsem učinil a ukázku výsledku můţete vidět níţe. Více o Artisteer 

v kapitole [1.1.1.9] 

 

Obrázek 6: Design webu 

Všechny tyto vzhledy obsahují top horizontální menu o třech poloţkách o třech 

poloţkách, vertikální hlavní menu o pěti poloţkách, vyhledávání umístěno ve spodní 

části webu, „pdf“ vzhled článku, vzhled článku pro tisk, odeslání článku na mail, 

jednoduchý dotazník, kolonku novinek a nejpopulárnějších článků. Tyto vzhledy 

obsahují také pohyblivou hlavičku webu, ve které je umístěno prozatímní logo firmy 

a název se sloganem. 

Obrovskou výhodou je moţnost interaktivně mezi těmito vzhledy přepínat, aniţ 

by se změnil obsah. Celá změna předpřipraveného vzhledu trvá odhadem asi pět 

sekund. Takţe kdyţ vás design omrzí můţete jej rychle změnit. 

Dále bylo zapotřebí importovat několik základních modulů, bez kterých by se kvalitní 

internetová prezentace neobešla. Začal jsem tlačítkem facebook like.  



36 

 

Následovala anti-spam ochrana v podobě přepisování textu z obrázku. Jako poslední 

modul byla doinstalována čeština za účelem usnadnění práce budoucího administrátora  

 

              Obrázek 7 FB Like 

 

            Obrázek 8 Captcha 

3.3.1.1 Artisteer 2.0 

Tento nástroj slouţí k jednoduché, rychlé, vzhledově profesionální tvorbě šablon 

internetových stránek. Nespornou výhodou tohoto nástroje je, ţe v něm nelze vytvořit 

dva totoţné vzhledové návrhy. Všechny vzhledy jsou tedy unikátní. Artisteer netvoří 

šablony pouze pro CMS Joomla, ale i pro drupal, wordpress a mnoho dalších. 

 

Obrázek 9: Možnost výběru různých CMS 

Licence tohoto nástroje je komerční, naštěstí jsem měl moţnost vyzkoušet si jej zdarma 

jako trial verzi s plnou funkčností originální verze. Kdybychom si chtěli tento nástroj 

pořídit, tak by nás to vyšlo na cca 200 USD. 
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Obrázek 10: Prostředí nástroje Artisteer 3.0 

Na obrázku číslo 8 lze vidět prostředí, v jakém se samotné šablony dají navrhovat 

a tvořit. Tento obrázek také zachycuje průběh práce na šabloně návrh 4. Samotné 

vývojové prostředí je velice podobné vývojovému prostředí v CMS Webnode, akorát 

se jedná o mnohem propracovanější verzi. Ovládání tohoto nástroje je velice intuitivní. 

Zvládl by jej i absolutní začátečník.  

Menu je rozděleno na několik částí. Těmi jsou pozadí, článek, tlačítka, logo, popředí, 

rozloţení. U kaţdé z těchto poloţek lze zvolit moţnost náhodně vygenerovat. 

Po stisknutí se náhodně vygeneruje velikost, barevné schéma, zaoblení, tvar, pozice, 

stínování, obrázek, logo, font písma a u záhlaví i animace. Poté můţe uţivatel kaţdou 

z těchto věcí ručně upravit dle libosti, třeba vloţením určitého obrázku, který si uţivatel 

mohl předpřipravit třeba v Adobe photoshop jako tomu bylo v mém případě. 

3.3.2 Webnode 

Jako oponent CMS Joomla byl vybrán právně Webnode. Vyuţil jsem moţnosti 

bezplatně vyuţít jejich nástroje, ovšem tento nástroj je bezplatný pouze po dobu třiceti 
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dnů. Po uplynutí této lhůty je potřeba tento CMS buď to zakoupit, nebo omezit jeho 

verzi na neplnohodnotnou. Cena tohoto CMS je 1499 korun českých. 

Zákazník má dále moţnost zaplatit i hostingovou sluţbu u webnode, ale ta je dle mých 

průzkumů zbytečně předraţená a oproti konkurenci nenabízí tak kvalitní servis. Naštěstí 

tato sluţba nabízí i bezplatné přesunutí stránek na jiný hosting, to ovšem neznamená, 

ţe zákazník přestane platit roční taxu za uţívání tohoto CMS. 

 

Obrázek 11: Design webu – Webnode 

 

Mezi výhody tohoto způsobu tvorby bezesporu patří uţivatelská přívětivost celého 

procesu. Vzhledově kvalitní stránky s dobrou obsahovou a informativní hodnotou zde 

dokáţe stvořit opravdu kaţdý. Tento CMS bohuţel neumoţňuje tvorbu vlastní šablony, 

uţivateli tedy nezbývá nic jiného, neţ pouţít jednu z předpřipravených šablon. 
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3.4 Hodnocení 

Kapitola hodnocení se zabývá hodnocením web-based CMS, které jsem si zvolil 

v kapitole [3.6]. V následující tabulce jsou tyto systémy přehledně hodnoceny dle sedmi 

různých kritérií. Hodnocení je podobné jak jej známe ze školních lavic, čili CMS jsou 

hodnoceny známkou od jedné do pěti, kdy jednička je výsledek výborný a pětka 

nedostatečný.  

Tabulka 6 Testovací tabulka 

Testovací tabulka (hodnocení 1 až 5, 1 = výborný výsledek)  

Hodnocené kritéria: Joomla! Webnode Tvorba CMS 

Nároky na vytvoření webu (tvůrce webu) 3 1 5 

Nároky na modulaci webu (změna struktury) 2 1 4 

Moţnost realizace profesionálního vzhledu stránky 1 3 4 

Profesionalita nástroje (moţnosti, moduly atd.) 1 4 5 

Výše potřebných nákladů 2 3 5 

Nároky na Správu webu (aktualizování) 1 1 1 

Moţnost optimalizovat sílu webu 1 3 3 

3.4.1 Nároky na vytvoření webu 

Zde má rozhodně navrch CMS Webnode. Vlastně jen stěţí bychom v současnosti 

hledali jednoduší cestu, jak stvořit webové stránky. K výhodám webnode bezesporu 

patří WYSIWYG editor, jehoţ ovládání je opravdu intuitivní a i člověk neznalý 

se dokáţe v tomto prostředí rychle zorientovat. K další výhodě dozajista patří to, 

ţe tento CMS není potřeba uploadovat na hostingový server. Vše co potřebuje případný 

webový tvůrce vědět je adresa oficiální stránky webnode. Zbytkem uţ se uţivatel 

prokliká, za předpokladu ţe disponuje alespoň základní znalostí čtení. Za předpokladu, 

ţe uţivatel bude chtít změnit hosting, tak si můţe ve zprávě svého účtu zvolit 

tuto moţnost a pak uţ jen zadá doménu tohoto nového hostingu.  

JOOMLA uţ je v tomto ohledu o dost komplikovanější. Snad největším rozdílem je, 

ţe tento CMS nedisponuje WYSIWYG v pravém slova smyslu. Po přihlášení 

administrátora či redaktora přímo na stránkách, lze editovat, mazat či publikovat články. 

Tímto ovšem moţnosti končí. Design nebo úprava nabídek menu uţ v tomto editoru 

stvořit nejde. Za účelem vytvoření vzhledné šablony jsem byl nucen hledat jiné 
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moţnosti a nakonec jsem design stvořil v programu Artisteer 3.0. Zvolil jsem tedy 

známku 3. 

3.4.2 Nároky na modulaci webu 

Modulace v CMS webnode jsou zprostředkovány úplně stejným způsobem jako při 

tvorbě webu. Proto zde tento CMS opět získal hodnocení 1.  

V Joomla se při modulaci menu, či struktury webu uţ budeme muset spolehnout 

na redakční prostředí, které není typu WYSIWYG, nýbrţ spíše textové s intuitivním 

ovládáním. Více v kapitole kapitola [3.6.1]. 

3.4.3 Možnost realizace profesionálního vzhledu stránky 

CMS webnode oproti joomla mírně pokulhává, protoţe nenabízí moţnost importovat 

vlastní šablonu. Uţivatel si musí zvolit jednu z existujících, coţ má vliv na originalitu 

webu. Naopak CMS Joomla není co vytýkat. 

3.4.4 Profesionalita nástroje 

Známkou jedna byla hodnocena Joomla, protoţe poskytuje opravdu nespočetné 

mnoţství modulů všeho druhu, tvůrce má moţnost zasahovat i do samotného kódu 

stránek. Tyto věci však Webnode neobsahuje. 

3.4.5 Výše potřebných nákladů 

V této kategorii bezesporu vede CMS Joomla, převáţně kvůli své nekomerční licenci. 

Vlastní tvorba je velice nákladnou záleţitostí. Hodinová sazba programátora je vysoká 

a celý projekt by mohl stát deset aţ dvacet tisíc korun českých. Zbytek je jiţ jen otázkou 

volby té zprávné hostingové sluţby. 

3.4.6 Nároky na Správu webu 

Zde bych zhodnotil obě moţností shodou. Oba způsoby tvorby totiţ disponují velmi 

jednoduchou správou webu. 
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3.4.7 Možnost optimalizovat sílu webu 

CMS Joomla má opět výhodu, obsahuje totiţ mnohem více nástrojů a modulů, 

zabývajících se právě touto tématikou. Navíc čistota kódu CMS Joomla je dle 

internetového srovnání mnohem lepší. 

3.5 Celkové vyhodnocení 

Následující tabulka obsahuje celkové hodnocení těchto CMS systémů. Body jsou 

uděleny na základě součtu známek z tabulky z kapitoly [3.7] Logicky lze odvodit, 

ţe se jedná o body trestné. 

Tabulka 7: Tabulka celkového hodnocení 

Tabulka celkového hodnocení 

Joomla! Webnode Tvorba CMS 

11 16 27 

Není o čem hovořit, CMS Joomla překonal Webnode s náskokem pěti bodů, proto jsem 

společnosti Wiczi doporučil právě tento vítězný CMS. Po konzultaci s pracovníkem 

společnosti, bylo rozhodnuto, ţe další vývoj firemní prezentace se bude ubírat právě 

tímto směrem. 
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3.6 Strom funkcí  

Kapitola je zaměřena na moţnosti a funkce stávajícího webu v Joomla, který 

je momentálně v ostrém provozu. Na dalším obrázku lze vidět rozloţení webu 

 

Obrázek 12 Rozložení webu 

Pouţil jsem klasického rozloţení rámců. Nahoře se nachází hlavička webu s logem 

společnosti a animovaným pozadím. Nad ním se nachází zjednodušené menu s třemi 

nejpodstatnějšími poloţkami. Vlevo je rámec pro nabídky a přihlašování. V pravém 

se nachází druhý rámec pro méně podstatné věci, jakými jsou dotazníky, odkazy, 

tlačítko facebooku, počet uţivatelů online a náhodně vybraný obrázek z webu. 

3.6.1 Vyhledávání 

Vyhledávání se nachází ve spodní části webu. Jedná se pouze o malý textový rámec, 

kde je defaultně napsáno „Search…“ Po kliknutí na toto pole se defaultní hodnota 

vytratí a uţivatel můţe zadat hledané slovo. Pro potvrzení stačí zmáčknout klávesu 

enter. V následujícím obrázku se nachází výsledek hledaní slova „rekonstrukce“. 
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Obrázek 13 vyhledávání 

Na obrázku číslo 13 si můţeme všimnout rozšířených moţností vyhledávání. Jestli 

hledat přesnou frázi, slovo, nebo jakékoli slovo. Také máme moţnost specifikovat 

výběr pouze na články, kategorie, kontakty a mnoho dalších. Je zde i moţnost omezení 

zobrazených výsledků na jedné straně 

3.6.2 Dotazník 

 

Obrázek 14 Dotazník 

Nachází se v pravém rámci. Parametry dotazníku jsou pouze demonstrací, protoţe 

společnost ještě neupřesnila obsahovou část webu. Je zde implementována ochrana proti 

opakovanému hlasování, záznam data prvního a posledního hlasování. 
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3.6.3 Přihlášení a editace 

 

Obrázek 15 Login 

Formulář slouţící k přihlášení se nachází vlevo. Obsahuje moţnosti přihlásit se, 

moţnost zaslat nový kód v případě zapomenutí toho stávajícího na adresu uvedenou 

v uţivatelově profilu. Je zde také moţnost vytvořit si účet, pokud je systémem 

dovoleno. V mém případě jsem tuto moţnost povolil. Uţivatel si můţe vytvoří účet, ale 

tento účet nebude mít přidělená práva, do doby neţ mu je někdo oprávněný přidělí. Je to 

dobrá metoda jak získávat databázi emailů, na které se popřípadě mohou zasílat 

aktuality webu či reklamy, pokaď s tím uţivatel souhlasil. 

Po přihlášení se aktivuje menu uţivatele, které předtím nebylo dostupné a moţnost 

odhlásit se s pozdravem. V uţivatelské nabídce máme moţno editovat informace 

na svém účtu, a pokaď máme dostatečná práva jako, můţeme i moderovat určitou část 

obsahu webu. V mém případě mám administrátorská práva. 

3.6.3.1 Editace 

 

Obrázek 16 Hlavička článku (přihlášen admin) 
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Moţnost editace obsahu stránek mají pouze osoby s dostatečnými právy. Ty mohou být 

vyhrazena část webu (sekci). V tomto případě jsou práva administrátorská. 

 

Obrázek 17 Rozhraní editace 

Joomla nám nabízí dvě rozhraní či úrovně editace obsahu webu. První úroveň 

je vyuţívána spíše pro redaktory, či jiné správce částí webu. Například otázky FAQ, 

galerie, fórum či jiná diskuze. K tomuto úkonu postačí i rozhraní webové prezentace.  

V hlavičce článku, jako je tomu na obrázku 17, se po přihlášení nově objeví tlačítko 

Edit. Po jeho zmáčknutí se dostaneme k editoru (viz obrázek 18).  

- „Editor“ vlevo umoţňuje vkládat obrázky, editovat a stylovat text podobně jako 

ve MSword.  

- V části „Publishing“ můţeme nastavit čas publikování i zrušení obsahu. Také 

je moţno určit viditelnost obsahu podle práv přihlášeného účtu, uvést autora obsahu 

a nakonec zařadit do jiné kategorie.  

- Rámec „Metadata“ slouţí k optimalizaci obsahu v rámci SEO. To znamená, ţe nám 

kaţdý obsah vloţený na stránkách můţe mít své klíčové slova a stručný popis. Správné 

vyplnění tohoto rámce napomáhá vyhledávači správně identifikovat obsahu webu. 

V důsledku toho bude obsah pro běţné uţivatele snazší najít.  
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Obrázek 18 Template manager 

Druhou moţností jak editovat stránky, je rozhraní, do kterého je moţno se nalogovat 

přes „www.wiczi.net/administrator“ stejným způsobem jako v kapitole [3.6.3]. Zde jsou 

dle práv účtu dostupné všechny funkce. Přes udělování práv, editaci webu, instalaci 

dostupných rozšíření a měnění šablon, čili vzhledu webu. Právně měnění šablon máme 

vyobrazeno na obrázku 19. Zde se dá změnit vzhled webu, při zachování obsahu 

za několik sekund. Stačí si jen vybrat některý z těchto dostupných a nastavit jej jako 

default. Změna se okamţitě projeví. Při obnovení webové prezentace společnosti 

uţ bude aktuální nově zvolený vzhled. 

Při rozsáhlejším webovém obsahu se určitě vyplatí tato moţnost editace, z důvodů 

přehlednějšího uspořádání jednotlivých článků a obsahu s moţností filtrace výběru, či 

řazení do výběrů. 

Šablony s aktuálním datem „2011“ jsem tvořil v programu artisteer 2 [3.3.1.1] 

3.6.4 Registrace 

Registrační formulář je chráněn proti internetovým robotům Captcha mechanismem. 

Jedná se o úkon přepsání textu z obrázku. Registrační formulář obsahuje také filtry 

pro ověření správnosti údajů. Na obrázku 16 je email neplatný, protoţe je zadán 

http://www.wiczi.net/administrator
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ve špatném tvaru a heslo se neshoduje s ověřením hesla. Tento údaj zabraňuje špatnému 

zadaní hesla s chybou. 

 

Obrázek 19 Registrace nového uživatele 

3.6.5 Náhodné obrázky 

Tento plugin prohledá webovou strukturu a nalezne všechny obrázky (všechny soubory 

typu jpg). Z nalezených obrázků se náhodně jeden vybere, zmenší se do poţadované 

velikosti a zobrazí se. Toto se opakuje při kaţdém obnovení stránky. 

3.6.6 Hlavička článků 

Na obrázku číslo 17 je vidět hlavička článku. V té se nachází tvůrce, datum vystavení 

a je li, tak i datum poslední aktualizace.  

3.7 Optimalizace webu (SEO) 

SEO optimalizace patří vůbec k nejúčinnější metodě, jak svůj web zviditelnit ve světě 

internetu. Kaţdou chvíli vyhledávají milióny lidí skrze internetové vyhledávače stránky, 

které si chtějí prohlédnout. Proto musíme výběru klíčových slov, pro které budeme daný 

web optimalizovat, věnovat nemalou pozornost. 

Pomocí nástroje „Google Adwords“ jsem analyzoval vhodnost klíčových slov a zjistil, 

ţe nejvhodněji se bude hodit kombinace „ubytování Kopřivnice“ nebo „Pronájem Brno“ 
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Tyto klíčová slova jsem vloţil do takzvaných meta elementů v HTML kódu.  

Dalším krokem byl zápis tohoto webu do vyhledávacích katalogů, abych dal těmto 

vyhledávačům na vědomí, ţe má stránka existuje. Vyuţil jsem sluţeb vyhledávačů 

Google a Seznam. Tato sluţba je dostupná na: 

 - http://www.google.com/addurl/ 

- http://search.seznam.cz/pridej-stranku 

Posledním krokem je optimalizace obsahu. Ve zkratce to znamená, ţe bychom měli 

dbát na kvalitu obsahu uveřejněného na stránkách, tím by mělo být dosaţeno reakce 

návštěvníků stránek, kteří můţou skrze sociální sítě, ale i mimo ně odkazovat na obsah 

webu a tím jej šířit. 

3.8 Ekonomické zhodnocení 

V následujících kapitolách se nachází celkové ekonomické zhodnocení celé práce. První 

kapitola obsahuje shrnuty celkové náklady celého projektu a budoucí potřebné náklady. 

Přínosy hodnotí klady projektu.   

3.8.1 Náklady 

Webová prezentace je tvořena v CMS Joomla, ostatní sloupce jsou zde jen kvůli 

porovnání. V následující tabulce se nachází orientační ceny, které se mohou v závislosti 

na délce pronájmu či registrace lišit. Většinou bývá pravidlem, ţe pronájem na delší 

dobu bývá výhodnější. Poloţka vytvoření ve sloupci „Vlastní CMS“ je placena pouze 

jednorázově a jedná se pouze o hrubý odhad. Záleţí na rozsahu projektu a smluvních 

podmínkách. 

  

http://www.google.com/addurl/
http://search.seznam.cz/pridej-stranku
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Tabulka 8 Náklady 

Náklady (v kč/1 rok) 

Položky: Joomla! Webnode Vlastní CMS 

Vytvoření X X 1*20 000,- 

Licence X 1 499,- X 

Hosting 630,- 630,- 630,- 

Registrace domény 150,- 150,- 150,- 

Celkem 780,- 2 279,- 20 000 + 780/1 rok 

Do výše uvedené tabulky, by měla náleţet i poloţka „mzda odpovědného pracovníka“, 

v případě, ţe by si aktualizace a správu webu nevzal na starost sám majitel firmy. I tak 

by mohl tuto svou práci ohodnotit a vloţit ji do nákladu společnosti. V jiném případě 

je moţno tuto odpovědnost dát jiţ stávajícímu pracovníkovi, se kterým jsem byl 

v kontaktu a náleţitě jej finančně odměnit prémiemi. Takto to zřejmě funguje, ale 

podrobnosti nejsou známy. Jedná se o vnitropodnikové informace veřejně nedostupné. 

3.8.2 Přínosy 

Společnost má funkční webovou prezentaci vybranou dle jejich specifických 

poţadavků. Tato webová prezentace umoţňuje kvalitní a efektivní způsob propagace 

a reklamy sebe sama v prostředí internetu a také v prostředí sociálních sítí. To znamená, 

ţe firma můţe díky této prezentaci přitáhnout nové potencionální zákazníky či obchodní 

partnery. Mimo jiné web prezentace zvyšuje důvěryhodnost firmy, můţe poskytovat 

online podporu, či jinak komunikovat se zákazníky nebo obchodními partnery.  

V případě vstupu do nového odvětví, má společnost moţnost dále si spravovat, 

aktualizovat a modulovat webovou prezentaci sama. To ji umoţní web-based CMS 

Joomla a to vše pouze za cenu hostingové sluţby. Skoro kaţdá společnost platí více 

měsíčně za telefonní účty.  

Součástí realizace internetové prezentace je i řešení hostingové sluţby. V případě 

potřeby změny, by měl být schopen odpovědný pracovník vybrat ideální řešení podle 

postupů uvedených v této práci. 
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout nejlepší řešení webové prezentace 

spravované CMS tak, aby sama společnost byla schopna aktualizovat a modulovat tuto 

webovou prezentaci. 

Po analýze dostupných prostředků jsem vybral tři způsoby řešení, které jsem testoval 

dle kritérií vyplývajících z firemních poţadavků. Výsledky mé analýzy a následného 

testu jsem projednal s pracovníkem společnosti, který bude v budoucnu za správu 

tohoto webu zodpovědný. Na základě získaných informací byl zvolen CMS Joomla. 

Řešení v podobě CMS Drupal, Webnode, Wordpress a vytvoření vlastního CMS bylo 

zamítnuto. 

S kvalitní webovou prezentací souvisí i design. Proto jsem navrhl celkem 5 webových 

vzhledů, které jsem implementoval do CMS Joomla tak, aby šly interaktivně měnit. 

V neposlední řadě bylo zapotřebí stránky optimalizovat, tak aby je bylo moţno 

v internetovém prostředí jednoduše vyhledat. Proto jsem tento web podrobil SEO 

optimalizaci. Zaregistroval jsem jej do různých vyhledávačů a propojil se sociální sítí 

facebook. Coţ by mělo zajistit jejich dostatečnou viditelnost a propagaci. 

Bakalářská práce nabízí soubor řešení a kroků, které vedou k vytvoření kvalitního 

webu. Pomůţe s výběrem hostingové sluţby a v neposlední řadě ukáţe, jak svůj web 

zviditelnit. 
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