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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a vyhotovení internetové prezentace pro 

strojírenskou firmu VNP, s.r.o., která sice v současnosti svůj prostor na internetu má, 

nicméně nenaplňuje představy vedení firmy o konkurenceschopné elektronické 

propagaci. Stávající podoba stránek bude kompletně rekonstruována s vyuţitím 

moderních technologií, s ohledem na pravidla přístupnosti a dodrţování webových 

standardů. 

 

Abstract 

This bachelor‘s thesis is focused on website design and development of a website 

presentation for engineering company VNP, s.r.o. which currently has its own space on 

the internet; however, it does not meet the expectations of company‘s management 

about a competitive electronic promotion. The current version of the website will be 

completely reconstructed with using modern technology, and with regard to the 

accessibility rules and in compliance with web standards. 
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ÚVOD 
 

Celosvětově propojená síť počítačů a její nepopiratelné výhody tu s námi nebyly 

odjakţiva, byť by si to mohl leckterý zástupce mladší generace, která vyrůstá obklopena 

moderními technologiemi a s internetem pracuje od útlého věku, myslet. Okamţik, kdy 

byl zahájen komerční provoz na internetu, znamenal pro lidstvo a jeho uspořádání 

systému a datových poloţek obrovskou změnu. 

Vývoj moderních technologií s internetem v čele je velmi dynamický, a proto není divu, 

ţe zatímco v jeho počátcích byly jeho moţnosti značně omezené, dnešní rozsah jeho 

moţností je nepopsatelně širší – můţeme si přes něj objednat jídlo s donáškou k prahu 

našeho domu, komunikovat s úřady, sledovat video v reálném čase, sdílet multimediální 

obsah s našimi přáteli nebo například vybírat dovolenou z internetového katalogu 

cestovních agentur. S trochou nadsázky lze říci, ţe se internet v průběhu času plnil daty, 

aţ dosáhl dnešního stavu, kdy ten, kdo nemá v dnešní době vlastní internetovou 

prezentaci, jako by nebyl. 

Výše zmíněná fráze platí především pro podnikatelskou sféru, která by si měla být 

dobře vědoma potenciálu internetu v oblasti prodejnosti zboţí. Mezi nejzákladnější 

prvky elektronické propagace patří bezesporu internetové stránky, na které se firmy 

odkazují ve všech ostatních propagačních materiálech – inzerci, billboardech či na 

firemních vizitkách. Kvalita webových stránek o svém vlastníkovi ledacos vypovídá 

a mělo by být v jeho vlastním zájmu, aby se stránky v tuzemských i zahraničních 

vyhledávačích pohybovaly na předních místech. 

Smysl této bakalářské práce tkví právě ve zpřístupnění portfolia strojírenské firmy 

VNP, s.r.o. dalším potenciálním zákazníkům. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
 

1.1 Vymezení problému 

Celá bakalářská práce vznikla na základě reálné situace, kdy firma VNP, s.r.o. 

disponuje postarší a neaktuální internetovou prezentací, kterou se vedení rozhodlo 

obměnit. Jelikoţ je jednatel společnosti s aktuálním stavem firemního webu nespokojen, 

ať uţ z hlediska provedení, grafiky i obsahu, přistoupil na návrh vyhotovení zcela nové 

prezentace, která by měla tyto nedostatky odstranit. Ve firmě jsem v minulosti aktivně 

působil jako technický pracovník a nabídku na tvorbu webových stránek jsem rád přijal, 

neboť mi tato problematika není nikterak cizí – technologiím souvisejícím s budováním 

webových prezentací se dlouhodobě věnuji a situaci ohledně průběţně zaváděných 

novinek neustále sleduji. 

 

1.2 Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce je vyhotovení internetové prezentace pro strojírenskou 

firmu s tradicí a ověřenými výrobními postupy. Její stránky by měly v elektronickém 

světě informací demonstrovat kvality, které byly dosud známy jen firmám, s nimiţ 

společnost jiţ desítky let spolupracuje a které si získala prostřednictvím osobního 

kontaktu. Od elektronické prezentace si firma slibuje adekvátní propagační materiál, na 

nějţ bude moci odkazovat na svých vizitkách a v tištěných materiálech. 

Celá práce vychází z teoretických poznatků uvedených v kapitole 2, která obsahuje 

uvedení do problematiky tvorby webových stránek. Rovněţ obsahuje popis jednotlivých 

technologií a pojmů, jeţ jsou s webovými technologiemi často skloňovány. Kapitola 3 

se zabývá analýzou současné situace, kde vyhodnocuji stav firemních stránek 

a porovnávám ho s konkurencí. Posledním odstavcem této části je výčet obdrţených 

poţadavků od firmy VNP, s.r.o. Výstupy předešlých bloků textu této práce jsou pak 

předmětem kapitoly 4, která se věnuje vlastnímu řešení zadaného problému. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 

2.1 Vznik internetu v historických souvislostech 

Jiţ v úvodní části této bakalářské práce je uvedena věta s myšlenkou, ţe internet tu 

s námi, natoţ pak v podobě, v které ho známe dnes, nebyl odjakţiva. Proces jeho vývoje 

byl pomalý a aţ nynější generace mládeţe ho můţe registrovat jako médium, které 

proniklo do všech spekter lidské činnosti. Následující odstavec této kapitoly stručně 

pojednává o nejdůleţitějších milnících patřících ke vzniku internetu. 

V době studené války, tzn. léta 1947 – 1991, vedené mezi Spojenými státy a Sovětským 

svazem, věřil kaţdý ze sympatizantů dané strany v její technologický náskok 

a vlastnictví pokročilejších technologií, neţ jakou oplývá oponent. Kdyţ Sovětský svaz 

zahájil v roce 1957 závod o dobývání vesmíru vypuštěním první umělé druţice 

s názvem Sputnik 1, rázem se v podvědomí mnoha lidí stal technologickým leaderem
1
. 

Stav, kdy strana nepřítele ovládá vesmír, způsobil citelný zásah do mentality obyvatel 

Spojených států a z pohledu vládních činitelů bylo potřeba demonstrovat, ţe mají 

ambice svého rivala sesadit z pomyslného trůnu. V roce 1958 získala ARPA
2
 mnoţství 

úkolů, které měly Spojeným státům pomoci v honbě za světovým prvenstvím 

v technologické oblasti. Důleţitým mezníkem při vzniku internetu je bezpochyby rok 

1969, kdy vzniká decentralizovaná počítačová síť ARPANET
3
. Fakt, ţe neměla ţádný 

centrální prvek, v podstatě vylučoval vyřazení sítě z provozu v případě destrukce 

jednoho z uzlů. Další důleţitá událost se datuje k roku 1972, kdy Ray Tomlinson 

vytvořil první e-mailový program. To jiţ byly v síti zapojeny dvě desítky počítačů 

a sdílení elektronické korespondence začalo nabývat rapidně na významu. Ukázalo se, 

ţe původně vojensky zaměřený projekt vlády Spojených států má vyuţití i jako 

prostředek pro výměnu informací v běţné komunikaci a do sítě se začaly začleňovat 

                                                 
1
 Anglický výraz leader, česky lídr, je označení pro vedoucí element. 

2
 ARPA je zkratka anglického Advanced Research Project Agency. V překladu znamená Agentura pro 

výzkum pokročilých projektů. 

3
 ARPANET je zkratka anglického Advanced Research Project Agency Network. Jednalo se o první 

počítačovou síť, z počátku byly její součástí pouhé 4 uzly. 
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i státy z dalších kontinentů. V roce 1983 přichází na řadu oficiální vyuţití TCP/IP
4
 

protokolu – vyuţívají ho všechny počítače připojené do sítě ARPANET; tato síť, kterou 

dnes chápeme jako přímého předchůdce internetu, byla odpojena v roce 1990. Stále 

ovšem chyběla jedna důleţitá věc, bez které si dnes nedokáţeme prohlíţení internetu 

představit – přístupný internetový prohlíţeč. Tento nedostatek byl vyřešen roku 1993, 

kdy skupina studentů vyprodukovala první browser
5
, který se postupem času rozšířil do 

řad běţných uţivatelů. Pojmenovali ho Mosaic. (16) 

 

Obrázek 1: Grafické rozhraní prohlíţeče Mosaic v prostředí MS Windows.  

Zdroj: http://www.computerhistory.org/timeline/images/1993_mosaic_browser_large.jpg 

Progres internetu lze snadno vylíčit rostoucí křivkou zainteresovaných uţivatelů. 

Jestliţe byla v roce 1995 odhadována velikost uţivatelské základny na 20 mil. osob, 

v roce 2000 přes 300 milionů, pak s přihlédnutím k nynější situaci a vyuţívání sluţeb 

internetové sítě v podstatě všude kolem nás nelze shrnout předchozí informace jiným 

tvrzením, neţ ţe dnešní dobu lze skutečně označit jako „dobu internetovou“. (12) 

                                                 
4
 TCP/IP je zkratka Transmission Control Protocol/Internet Protocol. V překladu znamená primární 

transportní protokol/protokol síťové vrstvy. 

5
 Browser je anglický výraz pro program umoţňující prohlíţení internetových stránek. 
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2.2 Základní principy fungování internetu 

Kdyby byl ke dnům vypracování této práce uveden v kalendáři letopočet o několik 

desítek cifer niţší, nemohlo by toto téma být vůbec realizováno. Smysluplnost návrhu 

internetových stránek úzce souvisí se samotnou existencí internetu a jeho vyuţitím 

jakoţto informačního kanálu. Protoţe povaţuji za přínosné vědět, jaké interní procesy 

internet vyuţívá a které jsou běţnému uţivateli skryty, rozhodl jsem se následující 

podkapitoly věnovat základním stavebním kamenům, zajišťujících funkčnost internetu. 

 

2.2.1 Prvky počítačové sítě 

Tato podkapitola je vyhrazena tomu nejzákladnějšímu dělení prvků začleněných do 

počítačové sítě, tedy síťové infrastruktuře a koncovým uzlům. 

 

Síťová infrastruktura 

Hovoříme-li o síťové infrastruktuře, máme tím na mysli veškeré elementy, které mají co 

dočinění s daty, které po nich či skrze ně proudí. Můţeme je, dle jejich chování, rozdělit 

do dvou skupin: 

a) Aktivní prvky – lze chápat jako součásti infrastruktury, které usměrňují data 

a řídí jejich tok, jedná se například o rozbočovače, přepínače a opakovače. 

b) Pasivní vrstva – jde o součásti, které data pouze vedou. Jako příklad lze uvést 

síťové kabely či vzduch, který se součástí infrastruktury v podstatě stává při 

bezdrátovém spojení. (21) 

 

Koncové uzly 

Vycházejme z faktu, ţe internet je celosvětová počítačová síť tvořená velkým 

mnoţstvím dílčích sítí. Nedílnou součástí kaţdé sítě jsou koncové uzly, bez kterých by 

síť postrádala svůj smysl – neměla by co spojovat. Pro představu mohu jako zástupce 

obvyklého koncového uzlu uvést například stolní, přenosný či kapesní počítač, mobilní 

telefon nebo tiskárnu. Součástí sítě musí být prvky poskytující sluţby zařízením, která 
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jsou na něm závislá. To se jiţ dostávám ke dvěma základním rolím, kterých mohou uzly 

nabývat – klient a server
6
. 

a) Klient – jeho prostřednictvím uţivatelé pokládají a posléze přijímají odpověď, 

kterou jim vrátí server, například se můţe jednat o internetový prohlíţeč. 

b) Server – jedná se o pasivní součást architektury klient-server, která očekává od 

klientské části dotazy, na něţ poskytuje odpověď. Můţe se jednat o server 

s databází obsahující data o jednotlivých zákaznících. (21) 

 

2.2.2 Internetové protokoly 

Vrátíme-li se na časové ose o pár desítek let zpět, byl přístup k internetu výsadou pouze 

úzce specializovaných osob. Tehdy neexistovaly ţádné operační systémy a programátor 

s počítačem komunikoval ve dvojkové soustavě, která obsahuje pouze dva znaky, nulu 

a jedničku. Ve chvíli, kdy začalo být neúnosné pamatovat si, co se na kterém místě 

v paměti nachází - programátorovi se mohlo stát, ţe adresoval data na špatné místo 

v paměti, coţ skončilo přepsáním dat původních - se vyvinuly programovací jazyky. Ty 

komunikaci s počítačem v mnohém usnadnily - to uţ byl pouze krok od vzniku 

operačních systémů. Na rozdíl od svých prvních generací mají dnešní operační systémy 

přívětivé a intuitivní GUI
7
, naučily se multitasking

8
 a dnes je jiţ vnímáme jako 

samozřejmost. (13) 

Dnešní prohlíţeče internetu jsou, na rozdíl od svých předchůdců, spouštěny uţivateli na 

mnoha rozličných zařízeních - desktopových i mobilních, na systémech Windows, Mac 

OS či na linuxových distribucích, a aby toho nebylo málo, tak hned v několika 

generačních mutacích. Zařízení jsou poháněna 32 bitovými i 64 bitovými procesory 

a celá problematika je značně široká. Protoţe bylo potřeba sjednotit způsob komunikace 

                                                 
6
 Server, odvozeno z anglického slova serve, přeloţeno do češtiny jako sloužit, posluhovat. 

7
 GUI je zkratka anglického Graphical User Interface. Do češtiny přeloţeno jako grafické uživatelské 

rozhraní. 

8
 Pojem multitasking je zmiňován v souvislosti s operačním systémem, který je schopen obsluze 

poskytnout spuštění více procesů současně. 
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těchto zařízení, aby bylo moţno komunikovat z kaţdého z nich, vznikly mimo jiné 

následující základní protokoly: 

 TCP – jedná se o protokol transportní vrstvy; jeho cílem je dekompozice sdělení na 

jednotlivé pakety a jejich opětovné sestavení na koncovém uzlu. 

 IP – související se síťovou vrstvou, zajišťuje adresování paketů. (21) 

 

V dnešní době se v souvislosti s IP protokolem nabízí ke zmínce ještě jedna důleţitá 

událost, a tou je přechod z verze IPv4 na IPv6. Výše je uvedeno, ţe IP protokol má na 

starost adresaci jednotlivých paketů. Aby bylo moţné pakety doručit na konkrétní 

zařízení, je potřeba, aby měl kaţdý koncový uzel své unikátní číslo, IP adresu. Do 

dnešního roku se pouţívala starší, čtvrtá, verze IP protokolu, pouţívající 32 bitové 

adresy. Ta umoţňovalo přidělení celkem 2
32

 počtu IP adres, přičemţ určité mnoţství je 

vyhrazeno pro interní potřebu sítě. Proto se rok 2011 stane rokem, kdy se kapacita cca 4 

miliard IP adres stává nedostatečnou. Do budoucna se počítá s tím, ţe kaţdá domácnost 

bude mít tzv. „inteligentní“ spotřebiče; můţe se jednat o pračky, ledničky, televizi či 

obyčejné venkovní světlo. Všechny tyto objekty budou mít vlastní IP adresu, která 

umoţní jejich dálkové ovládání a nastavení časovače. Dostatečnou kapacitu, 2
128

, coţ 

činí přibliţně 3,4 * 10
38

 adres, lidstvu zajistí právě novější verze tohoto protokolu, IPv6 

– aby byl přechod bezproblémový, musí novinka být podporována ze strany výrobce 

OS, routeru a v neposlední řadě i ze strany poskytovatele internetu. (8) 

 

TCP/IP architektura 

Tato architektura svým členěním vychází z referenčního modelu ISO/OSI, na rozdíl od 

něj se ale počet jejích vrstev zúţil na pouhé 4 (z původních 7). Horizontální a vertikální 

komunikace mezi jednotlivými vrstvami je v protokolu exaktně definována a níţe 

poloţená vrstva poskytuje své moţnosti vrstvě nad sebou. Jednotlivé vrstvy TCP/IP 

architektury jsou: 

a) Vrstva síťového rozhraní – nejníţe poloţená vrstva, není definovaná 

protokolem TCP/IP. 
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b) Síťová vrstva – zajišťuje adresaci paketů (IP protokol). 

c) Transportní vrstva – poskytuje spojovaný (TCP) / nespojovaný (UDP) přenos. 

d) Aplikační vrstva – nejblíţe uţivateli a lidskému chápání, zajišťuje komunikaci 

aplikace s jednotlivými sluţbami – HTTP, FTP, DNS aj. (21) 

 

Mezi nejznámější protokoly spadající svým zaměřením do aplikační vrstvy patří: 

 HTTP – jedná se o protokol vyuţívaný při komunikaci klienta se serverem. 

 HTTPS – šifrovaná podoba protokolu HTTP, slouţí jako prevence před 

moţností neţádoucího odposlechu komunikace třetí stranou. 

 POP3 / IMAP – poštovní protokoly. Zatímco protokol POP3 zprávy ze serveru 

do klienta defaultně
9
 stahuje, IMAP umí pracovat i se zprávami uloţenými 

mimo interní úloţiště klienta. 

 FTP – protokol vyhrazen pro transport souborů mezi dvěma zařízeními přes 

počítačovou síť. 

 DHCP – zajišťuje automatické přiřazení unikátní IP adresy ze síťového serveru. 

 DNS – jeho činností je přeloţení doménového jména na IP adresu. (17) 

 

2.2.3 Zobrazení poţadované stránky v praxi 

Celý proces je zahájen uţivatelem. Ten do klienta, v tomto případě do adresního řádku 

prohlíţeče, vloţí internetovou adresu serveru, který poţaduje zobrazit – pro ukázku 

pouţiji celosvětově známý portál společnosti Google, www.google.com. 

Počítač poţádá DNS server o IP adresu náleţející k doménovému jménu vloţené 

stránky. DNS server mu vrátí patřičnou adresu, například  209.85.149.104. Je evidentní, 

ţe se jedná o IP adresu standardu IPv4, neboť má formát xxx.xxx.xxx.xxx a hodnota 

všech čtyř intervalů nabývá hodnoty 0 - 255.  

                                                 
9
 Defaultní, jinak také výchozí, původní nastavení. 
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Ve chvíli, kdy je jiţ známa IP adresa serveru, jiţ nic nebrání tomu, aby pomocí HTTP 

protokolu začala komunikace, která vyústí v zobrazení obsahu stránky na zobrazovací 

zařízení uţivatelova koncového uzlu. 

 

2.3 Aktuální trendy a predikce vývoje internetu  

Jsem toho názoru, ţe internet, přes jeho rapidní vzestup v posledních letech aţ na první 

místo v pomyslném ţebříčku nejprogresivnějších médií, stále nedosáhl svého plného 

potenciálu a ţe se bude i nadále rozvíjet ke spokojenosti a pohodlí celé populace. Byť 

by se mohlo zdát, ţe nám ze své výsadní pozice jiţ nemůţe nic nového nabídnout, není 

tomu tak. Kaţdým dnem se objevují nové a nové sluţby, stavějící na elektronické formě 

obchodování a umoţňující uţivateli komunikovat se světem z pohodlí křesla obývacího 

pokoje. V následujících dvou podkapitolách bych rád vyzdvihl současné trendy, které 

dle mého názoru internet alespoň částečně ovlivní; jako pravděpodobnější však 

shledávám variantu, ţe se na jeho dalším vývoji budou přímo podílet. 

 

2.3.1 Sociální sítě 

Patrně největším fenoménem poslední doby, který zasáhl celou komunitu, jsou tzv. 

sociální sítě. Jejich interní databáze sdruţují v mnoha případech na miliony lidí po 

celém světě a po registraci nabízejí nejrůznější sluţby, od prosté komunikace aţ po 

sdílení multimediálního obsahu. Většina těchto portálů se snaţila vůči uţivatelům 

vyhranit svým unikátním zaměřením – vyznavači hudby vyuţijí síť Last.fm, při 

zařizování srazu základní školy po 25 letech pomůţe stránka Spoluzaci.cz a při hledání 

pracovních příleţitostí nabízí své sluţby Linked.in. Chybou by však bylo nezmínit sítě 

Facebook a Twitter, které jsou dnes skloňovány nejčastěji. 

Facebook byl zaloţen Markem Zuckerbergem původně jako síť pro uzavřenou 

komunitu studentů Harvardovy univerzity, dnes je však přístupný kaţdé osobě starší 13 

let. Aktuální počet aktivních uţivatelů se pohybuje kolem 500 milionů - důkazem 

obliby této sítě budiţ fakt, ţe pro stisk tlačítka „Líbí se mi“ dnes nemusíme chodit na 

stránku Facebook.com, ale nachází se na všech internetových stránkách, jejichţ správce 

chtěl čtenáři umoţnit jedním kliknutím zveřejnit zajímavý obsah na své profilové 
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stránce. Twitter je určen k šíření a příjmu krátkých informací, přičemţ kaţdá zpráva je 

omezena počtem 140 znaků. Takto vyhrazený prostor se vyuţívá nejčastěji ve formě 

uvedení titulku a přiloţení hypertextového odkazu na článek s obsáhlejšími 

informacemi. (7) 

 

2.3.2 Idea cloud computingu 

Tendence zaznamenávat informace, nabyté studiem či zkušenostmi, má lidstvo jiţ od 

nepaměti. Rozdíl je pouze v tom, na jaké záznamové médium jsou informace v průběhu 

časové osy zaznamenány. I v 21. století se objevují zprávy o senzačním nálezu tisíce let 

starých hliněných destiček s hieroglyfy, které díky ideálním skladovacím podmínkám 

stále nesou poselství svého autora, byť jeho civilizace jiţ dávno zanikla.  

Data uchovávaná v podobě znaků binární soustavy se dříve ukládala na záloţní zařízení 

v podobě děrných štítků, posléze disket, optických médií a v neposlední řadě pevných 

disků. V roce 2011 se jako optimální řešení jeví vyuţití SSD
10

 disku pro potřeby 

operačního systému a pro bezpečné uchovávání dat vyuţít tzv. RAID
11

 pole. Stále však 

platí, ţe skutečně důleţitá data je ideálnější zálohovat na více druhů záloţních médií 

a skladovat je na decentralizovaných místech, s čímţ souvisí pojem cloud computing. 

Anglické slovo cloud lze přeloţit jako mrak či oblak. Symbolika je následující – oblaka 

a nebe jsou pro nás pojmy fyzicky neuchopitelné a nedosaţitelné; stejně jako data 

uloţená na vzdáleném úloţišti, resp. cloudu. Klientem je nejčastěji internetový 

prohlíţeč, který např. dokument zobrazí v aplikaci s GUI klasického textového editoru, 

kde můţeme obsah vytvářet, editovat a mazat. (10) 

 Cílem poskytovatele sluţeb umoţňujících práci v tomto prostředí není měnit léty 

zaběhlé návyky, naopak je uchovat a k tomu přidat jednu důleţitou vlastnost. Tou je 

přístup k datům v podstatě z libovolného místa oplývajícím moţností připojit se 

k internetu. Data jsou v reálném čase synchronizována na všech koncových uzlech, ať 

                                                 
10

 SSD je zkratka Solid State Drive. Jedná se o datové úloţiště bez pohyblivých mechanických součástí. 

11
 RAID je zkratka Redundant Array of Independent Disks. Jde o systém zapojení několika pevných disků 

do diskového pole, přičemţ cílem je ochrana dat při případné havárii jednoho z nich. 
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uţ jde o stolní počítač, notebook či smartphone. Neměla by jiţ nastat situace, kdy se 

zaměstnanec z důvodu pokročilé hodiny rozhodne vzít si práci domů a u svého počítače 

v obývacím pokoji zjistí, ţe si ve spěchu zapomněl na flash disk uloţit poslední revizi 

dokumentu. Navíc se v případě krádeţe zařízení nemusí řešit rovnice „ztráta zařízení se 

rovná ztrátě dat na něm uloţených“.  

Tato nesporná výhoda je však vykoupena jedním velkým vykřičníkem. Jako pomyslný 

vykřičník je zde myšlena bezpečnost. Uloţení - mnohdy citlivých - dat na vzdáleném 

úloţišti lokalizovaném na druhé straně polokoule moc věrohodně nevypadá. Stejně tak 

nemáme šanci ovlivnit spolehlivost serverů, na nichţ cloudové aplikace běţí. Můţe 

nastat situace, kdy dojde k výpadku a uţivatel je odkázán pouze na rychlé vyřešení 

situace správcem sítě. Na závěr této části bych ještě uvedl, ţe vzdálená správa dat 

rozhodně není výsadou roku 2011 – pokusy o její zavedení zde byly jiţ dříve, ale nikdy 

v takto masovém měřítku. (10) 

 

Google Chrome OS 

Jednou ze společností, nejvíce se zasazující o zavedení cloudových řešení do běţného 

ţivota, je internetový kolos Google. Jeho volně přístupná webová sada aplikací Google 

Docs si své uţivatele jiţ získala. V relativně nedávné době se však začalo hovořit 

o něčem, co zde doposud nebylo. 

Ono tajemství byla konverze prohlíţeče Google Chrome na cloudový operační systém, 

Google Chrome OS. Aby nezůstalo jenom u slov, byl zhotoven první prototyp 

přenosného počítače, notebook Cr-48, fungující na tomto systému. Finálním konceptem 

by měl být produkt umoţňující práci i v offline reţimu a ve chvíli opětovného připojení 

k síti bude offline obsah synchronizován se serverem. Tento OS je nicméně pořád 

v rámci testovacího cyklu, a zda se jeho nasazení dočkáme ve výhledu několika měsíců 

či let, popřípadě vůbec, to se dozvíme aţ v budoucnu. (14) 
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2.4 Technologie vyuţívané pro tvorbu internetových stránek 

Technologií, umoţňujících dosáhnout webmasterovi
12

 poţadovaného výsledku, je 

značné mnoţství. Internet je dynamické médium, a tak se technologie, na nichţ jsou 

postaveny jeho základy, rychle a neustále vyvíjejí. Za všechny mohu vyjmenovat např. 

HTML, XHTML, CSS, PHP a JavaScript. Nesmím zapomenout ani na vyloţeně 

multimediální elementy spadající do tvorby internetových stránek, mezi které patří 

například technologie Flash od firmy Adobe a Silverlight redmondského Microsoftu. 

Mnozí tvůrci webů se na nich snaţí vytvořit i základní layout
13

 stránek, nicméně pokud 

počítač čtenáře touto technologií nedisponuje a tvůrce nemyslel na alternativní přístup 

na stránky, tak je jejich zobrazení v reálném čase nemoţné. Protoţe samotný výčet 

zkratek uvedený v tomto odstavci není příliš sdílný, následovat budou podkapitoly 

vysvětlující jednotlivé pojmy. 

 

2.4.1 HTML 

Jedná se o zkratku anglického slovního spojení HyperText Markup Language, po 

přeloţení hypertextový značkovací jazyk. Co si pod tímto pojmem představit? 

Podívejme se na věc od základů. Všechny internetové stránky jsou ukládány v podobě 

tzv. zdrojového kódu. Jedná se o kód, který běţný uţivatel nevidí a jde pouze o souhrn 

holého textu a značek, který si internetový prohlíţeč před zobrazením kaţdé stránky 

musí přeloţit. Kdokoli si ho však můţe prohlédnout, tato moţnost je běţně dostupná - 

buď v integrovaném editoru prohlíţeče či v jakémkoli textovém editoru, za operační 

systém Windows od společnosti Microsoft lze zmínit kupříkladu obyčejný Poznámkový 

blok. Po otevření kódu v textovém editoru se laikovi naskytne pohled na směs závorek, 

symbolů a textu – právě o tom je HTML jazyk. Osoby v problematice zasvěcené se v ní 

ale zcela bez problému orientují; jedná se o jazyk jako kaţdý jiný, má svá pravidla 

a zásady.  

                                                 
12

 Za webmastera označujeme osobu zodpovědnou za správu internetových stránek. 

13
 Layout, z angličtiny přeloţeno jako nákres, plán. Jedná se tedy o předběţné rozvrţení výsledného 

projektu. 
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Abych demonstroval základní strukturu zdrojového kódu webových stránek 

vytvořených pomocí HTML jazyka, vytvořil jsem ilustrační obrázek 2. Důleţitou věcí, 

jeţ obrázek zobrazuje, jsou příkazy v hranatých závorkách, tzv. tagy. V případě 

párových příkazů se význam tagu projeví pouze na části textu umístěné mezi nimi, 

existují ovšem i nepárové tagy, těmi lze ovládat například zalomení řádku. Jednotlivé 

tagy do sebe jdou zanořovat a tvořit tak více hierarchické zdrojové kódy. 

 

Obrázek 2: Základní struktura HTML kódu.  

Zdroj: (4) 

 

2.4.2 XHTML 

Písmeno X ve zkratce XHTML značí slovo extensible, neboli rozšiřitelný. 

„Čím se tedy liší XHTML od svého blízkého společníka, kterým je HTML? Nejvýraznější 

rozdíl mezi oběma značkovacími jazyky je v jejich syntaxi, XHTML například vyžaduje 

ukončit všechny prvky.“ 
14

 

Jako příklad dalšího rozdílu lze zmínit: 

 Veškeré hodnoty atributů musí být uzavřeny do uvozovek. 

 Nepárové tagy se musí psát s mezerou a symbolem / na konci, např. <br />. 

 Všechny prvky a jejich jména musí být definovány malými písmeny. (5) 

                                                 
14

 WEINMANOVÁ, L. Velká kniha webdesignu. 2004, s. 164. 
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2.4.3 CSS 

Tato zkratka skrývá slovní spojení Cascading Style Sheets, coţ se dá přeloţit do češtiny 

jako Kaskádové styly. Jejich primárním přínosem je skutečnost, ţe umoţňují oddělit 

vizuální a obsahovou část stránek. S jejich pomocí lze umístit objekt s přesností pixelu
15

 

kamkoli na zobrazovací plochu. Mezi další důleţité výhody CSS patří: 

 S jejich pomocí můţeme měnit elementy napříč celého webu na jediném místě. 

 Větší podpora formátování neţ pomocí HTML. 

 V budoucnosti jistotu stejného zobrazení ve všech prohlíţečích. (3) 

 

Poslední bod ve výčtu v sobě nese jedno negativum kaskádových stylů a tím bývala 

různá podpora jednotlivých prohlíţečů – situace se ale v průběhu času zlepšila 

a aktuální verzi CSS 2.1 jiţ berou tvůrci nejpouţívanějších prohlíţečů na vědomí 

mnohem bedlivěji neţ revize předchozí. 

 

Obrázek 3: Ukázka části CSS kódu.  

Zdroj: vlastní 

                                                 
15

 Pixel je jednotka plochy rastrového obrazu, např. bod svítící na monitoru jednou konkrétní barvou – 

skupina pixelů tvoří obraz. 
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V případě, ţe autor stránek pouţije kaskádové styly, je potřeba dát tuto skutečnost 

prohlíţeči najevo. Můţe tak učinit hned několika způsoby – za nejefektivnější však 

povaţuji zápis celého stylopisu do externího souboru, na který budeme posléze 

odkazovat z hlaviček patřičných souborů, coţ se udělá následujícím tagem: 

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">.    

 

2.4.4 PHP 

„V jazyce, který nemá všechny funkce, se ve skutečnosti programuje lépe než 

v některých jiných jazycích, jež už všechny funkce mají.“ 
16

 

- Dennis M. Ritchie 

Zkratka PHP značí v překladu Hypertextový preprocesor. Tento skriptovací jazyk 

umoţňuje tvorbu dynamických webových stránek. Nejčastěji se jeho zdrojový kód 

vkládá přímo do HTML kódu, oddělen adekvátním párovým tagem <?php a ?>. Tento 

jazyk můţeme označit za „hybridní“, neboť se jeho autoři ohledně jazykové syntaxe 

částečně inspirovali u jazyků C a Java, z jejichţ léty ověřených vlastností těţí.  

 

Obrázek 4: Vypsání textového řetězce pomocí PHP skriptu. 

Zdroj: (2) 

                                                 
16

 GUTMANS, A., BAKKEN, S. S., RETHANS, D. Mistrovství v PHP 5. 2005, s. 45. 
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Chce-li webmaster tento jazyk pouţít, je potřeba podpory na straně serveru – právě na 

něm se totiţ skripty provádějí a aţ jejich výsledky jsou transportovány zpět k uţivateli. 

Do dnešní doby se tento původně funkčně dosti strohý skriptovací jazyk transformoval 

do objektově orientované podoby s číslem verze 5 a pouţívá se na více neţ jedné třetině 

webů. (2) 

 

2.4.5 JavaScript 

Jako druhého zástupce technologií umoţňujících tvorbu dynamického webového 

obsahu uvádím JavasScript. Z názvu by laik mohl usoudit, ţe se jedná o technologii 

odvozenou od programovacího jazyku Java – není tomu tak. Moţnosti JavaScriptu jsou 

značně omezené a je vyloučeno s ním naprogramovat komplexní aplikaci jako v Javě.  

JavaScriptový kód je moţné umístit, stejně jako v případě CSS či PHP, do externího 

souboru a odvolávat se na něj. Na rozdíl od PHP se ale celá akce provádí na straně 

klienta – z jednoho úhlu pohledu lze vyvodit pozitivum v podobě minimálního vytíţení 

serveru, na druhou stranu je tím potvrzen fakt, ţe jsou jeho moţnosti velmi omezené – 

práce s cookies
17

 mu nečiní problém, ale pro manipulaci se soubory se vyuţít nedá.  

Problémem pro tvůrce webu uvaţujícím o sluţbách JavaScriptu, například pro 

vysunování zanořených poloţek menu, je skutečnost, ţe jeho funkčnost můţe být na 

straně klienta deaktivována. I na to ale tvůrci technologie mysleli a pomocí tagů 

<NOSCRIPT> a </NOSCRIPT> lze uţivatelům, neoplývajícím v danou chvíli 

podporou této technologie na jejich zařízeních, zobrazit informaci o dané situaci. Ideální 

samozřejmě je, kdyţ potenciální zákazník nemusí řešit technické nedostatky stránek 

podobného rázu, a proto by měl brát autor při budování webu na vědomí, ţe konstrukce 

a funkčnost stránek by měla být stoprocentní za všech okolností. (18) 

                                                 
17

 Pojem cookies, česky sušenky, představuje data ze serveru uloţená na uţivatelově počítači. Při 

následující návštěvě jsou poslána zpět na server a patřičně vyuţita. Např. usnadňují vyplňování 

formulářů, do nichţ byly informace v minulosti jiţ vloţeny. 
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2.4.6 Proprietární technologie 

Při budování multimediálního webu se nemusí designér spoléhat pouze na 

standardizované technologie, jakými jsou HTML a CSS. Jako zástupce dnes 

nejvyuţívanějších uzavřených prvků, na nichţ se dá vybudovat multimediální obsah, 

bych uvedl v první řadě Flash od firmy Adobe, kterému se snaţí konkurovat Microsoft 

se svým Silverlightem. Nicméně W3C
18

 usiluje o to, aby byly všechny proprietární
19

 

technologie v budoucnosti nahrazeny novým HTML 5. 

Stabilní verze Flashe se označuje jiţ číslicí 10 a ovládá drtivý podíl na poli on-line her, 

je motorem pohánějícím videoportál YouTube a nachází se v podobě plug-inu na 

většině dnešních počítačů. Silverlight od Microsoftu byl představen teprve v roce 2007, 

nicméně díky svojí distribuci prostřednictvím Windows Update na systémech Windows 

se do zařízení – a posléze i do podvědomí uţivatelů díky spatření nové technologie na 

webu – dostává relativně rychle. Pro obě technologie však platí, ţe pro jejich 

spolehlivou funkčnost je nezbytné, aby měl uţivatel nainstalován patřičný plug-in
20

. 

Ten je nutno pro vyvarování se bezpečnostních hrozeb pravidelně aktualizovat – 

prohlíţeč Google Chrome proto přes automaticky spouštěnou sluţbu kontroluje 

dostupnost nových verzí prohlíţeče a vydá-li Adobe novou verzi plug-inu, je zahrnuta 

do následující verze prohlíţeče. (9) 

 

2.5 Optimalizace internetových stránek 

Co to znamená optimalizace webových stránek? Slovo optimalizace je odvozeno od 

slova optimální, nejvhodnější. Tento pojem tedy v první řadě zahrnuje soubor metod, 

které pomáhají vyzdvihnout kvalitu stránek vůči konkurenci, přičemţ nejvyššího efektu 

lze dosáhnout přihlédnutím k co největšímu počtu z nich.  

                                                 
18

 W3C, zkratka World Wide Web Consortium, označuje mezinárodní sdruţení vyvíjející webové 

standardy. 

19
 Software, ke kterému nejsou volně přístupné zdrojové kódy. 

20
 Plug-in, neboli zásuvný modul. Rozšiřuje standardní moţnosti prohlíţečů o nové funkce. 
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Druhá varianta výkladu formuluje optimalizaci jako činnost snaţící se v co největší 

míře kalkulovat s rozličnými faktory na straně uţivatele, např. rozličnou velikostí 

zobrazovací plochy či odlišným zobrazením v různých prohlíţečích.   

Vybrané metody optimalizace jsou popsány v následujících podkapitolách. 

 

2.5.1 SEO 

Pojem SEO
21

 s kvalitou web stránek úzce souvisí. Jedná se o soubor technik 

zajišťujících vyšší postavení při zobrazení výsledků internetových vyhledávačů – 

uţivatelé se ve většině případů na stránky na niţších pozicích neproklikávají, viz 

obrázek 5; mělo by být tedy snahou kaţdého správce webu, aby se jeho stránka 

vyskytovala ve vyhledávačích na předních pozicích.  

„Zatímco optimalizací on-page ovlivňujete, jak vaše stránky webové prohlížeče vidí, 

off-page optimalizací můžete ovlivnit to, co si o vašich stránkách budou myslet.“ 
22

 

Pro vyšší umístění existuje několik technik, v první řadě tzv. on-page faktory, které 

mají souvislost s obsahem zdrojového kódu a skutečností, ţe náš web píše o daném 

tématu. Jedná se například o hustotu klíčových slov, správné uţití tagu <title> 

a validní aplikace víceúrovňových nadpisů h1 – h6. (4) 

Mezi off-page faktory patří činnosti, které se netýkají editace zdrojového kódu 

konkrétní stránky; především jde o linkbuilding – budování odkazů směřujících na náš 

web. To se dá zajistit buď aktivně, tzn. ţádostí o výměnu linků či nákup zpětných 

odkazů s podporou finančních prostředků, či pasivně, kdy naše stránky uţivatelé sami 

odkazují z důvodu kvalitního obsahu. Jako dalšího zástupce těchto faktorů bych zařadil 

i registraci domény do internetových katalogů. (4) 

Mezi výhody této optimalizace řadíme skutečnost, ţe na náš web můţe přivést za 

relativně nízké náklady značné mnoţství čtenářů, na druhou stranu je zde nevýhoda 

                                                 
21

 SEO je zkratka Search Engine Optimization neboli optimalizace pro vyhledávače. 

22
 KUBÍČEK, M. – LINHART, J. 333 tipů a triků pro SEO: Sbírka nejlepších technik optimalizace webů 

pro vyhledávače. 2010, s. 49. 



29 

 

v podobě neustálých úprav algoritmů internetových vyhledávačů – SEO faktory je nutné 

pro dosaţení nejlepších výsledků a udrţení vysoké pozice v průběhu času aktualizovat. 

 

Obrázek 5: Nejčastěji volené pozice odkazů, nabízených vyhledávačem pro konkrétní dotaz. 

Zdroj: http://www.chciwww.cz/img/klikatelnost.gif 

 

2.5.2 SEM 

Dalším pojmem, jehoţ název je zkracován do názvu o 3 písmenech, je SEM
23

. Jedná se 

o placenou techniku, pomocí které se majitel snaţí zvýšit návštěvnost své elektronické 

prezentace a dosáhnout stavu, kdy se z potenciálního zákazníka stává skutečný klient. 

V případě elektronického obchodování lze SEM uplatnit velmi dobře, neboť zákazníka, 

hledajícího určitý výrobek skrz vyhledávač, můţe oslovit reklama umístěná na předních 

pozicích, jeţ si majitel zaplatil. Vyzdvihnout bych chtěl dnes nejpouţívanější formu 

SEM propagace – PPC
24

. 

Pay Per Click je reklama, kdy si inzerent předplatí počet návštěvníků, které chce na své 

stránky přilákat. Neplatí se za časový interval zobrazení reklamy, ale za počet prokliků, 

coţ je pro inzerenta jednoznačně výhodnější neţ počet zobrazení. Dalším pozitivem je 

                                                 
23

 SEM je zkratka Search Engine Marketing neboli marketing ve vyhledávačích. 

24
 PPC znamená Pay Per Click, čili platbu za proklik. 
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fungování na principu klíčových slov – zobrazuje se tedy pouze potenciálně vhodným 

návštěvníkům. Nevýhodou je, ţe rostoucí konkurence zvyšuje cenu za proklik. V České 

republice je nejpouţívanějším PPC nástrojem Sklik, patřící pod vyhledávač Seznam, 

světové číslo jedna je však nástroj firmy Google – Adwords. (15) 

Pro zajímavost přikládám ve formě obrázku 6 první internetový banner. Nyní existuje 

celá řada formátů graficky ucelenější bannerové reklamy, které se svojí původní 

předlohou sdílejí jen rozměry a smysl; pro ilustraci tato názorná ukázka v její historické 

podobě bohatě postačí. 

 

Obrázek 6: První internetový banner. 

 Zdroj: http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2003/xpijak2003_banner.gif 

 

2.5.3 Internetové prohlíţeče 

Na poli internetových prohlíţečů se od doby prohlíţeče Mosaic hodně změnilo. 

Prohlíţeč se stal centrálním místem, odkud je moţné provádět v podstatě všechny 

činnosti, kvůli kterým počítač zapínáme – umoţňuje nám spravovat pracovní 

dokumenty, sledovat televizi, poslouchat rádio, komunikovat s okolím i hrát hry.  

Počet prohlíţečů, ze kterých můţe návštěvník přijít na naše stránky, se značně navýšil 

a je třeba dbát na to, aby se stránky zobrazily pokud moţno ve všech stejně. Můţeme je 

sice optimalizovat pro jeden konkrétní prohlíţeč a ostatním návštěvníkům doporučit 

jeho staţení, ale tento přístup návštěvníka odradí a čas, který by strávil stahováním 

nového prohlíţeče, raději vyplní porozhlédnutím se u konkurence, která si svých 

potenciálních zákazníků cení natolik, ţe investovala čas a kapitál do optimalizace pro 

větší mnoţství prohlíţečů. S jakými prohlíţeči je dnes vhodné počítat, zobrazuje 

obrázek 7. 
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Obrázek 7: Podíl jednotlivých prohlíţečů v celosvětovém měřítku, duben 2010 - duben 2011. 

Zdroj: (19) 

Z obrázku je patrné, ţe celosvětově se nejvíce pouţívají verze Microsoft Internet 

Exploreru. Druhý v pořadí je Firefox od Mozilly, následován Google Chrome. Podíl 

ostatních prohlíţečů je niţší neţ 5%. V praxi se musí brát ohled i na to, ţe například 

stránky pro technicky zaměřené jedince budou s největší pravděpodobností 

navštěvovány skrz nejnovější verze prohlíţečů od rozličných tvůrců, zatímco stránky 

navštěvované uţivateli, kterým stačí předinstalovaný prohlíţeč a aktualizace softwaru 

u nich není na pořádku dne, nikoli. Odlišnosti mohou nastat i na regionální úrovni, 

příkladem poslouţí počátek roku 2011, kdy open-source projekt Firefox společnosti 

Mozilla získal v evropském měřítku největší podíl ze všech prohlíţečů. (6)  

V souvislosti s prohlíţeči nelze opomenout tzv. „ballot screen“ kauzu, kterou vyvolala 

firma Opera Software. Výsledkem bylo nařízení Evropské unie, která společnosti 

Microsoft nařídila, aby operační systém Windows dal uţivateli najevo existenci 

i dalších prohlíţečů neţ jen předinstalovaného Internet Exploreru. 
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2.5.4 Rozlišení zobrazovacích zařízení 

Myslet si, ţe se stránky zobrazí totoţně na všech zařízeních, kterými jsou prohlíţena, by 

byla chyba. Tvorba stránek zkrátka nefunguje tak, ţe si ve WYSIWYG
25

 editoru 

zhotovíme stránky, vystavíme je na internet a všichni návštěvníci je uvidí totoţně. 

Kromě návštěvnosti z rozličných prohlíţečů je potřeba se vypořádat s tím, ţe ne všichni 

uţivatelé hledí do monitoru s úhlopříčkou 24" - jejich plocha vyhrazená pro 

vykreslování stránek můţe být znatelně niţší. 

Tabulka 1: Změna podílu jednotlivých rozlišení zobrazovacích zařízení v letech 2000 – 2011.  

Zdroj: (20) 

 

Tabulka 1 znázorňuje, ţe v lednu roku 2011 prohlíţelo přibliţně 98,9 % návštěvníků 

internetu stránky v rozlišení 1024*768 a vyšších - proto bych v současnosti doporučil 

optimalizaci všech webů právě pro tyto rozměry, samozřejmě s přihlédnutím k moţnosti 

pohodlného prohlíţení v případě zobrazení posunovacích lišt prohlíţečem. 

 

2.5.5 Rychlost internetového připojení 

Protoţe se dnešní propustnosti datových linek čítají na násobky dřívějšího připojení přes 

modem a telefonní linku, není nezbytně nutné optimalizovat velikost kaţdého obrázku 

tak, jak tomu bylo v minulosti. Kapacita sítě je ve většině případů dostatečná, přesto 

zejména návštěvníci uţívající mobilní zařízení zavítají raději na web optimalizovaný, 

                                                 
25

 WYSIWYG je zkratka anglického What You See Is What You Get. Přeloţeno do češtiny co vidíš, to 

dostaneš. Není potřeba znalost technologií, vše se dá udělat přes GUI aplikace. 
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s fotografiemi uloţenými v kompresním formátu JPEG, neţ v prvotřídní kvalitě 

vykoupenou strastiplným čekáním na načtení kaţdého obrázku. (5) 

Autor stránek by měl myslet i na to, zda je pravděpodobné, ţe by o jejich obsah měli 

zájem i čtenáři zobrazující stránky například na displeji svého smartphonu – pokud ano 

a má o jejich návštěvy zájem, měl by podle toho přizpůsobit grafické prvky, případně 

vypracovat alternativní verzi webu – čistě textovou, která se při detekci mobilního 

browseru čtenáři nabídne.  

Brzdícím elementem při načítání stránek nemusí být pouze obrázky. Při zobrazení 

zdrojového kódu mnoha stránek je evidentní, ţe jsou tvořeny tabulkovým layoutem. Ty 

však byly zavedeny pro vytváření jednoduchých tabulek, nikoli pro komplexní design 

stránek. Jestliţe se do takového kódu zanese ještě nekorektně zpracovaný JavaScript, 

tak se uţivateli s pomalejším připojením k internetu obsah stránek pravděpodobně nikdy 

neobrazí – doba čekání na vykreslení obsahu bude neúměrná a po informacích se 

poohlédne jinde. (1)  
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
 

3.1 Základní informace o VNP, s.r.o. 

Pod zkratkou VNP, která tvoří obchodní jméno společnosti, se nachází slovní spojení 

Výroba nástrojů a přípravků. Firma se pohybuje v odvětví kovodělného průmyslu, 

přičemţ do firemního portfolia patří tvorba a zpracování nástrojů a přípravků, ale i 

výroba měřidel a částí forem. Mezi činnosti spadající do předmětu podnikání je nutno 

zmínit i moţné úpravy zákazníkem dodaných produktů, jako například frézování, vrtání, 

kalení, zušlechťování a soustruţení. 

Původním sídlem firmy VNP, s.r.o. byly pronajaté prostory podniku TRW-DAS Dačice, 

od kterého byla odkoupena také část pracovních nástrojů a určitý podíl rozpracované 

výroby. Nyní se však firemní zázemí nalézá v nově zrekonstruovaném areálu, 

lokalizovaném o necelý 1 km východněji; konkrétně v jihovýchodním cípu Jihočeského 

kraje mezi vesnicí Bílkov a městem Dačice.  

 

Obrázek 8: Sídlo společnosti VNP, s.r.o. zobrazené na mapě České republiky. 

Zdroj: http://www.polep.cz/obr/mapa.jpg 

Počátky fungování firmy jsou úzce spjaty s jiţ zmíněnou firmou TRW-DAS Dačice. 

Postupem času se podnik osamostatnil a nyní je povaţován v oblasti za stálou a 

konkurenceschopnou firmu. Vztahy s TRW-DAS Dačice jsou i nadále na velmi dobré 

úrovni a jejich spolupráce je na denním pořádku. Firma si za svoji dobu existence našla 

stálou klientelu, spolupracuje jak s tuzemskými firmami (viz TRW-DAS Dačice, 

popřípadě Bosch, s.r.o. Jihlava), tak se zahraničními společnostmi (např. rakouské firmy 

KTW Austria a Waidhofen a. d. Thaya). 
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V oblasti Dačického mikroregionu není VNP, s.r.o. jedinou firmou, která svým 

zaměřením spadá do odvětví strojírenství. Konkurence v celostátním měřítku je veliká, 

z vyloţeně lokálních konkurentů mohu uvést VSP-KOVO, s.r.o. podnikatele Ing. 

Slavomíra Denka, jehoţ firma se zabývá automatizací a výrobou jednoúčelových strojů 

pro automobilový a strojírenský průmysl. 

 

3.2 Firemní SWOT analýza 

Jako výstup svého působení ve firmě jsem se pokusil sestavit firemní SWOT analýzu, 

která obsahuje 4 standardní skupiny – silné stránky, slabé stránky, příleţitosti a hrozby. 

Následující řádky budou patřit výčtu faktorů, které jsem do jednotlivých skupin po zralé 

úvaze zařadil. 

Silné stránky 

 stabilní tuzemští i zahraniční partneři 

 moderní technické vybavení 

 drţitel certifikátu jakosti ISO 9001:2008 

 zaškolený a spolehlivý personál s kvalitním vedením v čele 

 schopnost obstát v době ekonomické krize bez nutnosti propouštění zaměstnanců 

 

Slabé stránky 

 strohá, nevalidní internetová prezentace 

 

Příleţitosti 

 čerpání z fondů Evropské unie díky plnění ekologických norem 

 nákup nových strojů s cílem rozšířit produkci 

 dát o sobě najevo na internetu vybudovováním adekvátní internetové prezentace 

 

Hrozby 

 náskok konkurence ve chvíli, kdy vyvine modernější výrobní postup 

 nemoţnost dostát svým závazkům v případě neočekávané poruchy více strojních 

zařízení v krátkém časovém horizontu 

 nedostatek zakázek z důvodu ekonomické krize 
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Při pohledu na SWOT analýzu, konkrétně na slabé stránky firmy, je patrné, ţe během 

období, kdy jsem mohl poznávat interní prostředí firmy, jsem nenarazil na mnoho 

faktorů, které bych mohl do této kolonky zařadit a ten, který se mi nakonec podařilo 

zařadit, by tam dle mého názoru být vůbec nemusel. 

 

3.3 Původní internetové stránky 

Firma VNP, s.r.o. svoji internetovou prezentaci jiţ několik let vlastní, ale při bliţším 

prozkoumání se jeví z více hledisek jako nedostatečná, viz obrázek 9. Jestliţe budu 

vycházat z faktu, ţe zákazníka zajímá především obsah stránek, nemohu si nevšimnout, 

ţe stránky slouţí spíše jako souhrn různých forem kontaktu na vedení společnosti. Je 

samozřejmě pozitivní, ţe potenciální zákazník má moţnost si do firmy například 

zatelefonovat pro další informace, ale proč by tuto úlohu alespoň částečně nemohla 

převzít na svá bedra internetová prezentace, kdyţ by to měla být její primární úloha. 

 

Obrázek 9: Původní internetová prezentace firmy VNP, s. r. o. 

Zdroj: http://www.vnp-dacice.cz 
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Při analýze současného webu jsem narazil na nedostatky z grafického i obsahového 

hlediska – a to i v úplně základních bodech. Po konzultaci s vedením společnosti jsme 

dospěli k jednoznačnému závěru, ţe by firmě prospělo, kdyby odstranila tento bod ze 

skupiny slabých stránek vyplývajících z firemní SWOT analýzy. 

Mezi hlavní nedostatky, na které jsem při zkoumání stránek narazil, řadím:  

 Layout stránky tvořen pomocí tabulek. 

 CSS technologie pouţívaná průřezově v dokumentu – pro kaţdý formátovaný 

element zvlášť. 

 Zdrojový kód nevyhovuje standardům, validátor hlásí 25 chyb a 3 varování. 

 Z grafického hlediska nepůsobí prezentace uceleně. 

 Logo v hlavičce není, i přes graficky příjemné ztvárnění, pouţito jako odkaz na 

úvodní stránku. 

 Vertikální menu je zvýrazněno pouze odráţkami, splývá s okolím. 

 Černé nadpisy jsou podbarvené sytě červenou barvou. 

 Nepouţívání tagů pro nadpisy h1, h2, h3… 

 Pouţití 3 různých pozadí na kaţdé stránce můţe být pro návštěvníka matoucí. 

 Obsahové nedostatky, postrádání informací, o které zákazník můţe mít zájem. 

 Gramatické nedostatky a neaktuálnost dat v anglické a německé jazykové mutaci 

stránek. 

 

Tolik k výčtu těch nejzákladnějším prohřešků. Osoba spravující v minulosti prezentaci 

jednala pravděpodobně v dobré víře, ten nejzákladnější účel  - být na internetu - stránky 

skutečně plní, ale při zpětném pohledu na výsledek analýzy je evidentní, ţe oplývala 

pouze základními znalostmi HTML jazyka. Pojmy jako pouţitelnost, přístupnost, SEO 

techniky a současné trendy při budování webu jí byly patrně cizí. 
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3.4 Konkurenční internetové stránky 

V kapitole 3.1 je jeden odstavec textu věnován konkurenci. Zmínka je pak především 

o firmě VSP-KOVO, s.r.o., která je pro firmu VNP, s.r.o. pravděpodobně nejbliţší 

konkurent jak svým zaměřením a sluţbami pro potenciálního zákazníka, tak lokalitou, 

ve které působí. Proto jsem se rozhodl analyzovat i její stránky, abych věděl, na jaké 

úrovni má internetovou prezentaci. 

Díky znalosti obchodního jména a informaci, ţe konkurence své stránky také má, nebyl 

problém skrze internetové vyhledávače dopátrat se k firemním stránkám - na dotaz 

„VSP KOVO“ mi vyhledávací algoritmus Google našel přesně to, co jsem potřeboval. 

Protoţe bude tato práce veřejně přístupná, nemůţu si dovolit uvést coby firmou 

pověřená osoba zodpovědná za internetovou formu propagace výčet nedostatků 

konkurence. Z nich posléze částečně vycházím a jejich zveřejněním bych dal do oběhu 

laciný návod na nápravu. Z tohoto důvodu uvedu jen několik obecných bodů, v kterých 

má prezentace firmy VSP-KOVO, s.r.o. rezervy: 

 Úvodní stránka prezentace funguje jako rozcestník na další 2 samostatné 

prezentace – potenciální zákazník nemá čas ani náladu řešit, který odkaz ho 

dovede k informacím, jeţ hledá. 

 Ihned jsem si všiml, ţe linky v rozcestníku nesouhlasí a ţe jeden z nich vede na 

neexistující stánku, kam by si firma neměla dovolit směrovat své návštěvníky. 

 Za předpokladu, ţe budu věřit copyrightu stránek, lze stránky označit za 

neaktuální – poslední zásah by tím pádem byl učiněn v roce 2005. 

 Úvodní stránka obsahuje dle validátoru 10 chyb a 5 varování. 

 Firma se chlubí vlastnictvím certifikátu jakosti dle ISO 9001:2001, který si můţe 

zákazník prohlédnout – pozornějšímu čtenáři neujde skutečnost, ţe vystavený 

certifikát jiţ pozbyl platnosti před necelými 3 roky. 

 Nedostatky vidím i v optimalizaci pro internetové vyhledávače. 
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3.5 Poţadavky vedení firmy na nový web 

Poţadavky vedení společnosti kladené na nový web byly konzultovány na společném 

sezení, kde se zástupce firmy seznámil s analýzou aktuálního stavu stránek tak, jak jsem 

ho vylíčil výše. Nezastíral, ţe si byl vědom jistých nedostatků, ale nepopíral, ţe se 

s některými skutečnostmi setkává poprvé. Mezi základní body, které jsem si při 

pohovoru poznamenal, patří: 

 Zhotovení nového grafického designu. 

 Návrh struktury webu, jeho menu a prostoru pro budoucí textový obsah. 

 Zajištění přehlednosti jednotlivých sekcí a čtivosti textových pasáţí. 

 Dodrţení webových standardů u pouţitých technologií. 

 Zaměřit se na optimalizaci. 

 Vyvarovat se chyb, kterých se dopustila osoba spravující původní web a které 

jsou uvedeny v kapitole 3.3. 
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4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 
 

V této kapitole se nachází mé konkrétní přínosy, kterých jsem během psaní této 

bakalářské práce dosáhl. Od samých počátků, kdy jsem se rozhodoval, zda firmě 

doporučit obstarání vhodnější domény, přes tvorbu designu a zdrojových kódů aţ po 

závěrečná doporučení majiteli stránek.  

Při návrhu vycházím z kapitoly 2, obsahující teoretické poznatky, ve které jsem shrnul 

základní stavební kameny aktuálně pouţívaných technologií. Dále z kapitoly 3, kde 

jsem se na základě vypracování zprávy o aktuální podobě stránek firmy a její 

konkurence seznámil se současnou situací; v neposlední řadě mi při rekonstrukci webu 

velmi pomohly zkušenosti, jichţ jsem nabyl za celou dobu, po kterou se o tento obor 

zajímám. 

 

4.1 Pouţitý software 

Všechny grafické návrhy jsem vytvořil v programu GIMP, coţ je volně dostupný editor 

pro tvorbu rastrové grafiky. Ve školních laboratořích mi více vyhovoval software 

Adobe Photoshop, jehoţ rozhraní jsem si osvojil rychleji – řešení v podobě několika 

samostatných oken v případě GIMPu se mi zdálo méně praktické a jejich sjednocení 

aktuální verze neumoţňovala. Protoţe jsem se ale při tvorbě stránek zavázal k podmínce 

pouţití volně dostupných prostředků, povaţuji tento kosmetický nedostatek za nízkou 

daň v porovnání s finanční částkou, kterou bych musel investovat do licence plné verze 

softwaru Adobe Photoshop CS5. Ve výsledku pro mě bylo důleţité, ţe software GIMP 

umoţňuje kreslit ve vrstvách a ţe jeho vyuţitím nenavýším náklady na tvorbu nové 

prezentace. 

Druhým softwarem, v jehoţ prostředí jsem při tvorbě stránek strávil rovněţ mnoho 

hodin práce, je PSPad editor. Jedná se o volně šiřitelný produkt s řadou funkcí výrazně 

zpříjemňujících práci. Nejvíce si cením moţnosti práce s více otevřenými dokumenty 

současně, doplňování částečně napsaných tagů a především pak zvýraznění syntaxe 

napsaného kódu, coţ se znatelně projeví na jeho přehlednosti. 



41 

 

Samozřejmostí je poté průběţné testování vzhledu a funkčnosti v jednotlivých 

prohlíţečích. Jako zástupce prohlíţečů vyuţívajících jádro Gecko jsem stránky testoval 

v aplikaci Firefox 4.0.1 od Mozilly. Ze zástupců jádra Trident jsem zvolil prohlíţeče 

Maxthon 3 a Internet Explorer 7, 8 a 9. Funkčnost na jádře Webkit byla testována v 

prohlíţečích Safari 5 a Google Chrome 11. Poslední testované jádro, Presto, bylo 

podrobeno testování v prohlíţeči Opera 11.11. 

S předchozím odstavcem souvisí vyuţití rozšíření Firebug pro Firefox, který práci 

webdesignéra dokáţe výrazně zefektivnit. V prohlíţeči Internet Explorer 9 jsem 

vyuţíval nástroj Developer Tools, který je interní součástí prohlíţeče a zpřístupní se po 

stisknutí klávesy F12. 

Protoţe na stránkách najde vyuţití technologie PHP, bylo třeba vyřešit, jakým 

způsobem budu testovat korektní zobrazování, neboť skripty tohoto jazyka se 

neprovádějí lokálně, nýbrţ na straně serveru, viz kapitola 2.4.4. V případě dostupnosti 

internetového připojení by bylo moţné přes FTP protokol přemazávat existující obsah 

adresáře tím aktuálním, coţ mi přišlo nepraktické. Řešení jsem nalezl v programu 

EasyPHP 5.3.6.0. Ten je schopen emulovat chování serveru na lokální stanici, 

a umoţní tak provádění PHP skriptů i bez dostupnosti internetového připojení. 

 

4.2 Rozbor domény 

V minulosti, při vyhotovování zcela první firemní prezentace, byla jako doména 

nejvyššího řádu zvolena národní varianta cz, čímţ chce firma dát na první pohled 

najevo oblast svého sídla. Proběhla rovněţ snaha zaregistrovat doménu druhého řádu - 

vnp, nicméně byla jiţ ve vlastnictví jiné osoby. Proto se firma uchýlila k rozhodnutí 

doplnit firemní název o město, v němţ má firma své zázemí, a obě slova rozdělit 

pomlčkou. V současnosti se tedy firemní stránky nacházejí na doméně http://vnp-

dacice.cz. 

Pro klienta je samozřejmě lepší, kdyţ si musí pamatovat jen název firmy, nikoli i její 

sídlo - to platí především pro osoby zahraničních společností, pro které nemusí být 

názvy českých měst snadno zapamatovatelné. Proto jsem se pokusil zjistit, jaká je 

situace dnes, po cca 4 letech od posledního pokusu o registraci favorizované domény. 
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Jednotlivé generické domény mají své správce – protoţe mám coby firmou pověřená 

osoba zájem i nadále o doménu cz, bylo potřeba se obrátit na jejího provozovatele, 

kterým je sdruţení CZ.NIC. Hledání v jejím registru bohuţel nedopadlo tak, jak bych si 

představoval a stránky http://www.vnp.cz/ jsou jiţ přes rok ve vlastnictví právnického 

subjektu. Ten na ní ale stále nemá nahrané soubory se zdrojovými kódy, a proto jsem se 

nenechal odradit a s pomocí informací získaných z obchodního rejstříku firem 

a chvilkového vyhledávání na internetu jsem zjistil telefonní číslo na kontaktní osobu 

společnosti vlastnící poţadovanou doménu. Vzápětí jsem ji kontaktoval a sdělil svůj 

návrh. Bylo mi sděleno, ţe odkup je moţný, za cenu, kterou nemám oprávnění do této 

práce uvést, neboť je věc stále ve fázi řešení – budu tedy mluvit v relativních číslech. 

Ještě před telefonickým rozhovorem jsem si připravil patřičné argumenty, abych se 

pokusil jejich vhodnou interpretací sníţit cenu domény, coţ se dle mého názoru povedlo 

– jestliţe si současný majitel původně představoval částku x tis. Kč, na závěr našeho 

rozhovoru jiţ byla řeč jen o 75 % částky původní. 

Veškeré informace týkající se této záleţitosti byly předány vedení společnosti. Původně 

o koupi domény nebyla řeč, byla to má vlastní iniciativa - přesto finálně vyjednaná 

částka, o 25 % niţší neţ původní, firmu zaujala. Druhou moţností je počkat necelých 

8 měsíců, zda si firma vlastnictví domény prodlouţí – pokud ne, byla by k mání za 

mnohonásobně niţší cenu neţ v případě odkoupení od stávajícího majitele. Pokud se 

bude nákup nové domény realizovat, doporučil bych na ni převést veškeré soubory 

a z nynější domény zákazníky automaticky přesměrovávat. 

Ačkoli by se mi více líbila výše navrţená doména, tak jsem názoru, ţe je v tomto 

konkrétním případě důleţitější samotný obsah stránek s kvalitní nabídkou, neţ okamţitá 

potřeba investovat finanční prostředky do nákupu nové domény. 

 

4.3 Layout stránek 

Rozloţení prvků původních stránek mi přišlo přinejmenším trošku chaotické. Hlavička 

s logem, dva postranní informační panely svírající mezi sebou hlavní obsah. Patička 

zcela chybí. Po zváţení všech pro i proti jsem dospěl k závěru, ţe nadměrná kreativita 

nemusí být vţdy zárukou nejlepšího řešení a ţe pro stránky seriózní firmy bude 
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vhodnější pouţít něco osvědčeného – něco, co prostě a jednoduše funguje. 

A o funkčnost a intuitivnost mi jde v první řadě. Přílišná iniciativa v podobě například 

netradičně uspořádaného menu by mohla být vykoupena zmatením čtenářů, kteří - 

pokud se nedoklikají ke kýţené informaci během 2, 3 kliknutí myší – stránky 

nemilosrdně opouštějí. Čtenář na stránky nepřichází proto, aby přemýšlel, jak fungují, 

ale aby z nich vyčetl informace, které potřebuje. Věřím, ţe pohodlnost a přehlednost 

obsahu zajistí klasický layout „hlavička – hlavní obsah – patička“, který jsem se rozhodl 

pouţít, viz obrázek 10. 

 

Obrázek 10: Pouţitý layout stránek.  

Zdroj: vlastní 

Celá stránka bude vycentrovaná na střed čtenářova monitoru a lemována nerušivým 

pozadím. Hlavní blok bude mít šířku 990 px, aby bylo zaručeno bezproblémové čtení 

i na monitorech niţšího rozlišení formátu 1024*768, pouţívaného především u starších 

monitorů o velikosti obrazovky 15 palců. Rezerva v podobě 34 px byla zvolena pro 

případné zobrazení vertikálního posuvníku, viz kapitola 2.5.4. Největší část plochy 

rozhraní je vytyčena pro hlavní část stránky s nejdůleţitějšími informacemi, do které 
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bude čtenářův zrak zhlíţet nejčastěji. Druhá největší plocha následuje pro potřeby 

hlavičky obsahující logo, přepínač jazyků a zmínku o certifikátu. Nejmenší plochu 

zabírá patička, zastávající tu nejpodřadnější informační úlohu. 

 

4.4 Menu a jeho poloţky 

Volba vhodného menu vychází z předešlé kapitoly, v níţ bylo uvedeno zamýšlené 

grafické rozhraní. Jeho umístění do vytyčeného prostoru připadá do úvahy pouze 

v horizontální poloze, coţ je oproti původním stránkám změna. 

Původní ztvárnění menu bylo podrobeno lehké kritice jiţ v kapitole 3.3 a nešvar 

v podobě splývání tohoto prvku s okolím jsem se rozhodl napravit. Jde o hlavní 

ovládací prvek, s nímţ bude čtenář manipulovat, a zde jiţ prostor pro kompromisy 

nenacházím – uţivatel zkrátka musí na první pohled identifikovat, jaké informace se 

pod kterou poloţkou nacházejí. Jako součásti menu byly zvoleny následující poloţky: 

 HLAVNÍ STRÁNKA – uvítání zákazníka, základní informace o společnosti 

a formulář umoţňující zaslání zprávy, např. o objednávce. 

 NABÍDKA SLUŢEB – výčet firemního portfolia, produktů a sluţeb. 

 UKÁZKY NAŠICH PRACÍ – galerie realizovaných zakázek. 

 REFERENCE – přehled firem spolupracujících s VNP, s.r.o. 

 KONTAKTUJTE NÁS – uvedení telefonických, e-mailových a dalších údajů, 

s jejichţ pomocí je moţné s firmou navázat dialog. 

 O FIRMĚ – historie firmy od svého vzniku aţ po současnost. 

 

4.5 Grafické ztvárnění stránek 

Ve chvíli, kdy je jiţ definováno rozloţení stránky a jejích jednotlivých prvků, 

především pak součástí menu, je moţno přistoupit k tvorbě konkrétního grafického 

návrhu. Protoţe obdrţené pokyny byly spíše obecnějšího rázu (moderní vzezření, 

ucelenost, přehlednost, odlehčenost, funkčnost aj.), rozhodl jsem se vypracovat návrhy 
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celkem 3, aby mělo vedení firmy moţnost volby z více moţností a nebylo odkázáno na 

pouhé jedno ztvárnění. 

Z praxe jsou známy případy, kdy je výstupem práce mladého designéra 

překombinovaný návrh, v kterém se snaţil uplatnit na malém prostoru veškeré 

poznatky, které vyčetl v knihách a na internetu; tomu jsem se snaţil vyhnout. Obrázek 

o tom, zda se mi to povedlo či ne, podají vyhotovené návrhy uvedené na následujících 

stranách. 

 

4.5.1 Vyhotovené grafické návrhy 

Všechny 3 grafické návrhy stránek vycházejí z výše definovaného základního layoutu, 

ale vyuţívají různé barevné palety. Protoţe je vzezření stránek první věcí, která můţe 

čtenáře odradit či zaujmout, kladl jsem ve všech případech důraz na moderní design, 

jehoţ atraktivitu jsem se snaţil podtrhnout čistotou provedení. Snaţil jsem se, aby 

stránky působily důvěryhodně a aby si návštěvník mohl asociovat jejich kvalitu 

s kvalitními produkty firmy VNP, s.r.o.  

Do míst, kde se předpokládalo vloţení ilustrace, která zatím nebyla firmou dodána, jsem 

umístil tzv. placeholder
26

, který bude ve chvíli dodání finálních obrázků nahrazen. 

Majiteli stránek jsem poskytl seznam několika internetových fotobank, aby se mohl 

rozhodnout, u kterého z nich se ilustrace zakoupí.  

Do grafického návrhu č. 1 se značně promítlo, ţe jsem vyznavačem modrého barevného 

spektra. Ze zkušenosti vím, ţe byť se jedná o chladnou barvu, na mnoho lidí působí 

esteticky pozitivně a rozhodl jsem se toho vyuţít. Základní vyuţití nalezla modrá barva 

hned při výběru vhodného kandidáta pro pozadí celého webu, kde jsem ji nastavil jako 

gradient – od horní části postupně slábne na jasu a přechází do  světlejších odstínů. Od 

tmavšího pozadí jsem si sliboval, ţe opticky vytáhne do popředí zbytek stránek 

a nasměruje zrak čtenáře na to nejdůleţitější – obsah. Ten jsem se rozhodl poloţit na 

barvu nejčistší, bílou – všechny informace jsou tedy tzv. černé na bílém, coţ zaručí 

                                                 
26

 Pojmem placeholder označujeme objekt, který momentálně zastupuje jeho finální podobu. Například 

obrázek, který vyplňuje část plochy návrhu - aby bylo názorně vidět, kde kolem něj bude obtékat text. 
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dokonalou čitelnost všech textů. Další poloţky, jejichţ zvýraznění jsem svěřil odstínu 

modré barvy, jsou logo, hlavní nadpisy a patička. Celý návrh je moţné si prohlédnout 

na obrázku 11. 

 

Obrázek 11: Grafický návrh č. 1 

Zdroj: vlastní 

V pořadí druhý návrh, který jsem zařadil do finálové trojice, jsem tentokrát cílil na 

tmavší barevné varianty.  

Abych oddělil hlavní obsah od okolí, musel jsem pro pozadí zvolit šedou barvu, opět 

s gradientem. Šedá barva sice můţe být pro mnoho lidí neatraktivní, ale v tomto případě 

mi přijde zvolena v souladu se zadáním. Při pohledu na pozadí stránky u tohoto návrhu 

mi totiţ tato barva koresponduje s materiálem, s nímţ firma VNP, s.r.o. pracuje. Pozadí 

hlavní části jsem relativně odváţně zasadil do tmavého odstínu s tím, ţe tentokrát bude 

pro změnu zvolen světlý font. Kromě loga, aktuální poloţky menu a patičky jsem 
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oţivení – v podobě zelené barvy – dodal i ke zmínce o vlastnictví certifikátu systému 

jakosti. Finální verze návrhu je přiloţena v podobě obrázku 12. 

 

Obrázek 12: Grafický návrh č. 2 

Zdroj: vlastní 

Poslední návrh grafického vzezření stránek, jiţ třetí v pořadí, vychází z  barevného 

tématu aktuálních stránek.  

Okolí hlavního obsahu je i v tomto návrhu vyřešeno gradientem šedé barvy imitující 

kov. Červenou barvou jsem zajistil zvýraznění loga, aktuálně otevřené poloţky menu, 

hlavní nadpisy a dolní oblast patičky, pro jejíţ text byla zvolena bílá barva pro dodání 

kontrastu. Všechny texty hlavní části jsou, stejně jako u návrhu č. 1, tmavé a poloţené 

na bílém pozadí pro ideální čitelnost. Podoba třetího návrhu je zachycena na obrázku 

13. 
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Obrázek 13: Grafický návrh č. 3 

Zdroj: vlastní 

 

4.5.2 Volba vítězného návrhu 

Při pohledu na všechny návrhy vyskládané na plochu vedle sebe jsem zjistil, ţe můj 

původní favorit, tedy návrh č. 1, své výhradní postavení ztratil a já si nejsem 100% jist, 

který z návrhů se mi zdá nejlepší. Ten první se mi zdál hezký uţ jen z principu pouţití 

modré barvy a dostatečného kontrastu mezi okolím stránek a hlavním obsahem, na 

tomto se nic nezměnilo. Změna nastala u tmavého návrhu, kde jsem nakonec polevil na 

intenzitě názoru, ţe tmavé pozadí bude působit příliš negativně a pesimisticky a jsem 

rád, ţe jsem ho do výběru zařadil, i přes původní úmysly nečinit tak. Výsadou návrhu 

číslo 3 je zase pouţití firemních barev a estetické sladění jednotlivých prvků. 

Ještě před prezentací návrhů vedení společnosti jsem učinil průzkum, jak na uţivatele 

internetových stránek mé návrhy působí. Protoţe definitivní rozhodnutí musí stejně 
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učinit osoba, která budou stránky patřit, rozhodl jsem se anketu ztvárnit pouze 

v komornějším duchu – 62 respondentů. Po vysvětlení situace a zdůraznění, čím se 

firma zabývá, jsem se dotazoval své blízké rodiny, zaměstnanců firmy VNP, s.r.o. 

i osob, které jsem předtím nikdy v ţivotě neviděl – do průzkumu zasáhli muţi, ţeny i 

děti, pravidelní i občasní uţivatelé internetu, věkové kategorie 18 – 25, 26 – 35, 36 – 50 

i 51 a výše. Kaţdé z osob byly předloţeny mé 3 návrhy, plus aktuální prezentace firmy 

VNP, s.r.o. a zástupce vybraných konkurenčních prezentací. Osoby měly na zváţení 

předloţených prezentací dostatek času a po vyřčení svého názoru jsem provedl s kaţdou 

z nich stručný pohovor, ve kterém jsem se dotazoval, proč se tak rozhodly, jak na ně 

působí ostatní návrhy atd.  

Výsledek dotazníku mě svým způsobem překvapil. Velmi mě potěšilo, ţe plných 95 % 

respondentů preferovalo vyuţití mých návrhů před prezentací aktuální i konkurenční. 

To byla velmi pozitivní zpráva a zadostiučinění za čas strávený s grafickým editorem. 

V čem mi však dotazník nepomohl, bylo dilema, který z návrhů působí na návštěvníka 

nejlépe, protoţe výsledné hodnocení v rámci mé tvorby výrazně nevyzvihuje ani jeden 

ze tří nabízených, viz graf 1. V závěrečném pohovoru se většina respondentů shodla 

v názoru, ţe všechny 3 nabízené varianty působí moderně a esteticky vytříbeně 

a aplikování kterékoli z nich by mělo být pro firemní prezentaci přínosem.  

 

Graf 1:  Výsledky dotazníku týkajícího se nejlepšího grafického návrhu.  

Zdroj: vlastní 
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Jako nejdůleţitější výstup dotazníku bych uvedl fakt, ţe 95 % dotazovaných osob 

upřednostňuje mé návrhy před aktuální verzí stránek a především pak před stránkami 

konkurenčními. Neméně důleţité pro mě bylo, ţe je schválil i vedoucí této bakalářské 

práce, doc. Ing. Miloš Koch, CSc. 

Po předloţení návrhů a výsledků dotazníku vedení společnosti VNP, s.r.o. jsem byl 

ujištěn, ţe aplikovat by šel zcela určitě kaţdý z nich. Největší úspěch ale sklidil grafický 

návrh č. 3, vycházející z firemních barev, byť doporučení drţet se odstínů aktuální 

prezentace nebylo součástí původní dohody.  

Pro zajímavost přikládám ve formě obrázku 14 zobrazení finálně zvoleného návrhu 

v prohlíţeči mobilního zařízení, které jsem měl k dispozici. 

 

Obrázek 14: Zobrazení grafického návrhu na zařízení HTC Desire HD. 

Zdroj: vlastní 

 

4.6 Programování stránek 

Ve chvíli, kdy mám jiţ rozmyšleno, jak budou stránky kompletně vypadat a co by měly 

umět, mohu začít popisovat část týkající se programování. Tu začínám přípravou sloţek 

pro jednotlivé typy dat. 
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4.6.1 Adresářová struktura 

Volba vhodné adresářové struktury, resp. rozhodnutí, kam který prvek ve stromové 

hierarchii umístit, není potřebná jen z důvodu přehlednosti, která správci stránek 

urychluje práci, ale i z důvodu nutnosti mít některé poloţky umístěné tam, kde to 

internetové vyhledávače předpokládají. 

Příkladem souborů, které internetové vyhledávače hledají v kořenovém adresáři, jsou 

soubory robots.txt, obsahující informace pro komunikaci s roboty vyhledávačů, 

a soubor sitemap.xml, kde je uveden seznam odkazů na všechny stránky prezentace. 

Dalším obsahem kořenové sloţky je soubor favicon.ico, coţ je soubor s ikonou. 

Ve sloţce images jsem se rozhodl uchovávat veškerý grafický obsah stránek. Pokud 

bude v budoucnu oprávněná osoba potřebovat dohledat či změnit jakýkoli obrázek, 

s rozhodnutím hledat ho v této centrální sloţce neudělá chybu. 

Sloţka templates obsahuje stránky, jejichţ obsah je statický, ale zároveň je jejich 

zobrazení nezbytné napříč celým webem. Rozhodl jsem se jim vytvořit tuto sloţku, do 

které se pro ně ze zdrojových kódů odvolávám - jejich obsah se pak pomocí PHP 

skriptu generuje do ostatních dokumentů. 

Jak je z názvu patrné, sloţka css obsahuje soubory kaskádových stylů. Konkrétně 

obsahuje soubor se zdrojovým kódem pouţívaným prohlíţeči při klasickém prohlíţení 

stránek, ale pro pohodlí uţivatelů a šetření kapacit tiskového materiálu i speciální 

soubor se styly přizpůsobenými pro potřeby vytištění obsahu stránek na papír. Takto 

upravený soubor vyuţije prohlíţeč i ve chvíli, kdy si uţivatel vyţádá zobrazit náhled, 

jak bude vytištěná stránka vypadat. 

Poslední dvě podsloţky nesou názvy en a de. Sem budou umístěny lokalizované verze 

jednotlivých podstránek, aby nebyli diskriminováni zahraniční návštěvníci ovládající 

alespoň jeden ze dvou předních světových jazyků – angličtinu a němčinu. 
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4.6.2 Popis kódu úvodní stránky 

Proces programování jsem se rozhodl demonstrovat na titulní stránce navrhované 

prezentace. Ta bude ve většině případů prvkem, který naváţe s návštěvníkem prvotní 

kontakt, a je důleţité, aby si získala jeho důvěru. 

Zdrojový kód souboru index.php, který je umístěn v kořenovém adresáři webu, začíná 

deklarací dokumentu. Celý web jsem zpracoval k aktuálnímu datu v poslední 

definitivně standardizované verzi HTML jazyka, tedy 4.01. Deklarace dokumentu je 

následující: 

 

 

Následující řádek kódu je vyhrazen tagu <html>, kterým prohlíţeči signalizuji začátek 

dokumentu. Obsahem hlavičky (tag <head>) bude několik metainformací pro interní 

potřebu prohlíţeče – pouţité kódování, informace o autorovi stránek a vlastníkovi 

autorských práv, dále popis obsahu stránek, klíčová slova a informace ovlivňující 

chování robotů. Následuje párový tag <title> s titulkem stránky, odkazy na soubory 

s kaskádovými styly a popis umístění favicon.ico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=utf-8"> 

<meta name="author" content="Josef Cvrček"> 

<meta name="copyright" content="VNP, s.r.o."> 

<meta name="description" content="Internetové stránky 

strojírenské firmy VNP, s.r.o. - výroba nástrojů a 

přípravků."> 

<meta name="keywords" content="výroba, nástroje, 

přípravky, strojírenství, vnp, dačice"> 

<meta name="robots" content="index, follow"> 

 

<title>Výroba nástrojů a přípravků | VNP, s.r.o.</title> 

 

<link href="css/style.css" rel="stylesheet" 

type="text/css" media="screen"> 

<link href="css/print.css" rel="stylesheet" 

type="text/css" media="print"> 

 

<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico"> 



53 

 

Po uzavření hlavičky je jiţ moţné začít se věnovat informacím uloţeným v těle 

dokumentu, coţ je obsah párového tagu <body>. Tomu je nastaven rámeček, aby se 

bílé pozadí stránek neztrácelo v gradientu šedé barvy. Pravý i levý vnější okraj byly 

definovány na hodnotu auto, aby byly stránky vycentrovány doprostřed zobrazovací 

plochy. Celý obsah stránek je uloţen uvnitř divu container pro případ, ţe by bylo 

potřeba někdy v budoucnu manipulovat se stránkami jako celkem. 

První součástí divu container je část PHP skriptu. Při pohledu na zvolený layout je 

evidentní, ţe část header a footer bude v rámci celého navrhovaného webu pro všechny 

stránky totoţná. Pomocí PHP funkce include_once generuji hlavičku z centrální sloţky 

templates uchovávající statické součásti stránek. 

 

 

 

Následuje div menu zajišťující funkčnost hlavní navigace. Text aktuálně načtené 

poloţky menu je zobrazen bílou barvou a lemován červeným pozadím. Abych dosáhl 

patřičného kontrastu mezi aktivní a neaktivní poloţkou, jsou nečinné kategorie 

vyvedeny tmavým fontem na světlém pozadí. 

Z hlediska obsahu je nejdůleţitější div content. Je mu nastaveno pozadí v podobě 

kresby firemního areálu umístěné do pravé horní části. Obsahuje nadpis jiţ druhé 

úrovně, protoţe párový tag <h1> je vyuţit v obsahu generované části header. Nadpisu 

jsem přiřadil pomocí stylu červenou barvu, aby byl sladěn se svým okolím. Pod tímto 

nadpisem je uveden text zarovnaný pomocí CSS do bloku a nastavený pro lepší 

čitelnost na zalamování po přibliţně 65 znacích. Protoţe jde jen o základní informace 

o společnosti, které mají upoutat pozornost, další informace čtenáři nabídne tlačítko 

Více o VNP, s.r.o.  

Div delitko má za úkol zpřehlednit hlavní obsah a tvoří pomyslné rozdělení hlavní části 

stránky na 2 části. Připadá mu níţe uvedená část CSS kódu. 

 

 

<?php 

  include_once("templates/header.php"); 

?> 
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Abych oţivil spodní část stránky, vytvořil jsem zde div s názvem ilustrace. Ten 

v současné době zachycuje dvě osoby konzultující technické náčrtky, v budoucnu bude 

nahrazen obrázkem z fotobanky. Pod ním je horizontálně omezený text zarovnaný do 

bloku, následován logy dvou partnerů, firmy TRW-DAS Dačice a Bosch, s.r.o. Jihlava. 

Důleţitou částí hlavní stránky je poptávkový formulář. Do jeho divu je vloţen nadpis 

druhé úrovně a jeho jednotlivé poloţky jsou od sebe pro přehlednost odsazeny pomocí 

rozšíření vnějších okrajů. O formuláři se lze dočíst v samostatné podkapitole 4.6.3. 

Po uzavření divu content následuje další úsek PHP kódu, v tomto případě se funkcí 

include_once ze sloţky templates generuje footer, coţ je jiţ poslední část projevující se 

na zobrazovacím zařízení návštěvníka stránek; poslední řádky zdrojového kódu jsou 

vyplněny uzavírajícími tagy </div container>, </body> a </html>. 

 

Generované části stránky 

Header 

První součástí layoutu je sekce společná pro všechny stránky webu. Její obsah v podobě 

souboru header.php je uloţen ve sloţce templates. Zdrojový kód začíná zavedením divu 

header, jenţ pokrývá celou sekci. Jeho první součástí je div string, kterým prohlíţeč 

vytvoří elegantní úzký pruh v horní části stránek.  

 

 

 

 

 

#delitko { 

  border-top-style: dashed; 

  border-width: 1px; 

  color: #b2b2b2; 

  margin: 4px 30px 0px 40px; 

} 

#string { 

  background-color: #bfbfbf; 

  width: 950px; 

  height: 6px; 

  margin-left: 20px; 

} 
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Zdrojový kód headeru obsahuje i divy s nadpisem první úrovně h1, kterému náleţí 

statické logo společnosti umístěné ve sloţce images a pod ním řádek textu „Výroba 

nástrojů a přípravků“. 

Následuje div languages obsahující konstrukci pro přepínání mezi jazykovými 

mutacemi stránek. Čeština, angličtina i němčina jsou zastoupeny obrázky vlajek států, 

kde se daný jazyk výhradně pouţívá. Odkaz v obrázkové podobě je pro návštěvníky 

pohodlnější v tom, ţe ho zaregistrují rychleji neţ čistý text. Jsem si jist, ţe význam 

německé vlajky pochopí rakouský návštěvník a případného návštěvníka ze Spojených 

států neurazí uvedení anglické vlajky, neboť se jedná jiţ o zavedený princip a setkat se 

s ním lze napříč celým internetem. 

Posledním divem headeru je certificate, který vyzdvihuje vlastnictví certifikátu. Jeho 

zdrojový CSS kód je součástí následujícího textového pole. 

 

 

 

 

 

 

Footer 

První součást footeru je zmínka o autorských právech. V textovém řetězci jsem tagem 

<span> označil jméno společnosti a posléze tučně zvýraznil. 

Pravá část layoutové patičky je vyhrazena pomyslné mapě stránek, díky níţ se čtenář 

pro změnu kategorie nemusí sloţitě vracet vertikálním posuvníkem na horní část 

stránky, ale můţe pohodlně vyuţít odkazů, které má „na dosah“. 

 

 

 

#certificate { 

  background: url('../images/certifikat.png') no-repeat; 

  height: 83px; 

  width: 304px; 

  color: #fff; 

  margin: -67px -5px 0px 0px; 

  float: right; 

} 
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Uzavřením divu footer však zdrojový kód souboru footer.php nekončí. Patří sem ještě 

JavaScriptový kód sluţby Google Analytics. Ten jsem si nechal automaticky 

vygenerovat a od jeho vloţení do stránek si slibuji získání přehledných statistik 

návštěvnosti. Počítadlo přístupů na stránky nemusí být viditelnou součástí stránek, 

návštěvníka nezajímá, kolik přístupů jiţ bylo učiněno daný den. Stačí, ţe tyto informace 

budou dostupné osobám, pro které jsou tyto informace skutečně důleţité – správci webu 

a majiteli stránek. 

#footer { 

  background-color: #e03d3e; 

  width: 950px; 

  height: 47px; 

  color:#fff; 

  font-size: 10pt; 

  margin-left: 20px; 

  clear: both; 

  position: relative; 

} 

 

#copyright { 

  float: left; 

  margin: 15px; 

} 

 

#copyright span { 

  font-weight: bold; 

} 

 

#bottom_menu { 

  float: right; 

  margin: 0px 20px 20px 0px; 

} 

 

#bottom_menu p, li{ 

  display: inline; 

} 

                     

#bottom_menu li a { 

  color: #fff; 

} 

                     

#bottom_menu li a:hover { 

  color: #000; 

} 
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Kontrola dodrţování standardů zdrojových kódů 

Veškerý pouţitý kód splňuje normy konsorcia W3C pro výsadu udělení ikon 

potvrzujících dodrţování standardů u navrhovaných stránek. 

V případě kontroly HTML kódu byl dokument vyhodnocen jako HTML 4.01 Strict 

validní, coţ zobrazuje obrázek 15. 

 

Obrázek 15: Výsledek hodnocení zdrojového kódu HTML validátorem W3C. 

Zdroj: http://validator.w3.org/ 

 

 

<script type="text/javascript"> 

 

  var _gaq = _gaq || []; 

  _gaq.push(['_setAccount', 'pozn: v originální verzi 

kódu je zde umístěno unikátní ID číslo stránek']); 

  _gaq.push(['_trackPageview']); 

 

  (function() { 

    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 

'text/javascript'; ga.async = true; 

    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 

'https://ssl' : 'http://www') + '.google-

analytics.com/ga.js'; 

    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; 

s.parentNode.insertBefore(ga, s); 

  })(); 

 

</script> 
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Kontrola zdrojových kódů kaskádových stylů dopadla rovněţ úspěšně, s výskytem 

nulového počtu chybových hlášek byl označen za CSS 2.1 validní, viz obrázek 16. 

 

Obrázek 16: Výsledek hodnocení zdrojového kódu CSS validátorem W3C. 

Zdroj: http://jigsaw.w3.org/css-validator/ 

 

4.6.3 Kontaktní formulář 

Formulář je řešen pomocí PHP skriptu. Ten tvoří čtyři vstupní pole, po jejichţ vyplnění 

je pro odeslání nutné stisknout potvrzujícího tlačítko. 

Prvním vstupem je pole s popiskem Jméno, do kterého se očekává vloţení textového 

řetězce s názvem osoby či společnosti. 

Druhé pole je označeno textem E-mail. V případě úspěšného odeslání formuláře dorazí 

do e-mailové schránky firmy zpráva z adresy, která byla vloţena právě do této kolonky. 

Protoţe beru v potaz uţivatele, kteří mohou mít zaloţenou emailovou schránku, ale 

v době vyplňování formuláře si nemusí vzpomenout na klávesovou zkratku pro vloţení 

znaku @, rozhodl jsem se jim usnadnit práci a tento znak jsem do pole pro jejich 

pohodlí předvyplnil. 

Předposledním vstupem je pole pojmenované Zpráva. Jedná se o nejrozměrnější pole 

formuláře a v případě potřeby ještě většího prostoru pro text zprávy je uţivateli 

umoţněno jeho roztaţení myší symbolem v pravém dolním rohu aţ na prakticky 

neomezenou velikost.  

Posledním polem je vstup, který si vyţádala antispamová ochrana. Aby majiteli 

schránky nechodila nevyţádaná pošta, implementoval jsem pro člověka jednoduchou, 
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ale pro oklamání robota dostatečně sofistikovanou metodu, u níţ věřím, ţe zajistí 

nulový počet poloţek spamu přijímaný do firemní schránky. 

 

Popis kódu kontaktního formuláře 

V první řadě jsem si zaloţil funkci question, ve které zinicializuji generátor náhodných 

čísel příkazem srand. Aby to neţádoucí roboti neměli jednoduché, je má ochrana 

zaloţena na vypsání jednotlivých čísel slovně, nikoli ve formě jednoho znaku. Znamená 

to sice potřeby vytvoření funkce i pro angličtinu a němčinu, ale to je otázkou několika 

okamţiků. Dále jsem k jednotlivým indexům pole přiřadil textové řetězce s názvy čísel, 

z kterých poté pomocí příkazu rand volím 2 indexy. Funkce question ve výsledku vrátí 

textový řetězec s předvyplněnými textovými hodnotami; tento řetězec je předloţen 

návštěvníkovi. Je zde vyřešen i součet 2 vygenerovaných čísel, který referencí předává 

mimo funkci. 

Druhou funkcí je validateEmail, jejímţ vstupem je emailová adresa. Pomocí příkazu 

preg_match se vloţený údaj porovná s předpokládaným formátem definovaným pomocí 

regulárního výrazu. Jestliţe se nalezne shoda vstupu s matches, tak se nastaví hodnota 

validateEmail na 1, aby mohla projít závěrečnou kontrolou. 

Ta sleduje, zda je stránka načtena přes poţadavek POST a následně jestli je vyplněno 

jméno, korektní e-mailová adresa, zda obsahuje tělo zprávy textový obsah a souhlasí 

kontrolní součet antispamové ochrany. 

V případě, ţe jsou všechny podmínky vyhodnoceny kladně, se údaje okamţitě po 

stisknutí tlačítka „Odeslat formulář“ posílají na firemní e-mail. Úspěch operace je 

potvrzen sdělením zelené barvy. Pokud vstupy formuláře v jednom či více polí 

nesouhlasí s předpokládaným vztahem, zobrazí se sdělení v červeném odstínu. 

 

4.7 SEO optimalizace 

Tato kapitola obsahuje výčet aplikovaných on-page i off-page faktorů SEO pro zlepšení 

pozice ve výsledcích vyhledávání internetových prohlíţečů.  
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Při tvorbě stránek byly zohledněny následující SEO prvky: 

 Korektní vyplnění metainformací v hlavičce stránek. 

 Vhodná volba klíčových slov s ohledem na výsledky spolupráce se statistikou 

hledaných výrazů na Seznam.cz a nástrojem Keyword Tool od Google. Jejich 

výskyt je v titulku stránky, hlavních nadpisech, v odstavcích textu a popiscích 

obrázků. 

 Validnost kódu. Například při vyhledávání obrázků jsou zvýhodněny validní 

stránky se správně vyplněným alternativním popiskem obrázků před těmi, 

jejichţ správce příkaz alt nepouţil. 

 Správné pouţití víceúrovňových nadpisů. 

 Do kořenového adresáře webu jsem nakopíroval soubor sitemap.xml, který 

vyhledávačům poskytne rozcestí na všechny podstránky prezentace. Ty posléze 

zaindexuje. 

 Obsahem „root“ adresáře je rovněţ soubor robots.txt s informacemi, jak mají 

s obsahem stránek roboti nakládat. 

 Realizace PHP adres formátu /ukazky-nasich-praci.php, nikoli vyhledávači nic 

neříkajícímu /?p=24. 

 Aktivní linkbuilding – po nahrání obsahu na firemní doménu bude navrhnuta 

partnerům vzájemná výměna odkazů. 

 Firemní logo je za všech okolností přístupné jako odkaz na úvodní stránku 

prezentace a odkazy na podstránky jsou vedeny i z bloků textu. 

 Definitivní podoba stránek bude manuálně zaindexována do vyhledávačů 

Google (http://www.google.cz/addurl/?continue=/addurl) a Seznam 

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

 Úprava údajů v katalogu Seznam.cz, kde byly neaktuální údaje. 
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Výsledný zdrojový kód na doméně bezplatného webhostingu, kterou jsem si zaloţil pro 

testovací účely, byl podroben testu sluţby Seo Servis a je k nahlédnutí v podobě 

obrázku 14. Protoţe stránky neoplývají finální verzí textové části stránek, je nutné brát 

výsledky SEO s rezervou a v budoucnosti by měly pouţité optimalizace pomoci 

vyzdvihnout kvality firmy a její prezentace ve výsledcích vyhledávačů. 

 

Obrázek 17: Výsledné hodnocení stránek sluţbou Seo Servis. 

Zdroj: http://seo-servis.cz/source-zdrojovy-kod/5795548 

 

4.8 Funkce navrţených stránek 

Hlavní funkcí mnou navrţených stránek je především role zprostředkovatele mezi 

firmou a návštěvníkem stránek, ať uţ se na stránky dostal cíleně či náhodou. 

Z estetického hlediska budou na potenciálního zákazníka působit firemní barvy, jejichţ 

vyuţití jsem našel při přípravě grafického vzhledu stránek, který je dle výsledků 

dotazníku v kapitole 4.5.2 moderní a rozhodně nikoho neurazí. 
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Předpokládám, ţe návštěvníky bude primárně zajímat informativní funkce stránek, kdy 

budou v textové i grafické podobě zodpovězeny všechny odpovědi na nejčastější 

dotazy. A to ve 3 jazycích, aby byly naplněny ambice firmy spolupracovat se 

zahraničními společnostmi. 

Kontaktní funkce - v případě specifického dotazu bude na jedno kliknutí myší 

dostupných hned několik forem, jak firmu kontaktovat. Pro kaţdý případ bude do 

zdrojového kódu začleněn i formulář umoţňující odeslat zprávu pro vedení firmy s 

libovolným dotazem, případně objednávkou. To vše z prostředí webového prohlíţeče 

bez jakékoli potřeby minimalizovat okna či cokoli přepínat. 

Z hlediska bezpečnosti vidím pozitivum v zařazení antispamové ochrany, která 

zabrání plnění firemní adresy nevyţádanou poštou s potenciálně nebezpečným 

obsahem. 

Poslední zmíněnou funkcí je tvorba pokročilých statistik návštěvnosti stránek, 

kterou jsem implementoval vloţením zdrojového kódu JavaScriptu. Ten jsem nechal 

vygenerovat sluţbou Google Analytics, která celý proces tvorby analýzy zajišťuje. 

Majiteli stránek byl na hlavní panel operačního systému Windows 7, nainstalovaného 

na kancelářském počítači, připnut odkaz pro rychlé spuštění firemní prezentace. Po 

kliknutí na logo, jeţ je tvořeno souborem favicon.ico, se spustí prohlíţeč Internet 

Explorer 9 s načtenou firemní prezentací. 

 

Obrázek 18: Hlavní panel OS Windows s připnutou prezentací VNP, s.r.o. 

Zdroj: vlastní 
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4.9 Ekonomické zhodnocení 

Finanční náklady, které je firma ochotna investovat do tvorby nové webové prezentace, 

byly jednou z věcí konzultovaných hned při našem prvním setkání. Pouţívat placených 

řešení, kdyţ existuje alternativní, volně dostupná varianta, mi přijde jako zbytečný 

luxus a kromě plánované poloţky nákupu obrázků z fotobanky v řádu několika 

stokorun, kterou jsem eliminovat nedokázal, se mi povedlo vyuţít volně dostupné 

nástroje v široké míře.  

Náklady byly tím pádem do této doby takřka nulové. Je tomu mimo jiné i z důvodu, ţe 

aktuální webhosting nebylo potřeba měnit díky jeho dostatečným parametrům 

a příznivé ceně. Vzniklo jen jediné hledisko, které by se dalo počítat do nákladových 

poloţek – vyhrazení času kontaktní osoby pro potřeby občasných konzultací, coţ je dle 

mého úsudku pro firmu v porovnání s přínosy dostatečně vykompenzováno. V případě 

vyhotovování práce specializovanou firmou by se náklady pohybovaly v řádech 

několika tisíců Kč. 

Primární přínos této bakalářské práce vidím v tom, ţe jejím výstupem - v podobě 

internetové prezentace adekvátní standardům náleţejícím roku 2011 - firma VNP, s.r.o. 

získá nové stránky, na jejichţ renovaci by se jinak přistoupilo aţ výhledově v řádu 

několika měsíců, popřípadě let. 

Odpověď na otázku, zda se mi povedlo vytvořit líbivý design, mi dal pozitivní výsledek 

provedené ankety; co se týče funkčnosti návrhu, ta bude potvrzena aţ v průběhu času. 

Přesto věřím, ţe firma díky této práci získá materiál, za který se uţ nyní rozhodně 

nemusí stydět. 
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ZÁVĚR 
 

Má-li firma v dnešní době prosperovat, musí nabízet svým zákazníkům originální 

řešení, kvalitní výrobky, přístupnou cenu a patřičný servis. Kromě těchto elementů, 

ovlivňujících prodejnost a tím pádem i výši cifer v závěrečném výkazu zisků a ztrát, je 

tu ještě jeden důleţitý faktor - forma komunikace s klientem. 

Primárním cílem této práce, vymezeného v úvodní kapitole, bylo vytvoření 

internetových stránek pro strojírenskou firmu VNP, s.r.o. Ta si váţí svých zákazníků 

a chce jim poskytnout patřičnou kvalitu své prezentace a propagačních materiálů 

obecně.  

Jelikoţ původní stav nahrával konkurenci, bylo potřeba vyprodukovat funkční řešení na 

míru. Před samotnou realizací návrhu byla provedena analýza současného stavu, 

přičemţ zjištěné nedostatky jsem se snaţil zúročit v podobě konkurenční výhody.  

Všechny aplikované technologie podléhající doporučeným standardům byly 

podstoupeny kontrole v podobě korektury zdrojových kódů, která dopadla úspěšně. 

Stránky jsou optimalizovány pro co největší mnoţství rozměrů zobrazovacích ploch 

dnešních monitorů a byly testovány na všech typech jader aktuálních internetových 

prohlíţečů. Součástí práce je i několik návrhů pro majitele stránek v podobě doporučení 

s ohledem na budoucnost. 

Ve chvíli, kdy byl vytvořen návrh internetových stránek od samého počátku aţ po 

formy jeho následné propagace, můţe být cíl práce prohlášen za splněný. Po dodání 

zakoupených ilustrací z internetové fotobanky a dokončení finální podoby textové části 

obsahu stránek bude web umístěn na firemní doménu, kde bude společnost 

reprezentovat v celosvětové síti počítačů. 
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