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Abstrakt 

Podstatou této bakalářské práce je vytvoření reprezentativních internetových stránek, 

které zajistí lepší propagaci podniku a poslouží jako informační zdroj pro potencionální 

zákazníky. Součástí mé práce je shrnutí obecné teorie, konkrétní návrh webové stránky 

a její umístění na webhosting. 

Abstract 

The essence of this Bachelor’s thesis is to create a representative website to ensure 

better public relations for company and serves as an information source for potential 

customers. The part of this task will by summarize the general theory, specific website 

and also putting it on the web. 
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Úvod 

V současné době je internet neodmyslitelnou součástí moderního života. Jedná se o 

celosvětovou síť, která umožňuje komunikaci, sdílení dat a různých informací. Z toho 

důvodu se internet stal centrem nejnovějších informací. Jedná se o velmi rychlý zdroj 

dat pro velké množství osob. Proto se také internetové připojení stalo zásadním 

faktorem pro rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti zemí po celém světě. 

Nejpoužívanější a nejvýznamnější částí internetu je web, který jeho uživatelům 

dává možnost prohlížet si webové stránky. V současnosti jsou internetové stránky velice 

důležitou součástí prezentace a propagace každého podniku. Jelikož je internet rozšířen 

po celém světě, má možnost propagovat danou společnost v každé zemi světa. Pokud 

tedy podnik usiluje o zviditelnění a vylepšení svojí reklamy měl by usilovat o co 

nejlepší webové stránky, aby tak zaujal nové zákazníky a uživatele. Web by měl být 

zpracován profesionálně, měl by mít dobrou nejen grafickou úpravu, ale také musí 

poskytovat dostatečné a přehledné informace.  

Ve své bakalářské práci se zaměřím na vytvoření kvalitních webových stránek, a to 

jak z pohledu grafického, tak i informačního. Tyto stránky by měly vést především 

k vylepšení propagace daného podniku a měly by poskytovat všechny potřebné 

informace, které by mohly zajímat potencionálního zákazníka.  
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Vymezení problému a cíl práce 

Vymezení problému 

Firma pana Klusáčka má v současné době sice fungující webovou stránku, ale co se 

týče kvality, je tento web silně nedostačující. Majitel si uvědomuje, že jeho webové 

stránky nepřináší dobrou propagaci jeho podniku. Z toho důvodu se rozhodl, že 

vytvoření nového grafického designu a poskytnutí většího množství informací prospěje 

propagaci jeho firmy.  

Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce je vytvořit zcela novou a komplexní webovou 

prezentaci, která bude využívaná v praxi a bude schopna oslovit potencionálního 

zákazníka nejen svým designem, ale také přehledností a poskytnutím dostatečných 

informací.  

Zadavatel nemá vlastní představu o celkovém vzhledu budoucích webových stránek, 

proto mu předložím několik vlastních návrhů, ze kterých si poté bude moci vybrat 

nejvhodnější variantu pro prezentaci své firmy. Současné internetové stránky pana 

Klusáčka nebudou hrát v nové grafické úpravě žádnou roli a nový web jimi nebude 

nijak inspirován. Rozhodla jsem se o úplně nový začátek, kde mi inspirací budou spíše 

jiné webové stránky, které mají stejný či podobný předmět podnikání. 

Velmi důležité v tomto případě bude získat podrobnější informace o podniku, jeho 

dodavatelích apod., které by bylo vhodné na nový web umístit. S panem Klusáčkem 

budu v průběhu zpracování webu neustále v kontaktu a uvedené informace tedy budou 

co nejvíce aktuální a přesné. Po domluvě s majitelem jsem se rozhodla, že tento web 

vytvořím pomocí redakčního systému. Pan Klusáček nepožaduje žádné technicky 

náročné webové stránky, ale spíše jednoduchou a efektivní webovou prezentaci, která 

by odpovídala všeobecným nárokům dnešního trhu.  
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1 Teoretická východiska práce 

1.1 Obecné informace 

1.1.1 Historie Internetu 

Počátek internetu se váže k roku 1968, kdy ve Spojených státech amerických vznikl 

zárodek sítě, která měla strukturu podobnou dnešnímu internetu. Tato síť vznikla pod 

záštitou ministerstva obrany USA jako síť ARPANET  (Advanced Research Project 

Agency Network). Hlavním rysem této sítě měl být vojenský strategický cíl, aby 

v případě výpadku či zničení jednoho nebo řady uzlů nedošlo ke zhroucení celé sítě. 

V roce 1983 byly od původní sítě odděleny takové části, které měly společné prvky 

s vojenstvím a byly ustanoveny jako samostatná síť MILNET (Military Network), která 

byla nadále propojena a schopna komunikovat se sítí ARPANET. Samotný ARPANET 

tedy získal mnohem civilnější náplň, ale i přesto byl nadále financován z vládních 

zdrojů, konkrétně resortu obrany. (2) 

V listopadu roku 1983 byl zaveden systém doménových jmen DNS (Domain Name 

System), který umožnil, aby číselným adresám mohla být přidělena doménová jména, 

což uživatelům usnadnilo používání. Pro uživatele i provozovatele se ukázalo, že je 

velmi výhodné propojit své sítě právě s ARPANETem. V letech 1983 – 1992 nastává 

prudký rozvoj Internetu. Tato etapa je charakteristická rychlým rozvojem Internetu a 

především rozšířením mimo americký kontinent. V roce 1983 bylo na Internet napojeno 

jen několik tisíc počítačů, ale již v roce 1992 to byl více než milion počítačů.  Na 

ARPANET byly v tomto období napojeny další velké sítě, kde nejdůležitější byla 

NSFNET (National Sience Foundation Network).  Už v březnu roku 1990 byl v tichosti 

odstaven a zrušen původní ARPANET a páteřní sítí internetu se stal NSFNET. Roku 

1991 byl poprvé předveden systém Gopher pracující pouze s textovým rozhraním, který 

byl posledním schůdkem pro přechod k systému WWW (World Wide Web), který má 

velký podíl na současné podobě Internetu. (13) 

Právě v roce 1991 je k Internetu připojena i Česká republika, avšak až do roku 1993 

zůstával Internet doménou spíše jen pro vědecké a akademické pracoviště. 

Provozovatelé i uživatelé se bránili příchodu komerčních aktivit na Internet. Ovšem od 

roku 1993 se na internetu začaly objevovat ve velkém i komerční organizace. Nejprve 
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počítačové, později se jednalo i o firmy z dalších oborů lidské společnosti. Odhadem se 

uvádí asi 20 milionů uživatelů Internetu již v roce 1995 a o pět let později je to už přes 

300 milionů uživatelů po celém světě. (13)    

1.1.2 HyperText Transfer Protocol (HTTP) 

HTTP je velmi důležitou službou pro prohlížení webových stránek, protože bez ní 

by to nefungovalo. Tento protokol ovšem pracuje tiše, nenápadně a spolehlivě v pozadí, 

takže o něm většina uživatelů ani neví. Pokud jsou webové stránky uloženy na jiném 

počítači, než kde si je prohlíží uživatel, musí mezi těmito dvěma místy docházet ke 

komunikaci. Tato komunikace probíhá v pozadí, takže ji běžný uživatel vůbec 

nepozoruje. Pokaždé když chce uživatel prohlížet nějakou internetovou stránku, pošle 

jeho prohlížeč žádost o data, kterou zpracovává právě protokol HTTP. Jedná se tedy o 

způsob, jakým se předávají data mezi serverem a prohlížečem, ve kterém si uživatel 

prohlíží webové stránky.  Pokud žádost o data dorazí na server, pak server pošle zpět 

předaná data. Právě pro tuto žádost se používá protokol HTTP. (3) 

1.1.3 World Wide Web (WWW) 

Jedná se o nejznámější a nejzajímavější službu internetu. Jde o distribuovaný 

informační a vyhledávací systém typu klient – server, který poskytuje jednoduché 

prostředky pro vyhledávání a stahování hypertextových a multimediálních dokumentů 

mezi počítačovými systémy. Na vzniku WWW se podílelo několik lidí. Někdy v 60. 

letech minulého století přišel Douglas Engelbert s myšlenkou provázaných dokumentů 

(dnes bychom řekli hyperlinků). Roku 1980 přišel Ted Nelson s projektem Xanadu, kde 

poprvé použil slovo „hypertext“. Ve švýcarském institutu pro jaderný výzkum CERN 

přišel v roce 1980 Tim Berners-Lee s myšlenkou hypertextu, který měl usnadnit sdílení 

a aktualizací informací mezi výzkumníky. V roce 1989 měl tento institut největší 

internetový server v Evropě a Tim Berners-Lee  tak oživil myšlenku hypertextu. O rok 

později předvedl svůj první prototyp WWW serveru, který jednoduše pojmenoval http a 

další rok na to spustil první webové stránky, a tak se do historie lidstva nesmazatelně 

zapsal jako vynálezce WWW. (2) 
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Již v roce 1992 na světě existovalo asi 50 webových serverů. V této době převážně 

textových rozhraní se rozšiřuje systém Gopher. Postupně začali vznikat první grafické 

prohlížeče jako Midas a Viola, které jsou ovšem překonány Mosaicem. Na vývoji 

Mosacicu se podílel Marc Andreeesen a Eric Bina. První verzi tohoto prohlížeče 

uvolnili v dubnu roku 1993 a na konci roku byla uvedena i verze pro systémy Apple 

Macintosh a Microsoft Windows.  

 

Obr. 1: Internetový prohlížeč Mosaic (Zdroj: lead2action.com) 

V roce 1992 vzniká Netscape a první dedikované programy pro webové servery. Je 

ustanoveno W3C (WWW Consortium), což je mezinárodní konsorcium, jehož členové 

společně s veřejností vyvíjejí webové standardy pro World Wide Web. V roce 1995 je 

na světě skoro 100 000 webových serverů a WWW se stává hlavním proudem Internetu. 

Poslední rozvoj se týká především rozšiřování webových standardů tak, aby na webu 

mohly být zpracovány všechny typy a formáty dat. (2) 

1.1.4 Doména 

Každý počítač v síti Internetu je vždy jednoznačně identifikován pomocí číselné 

adresy (IP adresy – používá internetový protokol IP), např. 192.168.1.1 uložené 

v počítači v binární formě, které se převádějí do symbolických doménových adres. Ty 

vycházejí ze systému práce s doménami DNS. Adresa se skládá ze jména počítače a 

výčtu názvů domén oddělených tečkami, které upřesňují umístění počítače. Domény 

jsou uspořádány ve sledu od nejnižší úrovně k nejvyšší úrovni (např. u adresy 

www.seznam.cz  je doménou nejvyšší úrovně „cz“) . (14) 



 

Domény nejvyšší úrovn

„cz“  pro Českou republiku, 

Velmi často se u domén nejvyšší úrovn

USA), kterých je šest: 

� Komerční instituce

� nekomerční instituce

� vzdělávací instituce

� vládní instituce

� vojenské organizace

� organizace provozující sít

1.1.5 Uniform Resource Locator (URL)

URL představuje ve sv

jednoznačné určení místa. 

stránky atd. K tomu slouží 

protokol://[jméno[:heslo]@]adresa_serveru[:port][cesta]

� protokol určuje typ programu, k

předpokládá protokol http

� adresa_serveru je doménová nebo IP adresa po

poskytuje; 

� jméno a heslo se užívá v p

� port (nepovinný údaj) je 

� cesta (nepovinný údaj) je p

požadované informaci. 

15 

Domény nejvyšší úrovně bývají často identifikátory státu podle ISO 3166, nap

eskou republiku, „sk“  pro Slovenskou republiku, „fr“ pro Francii atd. 

asto se u domén nejvyšší úrovně uvádějí také označení oborových domén (v 

instituce  com  (commercial)

ční instituce  org  (organization)

ělávací instituce  edu  (education)

vládní instituce   gov  (government)

vojenské organizace  mil  (military),

organizace provozující sítě  net  (network).

Uniform Resource Locator (URL) 

edstavuje ve světě Internetu obdobu poštovní adresy a v

čení místa. V praxi je možnost určit jméno uživatele, název hledané 

stránky atd. K tomu slouží univerzální adresy URL, jejichž obecné 

protokol://[jméno[:heslo]@]adresa_serveru[:port][cesta], kde: 

čuje typ programu, kterým má být informace získána 

edpokládá protokol http); 

je doménová nebo IP adresa počítače, který žádanou informaci 

se užívá v případě, že přístup ke službě je na ně

(nepovinný údaj) je číslo udávající port cílového počítače;

(nepovinný údaj) je přístupová cesta v adresářové struktu

požadované informaci. (14) 

Obr. 2: Ukázka URL (Zdroj: napoveda.seznam.cz) 

asto identifikátory státu podle ISO 3166, např. 

, „fr“ pro Francii atd.  

čení oborových domén (v 

(commercial), 

(organization), 

(education), 

(government), 

, 

.  (14) 

 Internetu obdobu poštovní adresy a v překladu znamená 

it jméno uživatele, název hledané 

obecné schéma je 

terým má být informace získána (implicitně se 

če, který žádanou informaci 

ě je na ně vázán; 

čítače; 

řové struktuře servery k 

 



16 
 

1.2 Technologie pro tvorbu webových stránek 

1.2.1 HTML 

HTML je zkratkou pro HyperText Markup Language, tedy hypertextový 

značkovací jazyk. Každá taková značka může mít jeden nebo více atributů (doplňující 

informace, které se vztahují ke způsobu, jakým má být obsah znázorněn. Tento jazyk 

byl vytvořen na základě metajazyka, šablony pro tvorbu jazyků zvaného SGML 

(Standard Generalized Markup Language).  

Tento jazyk má velkou popularitu díky jeho studijní nenáročnosti, protože 

značkovací jazyky nepracují se žádnou složitou programovací strukturou, jak je tomu 

například u jazyků jako Java nebo C++. Jazyk HTML může být dále automatický 

generován spoustou editorů, takže k vytváření webu se není třeba v podstatě učit žádný 

HTML kód. Za třetí pokud prohlížeč najde přerušený zápis, nevyhodí chybu jako 

většina programovacích jazyků, ale jen přeskočí přerušenou část a pokračuje k dalšímu 

řádku kódu.  

Jazyk HTML je navržený takovým způsobem, aby byl čitelný jak počítači, tak i 

lidmi. Značkování je navrženo tak, aby jej četla zvláštní část softwaru (prohlížecím 

programem). Všechny prohlížeče v sobě mají zabudovanou schopnost porozumět 

významu značkování, a proto dokážou zobrazovat obsah standardními způsoby. Záleží 

ovšem na verzi jednotlivých prohlížečů, co vše umí zobrazit. (1) 

Struktura  HTML dokumentu, kde před zápisem HTML je určena používaná verze:  

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

<html> 

     <head> 

 Obsah hlavi čky (meta, title, link) 

     </head> 

     <body> 

  Obsah stránky 

     </body> 

</html> 



17 
 

1.2.2 XHTML 

XHTML je zkratkou pro eXtensible HyperText Markup Language neboli 

rozšiřitelný značkovací jazyk. Tento jazyk se vztahuje k pravidlům jazyka XML, 

protože XHTML je v podstatě napsán v XML, což je mimořádně přizpůsobivý jazyk 

schopný kvalitního zobrazování a manipulace s daty. Jedná se o přeformulování jazyka 

HTML jako aplikace XML, aby tak byl jazyk kompatibilní.  

Velkým kladem jazyka XHTML je jeho přenositelnost. V této době jsou totiž 

špatně strukturované dokumenty zobrazovány v jednotlivých prohlížečích různě, 

v závislosti na tom, jak prohlížeč daný dokument interpretuje. Mnohé weby tak odrazují 

potencionální návštěvníky tím, že nepoužívají optimální kódování. S jazykem XHTML 

bude dokument interpretován všemi prohlížeči i všemi ostatními uživatelskými agenty 

(mobilní telefony, kapesní zařízení, webová TV či hlasové prohlížeče) stejně.  

Jazyk XHTML navíc každý může rozšířit přidáním vlastních značek, definováním 

nového jmenného prostoru (namespace), což je jedinečná sada značek vzhledem k jiné 

sadě. (1) 

Struktura XHTML dokumentu: 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?> 

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

Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/ xhtml1- 

transitional.dtd"> 

   <html  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs"  lang="cs" > 

      <head> … </head> 

      <body> … </body> 

   </html> 

Pravidla XHTML: 

� veškeré tagy a atributy musí být psány malým písmem, 

� všechny hodnoty atributů musí být v uvozovkách, 

� tagy musí být párové, při použití prázdného tagu končí lomítkem <img /> , 

� nesmí dojít ke křížení tagů, 

� striktní XHTML neobsahuje žádné atributy k formátování. (17) 
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1.2.3 CSS (Cascading Styl Sheet) 

Kaskádové styly (CSS) jsou nejpoužívanějším jazykem pro navrhování vzhledu 

webových stránek. Hlavním úkolem CSS je oddělení grafického návrhu od obsahové 

části webových stránek. 

Nejdříve byl vzhled webových stránek tvořen přímo v HTML kódu. V této době se 

v HTML objevil například prvek <font>  nebo atributy bgcolor, align  či border . 

Díky všem těmto „vylepšením“ začal být v kódu HTML šílený zmatek. Proto bylo 

vyvinuto několik stylových jazyků, které určují vzhled stránky odděleně. Jedním 

z těchto jazyků je právě CSS, který je udržován přímo W3C. Tento stylový jazyk není 

jediným, ale díky své relativní jednoduchosti a způsobu použití se stal jediným 

stylovým jazykem používaným v HTML. Vedle stylových jazyků přišlo W3C i s novou 

verzí HTML (verze 4), která již neosahuje téměř žádné konstrukce HTML k ovládání 

vzhledu, ale pouze prvky k vyznačování struktury a významu informací. 

Aktuální verzí CSS je 2, již se ale pracuje i na verzi 3. Za zmínku stojí také 

dokument CSS 2.1, který opravuje některý chyby v CSS 2 a navíc se v něm odráží 

skutečná podpora CSS 2 v prohlížečích. Zavedení CSS do prohlížečů se ukázalo jako ne 

až tak snadná záležitost. Prohlížeče nejenže zvládaly pouze část standardu, ale co je 

horší, některé jeho části interpretovaly špatně. (4) 

Výhody CSS: 

� Poskytuje daleko rozsáhlejší formátovací možnosti než prvky k ovládání vzhledu 

v HTML. 

� Stránky formátované pomocí CSS lze snáze vytvářet dobře přístupné pro 

handicapované uživatele a různá alternativní zařízení pro práci s internetem. 

� Použití kaskádových stylů je daleko rychlejší než pomocí HTML formátování. 

� Weby formátované pomocí CSS jsou snazší k udržování. Díky shrnutí 

vizuálních aspektů celého webu do jediného CSS souboru, lze velmi snadno 

měnit grafické pojetí stránek. 

� Zmenší se velikost souboru. U formátování pomocí HTML je obsahem stránky 

především spousta kódů, které zajišťují vzhled stránky (obsah tvoří pouze 

minimum velikosti souboru). U stránky formátované kompletně pomocí CSS je 
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v HTML pouze obsah a jeho struktura, takže velikost stránky je mnohem menší. 

K tomuto dokumentu je připojen soubor s CSS, který ale prohlížeč stáhne pouze 

jednou a uloží si jej.  

Nevýhody CSS: 

� Autor se musí většinou omezit na jistou část prvků jazyka, kterou zvládají 

prohlížeče, u kterých požaduje použití zamýšleného vzhledu, a ostatní 

konstrukce by měl řešit pomocí vizuálních prvků HTML. 

� Formátování pomocí CSS je pro začátečníky náročnější ke zvládnutí než 

formátování prostředky HTML. (4) 

Připojení CSS k dokumentu: 

CSS je možné připojit k (X)HTML dokumentu třemi základními způsoby. Prvkem 

<link> , prvkem <style> nebo atributem style , z nichž nejpoužívanější je první 

způsob, tedy pomocí prvku <link>.  

Prvkem <link> , připojí soubor styl.css k dokumentu (X)HTML. Příklad:  

<html> 
  <head> 
     <link rel=“stylesheet“ type=“text/css“ 
       href=“soubory/styl.css“ /> 

    <meta ... > 
  </head> 
 <body> 
    Obsah stránky 
 </body> 
</html> 

Prvkem <style> , kde se zápis stylů nachází přímo uvnitř HTML dokumentu (jedná 
se o párový prvek). Příklad: 

<html> 
 <head> 
     <styletype=“text/css“> 

 body {color: black; 
background-color: white;} 

     </style> 

   <meta… > 
  </head> 
 <body> 
     Obsah stránky 
 </body> 
</html> 
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Atributem style ,  použitelným u většiny prvků (X)HTML – aplikuje se konkrétně 

uvnitř daného prvku. Příklad:  

 <p style =“color: blue; left-margin: 20%;“>Text</p> 

V hlavičce dokumentu nezapomenout v tomto případě na prvek <meta>  udávající 

stylový jazyk používaný v atributech style : 

 <meta http-equiv=“Content-Style-Type“ content=“tex t/css“ /> (4) 

1.2.4 PHP (Hypertext PreProcessor) 

PHP je serverový skriptovací jazyk umožňující tvorbu dynamických webových 

stránek s ohromnými možnostmi. PHP skript neprobíhá na straně klienta jako například 

u JavaScriptu, ale probíhá straně web serveru a generuje HTML (nebo jiný) výstup, 

který vidí uživatel. 

Není dílem žádné firmy, ale jednotlivců, kteří udržují PHP jako technologii 

s otevřenými zdrojovými kódy (zdrojový kód je volně k dispozici). Někdy kolem roku 

1995 vydal Rasmus Lerdorf sadu skriptů v jazyce Perl pod názvem PHP/FI a o dva roky 

později přišla již druhá verze, psaná v jazyce C. Do této doby PHP znamenalo 

v překladu „Personal Home Page“. V roce 1997 se Andi Gutmans a Zeev Suraski 

pokoušeli předělat PHP/FI pro komerční účely a tak vznikl PHP verze 3. Od této doby 

zkratka PHP znamená „Hypertext PreProcessor“. V roce 2000 se objevila verze 4 

s novým jádrem Zend, které bylo vypracováno pro zvýšení výkonu pro složité aplikace. 

Po vylepšení tohoto jádra a doplnění dalších možností se v roce 2004 objevilo PHP 

verze 5. V současné době se pracuje na vylepšování verze 6. (3) 

Co PHP umí vytvořit: 

� opakující se prvky (menu, patičky, reklamy, hlavičky atd.) je vhodné vkládat 

právě pomocí PHP. Například lze vytvořit stránku „menu“, ve které budou jen 

odkazy a prvky společné pro všechna menu.  

Např.  <?php include_once("menu.html") ?>  

Kde se obsah souboru menu.html vloží do každého dokumentu, ve kterém bude 

tento zdrojový kód. Pokud je nutné menu změnit, změní autor pouze soubor 
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menu.html a změna se projeví ve všech dokumentech. Samozřejmě všechny 

dokumenty musejí mít koncovku .php a na serveru musí být podpora PHP.  

� diskusní fórum, knihu návštěv, počítadlo, anketu, graf. 

Každý skript PHP je vlastně součást zdrojového kódu (X)HTML, do kterého jsou 

přidány kousky kódu PHP. Tyto kousky kódu PHP jsou uzavřeny mezi otevírací 

značkou <?php (nebo jen <?) a uzavírací značkou ?>.  V PHP by měl každý příkaz 

končit středníkem (;), aby jazyk poznal, kde končí jeden příkaz a začíná další. 

Protože PHP skripty nejsou nic jiného než obyčejné textové soubory, lze je psát 

v jakémkoliv textovém editoru, který umí vytvářet čisté neformátované texty (např. 

poznámkový blok). V praxi je však vhodnější vybrat si některý editor, který s PHP umí 

lépe pracovat. Těchto editorů je obrovské množství (např. velmi využívaný PSPad nebo 

rkEdit), jsou často poskytovány zdarma a jejich používání usnadní práci s PHP. Téměř 

každý z editorů má tyto vlastnosti ulehčující práci:  

� možnost otevření více souborů najednou, 

� možnost otevření libovolně velkého souboru, 

� barevné zvýrazňování jednotlivých syntaxí ((X)HTML, PHP, CSS), 

� vyhledávání a nahrazování textu, 

� možnost zobrazení čísel řádků. 

Pro práci s PHP se často používá i databáze, která sice není nutnou součástí, ale 

v mnoha případech je potřebná. Databází existuje mnoho druhů, ale na webových 

serverech se prosadila MySQL. (3) 

Příklad skriptu PHP: 

<?php 
    echo ‘Toto je první řádek’; 
    echo </br>; 
    echo ‘Toto je druhý řádek’; 
    echo </br>; 
?> 

 Tento ukázkový příklad vypíše text:  Toto je první řádek 

Toto je druhý řádek 

Příkaz echo  je pravděpodobně nejpoužívanější příkaz v PHP, který pouze vypíše to, 

co je uvedeno za tímto příkazem. (3) 
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1.2.5 JS (JavaScript) 

JavaScript je jedním ze základních jazyků pro vývoj webových aplikací. Jedná se o 

objektově orientovaný skriptovací jazyk, který má velmi zajímavou historii. JS byl 

původně vyvinut Brendanem Eichem ve společnosti NetScape v období let 1995 – 

1996. V této době se tento jazyk nazýval LiveScript. Jedním nešťastným rozhodnutím si 

lidé z marketingu usmysleli, že se jazyk bude jmenovat JavaScript a brzy poté se 

dostavil zmatek. V této době byl jazyk Java horkou novinkou a někdo se zkrátka 

rozhodl parazitovat na jeho popularitě. Bohužel si Java vysloužila špatnou pověst, 

jelikož některé weby ji používaly k přidání zbytečných vylepšení (např. pohybující se 

text). Uživatelé měli s tímto jazykem špatné zkušenosti, protože Java vyžadovala 

načtení zásuvného modulu, čímž zpomalovala proces načítání. JavaScript byl neúprosně 

spojen s Javou a jejími problémy, ale nakonec naštěstí toto špatné propojení obou 

jazyků JavaScript setřásl. (5) 

JavaScript se brzy zaměřil na ověřování obsahu formulářů na straně klienta a práci 

s obrázky na webech, aby poskytl základní, ale užitečnou, interaktivitu a zpětnou vazbu 

uživatelům. JS se mohl použít k okamžité kontrole obsahu webového formuláře, který 

vyplnili uživatelé, a tak nebylo nutné data odesílat web serveru. To byl velmi dobrý 

způsob, jak zrychlit aplikace a nechat je reagovat na podněty uživatele. Tím se 

uspořádal i čas, který byl nutný ke komunikaci se serverem. 

Co JavaScript umí: 

� vytvoření vysouvacích navigačních nabídek, 

� transformace textu na webové stránce, 

� dynamické přidání elementů do stránky, 

� dokáže pomoci se vstupními formulářovými poli. 

Co JavaScript neumí 

� JS nemůžete uživateli vnutit, jelikož pracuje na straně klienta, záleží jen na tom, 

co mu uživatel dovolí. 

� Negarantuje bezpečnost dat, protože jakmile je jednou program v počítači 

uživatele, může si dělat, co chce v samotném programovém kódu, než odešle 

výsledek zpět serveru. 
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� Nemůže překročit hranice domény – tzv. politika stejného původu (Same-Origin 

Policy), přikazuje, že skripty v jedné doméně nesmí mít přístup k prostředkům 

jiné domény, ani nelze ovlivňovat skripty a data v jiné doméně. (5) 

Připojení JS k HTML stránkám   

Programový kód JavaScriptu lze ve stránce HTML umístit na několik míst. Buď 

mezi značky <head>  a </head>  nebo mezi značky <body>  a </body>.  

Tradiční umístění programového kódu v JavaScriptu je první možnost, tedy mezi 

značky <head>  a </head>  (do hlavičky stránky). Příklad:  

  <skript type=“text/javascript“> 

Programový kód JavaScriptu 

   </skript> 

Umístění do zvláštního souboru, na které se bude autor odkazovat v těle kódu 

(<body>).  Příklad:  

<skript type=“text/javascript“ src=“mujSkript.js“> </skript>  (5) 

1.2.6 CMS (Redakční a publikační systémy) 

Redakční (často nazývané i publikační) systémy slouží k jednoduché aktualizaci 

vlastních webových stránek. Jedná se o software, který dovoluje i laickému uživateli 

bez znalosti programování snadno publikovat informace na webu. K používání není 

potřeba instalovat na počítači správce žádný nový software, ale postačí pouze běžný 

internetový prohlížeč (např. Chrome nebo Firefox).  

Tyto systémy jsou především využívány pro aktualizace obsahu prezentace, nebo 

pokud chce správce průběžně doplňovat rozsah svých www stránek, aniž by za každou 

aktualizaci musel platit. Z toho důvodu jsou používány právě redakční systémy, které 

umožňují komplexní správu webu a jeho další rozvoj. Prostředí těchto systémů jsou 

navržené takovým způsobem, aby jejich obsluha byla maximálně intuitivní a 

nevyžadovala více znalostí, než je např. práce s běžným textovým editorem. Je zde 

jednoduchá možnost měnit či doplňovat nové texty, přidávat fotografie, ankety či 

diskuze. (7) 
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Kvalitní publikační systémy neomezují vlastní kreativitu tvůrců webu, s jejich 

pomocí je možné realizovat projekty s jakýmkoliv vzhledem a neomezují se pouze na 

publikování informací. Nabízejí velké množství pokročilých funkcí počínaje analýzou 

návštěvnosti a chování uživatelů na serveru, přes správu databází zájemců o zasílání 

různých informací elektronickou poštou, až po funkce zajišťující efektivní umístění 

webu do vyhledávačů atd.  

Hlavní výhody CMS 

� Možnost aktualizace webu 24 hodin denně. 

� Aktualizování z libovolného místa, kde je připojení k internetu. 

� Nulové náklady za aktualizace webových stránek. 

� Snadná obsluha systému. 

� Velké možnosti používání (aktuality, články, ceník služeb či produktů, atd.). 

� Možnost více-stupňových přístupu (přidělená administrační práva). (7) 

Tabulka 1: Statistika používání redakčních systémů (Zdroj: navody.c4.cz) 

 

1.3 Optimalizace webových stránek (WSO) 

Optimalizace webových stránek (WSO – Web Site Optimization) není pouze v 

poslední době diskutované a medializované SEO, tedy optimalizace obsahu pro 

vyhledávače. Pokud autor vytváří nový web, nebo se chystá na úpravy či 

restrukturalizaci staršího webu, měl by vzít v úvahu i další okolnosti, které ovlivňují 

chování uživatelů a zákazníků webu. Jedna z oblastí, na kterou je potřeba se zaměřit, je 

rychlost, s jakou se uživatelům zobrazí použitelný obsah stránek. Dále zohlednit jaké 

internetové prohlížeče mohou uživatelé webu používat, nebo jaké je rozlišení jejich 

obrazovek. (12) 
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Obr. 3: Pojetí atributu Width v prohlíže čích (Zdroj: wikimedia.org) 

1.3.2 Optimalizace pro vyhledávače (SEO) 

Každý autor webové stránky by si měl dát záležet právě na SEO (Search Engine 

Optimization) optimalizaci pro vyhledávače a zvolení správných klíčových slov, tak aby 

se konkrétní webová stránka (firma apod.) zobrazila co nejvýše v nalezených odkazech 

na zadaný dotaz. Pro vlastníka webové stránky je velmi důležité zvyšovat návštěvnost 

webu, konkurenceschopnost, kvalitu, zlepšovat přístupnost, použitelnost, a v neposlední 

řadě získat nové návštěvníky, kteří doposud web nenašli. Pro optimalizaci je důležité 

věnovat pozornost jak on-page, tak i off-page faktorům a se doporučuje vyvarovat se 

nevhodných až zakázaných optimalizačních technik. Mezi tyto nevhodné techniky 

řadíme např. duplicitní weby, opakovaný a nesmyslný text, automatickou výměnu 

odkazů, klamné přesměrování, podvodné odkazy aj. (15) 

On-page faktory se nachází na stránce a jsou s ní přímo spojeny. Tyto faktory 

může autor stránky přímo ovlivňovat. K těmto faktorům řadíme: 

Titulek stránky – musí být umístěn v hlavičce stránky v párovém tagu <title>, 

měl by být jedinečný pro každou stránku a měl by stručně a výstižně uživatele 

informovat o obsahu stránky. Na titulek je kladen velký důraz, protože se také zobrazuje 

ve výsledcích vyhledávání. Příklad vložení titulku do HTML kódu:  
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<html> 
 <head> 
  <title>On-page faktory | SEO nápov ěda</title>  
  <meta ... > 
 </head> 
 <body> 
 </body> 
</html> 

Meta tag description – slouží ke stručnému popisu obsahu stránky a vkládá se do 

hlavičky stránky do tagu <meta> . Může zde být použita celá věta nebo krátký odstavec 

a pro každou stránku by měl být tento tag jedinečný. Obsah toho tagu může být použit 

jako krátký popisek stránky i ve výsledcích vyhledávání. Příklad zápisu v HTML kódu 

stránky: 

<html> 
 <head> 
  <title>...</title> 
  <meta name="description" content="SEO nápov ěda Vám poradí, 
      jak lépe optimalizovat web.">  
  <meta ... > 
 </head> 
 <body> 
 </body> 
</html> 

Kódování stránky – se vkládá do tagu <meta> , jedná se způsob reprezentování 

znaků, aby jim počítače rozuměly. Nutno uvádět na každé stránce. Příklad kódování: 

iso-8859-2, windows-1250, utf-8, utf-16.  

Struktura URL – měla by být co nejjednodušší a nejsrozumitelnější. Měly by být 

používána slova, která jsou vhodná k obsahu stránky a struktuře webu. 

Struktura webové stránky – by měla být správně vytvořena, aby se stránka zobrazila 

uživateli správně i s vypnutými styly. Toho se dá dosáhnout dodržováním základních 

pravidel pro strukturu webu, správným používáním HTML tagů a dodržováním jejich 

sémantiky. Při tvorbě obsahu webu by mělo být dodrženo správné uspořádání nadpisů, 

zvýrazňování textu pomocí tagů k tomu určených atp. Veškerý vzhled by měl být tvořen 

pomocí kaskádových stylů CSS. 

Obsah webu – je to nejdůležitější pro uživatele, a proto by měl být kvalitní, 

srozumitelný a dobře strukturovaný. Strukturu obsahu je třeba promyslet ještě před 

tvorbou samotné stránky. 

Odkazy na stránce – odkazy jsou nedílnou součástí webu, mohou být interní 

(odkazování na stránky v rámci vlastní domény) a externí (odkazování z vlastních 
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stránek na jiné). Pro odkazy platí, že by měli obsahovat výstižný text, který se týká 

odkazované stránky – zapisuje se do tagu <a>. Text v odkazu by měl být krátký, ale 

přitom dostatečně popisný, a měl by se lišit od ostatního textu. Není příliš vhodné psát 

odkazy typu „zde“ a autoři by se měli vyhnout nadměrnému používání klíčových slov 

v textu odkazu. Odkazování by mělo být pouze na důvěryhodné weby s kvalitním 

obsahem, které jsou tematicky spjaté s obsahem webu. Externí odkazy by se na webu 

měly vyskytovat jen v přiměřeném množství a měly by být přirozeně rozprostřeny.  

Příklad zápisu odkazu:  

<a href= " http://www.seo-napoveda.cz/on-page-faktory" >On-page 
faktor ům</a>  
věnujte p ři optimalizaci pozornost. 

Navigace stránek – by měla být jednoduchá, která pomůže uživatelům k lepší 

orientaci na webu, ale také robotům. Pokud je struktura webu složitější, je vhodné 

vytvořit mapu stránek pro návštěvníky, kterou bude tvořit uspořádaný seznam stránek 

webu. Pro lepší orientaci lze použít i tzv. „drobečkovou navigaci“, která zpravidla 

znázorňuje pozici aktuální stránky, na které se uživatel nachází. Může ukazovat i cestu, 

po které se uživatel na stránku přišel nebo může nést informace o produktu. 

Rámy (frame) – nedoporučují se vytvářet, lépe je použít pozicování pomocí 

kaskádových stylů. Rámy mají mnoho nevýhod např. práce s nimi je složitá, špatně se 

ukládají do oblíbených, nelze odkázat na zanořenou stránku včetně menu, špatně se na 

ně odkazuje, znesnadňují přístup pro vyhledávače. (15) 

Off-page faktory se na stránce vyskytují přímo a autor stránek není většinou 

schopen tyto faktory přímo ovlivnit. Tyto faktory však mají přímý vliv na významnost 

stránky při hledání konkrétního dotazu. Mezi tyto faktory patří především zpětné 

odkazy, což jsou takové odkazy, které vedou na web z jiných internetových stránek. 

Odborně se budování zpětných odkazů nazývá linkbuilding. Získat tyto odkazy je 

možné několika způsoby:  

� přirozený způsob – kvalitní obsah stránek zajistí, že budou i jiní uživatelé 

odkazovat na konkrétní web, 

� zprávy či články publikované na jiných webech, 

� propagace webu na sociálních sítích (např. Facebook), 

� publikováním na blogu aj. (15) 
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Majitelé velkých monitorů naopak mají na obrazovce hodně prázdna, což jim 

také nemusí příliš vyhovovat. 

� Zjistit pomocí skriptu jaké rozlišení klient používá a stránku podle toho upravit. 

� Vytvořit stránky s omezenou flexibilitou, aby upravovaly šířku stránky podle 

šířky prohlížeče, ale zároveň aby nepřekročily určitou šířku. (10) 

1.3.4 Optimalizace rychlosti zobrazení dat 

Protože je v současné době velmi rozšířené vysokorychlostní připojení (pro firmy i 

domácnosti) a také přesuny firemních webů do hostingových nebo housingových center 

není optimalizace rychlosti až tolik klíčovým parametrem a je velmi často opomíjen. 

Množství přenášených dat ovšem narůstá a hlavně se mění chování uživatelů, kteří jsou 

stále náročnější. Na obrázku uvedeném níže je vidět, že Evropa se v rychlosti stahování 

(Download Speed/Rate) umístila na 2. druhém místě v žebříčku, hned po Severní 

Americe. Stejně tomu tak je i v rychlosti nahrávání (Upload Speed/Rate). 

Tabulka 2: Rychlost stahování a nahrávání ve světě (Zdroj: speedtests.net) 

 

 

Na následujícím obrázku je vidět jak si v rychlosti stahování a nahrávání vedla 

konkrétně Česká republika. V rychlosti stahování se umístila sice „až“ na 25. místě 

(tedy přibližně ve středu evropských zemí), ale v rychlosti nahrávání je na sedmé příčce 

v žebříčku, což je velmi pozitivní. 
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Tabulka 3: Rychlost stahování a nahrávání v Evropě (Zdroj: speedtests.net) 

 

V dnešní době je pro uživatele dlouhé čekání na zobrazení stránky nepřijatelné, 

proto často pomalé stránky opouští. Existuje řada výzkumů, které srovnávají načítání 

stránek v závislosti na chování uživatelů. Optimální doba načítání stránky se často liší 

podle autora výzkumu, ale všeobecně lze říci, že pokud uživatel nezíská alespoň část 

požadovaných dat, které chce z webu získat, je nespokojen přibližně po dvou sekundách 

od kliknutí na požadovaný odkaz a má tendenci tuto stránku opustit. (11) 

Další důvod proč by se měli webové stránky načítat rychle, souvisí s optimalizací 

pro vyhledávače (SEO). Velmi pomalé weby nemusí být vyhledávačem indexovány, a 

to i přesto, že na stránkách byla provedená náročná SEO optimalizace. Roboti 

vyhledávačů mají stanovené určitě limity pro načítání jedné stránky. Pokud je tento 

limit překročen není web indexován a tím pádem se ani nezobrazí ve výsledcích 

vyhledávání. Před zahájením optimalizace je vhodné provést analýzu slabin webových 

stránek a úvodní měření, aby bylo po ukončení optimalizace možné stanovit míru její 

účinnosti.  

Optimalizaci rychlosti načítání obsahu webových stránek lze rozdělit na dvě oblasti: 

optimalizace konfigurace web serveru a optimalizace kódu webu ((X)HTML, CSS, 

JavaScript, obrázky, grafika). 

Optimalizace na straně web serveru – prvním krokem je povolení obsahu 

odesílaného web serverem, čímž se několikanásobně zmenší objem přenášených dat.  

Dalším krokem je minimalizace požadavků na server/cache u statických objektu (např. 

obrázky). Je vhodné pro tyto objekty nastavit dobu expirace (min. 2 měsíce). 

Optimalizace kódu stránek – základem je minimalizace samotného kódu a dále i 

minimalizace požadavků na objekty, kterými jsou např. obrázky nebo různé externí 

skripty (JavaScript, CSS apod.).  (11) 
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Pravidla pro obrázky:  

� Používat obrázky takové velikosti, v jaké se mají na stránce zobrazit. Tím 

nedochází k přenášení zbytečných dat. 

� Nezmenšovat obrázky pomocí atributů width  a height , ale je vhodné tyto 

atributy definovat. Zajistí to rychlejší vykreslení stránky a pomalejší načítání 

obrázků tak nemá vliv na konečný vzhled webu. 

� U webů, které obsahují velké množství obrázků je vhodnou možností rozdělit 

umístění obrázků na více serverů. 

� Vhodné je i přesunutí všech obrázků na samostatnou doménu, ze které se 

neposílají cookies.  

Pravidla pro externí (ale i in-line) skripty: 

� Je dobré minimalizovat velikost soborů s CSS styly a JavaScriptem. Mezery, 

tabulátory a jiné formátovací znaky sice usnadňují autorům stránek orientaci 

v kódu, ale pro prohlížeče nemají využití. Pouze zpomalují načítání stránky a 

zvyšují tím nároky na procesor. Pokud autor odstraní zbytečné definice z CSS, 

zbytečné mezery, odřádkování a odsazení z JavaScriptu, HTML a CSS souborů 

lze snížit velikost až o 35%. 

� Omezení nebo zrušení zobrazování neúčelných a neefektivních reklam. 

Reklamní systémy nejčastěji využívají JavaScript pro zobrazení reklamního 

banneru. Nevýhodou je, že většina prohlížečů při načítání externího JavaScript 

souboru blokuje ostatní stahování dalších souborů. Pokud jsou reklamy na webu 

vítány, doporučuje se přemístit kód pro zobrazení banneru co nejblíže konci 

stránky. 

� Pokud je požadováno, aby web byl dostatečně rychlý, není vhodné používat 

náročné technologii jako je Flash, Java, hudba hrající na pozadí apod. To, že 

existují moderní technologie, neznamená, že je autor musí za každou cenu 

používat. V nejlepším případě by uživatel měl dostat pouze čisté HTML a 

všechny dynamické prvky by měly obstarat skripty na straně serveru. (11) 
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1.3.5 Optimalizace vzhledu 

Důležitou částí každé webové stránky je vhodný výběr barevné kombinace. Pro 

správnou tvorbu webu je základem vytvořit tzv. harmonické barevné schéma (schéma 

barev, které budou vzájemně ladit a tvořit jeden celek). K vytvoření takového 

harmonického schématu můžeme použít tzv. barevný kruh . (6) 

 

Obr. 4: Barevný kruh (Zdroj: gis.zcu.cz) 

Výběr jednotlivých barev z tohoto kruhu se řídí určitými pravidly, s jejichž 

pomocí lze sestavit konkrétní barevná schémata.  

� Monochromatické schéma: vyskytuje se zde jediný barevný prvek a jeho 

varianty, které lze získat změnou jasu a sytosti. Je vhodné jej používat 

v případech, kde u čtenářů očekáváme časté poruchy barevného vidění. 

� Analogické (podobné) schéma: využity jsou tři sousední barvy, kde prostřední 

barva je dominantní. Existují i možnosti, kdy se používá hlavní barva a dvě 

barvy, které jsou rovnoměrně rozložené podle barvy hlavní. Nemusí však jít o 

barvy sousední. 

� Kontrastní (doplňkové, komplementární) schéma: k jedné zvolené barvě přidáme 

barvu na opačné straně barevného kruhu, kde poté většinou vznikne kombinace 

teplé a studené barvy. 

� Měkce kontrastní schéma: pro vybranou hlavní barvu přiřadíme další dvě barvy, 

které přímo sousedí s barvou protilehlou v barevném kruhu. 

� Dvoj-kontrastní schéma: tento typ schématu tvoří celkem čtyři barvy. Dvě 

sousední a jim protilehlé dvě barvy.  
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� Barevná triáda: jedná se o jedno nejzajímavějších barevných schémat vůbec. 

Vzniká výběrem tří barev, které jsou rovnoměrně rozloženy po obvodu 

barevného kruhu.  

� Barvená tetráda: obdoba barevné triády, pouze je přidána čtvrtá barva. Jedná se 

tedy o čtyři barvy, které jsou rovnoměrně rozloženy po barevném kruhu. (6) 

 

Obr. 5: Příklady barevných schémat (Zdroj: gis.zcu.cz) 

K výběru barev je dobré použít některý z nástrojů dostupných na internetu, například 

Color Scheme Desinger dostupný na http://www.colorschemedesigner.com/. 

Pro výběr barev je vhodné, aby byly dodržovány následující pravidla a zásady: 

� Jednotné barevné schéma, popřípadě více různých schémat, ale na stejném 

principu. 

� Volba barvy s ohledem na účel webu, popřípadě s ohledem na barevné ladění 

s firemními barvami. 

� Velký počet barev na webu ztěžuje orientaci, proto je doporučeno používat 

barevné schémata složené z maximálně šesti barev. S ohledem na možná 

zraková postižení uživatelů webu se doporučuje využívat kombinaci bílé/černé 

barvy a maximálně čtyř dalších barev.  
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� Střídmé používání barvy, které je využíváno k označování důležitých částí. 

� Barevné zvýraznění struktury stránek. Vhodně je použít různých barev pro 

jednotlivé části webu (titulek, menu, navigační panel apod.). 

� Různé části webu by se měli odlišovat i jiným způsobem, nejen barvou (kontrast 

jasu, sytost). Podobné barvy, jejich odstíny či barvy s podobným jasem a sytostí 

by měli znázorňovat podobné jevy. 

� Vhodné je dodržovat zavedené používání barev (např.: modrá barva na 

zvýraznění odkazů na jiné www stránky). 

� Vyvarovat se nevhodné kombinaci barev: modrý text – červené pozadí a naopak 

(jedná se o kombinace namáhající oční sítnici a působící rozmazaně), žlutá - bílá 

či bílé písmo na černém pozadí. (6) 

Pro úspěšnou tvorbu webových stránek není důležité pouze barevné schéma stránky, 

ale velmi důležitou roli hraje i rozložení webu. Pro uživatele je design velmi důležitý, 

stejně tak i pro provozovatele, který si potřebuje získat pozornost či důvěru uživatelů. 

Webdesign je základem pro úspěch každé internetové prezentace a jeho význam 

neustále roste, což dokazují i různé průzkumy. Mnoho uživatelů v současné době 

odrazuje špatný webdesign či různé vizuální nedostatky stránek za hlavní důvod jejich 

opuštění. Mezi další závěry vyplývající ze sledování zraků uživatelů webu oční 

kamerou patří i mnoho dalších podnětů pro tvůrce internetových stránek.  

� U dlouhých nadpisů přečtou uživatelé jen několik počátečních slov. 

� Uživatelé mají tendenci číst důkladněji texty, které jsou psány menším písmem, 

naopak je u textů psaných velkým písmem zachytí jen některá klíčová slova a 

zbytek jen přelétnou pohledem. 

� Příliš dlouhé odstavce odrazují uživatele od čtení, krátké však udrží jejich 

pozornost až dvakrát déle. 

� Přečetní nadpisu věnují uživatelé velmi krátkou dobu, a proto by měly být psány 

dostatečně výstižně a úderně. (8) 

Výsledky týkající se vnímání obrázků a fotografii na webu jsou velmi zajímavé, i 

když ne zcela překvapující.   
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� Čím větší je obrázek či fotografie umístěná na webu, tím více času mu uživatelé 

věnují (důležité je odhadnout správnou míru velikosti, aby zbylo místo i na další 

podstatné informace). 

� Tváře pohledních lidí na fotografiích přitahují pozornost uživatelů více než 

abstraktní, zvířecí či jiné motivy. 

� Uživatelé velmi často klikají na různé obrázky, i když se vůbec nejedná o 

odkazy. 

� Pokud jsou různá fakta, jména a místa prezentována textově je uživatel schopen 

si je dobře vybavit. Komplexnější informaci si však lépe pamatují, pokud jsou 

prezentována multimediálně. (8) 
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2 Analýza problému a současné situace 

2.1 Představení společnosti 

Pan Klusáček podniká v oboru voda-topení-plyn již od roku 1997 jako OSVČ a 

využívá služeb dalších externích živnostníků. Firma se zabývá především kvalitním a 

včasným provedením instalačních a stavebních prací. Ve firmě se dodržují veškeré 

doporučené technologické postupy a používají nejmodernější techniky. Pan Klusáček 

vlastní mnoho certifikátu k vykonávání kvalitních prací právě v tomto oboru a je 

zaregistrován v Seznamu odborných dodavatelů na Státním fondu životního prostředí.  

Firma sídlí v okrese Žďár nad Sázavou (konkrétně v Městyse Ostrov nad Oslavou), 

ale působí na trhu po celé České republice. Pan Klusáček má k dispozici několik 

pracovních automobilů, kterými zajišťuje dopravu veškerého používaného materiálu. 

Při montážích pracovníci používají kvalitní a osvědčený materiál od renomovaných 

výrobců s mnohaletou zárukou a vysokou kvalitou. 

2.2 Sortiment služeb 

Pan Klusáček nabízí svým zákazníkům široký sortiment služeb mezi, které patří 

nejen projektové dokumentace, revize plynových spotřebičů, tlakové zkoušky rozvodů a 

vložkování komínů, ale také:   

� systémy vytápění budov: kotle na tuhá paliva, plynové a kondenzační, 

� vytápění: radiátory, podlahové či stěnové kolektory, 

� tepelná čerpadla: země-voda (vrty či plošné kolektory), vzduch-voda, 

� vodovodní instalace: vodovodní rozvody, kanalizační rozvody, sanitární 

zařízení, 

� solární systémy: ploché kolektory, vakuové trubicové kolektory, 

� domovní plynové přípojky a centrální vysavače.   
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2.3 Konkurence 

Firma pana Klusáčka se musí potýkat s velkou konkurencí a to nejen v okrese, ve 

kterém tato společnost sídlí, ale i v širokém okolí, protože v současné době je na trhu 

velké množství firem působícím ve stejném oboru. Navzdory tomu se však jedná o 

obor, kterého je a bude stále potřeba, a proto není firma v žádném větším ohrožení ze 

strany konkurentů. Co se týče konkurence ve vzhledu a funkčnosti webových stránek, 

patří společnost Klusáček Josef mezi velmi slabého konkurenta. 

Z blízkého okolí může firma považovat za největší konkurenty například 

společnosti PAMEX, s.r.o., TRIMEN MONT, s.r.o. či o-therm. První dvě společnosti 

mají celkem kvalitní webovou prezentaci, firma o-therm má podle mého názoru 

dokonce velmi kvalitní a hezké webové stránky. 

Dále je v okolí mnoho menších konkurentů, kam patří například firmy Rudolf 

Křesťan, Rostislav Veselý či Luboš Kršek. Všichni tito menší podnikatelé nemají 

vlastní webové stránky a svoje firmy prezentují pouze pomocí jiných internetových 

stránek, kde se v různých skupinách nacházejí podnikatelé z celé České republiky, jedná 

se o různé katalogy firem apod. 

2.4 Dodavatelé 

Materiál, který společnost pana Klusáčka používá při instalačních pracích je 

dodáván od renomovaných výrobců, se kterými má firma dlouhodobé zkušenosti. Není 

však problémem vyhovět přání zákazníka a vybrat jiné výrobce, než ty které obvykle 

využívá pan Klusáček.  

2.5 SWOT analýza 

Tato analýza pomáhá identifikovat slabé stránky společnosti (Strengths), silné 

stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). U firmy pana 

Klusáčka patří za zmínku především slabé stránky, a to konkrétně celkově špatná 

propagace, jejíž vylepšení by mělo být primárním cílem. 
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Tabulka 4: SWOT analýza společnosti (Zdroj: vlastní) 

Strengths Weaknesses 

kvalifikovaný personál špatná webová prezentace 

dlouholeté zkušenosti nedostatečná reklama 

široký sortiment služeb nižší ziskovost 

Opportunities Threats 

zkvalitnění prezentace firmy daňová reforma 

hledání levnějších dodavatelů nárůst konkurence 

další rozšíření služeb zvyšování cen materiálu 

2.6 Marketingový mix (4P) 

� Produkt  (product) není pouze samostatná služba, ale i její kvalita, image 

výrobce, značka, záruky a další. Pan Klusáček využívá pouze kvalitní materiály 

od renomovaných výrobců, které mají dlouhou záruční dobu a jeho služby jsou 

vždy kvalitně prováděny profesionálními pracovníky.  

� Cena (price) je hodnota této služby vyjádřená peněžní formou, která zahrnuje i 

různé slevy, termíny a podmínky placení. 

� Místo (place) určuje, kde a jak bude služba provedena, což je u těchto typů prací 

zřejmé, že se vždy jedná o konkrétní místo, kde je služba objednána.  

� Propagace (promotion) říká, jak se zákazníci o službách dovědí. Zde by bylo 

vhodné klást velký důraz právě na reklamu a to nejen pomocí webové 

prezentace, ale i jinými způsoby. 

 
Obr. 6: Marketingový mix (Zdroj: marketing.robertnemec.com) 



40 
 

2.7 Současná webová prezentace 

Současná webová prezentace této firmy byla vytvořena přibližně před třemi lety. 

Internetové stránky vytvořil známý pana Klusáčka zřejmě pomocí jednoduchého 

textového editoru, kde sám vytvořil pomocí HTML a CSS podobu tohoto webu. Jedná 

se o velmi jednoduchou a ne příliš profesionální úpravu stránek. Návštěvníky určitě 

neohromí současná grafická úprava ani obsahová část těchto webových stránek.  

2.7.1 Grafická úprava 

První, co návštěvníka určitě upoutá, jsou necentrované stránky. Současná 

prezentace je zarovnána do levého horního rohu, což v dnešní době působí velmi 

zastarale a neprofesionálně. 

 

Obr. 7: Původní grafická úprava (Zdroj: vlastní) 

 Autor této internetové stránky zvolil vhodné barvy, modrou a zelenou, které se 

hodí právě k oboru, jímž se pan Klusáček zabývá. Kombinace různých textur a příliš 

výrazných barev návštěvníky webu nezaujme, naopak je spíše odradí od dalšího 

prohlížení webu.  
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Velmi výrazných aspektem je i ohraničení stránek, kde část je ohraničena a část 

není, což také velmi ubírá na příjemném vhledu. Stránky tak celkově působí velmi 

jednoduše a jejich grafická úprava je jedním z hlavních důvodů, proč pan Klusáček 

nemá mnoho zákazníků, kteří by si jeho služby objednali právě díky tomu, že si 

vyhledali jeho webovou prezentaci. 

2.7.2 Logo 

Na původních internetových stránkách je logo umístěno přímo v obsahové časti, a 

je velmi nekvalitně provedeno. Jedná se o velmi nápadný rastrový obrázek, který na 

stránkách nemá žádnou funkci a slouží tak pouze jako informace o oboru ve kterém 

firma působí. 

 

Obr. 8: Původní logo (Zdroj: vlastní) 

2.7.3 Rozložení webu 

Hlavička stránek obsahuje celé jméno pana Klusáčka a také obor, ve kterém 

podniká. Dále je v hlavičce obsaženo i menu celého webu, kde můžeme najít odkaz na 

úvod, výrobní program, reference, galerii a kontakt. Samotné jméno či název oboru 

nefunguje jako odkaz na hlavní stranu, tuto funkci tedy plní pouze odkaz „úvod“ 

v hlavním menu. 

Pod hlavičkou se nachází další menu, které má zelené pozadí a obsahuje dva odkazy 

„Zelená úsporám“ a „Jsem zaregistrován v seznamu odborných dodavatelů na státním 

fondu životního prostředí“. Obě tyto položky však odkazují na stejnou stránku, kde jsou 

vystaveny certifikáty společnosti.  
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Na úvodní straně webu se nachází pouze informace o poskytovaných službách a 

logo společnosti. Ani jeden z těchto prvků neslouží jako odkaz k dalším informacím o 

službách.  

Zápatí (footer) webu obsahuje veškeré potřebné kontakty na pana Klusáčka, avšak 

pozadí s texturou vody není zvolenou příliš vhodně a vypadá velmi neprofesionálně. 

2.7.4 Menu 

Veškeré nedostatky ještě podtrhuje ne zcela funkční a špatně viditelné menu 

webových stránek. Pokud v hlavním menu uživatel zvolí položku „reference“ zjistí, že 

se z této stránky nemůže dále odkázat do „kontaktů“, kde se ovšem nachází velmi 

důležité informace, které by uživatel mohl hledat. Jedná se tedy o problém 

s odkazováním, který je i na stránce s certifikáty, kde se při zvětšení jednoho z nich 

otevře zcela jiný certifikát. 

2.7.5 Požadavky zadavatele 

� Návrh zcela nového grafického vzhledu webových stránek, který by vylepšil 

firemní reklamu a byl tak ekonomickým přínosem. 

� Zhotovení webové prezentace, která bude přehlednější pro uživatele a bude 

poskytovat důležité informace a nové fotografie, jež bude zadavatel sám 

postupně přidávat. 

� Návrh nového loga. 

� Zprovoznění stránek přes publikační systém, pomocí kterého bude zadavatel 

web sám spravovat. 

 

  



43 
 

3 Vlastní návrhy řešení 

3.1 Programy a nástroje 

Výběr CMS 

Pro vytváření webové prezentace pro pana Klusáčka, jsem se rozhodla zvolit jeden 

z volně přístupných publikačních systému. Tyto systémy jsou v současné době velmi 

dobrým pomocníkem při tvorbě webových stránek, a proto i mě přišlo vhodné jeden 

z nich použít. Po přečtení několika různých článků, příspěvků a recenzí o různých 

redakčních systémech jsem si zvolila WordPress, který má podle veškerých informací 

nejpřehlednější administrační prostředí. 

Přenos souborů 

Pro bezpečný přenos souborů do databáze serveru a pro další manipulaci s těmito 

soubory jsem si vybrala open source FTP klienta WinSCP, který se mi již dříve stal 

velmi dobrým pomocníkem pro manipulaci s různými druhy souborů. 

Editace kódu 

Publikační systémy mají sice jisté výhody, ale určitě mezi ně nepatří přehlednost 

kódu. Abych si tak zbytečně neztěžovala práci, použila sem při úpravách kódů PHP, 

HTML a CSS editor PSPad. Jedná se o velmi rozšířený freewarový textový editor a 

editor různých zdrojových kódů pro programovací, skriptovací či značkovací jazyky. 

Grafické úpravy a návrhy 

Jelikož pro tvorbu internetových stránek je nedílnou součásti i grafická úprava, bylo 

nutné zvolit i takový program, ve kterém bych provedla veškeré úpravy či nové návrhy 

pro webovou prezentaci pana Klusáčka. S výběrem programu pro tyto úpravy jsem 

neměla velké problémy, protože již delší dobu využívám GIMP. Jedná se o aplikaci, 

která je vhodná pro úpravu fotografií i tvorbu webové grafiky. 

Tato aplikace má velmi příjemné a podle mého názoru i uživatelsky jednoduché a 

přehledné prostředí, ve kterém lze snadno, ale zároveň kvalitně utvářet různé návrhy 

obrázků, textu aj. 
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3.2 Layout 

Při tvorbě jakýchkoliv webových stránek je nejlépe nejdříve promyslet rozložení 

stránek tzv. layout. Na internetu je mnoho různých webových prezentací, které mají i 

různé rozložení. Je totiž důležité myslet na obsáhlost a velikost webu, a tomu 

přizpůsobit layout.  

Klasicky je v horní části stránek umístěna hlavička většinou s názvem webu či 

názvem společnosti, kterou prezentují. Ve spodní části je potom umístěna tzv. patička, 

která obsahuje různé informace jako např.: copyright, kontakty, mapu stránek, údaje o 

autorovi či používaný redakční systém.  

 
Obr. 9: Layout stránek (Zdroj: vlastní) 

U rozsáhlých webů je vhodné zvolit možnost hlavního a vedlejšího menu, pro lepší 

orientaci a přehlednost pro uživatele. V případě webových stránek pro pana Klusáčka 

jsem zvolila layout pouze s jedním horizontálně umístěným hlavním menu, protože se 

jedná o web, který neobsahuje takové množství informací, aby bylo nutné přidávat 

vedlejší menu.  
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Namísto tohoto (zde zbytečného) menu, jsem zvolila možnost přidat k hlavní 

obsahové části postranní panel se statickou polohou. Rozhodla jsem se umístit jej na 

pravou stranu webu, kde budou vypsané podstatné informace, jež chce zadavatel 

zvýraznit pro uživatele na každé stránce.  

S tímto rozložením stránek souhlasil i pan Klusáček, který výslovně žádal, aby 

stránky byly jednoduché, praktické a poskytovali veškeré informace, na kterých jsme se 

domluvili. Zadavateli jsem předložila více možností rozložení jeho webové prezentace, 

ale tato možnost nakonec vyšla jako nejvhodnější pro naše účely. 

3.2.1 Hlavička 

Hlavička stránek je první věc, kterou uživatel uvidí, a proto je důležité, aby 

obsahovala pouze základní údaje o webu. Tímto způsobem poskytneme uživatelům to 

nejpodstatnější, co je potřeba sdělit tedy název společnosti, obor podnikání a logo. Není 

příliš vhodné, aby hlavička dokumentu byla přeplněná nějakými zbytečnými 

informacemi.  

Stejně tak tomu bude i u mého návrhu hlavičky webové prezentace.  Často se 

používá, že celá hlavička funguje jako odkaz na hlavní stránku webu, což použiji i ve 

svém návrhu. Zkusím ale i jinou možnost, kde jako odkaz bude sloužit pouze jméno 

pana Klusáčka, které bude umístěno nad hlavičkou. Další takový odkaz na hlavní 

stránku se bude v každém návrhu nacházet i v patičce, ale bude menší velikosti. Je to 

z toho důvodu, aby se uživatel mohl vrátit na úvod, aniž by vždy musel rolovat 

kolečkem myši až nahoru k hlavičce stránky. 

Původní logo, které na stránkách dříve nebylo ani v hlavičce, jsem po schválení 

pana Klusáčka mohla libovolně upravovat, protože není omezeno copyrightem. Od 

původního loga jsem neustoupila úplně, ale držela jsem se původního námětu kohoutku 

s vodou. V programu GIMP 2 jsem tedy podle něj vytvořila podobné, ale zároveň zcela 

nové a modernější logo v několika lehce odlišných provedeních. První provedení 

v černé barvě chtěl pan Klusáček nějakým způsobem oživit, a proto jsem zvolila 

možnost obarvit část s vodou do tmavě modré a světle modré barvy.  
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Obr. 10: Nové logo ve třech různých provedeních (Zdroj: vlastní) 

Dále jsem se rozhodla navrhnout i zcela novou grafickou úpravu pro název oboru 

voda-topení-plyn, aby lépe vyniklo a bylo originální. Jak již bylo zmíněno, veškeré tyto 

grafické úpravy jsou velmi důležité, aby webová prezentace působila na první pohled 

profesionálně, protože jinak by svým vzhledem mohla uživatele odradit od dalšího 

prohlížení stránek. Samozřejmě nelze nic zkazit klasickým písmem, ovšem pak by tato 

webová prezentace působila až příliš jednoduše.  

Opět jsem pomocí programu GIMP 2 vytvořila několik různých variant tohoto 

nápisu, ze kterých poté vyberu nejvhodnější pro daný vzhled nových webových stránek. 

U všech návrhů jsem se ovšem držela pravidla pro barvy jednotlivých slov, tedy pro 

vodu je návrh vždy v barvě modré, pro topení v barvě červené a pro plyn v barvě žluté. 

Označení jednotlivých názvů těmito barvami je jakýmsi nepsaným pravidlem. 

 

Obr. 11: Název oboru varianta č. 1 (Zdroj: vlastní) 

 

Obr. 12: Název oboru varianta č. 2 (Zdroj: vlastní) 

 

Obr. 13: Název oboru varianta č. 3 (Zdroj: vlastní) 
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3.2.2 Menu a jeho struktura 

Jednoduché menu webové prezentace bude umístěno přímo pod hlavičkou stránek. 

Po domluvě se zadavatelem, jsem se rozhodla udělat obsahovou část v klasické bílé 

barvě a menu podbarvit barvou pozadí, aby tak dostatečně vyniklo. Po najetí myší na 

příslušnou položku v menu bude mít písmo výraznější barvu a také se změní pozadí, 

aby bylo zřetelně poznat, na které položce se uživatel nachází.  

V menu jsem se také po domluvě rozhodla prozatím vynechat položku „reference“, 

která na původním webu figurovala, avšak podle mého názoru působila 

neprofesionálně. V této části byla obsažena pouze jediná reference bez jakékoliv 

fotografie, a proto jsem panu Klusáčkovi doporučila prozatímní zrušení této položky 

s tím, že až si upořádá své dokumenty a potřebné fotografie nebude problém tuto 

položku v menu obnovit pomocí redakčního systému. 

Struktura: 

� Úvod (základní informace o společnosti) 

� Výrobní program (vodovodní instalace, systémy vytápění budov, solární 

panely, centrální vysavače) 

� Certifikáty (galerie fotografií certifikátů)  

� Galerie (fotografie produktů používaných při montážích apod.) 

� Kontakt (výpis veškerých kontaktů na firmu pana Klusáčka) 

Uživatel si může pouze prohlížet stránky z jednotlivých položek v menu, vrátit se 

na úvodní stranu může vždy pomocí položky „úvod“ , může použít hlavičku stránky 

jako odkaz na úvodní stránku webu nebo využít názvu firmy v dolním levém rohu. 

3.2.3 Obsahová část 

Zadavateli jsem doporučila pár základních úprav v obsahové části webu. Jednou 

z nich byla i úvodní stránka, kde se původně nacházela část výrobního programu a také 

logo společnosti. Logo se ale nyní přesunulo do hlavičky dokumentu a po domluvě se 

zadavatel rozhodl, že stručný výrobní program (nebo také poskytované služby) chce mít 

umístěné v mnou navrženém postranním panelu spolu s jím vybranými důležitými 

kontakty a s přehledem veškerých poskytovaných služeb. Zadavateli jsem navrhla i 



 

několik dalších položek, které by mohly 

vyhledávání). Jelikož ale prezentace není natolik rozsáhlá, po vyzkoušení této funkce 

jsme ji zavrhli a zůstali u pů

Na úvodní stránku si zadavatel p

které by nebyly ovšem p

doporučení dodatečně zadavatel p

nechá v blízké době poř

strana obsahovala nějakou zajímavou fotografii.

Obr.

Další texty na těchto internetových stránkách se nebudou nijak extrémn

předchozích. Po domluvě

o nové certifikáty, které si zadavatel nemohl na p

Jelikož bude nová prezentace zprovozn

Klusáčka nadále problém certifikáty i galerii dopl

V položkách „Certifikáty“

jednotlivých fotografií s

k dispozici celá velikost

také kvůli přehlednosti. 

mohl zjistit, co se na dané 
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kolik dalších položek, které by mohly být v postranním panelu obsaženy (nap

vyhledávání). Jelikož ale prezentace není natolik rozsáhlá, po vyzkoušení této funkce 

ůstali u původního návrhu. 

Na úvodní stránku si zadavatel přál zobrazit základní informace o jeho spole

které by nebyly ovšem příliš zdlouhavé, aby neodradili uživatele od 

č ě zadavatel přidá i fotografii svého vozového parku, kterou si 

ě pořídit. Podle mého názoru je totiž velmi dů

ějakou zajímavou fotografii. 

Obr. 14: Návrh obsahu na úvodní stranu (Zdroj: vlastní) 

ěchto internetových stránkách se nebudou nijak extrémn

edchozích. Po domluvě dojde jen k nepatrným úpravám. Stránky budou dále dopln

o nové certifikáty, které si zadavatel nemohl na předchozí prezentaci sám nahrávat. 

bude nová prezentace zprovozněna přes redakční systém, nebude pro pana 

ka nadále problém certifikáty i galerii doplňovat o další fotografie.

„Certifikáty“  a „Galerie“  budou vždy zobrazeny jen m

jednotlivých fotografií s krátkým popiskem a až po kliknutí na jednotlivé z

dispozici celá velikost fotografie. Je to hlavně z důvodu rychlosti na

ehlednosti. Popisky fotografií jsem přidala, aby tak každý návšt

mohl zjistit, co se na dané fotografii nachází, aniž by ji musel zvětšovat.

postranním panelu obsaženy (např.: 

vyhledávání). Jelikož ale prezentace není natolik rozsáhlá, po vyzkoušení této funkce 

ál zobrazit základní informace o jeho společnosti, 

íliš zdlouhavé, aby neodradili uživatele od čtení. Na mé 

idá i fotografii svého vozového parku, kterou si 

ídit. Podle mého názoru je totiž velmi důležité, aby úvodní 

 

chto internetových stránkách se nebudou nijak extrémně lišit od 

nepatrným úpravám. Stránky budou dále doplněny 

edchozí prezentaci sám nahrávat. 

ní systém, nebude pro pana 

fotografie.  

budou vždy zobrazeny jen miniatury 

a až po kliknutí na jednotlivé z nich bude 

vodu rychlosti načítání stránek a 

idala, aby tak každý návštěvník webu 

ětšovat. 



 

3.2.4 Patička 

V levém rohu v patič

stranu. Uprostřed se budou nacházet údaje o vytvo

tvůrce webového designu

systému WordPress, ve kterém byla prezentace vytvo

3.3 Barvy 

Jelikož zadavatel nemá žádnou bližší p

stránek, ponechal tak tento výb

představím několik možných barevných variant, ze kterých poté vybereme tu nejlepší 

z nich. Tento výběr nebude záležet pouze na názoru nás dvou, ale zadavatel se rozhodl, 

že nejlepší bude celkový design stránek podrobit anket

uživateli různých věkových skupin a na základ

rozhodne, kterou variantu nakonec zvolí.

Velmi vhodné je k výb

jsem popisovala v kapitole 1.3.5. Protože chce zadavatel jednoduché a dob

stránky, budu volit spíše jednoduchá barevná schémata, která p

profesionálním dojmem. S

pro tvorbu budu používat modrou, 

složité barevné kombinace, které by mohli p

3.4 Styl písma 

Vytvoření kvalitně vypadající webové prezentace záleží samoz

zvoleném stylu písma. Z

budu se držet klasického,
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patičce dokumentu bude umístěn již zmíněný odkaz na úvodní 

řed se budou nacházet údaje o vytvoření webu, tedy copyright a jméno 

ového designu. Na pravé straně budou uvedeny informace o redak

, ve kterém byla prezentace vytvořena. 

Obr. 15: Patička webu (Zdroj: vlastní) 

Jelikož zadavatel nemá žádnou bližší představu o barevné úpravě

stránek, ponechal tak tento výběr zcela na mém úsudku. Domluvili jsme se, že mu 

kolik možných barevných variant, ze kterých poté vybereme tu nejlepší 

ěr nebude záležet pouze na názoru nás dvou, ale zadavatel se rozhodl, 

že nejlepší bude celkový design stránek podrobit anketě. Udělá se tedy pr

ěkových skupin a na základě této ankety se sám pan Klusá

iantu nakonec zvolí. 

výběru barev použít některé ze schémat barevného kruhu, které 

kapitole 1.3.5. Protože chce zadavatel jednoduché a dob

stránky, budu volit spíše jednoduchá barevná schémata, která působí 

profesionálním dojmem. S panem Klusáčkem jsem se domluvila, že za základní barvy 

pro tvorbu budu používat modrou, červenou či černou. Nebudu tedy využívat žádné 

složité barevné kombinace, které by mohli působit příliš chaoticky a neprofesion

ě vypadající webové prezentace záleží samozř

zvoleném stylu písma. Z toho důvodu také nebudu vybírat žádná okrasná písma, ale 

ého, dobře čitelného a jednoduchého stylu.  

ěný odkaz na úvodní 

ení webu, tedy copyright a jméno 

dou uvedeny informace o redakčním 

 

edstavu o barevné úpravě svých webových 

r zcela na mém úsudku. Domluvili jsme se, že mu 

kolik možných barevných variant, ze kterých poté vybereme tu nejlepší 

r nebude záležet pouze na názoru nás dvou, ale zadavatel se rozhodl, 

ělá se tedy průzkum mezi 

 této ankety se sám pan Klusáček 

které ze schémat barevného kruhu, které 

kapitole 1.3.5. Protože chce zadavatel jednoduché a dobře vypadající 

ůsobí velmi dobrým a 

kem jsem se domluvila, že za základní barvy 

Nebudu tedy využívat žádné 

íliš chaoticky a neprofesionálně. 

 vypadající webové prezentace záleží samozřejmě i na vhodně 

vodu také nebudu vybírat žádná okrasná písma, ale 



 

Pro všechny návrhy jsem si zvolila jeden typ písma 

všechna kritéria. Další 

Vyzkoušela jsem mnoho rů

3.5 Šablona 

Při vytváření nového webu jsem použila základní šablonu

ve WordPressu k dispozici. 

skrývá mnohé PHP skripty, se kterými nemám p

především soubory CSS, ale 

implementované pomocí PHP. 

3.6 Funkce webu 

Webová prezentace firmy pana Klusá

informativní. Znamená to tedy, že uživatel na t

této společnosti, o poskytovaných službách a p

kontakty. Návštěvníkům stránek tedy není povoleno vkládat žádné p

komentáře na tuto internetovou stránku. 
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rhy jsem si zvolila jeden typ písma Helvetica Neue

Další „náhradní“ písma jsou potom Arial, Helvetica

Vyzkoušela jsem mnoho různých druhů písem, ale tyto jsou na webu 

ého webu jsem použila základní šablonu Twenty

dispozici. Jedná se o velmi jednoduchý návrh, který ovšem uvnit

skripty, se kterými nemám příliš zkušeností. Upravovat budu 

edevším soubory CSS, ale částečně budu muset upravit i funkce WordPressu 

implementované pomocí PHP.  

Obr. 16: Původní šablona (Zdroj: wordpress.org) 

 

Webová prezentace firmy pana Klusáčka má pro uživatele funkci výhradn

informativní. Znamená to tedy, že uživatel na těchto stránkách může získat informace o 

nosti, o poskytovaných službách a především zde nalezne veškeré pot

ě ům stránek tedy není povoleno vkládat žádné p

e na tuto internetovou stránku.  

Helvetica Neue, které splňuje 

Arial, Helvetica a sans-serif. 

 nejlépe čitelné. 

Twenty ten 1.2, která je 

Jedná se o velmi jednoduchý návrh, který ovšem uvnitř 

íliš zkušeností. Upravovat budu 

 budu muset upravit i funkce WordPressu 

 

ka má pro uživatele funkci výhradně 

ůže získat informace o 

edevším zde nalezne veškeré potřebné 

m stránek tedy není povoleno vkládat žádné příspěvky a 
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Pro správce webu je zde díky redakčnímu systému WordPress mnoho různých 

funkcí, pomocí nichž může webové stránky různě upravovat, vylepšovat a aktualizovat. 

Správcovské rozhraní umožňuje: 

� jednoduchou změnu pozadí a hlavičky webu, 

� editaci veškerých textů a galerií, 

� přidání nové položky do menu (např.: reference, které jsou ze stránek dočasně 

odstraněny z důvodu nedostatku informací v této části); 

� nahrávání obrázků a jiného multimediálního obsahu, 

� stahování a používání pluginů, 

� aktivaci komentářů, 

� editaci postranního panelu (např.: přidání vyhledávání pokud se bude web 

rozšiřovat nebo přidat jiné důležité informace), 

� aktualizovat verzi WordPressu (kvůli možným chybám předchozích verzí). 

 

Obr. 17: Prostředí WordPressu (Zdroj: Vlastní) 

S panem Klusáčkem jsme se domluvili, že po vytvoření finální podoby jeho webové 

prezentace ještě prokonzultujeme editaci stránek. Věnuji mu tedy pár cenných rad, kde 

a jak upravit vlastní webové stránky, aby byl sám schopen veškeré tyto činnosti 

provádět bez pomoci dalších osob. 
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3.7 Návrhy nového webu 

V této části již přikročím k celkovým návrhům webové prezentace pro firmu 

Klusáček Josef. Vzniklo mnoho různých návrhů pro nový web, z nichž jsem vybrala 

čtyři nejlepší. 

 

Obr. 18: Návrh webu č. 1 (Zdroj: vlastní) 

V prvním návrhu jsem si zvolila pozadí zbarvené do odstínů modré barvy. K tomu 

jsem do hlavičky webu vybrala logo, které má tmavě modré zbarvení vody. Pro nápis 

voda-topení-plyn jsem zvolila variantu číslo 1, kterou jsem jen lehce natočila. Na závěr 

byl do hlavičky přidán nápis společnosti Klusáček Josef, ve stejné barvě jakou má voda 

v logu firmy. 
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V tomto návrhu figuruje již zmiňovaný nápis spolčenosti, který je umístěn nad 

hlavičkou a funguje jako odkaz na úvodní stránku. Stejný odkaz je umístěn i v patičce 

dokumentu. Nad hlavičkou je také v pravé straně umístěn popisek stránky „voda-topení-

plyn“. V prvním návrhu však jako odkaz na hlavní stránku nefunguje hlavička webu. 

 

Obr. 19: Návrh webu č. 2 (Zdroj: vlastní) 

Ve druhém návrhu jsem použila pozadí laděné do červené barvy, stejně tak je tomu 

i u menu. V hlavičce jsem tentokrát zvolila logo v barvě černé a název oboru voda-

topení-plyn ve variantě č. 2. Pod název oboru jsem opět připsala název firmy.  

U této varianty jsem se rozhodla zcela vypustit část nad hlavičkou dokumentu, kde 

byl uveden název firmy a oboru. Kvůli zrušení této části v tomto návrhu slouží celá 

hlavička jako odkaz na hlavní stranu webu. 
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Třetí návrh je opět laděn do modré barvy, ovšem jedná se o tmavší variantu. Použita 

zde byla opět varianta názvu oboru č. 2, ale aby web nepůsobil příliš tmavě, rozhodla 

jsem se tento název zesvětlit. Z důvodu zesvětlení názvu oboru jsem se rozhodla i pro 

světlejší variantu loga, tedy tu kde je voda zbarvena do světle modré barvy. 

Opět zde není část nad hlavičkou dokumentu, ale zůstala zachována čára nad ní. 

Čára je tečkovaná a stejná je použita nad patičkou stránek, aby tak prezentace vypadala 

celistvě. 

 
Obr. 20: Návrh webu č. 3 (Zdroj: vlastní) 

V posledním návrhu jsem zvolila osvědčenou kombinaci černá-bílá, která podle 

mého názoru působí velice hezky, ale nejsem si jistá, zda se tato kombinace bude líbit i 

zadavateli. Opět zde není část nad hlavičkou webu, ale zůstala zde pouze čára. Název 

oboru byl použit z varianty č. 3 a k němu jsem vybrala logo s tmavě modrou barvou. 
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Obr. 21: Návrh webu č. 4 (Zdroj: vlastní) 

3.8 Finální návrh 

Ze čtyř uvedených návrhů jsem sestavila anketu, kterou jsem vystavila na sociální 

síti FaceBook a dále jsem ji rozeslala i přátelům z různých věkových skupin. Celkový 

počet dotázaných se vyšplhal na 48 osob, jejichž rozhodnutí jsou vidět v nadcházejícím 

grafu. Zde je uveden přesný počet osob, který hlasoval pro určitý návrh. 

Z tohoto grafu vyplývá, že nejlepší z návrhů je číslo 3, který dostal celkem 22 hlasů. 

Ostatní návrhy ovšem dostaly také velké množství hlasů, znamená to tedy, že výsledky 

jsou velmi vyrovnané. Jediný z návrhů, který jsem hned vyloučila, byl návrh 1, který 

získal pouze 12 hlasů, a navíc dotázané osoby tento vzhled často kritizovaly kvůli příliš 

tmavé grafické úpravě.  

 



 

Vzhledem k vyrovnanosti této ankety, nem

kterou z variant nakonec zvolit. Z

celou grafickou úpravu

k dokumentu a jakou grafickou úpravu. 

Jako hlavičku dokumentu si z

která je podle něj ideální, protože ne

 

Na pozadí webu si pan Klusá

Nejhorším rozhodnutím ovšem bylo, zda nad hlavi

vynechat. Podle zadavatele

Tak tedy vznikla koneč

fotografie vozového parku firmy pana Klusá
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Graf 3: Výsledky ankety návrhů (Zdroj: vlastní) 

vyrovnanosti této ankety, neměl zadavatel příliš jasné rozhodování, 

variant nakonec zvolit. Z toho důvodu jsem s ním ještě jednou konzultovala 

celou grafickou úpravu. Diskutovali jsme především o tom jakou zvolit hlavi

dokumentu a jakou grafickou úpravu.  

čku dokumentu si zadavatel nakonec vybral z vítězného

ěj ideální, protože není příliš tmavá a má dobré rozložení.

Obr. 22: Hlavička nového webu (Zdroj: vlastní) 

Na pozadí webu si pan Klusáček nakonec vybral červenou verzi z

Nejhorším rozhodnutím ovšem bylo, zda nad hlavičkou nechat čáru, nebo ji úpln

vynechat. Podle zadavatele nakonec varianta s ponechanou vrchní č

Tak tedy vznikla konečná podoba webu, kde tedy na doporučení bude dopln

fotografie vozového parku firmy pana Klusáčka. 

12

16

22

18

 

říliš jasné rozhodování, 

ě jednou konzultovala 

edevším o tom jakou zvolit hlavičku 

ězného návrhu číslo 3, 

íliš tmavá a má dobré rozložení. 

 

ervenou verzi z návrhu číslo 4. 

kou nechat čáru, nebo ji úplně 

ponechanou vrchní čarou vypadá lépe. 

čení bude doplněna 

1. návrh

2. návrh

3. návrh

4. návrh
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Obr. 23: Finální návrh webu (Zdroj: vlastní) 

Na obrázku níže je uvedena ukázka css kódování. Jedná se o nastavení patičky 

webové prezentace, kde „site-info“ je odkaz přes název firmy na úvodní stranu, „site-

kopy“ jsou informace o autorovi webu a copyright a „site-generator“ je odkaz na 

používaný redakční systém. 

 
Obr. 24: Ukázka CSS kódu (Zdroj: vlastní) 



 

Další obrázek je část PHP kódu, konkrétn

pomocí hlavičky stránek. Nejd

odkazovaní pomocí názvu firmy nad hlavi

hlavičku prezentace. 

3.9 Optimalizace SEO

Je velmi důležité se v

zvolit správně všechna podstatná slova. Jako titulek stránky slouží název firmy 

„Klusáček Josef“ a na př

nadpis aktuální stránky, na kterých se nacházíme

název oboru „voda-topení

budou stránky vyhledávány 

čerpadla, solární panely, 

3.10 Provoz webu 

Pro zkušební účely jsem návrh nového webu nahrála na server Internet Centrum 

(http://topeni-klusacek.ic.cz/

MySQL a PHP5. Na tomto serveru je možné využít až 250MB pam

Konečná podoba webové prezentace však bude nahrána na p

http://www.topeni-klusacek.cz/

využívat. 
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část PHP kódu, konkrétně se jedná o odkazovaní na úvodní stranu 

čky stránek. Nejdříve musela být odstraněna část kódu, kde bylo 

ázvu firmy nad hlavičkou a poté byl kód doplně

Obr. 25: Ukázka PHP kódu (Zdroj: vlastní) 

Optimalizace SEO 

ůležité se věnovat optimalizaci při tvorbě nových webových stránek a 

ě všechna podstatná slova. Jako titulek stránky slouží název firmy 

a na příslušných položkách v menu je k tomuto popisku p

tránky, na kterých se nacházíme. Popisek stránky jsem potom zvolila 

topení-plyn“ . Dále jsem zvolila důležitá klíčová slova, podle nichž 

budou stránky vyhledávány „voda, topení, plyn, revize, vytápění, instalace, tepelná 

panely, kotle, Klusáček“.  

Obr. 26: Ukázka SEO (Zdroj: vlastní) 

čely jsem návrh nového webu nahrála na server Internet Centrum 

klusacek.ic.cz/), kde je k dispozici možnost využít technolo

MySQL a PHP5. Na tomto serveru je možné využít až 250MB paměti zdarma. 

ná podoba webové prezentace však bude nahrána na p

klusacek.cz/, kterou má zadavatel již registrovanou a cht

 se jedná o odkazovaní na úvodní stranu 

ě část kódu, kde bylo 

kou a poté byl kód doplněn o odkaz na celou 

 

 nových webových stránek a 

 všechna podstatná slova. Jako titulek stránky slouží název firmy 

tomuto popisku přidán i 

. Popisek stránky jsem potom zvolila 

čová slova, podle nichž 

ění, instalace, tepelná 

 

ely jsem návrh nového webu nahrála na server Internet Centrum 

dispozici možnost využít technologie např. 

ěti zdarma.  

ná podoba webové prezentace však bude nahrána na původní doménu 

, kterou má zadavatel již registrovanou a chtěl ji i nadále 
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3.11 Ekonomické zhodnocení 

Webová prezentace pro firmu pana Klusáčka, byla vytvářena pomocí redakčního 

systému, který usnadňuje práci při tvorbě webových stránek a je k dispozici zcela 

zdarma. V tomto systému jsem pracovala poprvé, ale velmi rychle jsem se v něm 

zorientovala, takže časová náročnost projektu byla určitě kratší než kdybych web 

vytvářela zcela od základů. Přesto bylo vytváření stránek časově náročné. 

Množství času jsem věnovala grafické úpravě prezentace, kde bylo požadavkem 

zadavatele vytvoření zcela nového loga. Dále jsem se věnovala i grafické úpravě názvu 

oboru, ve kterém společnost podniká. Veškeré grafické záležitosti byly řešeny ve volně 

dostupných aplikacích a programech, proto se také tato tvorba tolik neprojeví na 

celkovém vyhodnocení práce.  

Do ceny se dále nezapočítává ani webhosting a zařízení domény, protože pro 

zkušební účely byla stránka umístěna na server ic.cz, který poskytuje služby zdarma a 

výsledná podoba webu bude umístěna na původní doménu pana Klusáčka.  

Další náklady firmy budou ušetřeny i na aktualizacích webu, protože zadavateli byl 

zřízen přístup pro úpravu jako správci. Znamená to tedy, že veškeré aktualizace bude 

provádět sám zadavatel, či některý z jeho pracovníků a nemusí si tedy platit žádného 

externího pracovníka, který by tyto úpravy prováděl. 

Jediným nákladem na tvorbu nového webu je tedy samostatná práce. S panem 

Klusáčkem jsme se již před realizací projektu domluvili na jednorázově odměně. Tato 

odměna zahrnuje práci především na grafických úpravách webu (logo společnosti atd.) 

a také práci se zdrojovými kódy.  

Peněžní prostředky investované do nové webové prezentace budou mít zajisté velmi 

rychlou návratnost a to v řádu pár měsíců. Jelikož tento web může zadavatel sám 

spravovat, předpokládá se, že bude mít velmi dlouhou životnost. 

Jako přínos těchto nových webových stránek se dá určitě považovat vylepšení 

jména této společnosti, protože původní web působil velmi neprofesionálně. Nové 

stránky by tak měli přivést nové zákazníky a vylepšit povědomí o firmě. Panu 

Klusáčkovi jsem dále doporučila více propagovat své nové webové stránky a to 

například na sociálních sítích jako je FaceBook, což by mělo ještě více zvýšit zájem.  
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit webové stránky pro firmu pana Klusáčka, 

které by byly moderní a profesionální prezentací. Veškerou práci na novém webu jsem 

se zadavatelem velmi často konzultovala a vznikly tak stránky, které jsou zcela graficky 

odlišné od původních. Web je dostatečně přehledný a poskytuje veškeré důležité 

informace, čímž by měl oslovit nové zákazníky a zviditelnit jméno společnosti. 

Důležitým požadavkem bylo vytvoření nového loga pro společnost, jelikož původní 

logo působilo velmi neprofesionálně. Zvolila jsem modernější způsob jak propagovat 

vodovodní kohoutek jako logo společnosti, s čímž byl pan Klusáček velice spokojen. 

Při vytváření grafického návrhu jsem zcela ustoupila z původního vzhledu webu a 

navrhla zcela nový grafický design. Celkem byly vytvořeny čtyři různé grafické podoby 

webu, ze kterých si nakonec sám zadavatel vybral finální verzi své prezentace. Učinil 

tak na základě mnou provedené ankety a na základě vlastního názoru. 

Tyto internetové stránky jsem vytvořila za pomocí aplikace WordPress, která je 

velmi nápomocným nástrojem pro tvorbu webu. Sám zadavatel bude moci stránky sám 

upravovat, jelikož má vlastní přístup jako správce. Tímto zaniknou veškeré další 

náklady, které by jinak vznikaly při spravování webu. Nová prezentace bude tedy 

velkým ekonomickým přínosem pro firmu, jelikož jednorázové náklady na vytvoření 

budou mít jistě velmi rychlou návratnost. 

V této práci byly shrnuty základní nástroje a jiné okolnosti pro správné vytvoření 

kvalitních internetových stránek. Dále byla provedena analýza konkrétní firmy, pro 

kterou měla nová prezentace vzniknout, a v neposlední řadě již zmíněna celková tvorba 

nových stránek a grafického designu. 
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