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Abstrakt 

Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou internetovej prezentácie pre firmu 

Peter Putirka, ktorá prevádzkuje kamennú predajňu Farby – Laky – Drogéria. Vďaka 

web stránke firma zvýši vedomie medzi ľuďmi v okolí o existujúcej predajni v zlej 

lokalite mesta. Kvalitná web stránka dokáţe návštevníkov stránky prilákať do predajne, 

v dôsledku čoho vzniknú firme väčšie trţby. 

 

Abstract 

This Bachelor´s thesis is focused on plan and realisation of website presentation of 

company Peter Putirka, which is running retail store Farby - Laky - Drogéria. Retail 

store isn’t situated in frequent part of city, so website can help to bring more customers 

to store, what can be positive for company to make higher profit. 
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ÚVOD 

 

Internet sa stal neodmysliteľnou súčasťou ţivota kaţdého z nás, pretoţe predstavuje 

jednoduchšiu variantu mnohých činností, ktoré máme potrebu kaţdodenne vykonávať. 

Na internetovej sieti v dnešnej dobe nájdeme takmer všetko čo hľadáme, preto sa 

uchyľujeme k takejto pohodlnej výmene informácií z pohodlia našich domov. Moţnosti, 

ktoré ponúka internet, sú nekonečné. Napriek tomu sa stále dynamicky vyvíja, a my si 

ani nevieme predstaviť, aké moţnosti bude ponúkať o niekoľko rokov.  

Výhody internetu vyuţívajú i obchodné subjekty, ktoré pomocou neho dokáţu svoju 

značku zviditeľniť a „predať“ efektívnejšie ako kedykoľvek predtým. Ešte stále však 

existujú firmy, ktoré nepreferujú spôsob zviditeľnenia svojej značky cez internet. 

Myslia si, ţe to neprinesie firme prínos, alebo sú neochotní vynaloţiť finančné 

prostriedky, ktoré sú pre kvalitnú internetovú prezentáciu potrebné.  

Je dôleţité mať internetovú prezentáciu ? Na túto otázku existuje jasná odpoveď, ktorou 

je áno. O mnohých firmách, hlavne tých menších, nenájdeme pomocou známeho 

pomocníka Google dostatok informácií, ktoré by z nás spravili potenciálneho zákazníka 

danej firmy. Môţeme povedať, ţe pre nedostatočnú, alebo ţiadnu internetovú 

prezentáciu firma prichádza o mnoţstvo zákazníkov. Mnoho ľudí, ktorí hľadajú nejaký 

produkt, alebo sluţbu, vyuţijú ako prvé internet, aby s jednoduchosťou a pohodlnosťou 

našli to, čo hľadajú. Ak firma nemá internetovú stránku, logicky títo ľudia prejdú ku 

konkurencií, ktorá má o svojich produktoch a sluţbách na internete dostatok informácií. 

Takisto platí, ţe kvalitná a pekná webová stránka dokáţe firmu spraviť jedinečnou, 

dokáţe konkurenčné stránky poraziť, a tým priláka veľké mnoţstvo zákazníkov.  

Moţnosti tvorby internetových stránok sú obrovské, a stále sa objavujú nové spôsoby, 

ako si vytvoriť stránku bez výraznejších znalostí. Ak však webová stránka chce byť 

úspešná, sú potrebné znalosti programovacích jazykov, grafiky, internetového 

marketingu a mnoho iných. 



11 

 

1 Vymedzenie problému a ciele práce 

 

Vymedzenie problému 

Firma Peter Putirka prevádzkuje kamennú predajňu , ktorá nesie názov Farby – Laky – 

Drogéria. Konkurencia v meste je pomerne vysoká, a z dôvodu zlej lokality predajňu 

len ťaţko nachádzajú noví zákazníci. Firma ťaţí len zo stálych maloobchodných 

zákazníkov,  ale napriek tomu sa jej na trhu veľmi darí. Pre prilákanie nových 

zákazníkov a pre zvýšenie povedomia ľudí o existujúcej predajni bude slúţiť mnou 

vytvorená internetová stránka, v rámci spracovania mojej bakalárskej práce. 

V porovnaní s konkurenciou v meste má firma veľmi dobré ceny za produkty, preto je 

veľká pravdepodobnosť, ţe prilákaní noví ľudia do predajne sa stanú pravidelnými 

zákazníkmi. 

 

Ciele práce 

Hlavným cieľom bakalárskej práce je návrh a vytvorenie komplexnej internetovej 

prezentácie pre firmu Peter Putirka. Podľa poţiadaviek vedenia by mala mať 

internetová stránka príjemný dizajn ladený do oranţovej farby a mala by umoţňovať 

jednoduché vkladanie oznamov, produktov, či obrázkov.  

Prilákať ľudí na stránku nie je jednoduché, ale moja práca popisuje metódy, ako týchto 

ľudí na stránku prilákať bez potreby vynaloţenia finančných prostriedkov. Práve preto, 

je kľúčovou časťou mojej práce optimalizácia internetových stránok, ktorej cieľom je, 

aby sa stránka zobrazovala na prvých priečkach vo vyhľadávači Google, aby bolo 

moţné si web stránku otvoriť na akomkoľvek zariadení s rôznym rozlíšením, a dôleţitá 

je aj optimalizácia pre rôzne prehliadače. 

Pre úspešnú návštevnosť stránky, súvisiacou s nárastom zákazníkov predajne, musí byť 

stránka prehľadná, aby návštevníci na stránke našli informácie, ktoré potrebujú, rýchlo 

a jednoducho. Ku komunikácii so zákazníkmi v mojej práci odporučím firme 

aktívnejšie vyuţívanie sociálnej siete Facebook.  
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2 Teoretické východiská práce 

 

V tejto kapitole sa moja bakalárska práca zaoberá teoretickými poznatkami, ktoré je 

nutné poznať pri navrhovaní a tvorbe internetových stránok.  

 

2.1 Internetová stránka 

 

Internetová stránka je dokument popísaný niekoľkými programovacími jazykmi tak, 

aby sa pomocou webového prehliadača zobrazil v poţadovanej grafickej podobe na 

monitore počítača, alebo na mobilnom zariadení. Pre tvorbu internetových stránok 

potrebujeme jednoduchý textový editor, webový prehliadač, FTP klient, a hodí sa aj 

pripojenie na internet. V dnešnej dobe sa dá urobiť kvalitná webová stránka aj bez 

znalostí programovacích jazykov za pomoci CMS systémov. Internetová stránka je 

súčasťou takmer kaţdej firmy, pretoţe existuje mnoho spôsobov, s ktorými sa dá získať 

veľká návštevnosť stránky, a tým získať nových potenciálnych zákazníkov, ktorí majú, 

alebo budú mať záujem o dané produkty, či sluţby (1). 

 

2.1.1 WWW 

 

Zakladateľom sluţby WWW je Tim Berners-Lee, ktorý je v súčasnej dobe riaditeľom 

World Wide Web Consortium (W3C), ktoré sa zaoberá definovaním webových 

štandardov (2). 

Skratka WWW je odvodená od anglického názvu World Wide Web. Základom sluţby 

WWW je hypertext, čo je systém vzájomne prepojených dokumentov, ktoré sú 

prístupné pomocou siete Internet. Táto sluţba nám ponúka prezeranie si webových 

stránok, obrázkov, či iných multimédií, ku ktorým sa dostávame vďaka hypertextovým 

odkazov, na ktoré klikneme. Väčšinou sú to podčiarknuté časti textu, ale môţe to byť aj 

obrázok, ktorý v sebe ukrýva hypertextový odkaz (2). 
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2.1.2 Url adresa 

 

„URL je skratka anglického Unique Resource Locator (po slovensky: jednoznačné 

určenie zdroja) a vyjadruje presné umiestnenie súboru (väčšinou webovej stránky) na 

Internete“(3). 

Vybrať správnu URL adresu je veľmi dôleţité pre uţívateľov, ale aj pre vyhľadávače, 

čo je výhodne pre zlepšenie úrovne SEO. Nemôţeme zabúdať nato, ţe URL adresa by 

mala byť jasne čitateľná (3). 

Ako príklad uvediem nevhodne a vhodne vybranú URL adresu: 

 Nevhodne vybraná URL:  http://www.adresastranky.sk/index.php?kat=2&pod_kat=282 

 Vhodne vybraná URL:  http://www.adresastránky.sk/pekne-url/ 

 

2.1.3 Doména 

 

Doména je adresný názov IP adresy (napr. 82.208.46.20). Tento spôsob pomenovania 

jednotlivých serverov bol zvolený pre jednoduchšie zapamätanie, aby sa predchádzalo 

pouţívaniu IP adresy, čo je o mnoho náročnejšie si zapamätať (3). 

Domény rozdeľujeme do niekoľkých úrovní: 

 Doména prvej úrovne (napr.: .sk, .com, .eu) 

 Doména druhej úrovne  (napr.: google.com, zoznam.sk, websupport.sk) 

 Doména tretej a vyššej úrovne (napr.: forum.websupport.sk, blog.websupport.sk, 

www.websupport.sk)  

Pri výbere domény je dôleţité zvoliť takú koncovku, aby zahŕňala daný trh. To 

znamená, ţe ak sa firma  pohybuje na slovenskom trhu, zvolíme koncovku .sk. Ak firma 

ponúka svoje sluţby celosvetovo, zvolíme koncovku .com, alebo .net. Doména by mala 

byť ľahko čitateľná, bez zbytočných pomlčiek, a výhodou pre vyhľadávače môţe byť 

pouţitie kľúčových slov (3). 
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2.1.4 Webhosting 

 

Webhosting je sluţba, ktorá poskytuje našej stránke zázemie a priestor. Ceny za 

webhostingové sluţby sa pohybujú od niekoľkých eur do desiatok eur ročne. Záleţí na 

tom, aké parametre tejto sluţby si zvolíme a aký veľký objem dát stránka vyţaduje. 

Najvhodnejší spôsob je zakúpenie webhostingových sluţieb spolu s doménou u tej istej 

spoločnosti, čo je výhodné pri prípadných zmenách (4).  

Kvalitný hosting by mal splňovať niekoľko parametrov: 

 Dostatočná veľkosť priestoru (multimediálne súbory zaberajú najviac priestoru) 

 Serverové skripty PHP, ASP a databázy MySQL, MS SQL 

 Potrebný počet doménových e-mailov 

 Dostupný FTP server 

 Zákaznícka podpora 24 hodín 7 dní v týţdni  

 Neobmedzený objem dát, ktoré návštevníci vyţadujú za dané obdobie = traffic 

 100% dostupnosť a konektivita webhostingu 

 Aktívne zálohovanie (4) 

 

 

2.2 Možnosti tvorby internetových stránok 

 

Vo väčšine prípadov, firmy nedisponujú zamestnancami, ktorí sú schopní navrhnúť 

a naprogramovať internetovú stránku. Z toho dôvodu firma musí čerpať takéto sluţby 

od externého dodávateľa, ktorý sprostredkováva webové sluţby. Jednou z moţností je 

vyuţiť také riešenie pre vytvorenie stránky, ktoré je úplne zdarma, ale takéto riešenie 

má väčšinou veľa nevýhod a nedostatkov. Preto v súčasnej dobe sa odporúča radšej 

vyuţiť finančné prostriedky a zainvestovať do kvalitnej internetovej stránky, pretoţe to 

je miesto na internete, kde sa firma reprezentuje, ale takisto kvalitná web stránka môţe 

firmu odlíšiť od konkurencie. 
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Moţnosti tvorby internetových stránok : 

 Hotové riešenia 

 Outsourcingové riešenia 

 Riešenia na mieru 

 

2.2.1 Hotové riešenia 

 

V dnešnej dobe je metóda pouţitia hotového riešenia najpouţívanejšia, pretoţe firmy si 

môţu vybrať z rôznych voľne dostupných redakčných systémov, u ktorých je 

jednoduchá administrácia, ktorá dokáţe firme ušetriť náklady. V súčasnosti voľne 

dostupné hotové riešenie poskytujú len základnú grafiku a funkcionalitu, aj keď výber 

z rôznych grafických šablón je u mnohých redakčných systémov obrovský. Pre kvalitnú 

webovú stránku to však nestačí, preto sa táto moţnosť tvorby internetových stránok 

kombinuje so sluţbami grafika a programátora. 

„CMS - Content Managment System je systém na správu obsahu webových stránok. 

Často sa nazýva aj redakčný či publikačný systém. Je navrhovaný tak, aby umožňoval 

vkladanie obsahu pre veľký počet prispievateľov“ (5). 

Redakčné systémy sa vyuţívajú hlavne z dôvodu ich jednoduchosti a prístupnosti. Dá sa 

k nim pristupovať z akéhokoľvek miesta cez internetovú sieť. Medzi ich výhody patrí 

jednoduchá administrácia, vďaka ktorej aj neskúsení uţívatelia, ktorí nemajú IT 

znalosti, môţu jednoducho vkladať príspevky, obrázky, videá, či inak upravovať obsah 

stránky. Pri tvorbe stránky si môţeme vybrať z mnoţstva šablón, ktoré tvoria 

funkcionalitu a grafickú podobu stránok. Znalosť programovacích jazykov nie je nutné 

poznať, ale v mnohých prípadoch sú výhodou, ak chceme šablónu upravovať podľa 

vlastných predstáv. Medzi najpouţívanejšie voľne dostupné CMS systémy patria 

v súčasnosti WordPress, Joomla! a Drupal (5).  
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Obrázok 1: Podiel jednotlivých CMS na celosvetovom trhu                                                                              

Zdroj: (6) 

 

WordPress  

Redakčný systém WordPress je napísaný skriptom PHP a pre ukladanie a úpravu dát 

vyuţíva databázu MySQL. Uţívateľsky je tento systém veľmi pokročilý, vhodný pre 

jednoduché, ale aj zloţité stránky. Poskytuje veľké mnoţstvo voľne dostupných 

modulov, ktoré sú veľmi uţitočné pri tvorbe efektívnych stránok. Veľkou výhodou 

systému WordPress je aj fakt, ţe existuje veľa dobrovoľných vývojárov, ktorí jednotlivé 

moduly rozvíjajú, a tým WordPress ponúka široké spektrum moţností jeho editovania 

pre uţívateľov (7). 

 

Joomla! 

Podobne ako pri systéme Wordpress, tak aj vďaka systému Joomla! sa dá vytvoriť 

jednoduchá stránka, rezervačný systém, či iné zloţité webové aplikácie. Hlavnou 

výhodou tohto systému je jej mnoţstvo uţívateľov, takţe na internete sa dozvieme 

odpoveď na kaţdú otázku. Nevýhodou môţe byť zloţitejšie administrátorské rozhranie, 

či nedostatok kvalitných šablón v porovnaní s inými redakčnými systémami (8).  
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Drupal 

Redakčný systém Drupal patrí medzi najvyuţívanejšie redakčné systémy na svete, čo 

dokazuje, ţe sú na ňom zaloţené web stránky firiem ako Sony Music, alebo Fast 

Company. Existuje niekoľko tisíc modulov, ktoré je moţné pouţiť v tomto systéme, ale 

nevýhodou modulu je nedostatok dostupných kvalitných šablón. Platené šablóny sú 

veľmi drahé a samotná úprava šablóny je zloţitejšia ako pri iných systémoch (8).  

 

2.2.2 Outsourcingové riešenia 

 

„Webový outsourcing môžeme definovať ako presun kompletnej správy webového sídla 

na externého dodávateľa. Dôvodom, prečo sa firmy zaujímajú o webový outsourcing, 

môže byť šetrenie nákladov, zvýšenie kvality služieb, zvýšenie konkurencieschopnosti 

firmy či koncentrácia na hlavnú firemnú činnosť“(9).  

Outsourcingové sluţby sú na Slovenskú menej vyuţívané ako v zahraničí, pretoţe pri 

výbere vhodného poskytovateľa mnohých ľudí zarazí cena za mesačné sluţby. Druhým 

problémom zvyčajne býva výber takého poskytovateľa, ktorý ponúka širokú škálu 

sluţieb. Medzi najdôleţitejšie sluţby patria : vytvorenie kvalitnej webovej prezentácie 

podľa potrieb zákazníka, rozvoj webu v súlade s rýchlym vývinom internetu, 

komunikácia. Výhody outsourcingu ocenia hlavne e-shopy, ale aj internetové stránky, 

na ktorých sa dynamicky mení obsah (9). 

 

2.2.3 Riešenia na mieru 

 

Najlepší výsledok dosiahnu firmy, ktoré siahnu po vytvorení webovej prezentácie na 

mieru. Podobne ako pri outsourcingových poskytovateľoch sluţieb, aj tu nastáva 

problém pri výbere vhodného dodávateľa. Na Slovensku je mnoho firiem, ktoré 

ponúkajú takéto sluţby, a podľa referencií sa dá posúdiť, či daná firma dokáţe vytvoriť 

kvalitnú a profesionálnu internetovú stránku. Táto metóda riešenia je vhodná hlavne pre 
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firmy, ktoré majú dostatok financií na pokrytie jedno rázového nákupu podobných 

sluţieb, alebo pre firmy, ktoré očakávajú od vytvorenia web stránky nejaký prínos.  

 

 

2.3 Technológie používané pre tvorbu internetových stránok 

 

2.3.1 HTML 

 

Táto skratka v angličtine znamená Hypertext Markup Language. Jedná sa o jazyk, ktorý 

pozostáva zo značiek, ktoré hovoria klientskému počítaču, ako má dáta zobraziť a kde 

bude aký text. Zatiaľ čo sa vyvíjal internet, spolu s technologickým vývojom 

a poţiadavkami producentov softwaru, vyvíjal sa súčasne aj jazyk HTML. Ak si 

chceme stránky vytvorené v tomto jazyku prezerať, potrebujeme mať na počítači 

nainštalovaný prehliadač, ktorý interpretuje zdrojovú podobu kódu na grafickú podobu 

(10).  

 

Obrázok 2: Základná štruktúra kódu HTML                                                                                        

Zdroj : (Vlastné spracovanie) 

 

V jazyku HTML sa pouţívajú párové a nepárové značky, kde párové majú vplyv hlavne 

na text (kurzíva, tučnosť, zarovnanie a pod.), a nepárové značky majú vplyv sami na 

seba, to znamená, ţe buď v HTML dokumente nepárová značka definuje nejaký 

obrázok, alebo má vzťah k celému dokumentu (10). 
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2.3.2 XHTML 

 

Jedná sa o novú verziu jazyka HTML, konkrétne vtedy poslednej verzie HTML 4.01. X 

na začiatku spojenia XHTML znamená Extensible, čo je v preklade rozšíriteľný. Dá sa 

povedať, ţe táto verzia jazyku viac obmedzuje, a neprináša ţiadne výhodné rozšírenia 

pre tvorbu webových stránok. Dokonca aj prehliadače poskytujú rovnakú podporu pre 

HTML aj XHTML, aj keď sa uţ dlho hovorilo o tom, ţe XHTML bude mať 

v budúcnosti lepšiu podporu (11). 

Rozdiely medzi HTML a XHTML: 

 Tagy a atributy sú malými písmenami 

 Nepárové tagy konča lomítkom 

 Párové tagy sú párové povinne 

 Všetky atribúty musia mať hodnotu 

 Interný JavaScript a štýly sa zapisujú iným spôsobom 

 Dokument má mať XML prológ. 

 Dokument poţaduje správny doctype (11). 

 

2.3.3 CSS 

 

„CSS je skratkou Cascading Style Sheets, slovensky Kaskádové štýly. Kaskádové štýly 

sú jazykom, ktorý je určený k popisovaniu vzhľadu elementov jazyka HTML, XHTML, 

a XML“ (12). 

Základným rozdielom medzi kaskádovými štýlmi a značkovacími jazykmi 

(HTML,XHTML,XML) je ten, ţe značkovacie jazyky dodávajú obsahu stránky význam 

a štruktúru, zatiaľ čo kaskádové štýly dodávajú stránke len vzhľad. V súbore, v ktorom 

je určený vzhľad stránky, napríklad súbor s názvom style.css, ktorý obsahuje jazyk 

CSS, sa píšu tzv. pravidlá štýlov (12). 
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Kaţdé jedno pravidlo je zloţené z niekoľkých častí: 

 Selektor alebo viacero selektorov 

 Vlastnosti elementov (12) 

 

 

Obrázok 3: Základné pravidlo CSS                                                                                                      

Zdroj: (12) 

 

Selektor nám hovorí o tom, ktorého elementu značkovacieho jazyka sa budú vlastnosti 

v danom selektore týkať. Kaţdému selektoru môţeme priradiť jednu, alebo viacero 

vlastností (12). 

 

2.3.4 PHP 

 

Aby stránky dokázali vykonávať niektoré operácie, musí byť v nich zahrnutý 

skriptovací jazyk PHP vďaka ktorému sa stránky stávajú dynamickými, a dokáţu 

poskytovať rôzne funkcie, či meniť svoj obsah. Skripty v jazyku PHP sú v podstate 

obyčajné HTML stránky doplnené o výkonné príkazy. Aby takéto súbory server 

rozoznal, ukladajú sa pod inou príponou, ako je napríklad .phtml alebo .php (13).  

K oddeleniu PHP príkazov od HTML kódu slúţi dvojica znakov: <? a ?>. Na obrázku 

č. 4 je znázornený príklad dosadenia PHP skriptu do HTML kódu, kde je vytvorená 

stránka, ktorá nám spočíta, koľko je 2 + 3 (13). 
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Obrázok 4: Príklad skriptu PHP                                                                                                            

Zdroj: (13) 

 

2.3.5 JAVA SCRIPT 

 

Základom dynamických stránok je taktieţ JavaScript. Dokáţe oţiviť webovú stránku 

veľmi veľa spôsobmi od hodnotenia dát vo formulári, aţ po vytváranie blikajúcich 

textov alebo jednoduchých hier. Pravidlo, na ktoré treba dávať pozor je, ţe JavaScript 

netoleruje zámenu veľkého písmena za malé. Toto pravidlo musíme dodrţovať, inak 

skript bude neplatný a nefunkčný. Tak isto ako pri skripte PHP, veľkou výhodou 

JavaScriptu je, ţe sa môţe zapisovať priamo do HTML kódu, kde pre rozlíšenie 

príkazov tohto skriptovacieho jazyka od HMTL kódu vyuţívame značku <script> a pre 

ukončenie príkazu značku </script>. Na obrázku č. 5 je znázornené pouţitie 

JavaScriptu v hlavičke dokumentu, a v jeho tele (14). 
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Obrázok 5: Ukážka JavaScriptu v HTML kóde                                                                                  

Zdroj: (14) 

 

 

 

2.4 Software potrebný pre tvorbu internetových stránok 

 

2.4.1 Textový editor Sublime Text 

 

Sublime Text je textový editor, ktorý sa vyuţíva na písanie a editovanie kódu stránok. 

Je podporovaný systémom Windows a verzia Sublime Text 2 je podporovaná aj 

systémami Linux a OS X. Dá sa stiahnuť úplne zdarma, platená verzia slúţi len ako 

podpora pre jej autorov, pričom verzia, ktorá je zdarma poskytuje rovnakú 

funkcionalitu. Medzi výhody tohto textového editora patrí jeho prehľadnosť 

a prispôsobivosť. Zjednodušuje prácu programátorom vďaka niekoľkých uţitočným 

funkciám, ktoré iné textové editory neposkytujú (15). 
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2.4.2 WinSCP klient 

 

„WinSCP je SFTP klient a FTP klient s otvoreným zdrojovým kódom (open source) pre 

systém Windows“ (16). 

Jednoducho povedané, WinSCP je program, vďaka ktorému môţeme bezpečne prenášať 

súbory z počítača na vzdialený server. Okrem tejto funkcie, môţeme súbory na servery 

sťahovať, či upravovať. Pri tvorbe internetových stránok je veľmi uţitočná schopnosť 

klienta pracovať s lokálnymi súbormi (16). 

 

2.4.3 Prehliadače 

 

Internetový prehliadač je program, ktorý dokáţe zdrojový kód stránky premeniť na 

grafickú podobu tak, ako ju tvorca stránky zamýšľal. Kaţdý prehliadač má svoje klady 

a zápory, preto je na uţívateľovi, ktorý si vyberie a pouţíva. Tvorcovia internetových 

stránok by mali mať na svojom počítači nainštalované aspoň najpouţívanejšie 

prehliadače, aby dokázali stránku vytvoriť tak, aby sa vo všetkých prehliadačoch 

zobrazila rovnako. Optimalizácia stránky pre prehliadače je veľmi dôleţitá, pretoţe 

kaţdý z nich má určité odlišnosti, na ktoré treba dbať pri programovaní stránok. Na 

Slovensku sa najviac pouţívajú Google Chrome a Mozilla Firefox, pričom Opera 

a Safari majú veľmi malé zastúpenie uţívateľov (17). 

Medzi najpouţívanejšie prehliadače patria:  

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Internet Explorer 

 Opera 

 Safari 
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Obrázok 6: Najpoužívanejše prehliadače na Slovensku                                                                             

Zdroj: (18) 

 

 

2.5 Optimalizácia internetových stránok 

 

Optimalizácia internetových stránok je nevyhnutná pre kaţdú stránku, ktorá chce uspieť 

na trhu a priťahovať veľké mnoţstvo návštevníkov. Najdôleţitejšia je optimalizácia pre 

vyhľadávače, ktoré v súčasnej dobe pouţíva takmer kaţdý uţívateľ internetu. 

Nemôţeme zabúdať na optimalizáciu stránok pre mobilné zariadenia, pretoţe veľká 

časť návštevníkov stránok prichádza práve z týchto zariadení.   

 

2.5.1 SEM 

 

Skratka SEM v sebe obsahuje anglické slová Search Engine Marketing a v slovenčine 

sa stretávame s názvom Marketing vo vyhľadávačoch. Vychádza z predpokladu, ţe 

najdôleţitejšie pre stránku je byť nájdený vyhľadávačom na dané kľúčové slovo, ktoré 
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uţívateľ zadá do vyhľadávača. Jedná sa o vysoko efektívny spôsob, ktorým môţeme 

poskytnúť cestu zákazníkovi priamo k ponúkaným produktom a sluţbám (19). 

Na rozdiel od agresívneho typu reklamy, SEM pôsobí presne opačne, pretoţe zákazníci 

neprichádzajú na stránku náhodne často s negatívnym postojom, ale naopak, zákazník 

prichádza na stránku lebo chce, a preto je väčšia šanca, ţe bude mať záujem o ponúkané 

produkty a sluţby. Medzi metódy SEM patrí umiestňovanie platených odkazov na 

zacielenú skupinu ľudí. Môţu to byť rôzne bannerové reklamy, zacielené na cieľovú 

skupinu. Bannerová reklama úzko súvisí s PPC, čo v prekladé znamená plať za klik. 

Takéto reklamné bannery poznáme zo stránok Google, Facebook, Youtube, a iné. Pri 

PPC firma platí za klik návštevníka na daný odkaz (19). 

 

2.5.2 SEO 

 

V angličtine SEO znamená Search Engine Optimalization, čo môţeme preloţiť ako 

optimalizácia pre vyhľadávače. Jedná sa o konkrétne techniky, ktorým cieľom je 

docieliť, aby stránku vyhľadávač umiestnil na čo najvyššej pozícií (19).  

SEO môţeme rozdeliť na dve časti: 

 Optimalizácia stránok ako takých (on-page optimalizácia) 

 Optimalizácia faktorov mimo stránok (off-page optimalizácia) 

 

On-page faktory 

Jedná sa hlavne o štruktúru webu, jeho zdrojového kódu a obsahovú štruktúru textu. Pri 

budovaní stránky musíme vhodne vybrať názov domény a url adresu.  Medzi hlavné 

časti kódu ktoré ovplyvňujú on-page faktory sú : meta tagy, title tag, nadpisy, html kód, 

kvalitný obsah stránky, a ostatné (20). 
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Off-page faktory 

Zlepšiť a zviditeľniť stránku nám pomáhajú off-page faktory. Aby našu stránku 

vyhľadávali vyhľadávače na popredných miestach, mala by mať web stránka na seba čo 

najviac odkazov na rôznych významných stránkach, ako sú napríklad katalógy firiem 

(20). 

 

Rozbor a návrh kľúčových slov 

Jednou z najpodstatnejších krokov pri vývine kvalitnej SEO je návrh kľúčových slov. 

Tento bod je veľmi často podceňovaný, pretoţe vyţaduje rozbor jednotlivých textov na 

stránke a určenie správnych kľúčových slov. Podstata úspechu zviditeľnenia stránky 

spočíva v pouţití takých slov, ktoré čo najviac vystihujú obsah textov (20).  

Existuje viacero nástrojov, ktoré nám dokáţu zobraziť počet vyhľadávaní na dané slovo. 

Najznámejší je nástroj pre návrh kľúčových slov od tvorcov Google, ktorý sa nazýva 

Google AdWords.  

Medzi kľúčovými slovami nesmie chýbať názov organizácie a názov stránky. 

Výsledkom analýzy kľúčových slov sú taktieţ slová, ktoré čo najlepšie vystihujú 

zameranie stránky, jej podnikanie, sluţby, či produkty (20). 

Po spustení stránky sa po nejakom časovom intervale môţu tieto slová optimalizovať, 

aby stránka dosiahla ešte väčší počet návštevníkov. 

 

Page – rank 

Vývojári vyhľadávacích programov neustále hľadali nové a nové spôsoby, ako 

usporiadať stránky vo vyhľadávačoch. Z počiatku sa vyuţívala frekvencia výskytu 

hľadaného slova. Avšak tento spôsob zlyhával, pretoţe na prvé pozície vo 

vyhľadávačoch sa mohli dostať aj stránky, ktoré obsahovali len veľkú frekvenciu 

hľadaného slova na úkor kvalitného obsahu stránok (19). 
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Neskôr tvorcovia spoločnosti Google vymysleli algoritmus, ktorý zohľadňuje počet 

iných stránok, ktoré odkazujú na danú skúmanú stránku. Takéto odkazy sa berú ako 

akési doporučenie, preto čím viac má stránka takýchto spätných odkazov, tým je vo 

väčšej miere vnímaná ako dôveryhodná.  

Existuje mnoho webových aplikácií, kde môţeme zistiť číslo page-rank, ktoré má 

rozmedzie 1 aţ 10. Čím je toto číslo väčšie, tým je stránka viac zohľadňovaná 

a uprednostňovaná vo vyhľadávači google (19). 

 

Google Analytics 

Pre sledovanie návštevnosti web stránok je najpouţívanejším nástrojom Google 

Analytics. Ten nám slúţi na zobrazovanie zdrojov návštevnosti a chovanie 

návštevníkov. Sluţba je aj preto najpouţívanejšia, pretoţe je úplne zdarma, a bez nej si 

tvorcovia stránok nevedia predstaviť kvalitné optimalizovanie stránok pre vyhľadávače. 

Ponúka nám rôzne grafy a výsledkové tabuľky ohľadom mnoţstva návštevníkov 

stránky, miesta odkiaľ návštevníci na stránku prichádzajú, ich čas strávený na stránke 

a mnoho ďalšieho (21).   

 

Online public relations 

Online public relations je oblasťou, ktorá veľmi úzko súvisí so SEO. Jedná sa 

o komunikovaní s verejnosťou na internete rôznymi spôsobmi. Často sa vyuţíva písanie 

vlastných článkov, prispievanie do diskusií, vkladanie erudovaných a vecných 

komentárov a mnoho iných spôsobov ako firma môţe urobiť zadarmo reklamu svojím 

produktom, sluţbám, ale aj celej téme ktorú firma zastáva. Takéto články majú pre 

vyhľadávač Google oveľa väčšiu váhu, ako mnoţstvo spätných odkazov na stránku, 

preto Online public relations vyuţívajú firmy po celom svete pre efektívnejšie 

podnikanie (19). 
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2.5.3 Optimalizácia pre mobilné zariadenia 

 

Pomocou mobilných zariadení sa v dnešnej dobe pripája na internet vyše 1,7 miliardy 

uţívateľov a predpokladá sa, ţe tento počet bude v nasledujúcich rokoch prudko rásť. 

Podľa štatistík, aţ 25% internetových stránok na Slovensku je zobrazovaných pomocou 

mobilných zariadení. Preto túto skutočnosť nemôţu firmy ignorovať, a musia 

prispôsobiť svoju stránku tak, aby sa zobrazila správne na zariadeniach ako sú mobilné 

telefóny a tablety. 

Docieliť optimalizovanú stránku pre mobilné zariadenia sa dá dvoma spôsobmi. Buď 

vytvorením mobilnej verzie webu, čo je výhodne, ak daný web má veľkú návštevnosť, 

a firma chce vytvoriť len verziu pre iné zariadenia. Druhým spôsobom, ktorý je 

výhodný pri vytváraní úplne novej stránky, je vytvorenie responzívneho dizajnu, ktorý 

sa graficky prispôsobí na zariadeniach s rôznym rozlíšením. Pri vytváraní 

responzívneho dizajnu musí tvorca internetovej stránky myslieť uţ pri začiatkoch jej 

tvorenia, a to úpravou jej CSS kódu. Takáto stránka by sa mala na mobilných 

zariadeniach zobrazovať s prehľadnou navigáciou a ostatnými prvkami tak, aby nebol 

problém prechádzať stránkou aj na malom rozlíšení obrazovky (22). 

 

 

2.5.4 Porovnanie Seo a Internetovej reklamy 

 

Metóda SEO sa hodí skôr pre dlhodobejšie kampane, pretoţe proces, pri ktorom sa 

snaţíme stránku dostať na popredné pozície trvá podstatne dlhšie ako nasadenie 

bannerovej reklamy. Na obrázku č. 7 je znázornený prehľad kladných a záporných 

stranok SEO a internetovej reklamy, a ich rozdiely (19).  
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SEO Internetová reklama 

+ inzerent nehľadá zákazníka, ale zákazník   

inzerenta,a to prostredníctvom vyhľadávačov 

a katalógov 

+ rýchly nárast návštevnosti 

+ efektívne pre dlhodobý prísun kvalitných 

návštevníkov 

+ flexibilita, moţnosť okamţitej zmeny stratégie 

+  po začiatočnej optimalizácií sa dá         

udrţovať stály prísun návštevníkov za niţšie   

prostriedky 

+ voľba viacerých formátov a foriem oslovenia 

- výsledky sa nedostavia ihneď - z dlhodobého hľadiska drahší ako SEO 

- vysoko konkurenčné prostredie môţe 

vyčerpávať, zniţuje sa efektivita vloţených 

prostriedkov 

- vo vysoko konkurenčnom prostredí môţu byť 

náklady na kampaň vysoké 

-  nehodí sa pre krátkodobé kampane - oslovuje tieţ zákazníkov, ktorí nemusia mať 

o produkt záujem, stáva sa menej efektívna 

Obrázok 7: Porovnanie SEO a Internetovej reklamy                                                                          

Zdroj: (19) 

 

 

2.6 Sociálne siete 

 

Sociálne siete sú on-line média, vytvárané a zdielané ich uţívateľmi. Jedná sa 

o komunitu ľudí, ktorí si vytvárajú okruh svojich priateľov, alebo sa pripájajú ku 

komunitám so spoločným záujmom. Ak chce byť firma úspešná, pri svojom podnikaní 

nemôţe na sociálne siete zabúdať. Slúţia hlavne pre komunikáciu so zákazníkmi, čo 

napomáha k usmerňovaniu produktov a sluţieb podľa potrieb zákazníkov. Pri 

tradičných médiach sa taktieţ sprostredkuváva komunikácia so zákazníkmi, ale 

väčšinou je to komunikácia jednosmerná, smerom od firmy k zákazníkovi. V sociálnych 

sieťach je táto komunikácia obojsmerná, pretoţe uţívatelia vyjadrujú svoje názory 

pomocou komentárov, alebo zdielaním daných príspevkov. Najrozšírenejšou sociálnou 

sieťou na svete je Facebook, ale veľké zastúpenie uţívateľov majú aj siete MySpace, 

Twitter a Google+ (23). 
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2.6.1 Facebook 

 

Sociálna sieť Facebook bola pôvodne vytvorená pre študentov Harwardskej univerzity, 

no dnes je na nej zaregistrovaný takmer kaţdý, kto pouţíva internet. Facebook sa preto 

stal skvelým miestom pre rôzne marketingové stratégie mnohých firiem. Vďaka nemu 

sa informácie neuveriteľne rýchlo šíria, čo napomáha k zvyšovaniu zákazníckej 

základne. Toto šírenie informácii môţe byť pre firmu aj nebezpečné, preto treba dbať 

nato, čo firma na sociálnej sieti zdiela, a musí počítať aj s očakávanými reakciami (23). 

Získavanie fanúšikov na firemnej stránke môţe prebiehať dvoma spôsobmi. Jedným zo 

spôsobov je aktívne zdielanie takého obsahu, do ktorého sa budú fanúšikovia zapájať vo 

forme komentárov a zdielaním, alebo druhým spôsobom, ktorý Facebook ponúka, je 

umiestnenie reklamy, ktorá sa zobrazí na nástenke cieľovej skupiny uţívateľov (23). 

 

 

2.7 SWOT analýza 

 

„SWOT analýza, teda analýza silných a slabých stránok firmy a analýza príležitostí 

a hrozieb firmy vám pomôže jednoducho a zároveň prehľadne zhodnotiť výkonnosť 

a perspektívu firmy“ (24). 

Podstata SWOT analýzy spočíva v rozvíjaní silných stránok a príleţitostí, 

a minimalizáciou slabých stránok a hrozieb. Tento druh analýzy sa vyuţíva pre finančné 

riadenie a plánovanie, a je dôleţitou súčasťou finančnej analýzy (24).  

Analýza silných a slabých stránok skúma interné prostredie firmy, do ktorého môţeme 

zaradiť podiel na trhu, firemnú kultúru, značku a štruktúru, alebo kvalitu zamestnancov. 

Analýza príleţitostí a hrozieb podniku sa zaoberá vonkajším, respektíve externým 

prostredím firmy, do ktorého patrí napríklad konkurencia, dodávatelia a odberatelia, 

spotrebiteľské správanie, technologický vývoj, alebo ekonomické a politické prostredie 

(24). 
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SWOT analýza silných stránok 

Maximalizáciou a posilnením silných stránok môţe firma len získať. Skúmajú sa dobré 

výsledky hospodárenia podniku, jej trţby a zisky, či kapitálová štruktúra. Skúma sa 

taktieţ aj výhodná pozícia firmy a distribučná sieť. Kvalitný manaţment a zamestnanci 

patria určite do silných stránok, a keď má firma dobre postavené motivačné programy 

voči zamestnancom, prináša jej to väčší zisk. Dôleţitou súčasťou silnej firmy je určite 

dobrý marketing. V tejto oblasti skúmame hlavne dobré postavenie firmy na trhu, či 

vnímanie značky, produktov a sluţieb medzi ľuďmi (24). 

 

SWOT analýza slabých stránok 

V tejto analýze sa zaoberáme podobnými činiteľmi ako pri analýze silných stránok, 

akurát s tým rozdielom, ţe analýza slabých stránok sa sústredí na činitele, ktoré sú slabé 

a vyţadujúce minimalizáciu, ich odstránenie, či zmenu k lepšiemu (24). 

 

SWOT analýza príležitostí pre rozvoj firmy 

Pri analýze príleţitostí skúmame hlavne vzťahy s firmami, ktoré majú na danú firmu 

vplyv. Iné firmy môţu našej firme zvýšiť počet zákazníkov otvorením trhu, ktorý 

podporí predaj sortimentu našej firmy. Medzi príleţitosti sa radí aj vyuţitie problémov 

konkurencie, zlepšenie logistiky, vyuţitie iných predajných kanálov, či partnerstvo 

s inou firmou. Taktieţ skúmame politické, legislatívne či ekonomické trendy, z ktorých 

firma môţe profitovať v podnikateľskej sfére. Okrem týchto trendov, sa skúmajú aj 

trendy v spoločnosti medzi spotrebiteľmi, ako sa správajú, ako reagujú na nové 

technológie, alebo ako vyuţívajú jednotlivé predajné kanály. Zameranie sa na nového 

zákazníka nie je výnimkou (24). 
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SWOT analýza hrozieb firmy 

Podobne ako pri analýze príleţitostí, pri analýze hrozieb skúmame firmy, ktoré tej našej 

škodia v podobe vstúpenia na trh, čím môţu spôsobiť negatívny dopad na naše trţby. 

V tejto časti SWOT analýzy sa najčastejšie rozoberajú hrozby spojené s konkurenciou. 

Takisto sa skúma podnikateľská sféra, ako firmu ovplyvňujú politické, legislatívne, či 

ekonomické trendy. Hrozbami pre firmu môţe byť odklon spotrebiteľov od jej 

produktov a sluţieb, alebo nové technológie, ktoré rapídne spôsobia pokles predaja 

(24). 
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3 Analýza problému a súčasná situácia 
 

V súčasnosti firma Peter Putirka nedisponuje webovou prezentáciou, preto moja 

bakalárska práca sa zaoberá jej kompletným návrhom a realizáciou v podobe 

internetovej stránky. Pre vytvorenie efektívnej web stránky, ktorá firme zaručí zvýšenie 

denných trţieb na kamennej predajni, je potreba vykonať niekoľko analýz. 

 

3.1 Základné informácie o firme 

 

Zakladateľom firmy Peter Putirka je jej menovec, súčasný majiteľ Peter Putirka, ktorý 

podniká na základe ţivnostenského oprávnenia. Sídlo firmy sa nachádza v meste Bytča, 

ktoré sa nachádza v Ţilinskom kraji. Sortiment môţeme rozdeliť do troch skupín: farby, 

laky a drogéria. Kamenná predajňa bola preto pomenovaná názvom FARBY – LAKY – 

DROGÉRIA. Pod týmto názvom je firma známa v meste a v okolí, ale keďţe v logu, 

ktoré môţete vidieť na obrázku č.8 je zreteľne viditeľné aj meno firmy, respektíve 

majiteľa, tak ľudia si predajňu spájajú aj s týmto názvom. Firma sa sústredí hlavne na 

maloobchodný predaj, ale v malom mnoţstve aj na veľkoobchodný, a v rámci stredného 

Slovenska je v niektorých prípadoch moţný dovoz objednaného tovaru k zákazníkovi.  

 

Obrázok 8: Logo                                                                                                                                               

Zdroj: (Vlastné spracovanie) 
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3.1.1 Predajňa 

 

Ako uţ bolo spomenuté, firma sídli v meste Bytča, kde má kamennú predajňu blízko 

centra. Budova predajne sa skladá zo samotnej predajne, skladu a kancelárií na druhom 

poschodí. Do roku 2013 k predajni viedli dve strategicky výhodné príjazdové cesty. 

Nezmyselným zásahom mesta do dopravy jedna z týchto ciest bola zrušená, čo firma 

pocítila v zníţení svojich denných trţieb. Po tomto zásahu do dopravy sa zhoršila aj 

moţnosť parkovania a v súčasnej dobe je parkovanie v tejto lokalite veľmi obmedzené. 

 

Obrázok 9: Fotografia predajne                                                                                                                        

Zdroj: (Vlastné spracovanie) 

 

3.1.2 Sortiment 

 

V predajni vyniká široká škála sortimentu za dobré ceny v porovnaní s konkurenciou 

v meste. Tovar na sklade je regulovaný rôznymi zľavami a akciami pre zákazníkov, čím 

si robí predajňa medzi ľuďmi dobré meno. 

 Firma sa prioritne sústredí na predaj :  

 farieb a lakov 

 fasádnych farieb a omietok  

 maliarskeho náradia 

 čistiacich prostriedkov 

 drogéristického tovaru 
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3.2 Obchodná situácia firmy 

 

Firma mi neposkytla konkrétne údaje o jej hospodárení v číslach, ale poskytla mi 

informácie, podľa ktorých firma kaţdý rok vykazuje zisk. Firma pôsobí na trhu uţ vyše 

10 rokov, a jej obchodnú situáciu negatívne ovplyvnila hospodárska kríza. Pred krízou 

firma vykazovala vysoké zisky, mala veľa maloobchodných odberateľov a konkurencia 

v meste bola niţšia ako je to v súčasnosti. Po hospodárskej kríze, a spomínanom zásahu 

do dopravy sa firme výrazne zníţili denné trţby, a v súčasnosti profituje z dobrého 

mena u pravidelných maloobchodných odberateľov. 

 

3.2.1 Konkurencia 

 

V meste Bytča pôsobia 4 predajne s podobným sortimentom, preto ich radíme medzi 

hlavných konkurentov. Mesto je pomerne malé, ale pozícia kamennej predaje je veľmi 

dôleţitá. Firma UNI-MAN má predajňu na jedinej príjazdovej ceste k predajni firmy 

Peter Putirka, ktorá týmto stráca zákazníkov, ktorí z pohodlnosti zvolia bliţšiu predajňu. 

Spomínaná bliţšia predajňa nedisponuje internetovou stránkou, čím firma Peter Putirka 

môţe mať navrch. 

 

3.2.2 Zákazníci 

 

Keďţe sa firma sústredí v prvom rade na maloobchodných odberateľov a stálych 

zákazníkov, pochopiteľne jej zákazníkmi budú ľudia, ktorý jej sortiment často 

vyuţívajú. Firma má u odberateľov dobré meno aj vďaka zákazníckemu servisu, ktorý 

poskytuje pomoc a rady od 8:00 do 22:00, 7 dní v týţdni.  

Medzi hlavných odberateľov patria najmä: 

 Murári, Maliari 

 Automechanici 

 Ľudia pracujúci na stavbách 
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3.2.3 Výrobcovia a dodávatelia 

 

Firma udrţuje nadštandardné vzťahy s dodávateľmi, ktorí jej poskytujú rýchle 

a kvalitné zásobovanie. Zo strany dodávateľov sú poskytované poradenské sluţby 

a vykonávanie školení pre murárske a maliarske partie robotníkov. 

Interiérové farby a syntetické farby sa dováţajú najmä z Českej republiky a Poľska. 

Laky sú vyrábané s licenciou z Anglicka – Johnstone’s. Body, farby a tmely sa 

dováţajú z Grécka. 

 

3.2.4 Propagácia 

 

Z dôvodu absencie webovej prezentácie, firma nemá príliš veľa moţností pre 

propagáciu na internete, a ani tento spôsob nepodporuje. Jediným miestom, kde sa na 

internete firma propaguje je jej fan-page na sociálnej sieti Facebook. V posledných 

mesiacoch firma neustále rozširuje počet svojich bilbordov v meste, a takisto vyuţíva aj 

iné formy podpory predaja, ako sú letáky, plagáty a iné tlačené materiály.  

 

3.3 Firemná SWOT analýza 

 

V tejto podkapitole chcem predstaviť silné a slabé stránky firmy, ale aj príleţitosti 

a hrozby, ktoré môţu ovplyvniť obchodnú situáciu firmy. Jednotlivé body analýzy boli 

konzultované spolu s vedením firmy. 

 

3.3.1 Silné stránky  

 

Najsilnejšou stránkou firmy je zrejme jej zákaznícky servis, ktorý na rozdiel od 

konkurencie poskytuje od 8:00 do 22:00, 7 dní v týţdni. To znamená, ţe vie dobre 

poradiť zákazníkovi, a ak niečo nevie, zamestnanci firmy konajú rýchlo, aby to zistili. 
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Ak má zákazník poţiadavky na tovar, ktorý firma nedrţí, sú schopný ho zohnať rýchlo, 

alebo ponúknuť vhodné alternatívy, pretoţe firma má veľké zásoby a široký sortiment. 

Predajňa je veľmi atraktívna a v interiéri obsahuje výnimočné dizajnové prvky.  

Medzi silné stránky patria aj spomínané vzťahy s dodávateľmi, medzi ktorými má firma 

vybudované dobré meno. Spoločnosť taktieţ ponúka dovoz objednaného tovaru priamo 

na stavbu, a zároveň odobranie nespotrebovaného tovaru späť na predajňu, čo láka 

mnohých zákazníkov, pretoţe im nevzniknú zbytočné náklady nakúpením väčších 

zásob. 

Firma má nízky rabat, ktorý je zapríčinený nízkymi cenami produktov. V porovnaní 

s konkurenciou v regióne má firma veľmi výhodné ceny za produkty, ktoré dováţajú 

prevaţne stáli dodávatelia. Naopak pre určité kategórie sortimentu má firma vyššie ceny 

za produkty ako konkurencia, hlavne maliarske potreby a iné príslušenstvo. Cenová 

ponuka firmy patrí medzi jej silné stránky, pretoţe je hlavným dôvodom stálych 

zákazníkov a v meste má predajňa dobré meno aj vďaka výhodným cenám  

 

3.3.2  Slabé stránky  

 

Najvýraznejšou slabou stránkou firmy je lokalita jej kamennej predajne. Keďţe sa na 

príjazdovej ceste k predajni dokonca nachádza aj priama konkurencia, firma prichádza 

o mnoţstvo potenciálnych zákazníkov. Aj keď je firma pár metrov od centra mesta, 

sídlo v slepej uličke jej určite nepomáha.  

Medzi slabé stránky by som taktieţ zaradil nepriestrannú predajňu v pomere so širokého 

sortimentom, ktorým firma disponuje. Fakt, ţe firma nemá internetovú prezentáciu 

môţeme brať ako výraznú slabú stránku.  

 

 

 

 



38 

 

3.3.3 Príležitosti  

 

Ako najväčšiu príleţitosť, ktorá sa firme ponúka je vytvorenie internetovej prezentácie. 

Keďţe má firma expresne rýchle poradenstvo a dostatočnú techniku pre správu 

internetovej stránky, môţe túto výhodu vyuţiť v elektronickej podobe, čím by uľahčila 

spôsob poradenstva, a taktieţ by prilákala väčšie mnoţstvo zákazníkov.  

Firemnou internetovou prezentáciou má firma príleţitosť zviditeľniť svoju predajňu, 

ktorá je v zlej lokalite, a poskytnúť tak návštevníkom stránky jasný návod, ako sa na 

miesto predajne dostať. Medzi príleţitosti radím aj novovzniknutú pobočku 

supermarketu Coop Jednota, ktorá bude sídliť len pár metrov od predajne. Na túto 

skutočnosť je firma pripravená, a prípadný väčší nárast zákazníkov bude ľahko zvládať. 

 

3.3.4 Hrozby  

 

Hlavnú hrozbu pre firmu predstavuje priama konkurencia sídliaca na jedinej príjazdovej 

ceste ku kamennej predajni. Ak by táto firma rozšírila svoj sortiment, a ponúkla by 

lacnejšie produkty, mohli by prilákať aj stálych zákazníkov firmy Peter Putirka, čo by 

mohlo veľmi skomplikovať preţitie na trhu. Okrem priamej konkurencie hrozí, ţe 

v blízkosti mesta vyrastie nová predajňa, ktorá by taktieţ mohla radikálne zníţiť denné 

trţby firmy Peter Putirka. 

 

 

3.4 Výber vhodného riešenia pre tvorbu internetovej prezentácie 

 

Metódu riešenia tvorby webovej prezentácie som konzultoval s vedením firmy, a podľa 

jeho poţiadaviek sme sa jasne rozhodli vyuţiť metódu hotového riešenia. Firma 

v blízkej budúcnosti neplánuje zasahovať do stránky výraznými zmenami okrem 

sortimentu, ktorý chce nahadzovať na web stránku v priebehu tohto roka. Na druhej 
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strane by firma uvítala moţnosť jednoduchého prispievania akcií a noviniek, či 

jednoduché nahadzovanie sortimentu.  

On-line poradňa sa dá jednoducho spravovať pomocou redakčných systémov 

a zodpovednému zamestnancovi môţu prichádzať otázky priamo na firemný e-mail, 

ktorý v súčasnosti pouţíva. Po preskúmaní výhod a nevýhod redakčných systémov 

WordPress, Joomla! a Drupal som sa rozhodol pre redakčný systém WordPress. Medzi 

zamestnancami sa nenájde ţiadny programátor, či osoba s pokročilými IT znalosťami, 

a mnou vybraný CMS je z týchto systémov najjednoduchší pre jeho úpravu a správu. 

Výhodou WordPressu je taktieţ jednoduché pridávanie stránok a príspevkov. V systéme 

Drupal zaberie oveľa viac času pridávanie článkov, je uţívateľsky zloţitejší, a ani po 

dizajnovej stránke nie je príliš prívetivý. Systém Joomla! je takisto uţívateľsky 

zloţitejší. WordPress je ľahko ovládateľný pre kaţdého uţívateľa. Aj keď medzi jeho 

negatívne stránky patrí slabšia bezpečnosť, pri firemnej stránke, ktorá reprezentuje 

kamennú predajňu, to nie je problém. WordPress navyše ponúka programátorsky veľmi 

dobre pripravené šablóny, ktorých editácia nie je príliš zloţitá pre programátora, a preto 

netreba zakúpiť drahú šablónu. 

 

3.4.1 Výber šablóny 

 

Pri hľadaní vhodnej voľne dostupnej šablóny, som sa zameral na tie graficky 

jednoduché, ale s kvalitným programátorským zázemím. Dbal som hlavne na fakt, či 

k danej téme sú dostupné recenzie od uţívateľov, aby v ďalších fázach môj návrh 

nestroskotal na závaţnom probléme. Vybral som šablónu s názvom Twenty Twelve, 

ktorej ukáţka je znázornená na obrázku č. 10. Najvýraznejším pozitívom tejto šablóny 

je, ţe šablóna má responzívny dizajn, takţe jej obsah sa dokáţe správne zobraziť nielen 

na počítači, ale aj na rôznych rozlíšeniach mobilných telefónov, tabletov, či najnovších 

HiDPI/retina displejoch. Táto šablóna má veľa prepracovaných detailov, ako napríklad 

moderné písmo, lay-out domovskej stránky, či mnoho iných, ktoré ma pri návrhu príliš 

nebudú zaujímať, pretoţe vzhľad stránky bude úplne iný a navrhnutý na mieru pre 

kamennú predajňu Farby-Laky-Drogéria (25). 
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Obrázok 10: Ukážka šablóny Twenty Twelve                                                                                    

Zdroj: (25) 

 

3.5 Analýza kľúčových slov 

 

Pre dosiahnutie lepších výsledkov vo vyhľadávači Google, je dôleţité určiť kľúčové 

slová, ktoré s podnikaním a sluţbami firmy úzko súvisia. Pre plánovanie kľúčových 

slov som vyuţil bezplatnú sluţbu Google AdWords. Ako hlavné kľúčové slovo som 

zvolil farby. Po zadaní tohto slova mi sluţba zobrazila súvisiace slová a slovné spojenia, 

ktoré je dobré kombinovať s naším hlavným kľúčovým slovom. V tabuľke č. 1 je 

znázornených niekoľko relevantných kľúčových slov, ktoré majú vysoký počet 

vyhľadávaní za mesiac, a je moţné ich pouţiť pri tvorbe web stránky.   

 

Tabuľka 1: Priemerný počet vyhľadávaní kľúčových slov za mesiac vo vyhľadávači Google                        

Kľúčové slovo Priemerný počet vyhľadávaní za 

mesiac 
farby na stenu 1 300 

farby laky 1 300 

farby 1900 

maliarske potreby 590 

fasádne farby 210 

farba na drevo 480 
Zdroj: (Vlastné spracovanie) 
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Firma však nepôsobí na celoslovenskom trhu, pretoţe ponúka predaj len na mieste 

predajne v meste Bytča (Ţilinský Kraj). Cieľová skupina zákazníkov preto je 

obmedzená na blízke okolie. Sústredením sa na optimalizáciu pomocou vyššie 

zmienených kľúčových slov by malo za následok veľké mnoţstvo odchádzajúcich 

návštevníkov, pretoţe je pre nich nezmyselné zaujímať sa o produkty predajne, ktorá 

sídli na opačnom konci republiky. Preto kľúčové slová je potrebné zacieliť na daný 

región. Tieto slová budem  kombinovať so spojeniami: Bytča, Ţilina, Ţilinský kraj, 

Bytčiansky okres, Ţilinský okres.  

Sluţba Google AdWords mi pri kombinácií s týmito regionálnymi názvami nevypísala 

ţiadny počet vyhľadávaní za mesiac. To znamená, ţe tých vyhľadávaní je zrejme málo, 

ale napriek tomu je veľký potenciál, ţe práve tí ľudia čo hľadajú predajňu v danom 

regióne, sa rozhodnú ju aj navštíviť. 

 

3.5.1 Analýza konkurencie na internete 

 

Predtým ako sa začne proces optimalizácie webovej stránky, je nutné poznať hlavné 

konkurenčné stránky vo vyhľadávačoch. Túto analýzu môţeme vykonávať súbeţne 

s analýzou kľúčových slov, pretoţe sa hľadá konkurencia hlavne podľa týchto slov, ale  

pri analýze konkurencie môţeme zistiť aj nové kľúčové slová, ktoré sú často 

vyhľadávané. 

Po analýze kľúčových slov môţem zaradiť medzi hlavných konkurentov firmy, ktoré sa 

často zobrazujú na prvých miestach vo vyhľadávači Google.  

Medzi konkurenciu patria internetové stránky: 

 efarby.sk 

 farby.sk 

 chemolak.sk 

Web stránky efarby.sk a farby.sk majú page rank priemerný, ale z hľadiska SEO sú na 

tom veľmi dobre, preto sa objavujú na prvých riadkoch vo vyhľadávači aj pri 

kombinácií našich kľúčových slov so spomínanými regionálnymi spojeniami. 
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Okrem týchto firiem, sa medzi prvé 3 miesta dostáva fan-page z Facebooku s názvom 

FARBY-LAKY-DROGÉRIA, ktorá patrí firme Peter Putirka. Platí to však len pri 

kombinácií regiónu so slovami : farby, laky, a drogéria.  

Analýzy kľúčových slov a konkurencie nám poskytli základy pre budovanie kvalitnej 

SEO. Potenciál dostať sa na prvé miesto vo vyhľadávači je pri danej kombinácií slov 

veľmi vysoký a ponúka moţnosť dostať čo najväčší počet návštevníkov na stránku, 

ktorí patria medzi cieľovú skupinu firmy. 

 

3.6 Súčasná situácia firmy na sociálnych sieťach 

 

Napriek tomu, ţe firme chýba webová prezentácia v podobe klasickej internetovej 

stránky, na sociálnych sieťach sa pohybuje, konkrétne na sociálnej sieti Facebook. Tu 

má firma vytvorenú tzv. Fan Page s názvom Farby – Laky – Drogéria. 

 

Obrázok 11: Súčasný vzhľad Fan-page  

Zdroj: (Vlastné spracovanie) 

 

Kladné stránky :  

 Logo je vhodné na mieste profilovej fotografie 

 Na titulnom obrázku je fotografia predajne 



43 

 

 Otváracie hodiny a adresa sú uvedené v popise 

 Vo vyhľadávači Google sa pri správnych kľúčových slovách stránka zobrazuje 

na prvých troch miestach 

 

Záporné stránky : 

 Nízky počet fanúšikov 

 Nedostatočný popis firmy 

 Nekvalitná fotografia predajne na titulnom obrázku 

 Zverejňovanie príspevkov s polročnými prestávkami 

  

3.7 Požiadavky firmy pre vytvorenie webovej prezentácie 

 

Poţiadavky vedenia firmy mi boli povedané pri osobnej konzultácií s majiteľom firmy, 

kedy sme diskutovali o tom, ako má stránka graficky vyzerať a aký má byť jej obsah. 

Tieto poţiadavky na realizáciu novej stránky môţem rozdeliť na tri body: vzhľad 

stránky, obsah stránky a špeciálne poţiadavky. 

 

3.7.1 Vzhľad stránky 

 

Firma by uvítala jednoducho vyzerajúcu stránku s farebným dizajnom, ladeným do 

oranţova, pretoţe najnovšie bilbordy a ostatné propagačné materiály sú ladené práve do 

oranţovej farby. Táto farba preto bude dominantou vo farebnej schéme grafického 

návrhu. Medzi ďalšie poţiadavky patrí pouţitie súčasného loga firmy, ktoré aj keď 

nepôsobí moderne, vedenie firmy si ţelá logo nemeniť z dôvodu zachovania svojej 

integrity. 
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3.7.2 Obsah 

 

Z obsahovej stránky som dostal jasné poţiadavky hlavne na zavedenie určitých 

elementov na stránke, ako je vyhľadávanie podľa kľúčových slov, odkaz na stránku na 

sociálnej sieti Facebook, alebo odkazy na jednotlivých výrobcov. Vedenie firmy by si 

na svojej stránke ţelalo akúsi on-line poradňu pre ľudí, ktorí majú nejaké otázky, aby na 

ne aj našli odpovede. V tomto je firma expresne rýchla, a doteraz sa snaţí na všetky     

e-maily odpovedať čo najrýchlejšie ako sa dá. Preto táto poradňa bude jedna 

z kľúčových častí stránky. Firma si ţelá, aby na úvodnej stránke bola propagovaná 

kamenná predajňa, ktorá na rozdiel od konkurencie v meste má pekný vzhľad.  

 

3.7.3 Špeciálne požiadavky 

 

Medzi špeciálne poţiadavky môţem zaradiť ţelanie vedenia o jednoduché 

administrátorské prostredie stránky. S tým súvisí aj moţnosť jednoduchého prispievania 

akcií a noviniek na úvodnú stránku. Ďalšou špeciálnou poţiadavkou hodnotím 

zobrazenie loga mesta Bytče na stránke, aby bolo kaţdému návštevníkovi jasné, 

v ktorom meste firma sídli. Takto zobrazené logo na firemnej prezentačnej stránke 

podľa mňa nemusí pôsobiť pekne, a myslím si, ţe mapa priblíţená na mesto Bytča 

v päte stránky bude úplne dostačujúca. 
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4 Vlastné návrhy riešení 
 

Nasledujúca kapitola sa zaoberá postupom pri návrhu a realizácií internetovej stránky 

pre firmu Peter Putirka. Pri návrhu webu som sa odrazil od analytickej časti, ktorá je pri 

tvorbe premiérovej internetovej stránky firmy kľúčová. K samotnému vytvoreniu webu 

slúţia teoretické podklady, pomocou ktorých je moţné danú stránku zrealizovať. Okrem 

samotného návrhu architektúry a dizajnu stránky, som spoločne s vedením firmy 

vypracoval obsah jednotlivých sekcií.   

 

4.1 Postup práce 

 

Prvé kroky viedli k výberu vhodnej spoločnosti, ktorá ponúka kvalitné webhostingové 

sluţby, aby som vedel aké parametre hosting obsahuje. Po tomto bode začal samotný 

návrh ktorý spočíval v nasledujúcich krokoch: 

1. Voľba domény a webhostingu 

2. Návrh architektúry webu 

3. Menu – definovanie jednotlivých sekcií 

4. Grafický návrh 

5. Úprava a kódovanie šablóny podľa grafického návrhu  

6. Inštalácia pluginov vo Wordpresse 

 

Týmito krokmi bola web stránka pripravená pre kúpu domény a webhostingových 

sluţieb, naplnenie obsahu, optimalizáciu, a zaškolenie zamestnancov pre správu 

web stránky v administrátorskom rozhraní WordPress. 
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4.2 Web hosting a doména 

 

Pre kúpu domény a webhostingových sluţieb som sa rozhodol pre spoločnosť 

Websupport.sk, ktorej hlavné výhody sú podpora pre zákazníkov, jednoduchá správa 

sluţieb a prijateľné ceny za kvalitné sluţby. Hosting navyše podporuje pravidelnú 

aktualizáciu PHP a MySQL, čo je pri pouţití redakčného systému WordPress výhodou, 

pretoţe pre prevádzku WordPressu sú potrebné minimálne verzie PHP 5.2.4 a MySQL 

5.0.    

Výber domény nebol aţ tak jednoduchý. Keďţe sa kamenná predajňa firmy nazýva 

Farby–Laky–Drogéria, tak doména peterputirka.sk by nebola vhodná a zároveň doména 

farbylakydrogeria.sk je príliš dlhá, preto tieto moţnosti som vylúčil. Navrhol som v 

doméne pouţiť slovo farby, pretoţe farby sú práve ten sortiment, na ktorého predaj sa 

firma najviac sústredí. Navyše slovo Farby má aţ 1900 vyhľadávaní za mesiac. Firma 

by v názve domény uvítala názov mesta, v ktorom sídli. Pouţiť názov mesta Bytča v 

doméne je dobré aj z hľadiska optimalizácie pre vyhľadávače, pretoţe firma nepôsobí 

na trhu na celom Slovensku, ale len v regióne. 

 

Mojim cieľom bolo vybrať  jednoduchú doménu, bez zbytočných pomlčiek, a aby podľa 

názvu stránky, kaţdý vedel, čím sa firma zaoberá. Vedenie firmy odsúhlasilo názov 

domény : www.farbybytca.sk. 

 

 

4.3 Návrh architektúry webu 

 

Pred návrhom vzhľadu a obsahu stránky, je podstatným krokom správne určenie 

rozloţenia jednotlivých stránok, tzv. layout. Zvolil som riešenie, ktoré rozdeľuje stránku 

na hlavičku, obsah stránky a pätu stránky.  

 

V hlavičke bude importované horizontálne menu, ktoré bude slúţiť ako hlavná 

navigácia pre návštevníkov. Obsah stránky bude mať v kaţdej sekcií rovnaký layout, 

ktorý bude jednostĺpcový .Zvolil som toto riešenie bez zbytočných stĺpcov, pretoţe na 

http://www.peterputirka.sk/
http://www.farbybytca.sk/
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stránke nie sú potrebné a v súčasnosti prevláda trend efektívneho vyuţitia 

jednostĺpcového priestoru. Úvodná stránka by mala pútať pozornosť svojím dizajnom, 

a tým zaujať návštevníkov. Zároveň by mala byť dobre štruktúrovaná, aby bola 

prehľadná a pouţiteľná. Ostatné sekcie budú mať jednoduchý dizajn, aby návštevníci 

rýchlo a jednoducho našli informácie, ktoré hľadajú.  

 

Päta stránky bude obsahovať tri stĺpce pre umiestnenie pluginov. Hlavička a päta 

stránky budú mať šírku na celú obrazovku, budú v kaţdých sekciách nemenné, 

a farebnou štruktúrou budú rovnaké. 

 

 

 

4.4 Menu 

 

Hlavné menu, teda horizontálna navigácia umiestnená v hlavičke web stránky obsahuje 

hlavnú stránku, sortiment, poradňu a kontaktnú stránku. Menu musí mať takú polohu, 

aby bolo jasne a prehľadne viditeľné. Logo bude umiestnené na ľavej strane hlavičky, 

preto som navrhol, aby menu bolo umiestnené na pravej strane hlavičky. Tým sa bude 

návštevník rýchlo a ľahko orientovať na stránke.  

 Hlavná stránka - je uvítacou stránkou, ktorá bude obsahovať hierarchicky 

usporiadané bloky zhora nadol podľa úrovne dôleţitosti. V hornej časti bude 

fotografia predajne s odkazom na kontaktnú stránku. V ďalšej časti budú dva 

Obrázok 12: Návrh rozloženia stránky 

Zdroj: (Vlastné spracovanie) 
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bloky ktoré budú odkazovať na výber sortimentu a on-line poradňu. Posledná 

časť hlavnej stránky bude slúţiť pre zverejňovanie akcií, noviniek a oznamov. 

Tento blok je najmenej dôleţitý z vyššie spomenutých, pretoţe firma v týchto 

činnostiach nie je aktívna. Zároveň musím podotknúť, ţe firma si ţelá na nejaké 

obdobie túto časť s novinkami skryť, pretoţe vedenie firmy chce v prvom rade 

najať zamestnanca, ktorý by bol schopný sa o stránku aktívne starať. Zatiaľ by 

bola táto časť podľa vedenia nevyuţitá a neaktualizovaná. 

 Fotogaléria – klasická fotogaléria s moţnosťou jednoducho a rýchlo pridávať 

fotky a obrázky. 

 Sortiment – túto stránku môţeme nazvať aj katalóg, pretoţe bude obsahovať 

jednotlivé kategórie ponúkaného sortimentu. V kaţdej kategórií bude logo s 

odkazom na dodávateľskú stránku s rozšírenými informáciami o danom 

produkte. Firma zvolila takúto variantu, pretoţe tento rok plánuje sortiment 

v značnej miere pozmeniť, preto by bolo nahadzovanie produktov v súčasnosti 

zbytočné. Firma si ţelala katalóg pripraviť tak, aby zamestnanci dokázali 

jednoducho upravovať kategórie a produkty. 

 Opýtajte sa nás – kľúčovou stránkou webovej prezentácie je práve táto. Farby a 

laky sú taký sortiment, s ktorým majú zákazníci vţdy veľa otázok s čím sa 

zamestnanci firmy stretávajú kaţdodenne. Zákazníci budú mať moţnosť 

posielať otázky priamo firme cez importovaný jednoduchý formulár. Pozitívom 

je, ţe firma má záujem na tieto otázky odpovedať počas celých pracovných dní. 

 Kontakt – na tejto stránke budú uvedené kontaktné informácie. Keďţe predajňa 

nesídli na niektorých z hlavných ciest v meste, tak súčasťou tejto stránky musí 

byť nejaká forma navigácie pre ľudí, ktorí predajňu nepoznajú. 

 

4.5 Grafický návrh 

 

Pri navrhovaní internetových stránok je ďalším krokom grafický návrh. Podľa 

architektúry webu a definovania jednotlivých stránok som začal vytvárať dizajn web 
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stránky. Ako prvé som určil farebnú schému, podľa ktorej sa vytvára celkový dojem na 

ľudí. Následne som vytvoril pútajúcu hlavnú stránku, na ktorú som kládol veľký dôraz. 

Ostatné stránky majú podobný dizajn a ich obsah bude ľahko editovateľný pre 

zamestnancov firmy. Ukáţky jednotlivých stránok sú zaradené v prílohách číslo 1 aţ 5. 

 

4.5.1 Logo 

 

Firma nemá záujem meniť svoje súčasne logo, pretoţe sa nachádza na nových 

propagačných materiáloch vrátane bilbordov. Preto návrh nového loga firma 

opodstatnene zamietla. 

 

 

4.5.2 Schéma farieb 

 

Pre hlavičku a pätu som vybral oranţovú farbu, ktorá je v pozadí loga aj na 

propagačných materiáloch. Kontrast stránky sa vytvorí pouţitím čistej bielej farby, 

ktorá zároveň nechá vyniknúť obsah. Pre jednotlivé podstránky, ktoré majú jednoduchý 

dizajn, som zvolil jemnú hnedú farbu, ktorá vytvára príjemný dojem s výraznou 

oranţovou. 

 

Obrázok 14: Farebná schéma                                                                                                               

Zdroj: (Vlastné spracovanie) 

Obrázok 13: Logo firmy       

Zdroj: (Vlastné spracovanie) 
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4.5.3 Hlavička a päta 

 

Do pozadia hlavičky a päty som umiestnil obrázok, ktorý je tvorený rôznymi odtieňmi 

oranţovej farby. Pre mobilné zariadenia som zvolil jednoduché oranţové pozadie, aby 

sa rýchlosť web stránky zbytočne na týchto zariadeniach nespomaľovala. V hlavičke sa 

nachádza logo, hlavné menu, a nad menu sa nachádza vyhľadávač. 

 

 

Obrázok 15: Hlavička web stránky                                                                                                                  

Zdroj: (Vlastné spracovanie) 

 

Pätu stránky som rozdelil do 3 stĺpcov, do ktorých som umiestnil mapu, otváracie 

hodiny, a odkaz na fan-page na sociálnu sieť Facebook. Pod týmto blokom je 

umiestnený riadok obsahujúci copyright a mapu webu. 

 

 

Obrázok 16: Päta web stránky                                                                                                                      

Zdroj: (Vlastné spracovanie) 
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4.6 Wordpress pluginy 

 

Wordpress ponúka moţnosť implementovať do stránky rôzne zaujímavé voľne 

dostupné pluginy, ktoré poskytujú uţitočnú funkčnosť a pouţiteľnosť.  

 

Medzi najdôleţitejšie pluginy pouţité na stránke patria:  

WordPress SEO by Yoast 

S týmto pluginom mám dobré skúsenosti, a môţem ho zaradiť medzi najlepšie 

WordPress SEO pluginy. Ponúka mnoho funkcií, ktoré napomáhajú optimalizácií 

stránok pre vyhľadávače, ale takisto medzi jeho hlavné výhody patrí jednoduchá 

pouţiteľnosť. Pomocou tohto pluginu môţeme článkom a stránkam nastavovať title 

tagy, meta popisy, kľúčové slová a iné. Zároveň nám plugin dokáţe znázorniť, čo je na 

stránke zlé a prečo. Veľkou výhodou pluginu je aj schopnosť vygenerovať site-map pre 

robotov. 

 

Goods Catalog 

Pre sekciu sortiment som vyuţil tento plugin, pretoţe dokáţe vytvoriť na stránke 

zaujímavý katalóg produktov. Pôvodný vzhľad pluginu nevyzerá síce dobre, ale 

úpravou CSS súboru pluginu dosiahnem vzhľad, ktorý chcem. Zároveň sa 

v administrátorskom rozhraní zobrazí moţnosť jednoducho katalóg spravovať, preto je 

jeho editácia pohodlná. 

 

Contact form 7 

Plugin vytvorí na web stránke jednoduchý kontaktný formulár, ktorý som vyuţil 

v sekcií Opýtajte sa nás. Výhodou tohto pluginu je moţnosť pridávať textové pole, 

zaškrtávacie políčka, a moţnosť editovať chybové hlášky. 

 

 

 

http://preklad.wp.sk/projects/moduly/wordpress-seo-by-yoast
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NextGEN Gallery 

Pre fotogalériu som pouţil práve tento plugin, pretoţe poskytuje veľa moţností jeho 

prispôsobenia. Zároveň poskytuje jednoduchú moţnosť pridávať fotografie a albumy, 

a následne ich spravovať. Plugin taktieţ ponúka príjemný vzhľad, preto jeho grafická 

úprava je minimálna. 

 

 

4.7 Správa webu 

 

WordPress som zvolil hlavne z dôvodu jeho administrátorského rozhrania, ktoré 

umoţňuje zamestnancom firmy jednoducho ovládať dôleţité funkcie, ktoré sú 

pri správe web stránok nutné. 

 

Zamestnanci budú môcť bez špeciálnych znalostí: 

 pridávať príspevky, aktuality, fotografie 

 spravovať produktový katalóg 

 upravovať pluginy 

 vytvárať nové stránky do menu pomocou vizuálneho editora v admine 

 

Po prihlásení pouţívateľa sa mu ako prvé zobrazí tzv. nástenka, na ktorej budú 

umiestnené najdôleţitejšie sekcie, ktoré bude firma vyuţívať. Nemala by tu chýbať 

moţnosť rýchleho prispievania noviniek. Po inštalácií pluginu s názvom Google 

Analytics Dashboard for WP, je moţné pripnúť na nástenku výsledky z Google 

Analytics, a tým sledovať pri kaţdom prihlásení počet a správanie návštevníkov. 
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4.8 Optimalizácia internetových stránok 

 

Táto podkapitola slúţi pre ilustráciu metód a postupov pri optimalizovaní internetovej 

stránky farbybytca.sk. Základnými bodmi sú SEO, optimalizácia pre mobilné 

zariadenia, a kompatibilita s najrozšírenejšími prehliadačmi. 

 

4.8.1 SEO 

 

On-page optimalizácia 

Pri on-page optimalizácií mi pomohol plugin WordPress SEO by Yoast, ktorý generuje 

site-map pre robotov a poskytuje pohodlný priestor pre pridávanie title tagov, meta 

popisov a hlavného kľúčového slova pre stránky, články a iné. 

Web stránka je nastavená tak, aby sa hlavné kľúčové slovo nachádzalo v hlavičke 

a v H1 značke vo vygenerovanom HTML kóde. Vo zvyšnom obsahu stránok sú pouţité 

iba podradené H2 aţ H6. 

Ako hlavné kľúčové slovo web stránky som zvolil Farby Bytča. Ukáţka pouţitia 

spomínaného SEO pluginu moţno vidieť na obrázku č. 17. Pre hlavnú stránku som 

nastavil hlavné kľúčové slovo, SEO nadpis a meta popis. Hlavné kľúčové slovo sa 

nachádza v nadpise, meta popise, a na hlavnej stránke ho môţeme vidieť v h1 značke. 

 

 

Obrázok 17: Ukážka WordPress SEO by Yoast                                                                                                           

Zdroj: (Vlastné spracovanie) 
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Na stránkach som vyuţíval zvýraznenie a kurzívu, čo taktieţ prispieva k dobrej úrovni 

SEO. Web stránku som testoval W3C validátorom, či neobsahuje syntaktické chyby 

v XHTML kóde, čo by negatívne hodnotili vyhľadávače. Týmto testom web stránka 

prešla úspešne. 

Obsah stránky je štruktúrovaný v prvom rade pre návštevníkov,  preto je  je stránka 

prehľadná, a obsahuje len podstatné informácie. Pre meranie rýchlosti načítania stránky 

som vyuţil sluţbu Page Speed Insights, ktorá dokáţe zhodnotiť rýchlosť stránky, 

a navrhnúť zmeny, ktoré rýchlosti napomôţu. Vďaka tejto sluţbe som zlepšil svoj 

výsledný kód o pribliţne 30%. 

 

Off -page optimalizácia 

Ak chce firma uspieť v boji o prvé priečky vo vyhľadávačoch, musí mať na seba 

dostatok spätných odkazov umiestnených v on-line katalógoch firiem. Preto som firme 

navrhol registráciu do takých katalógov, ktoré majú Pang Rank aspoň  3, a umiestnenie 

odkazu je bezplatné. V prílohe č. 6 sa nachádza kompletný zoznam týchto katalógov. 

 

4.8.2 Kompatibilita s najpoužívanejšími prehliadačmi 

 

Zobrazenie stránky som testoval v 4  najpouţívanejších prehliadačoch, medzi ktoré 

patria : Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, a Internet Explorer. Vo všetkých 

prehliadačoch sa web stránka zobrazuje bez zmeny. Vďaka pouţitiu kaskádového štýlu 

CSS, bez jeho nadstavby CSS3 bola táto optimalizácia jednoduchá, pretoţe stačili len 

drobné úpravy kódu. Kód CSS som testoval CSS validátorom od W3C a vo výsledkoch 

zobrazil 2 chyby pri nerozpoznaní príkazov, ktoré zabezpečujú rozdelenie súboru 

style.css na 3 časti, v ktorých definujem príkazy platné pre mobilné zariadenia, tablety 

a klasické počítače. Takto optimalizovanú stránku hodnotia dobre i vyhľadávače. 
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4.8.3 Optimalizácia pre mobilné zariadenia  

 

Pri zlom zobrazovaní stránok na mobilných zariadeniach sa ľudia uchyľujú k vypnutiu 

stránky. Aby firma predišla týmto odchodom, je stránka naprogramovaná tak, aby sa 

zobrazovala na viacerých rozlíšeniach, rýchlo, pekne, a bez akejkoľvek straty obsahu. 

Zároveň som dbal nato, aby bola jednoduchá navigácia aj na mobiloch s malým 

rozlíšením, k čomu slúţi napríklad dostatočne veľké vysúvacie menu. Pre rôzne veľké 

rozlíšenia obrazoviek som vytvoril CSS príkazy. Tieto príkazy sú aktívne, podľa toho 

aké je aktuálne rozlíšenie obrazovky. Pre takto optimalizovanú stránku uţ nie je potreba 

vytvárať mobilnú verziu.  

 

 

Obrázok 18: Ukážka web stránky na viacerých zariadeniach                                                                                        

Zdroj: (Vlastné spracovanie) 

 

 

4.9 Návrh pre zmenu stránky na sociálnej sieti Facebook 

 

Po analýze kladných a záporných stránok fan-page firmy na sociálnej sieti Facebook 

som navrhol niekoľko zmien. Keďţe firma sa nevenuje komunikácií s fanúšikmi, 

a príspevky pridáva s polročnými prestávkami, navrhujem firme vyuţívať bezplatnú 

aplikáciu Buffer, ktorá je dostupná na stránke www.bufferapp.com. Aplikácia slúţi pre 

plánovanie príspevkov so zadaným textom, alebo odkazom, ktorý sa má uverejniť na 

stránke v  zadanom čase. To znamená, ţe poverený zamestnanec firmy by mohol raz 
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mesačne do tejto aplikácie nahádzať odkazy, ktoré by sa nasledujúci mesiac 

automaticky zdieľali, takţe firma by nepotrebovala vykonávať kaţdodennú správu 

stránky.  

 

Pre zvýšenie počtu fanúšikov by sa mali na stránke objavovať príspevky 

s predpokladom veľkého počtu „páči sa mi to“ a zdieľaní, pretoţe na stránku sa môţu 

pridať priatelia fanúšikov, ktorým sa zobrazí táto akcia, a firma nepotrebuje vynaloţiť 

náklady na reklamu pre zviditeľnenie svojej stránky. Po určitom náraste by firma mohla 

zaviesť súťaţe, v ktorých by výhru získal náhodne vylosovaný fanúšik, ktorý danú 

súťaţ lajkuje, zdieľa, alebo komentuje. Výhrou súťaţe by mohli byť rôzne zľavové 

poukáţky do predajne čo by malo efekt na zvýšenom počte zákazníkov. 

 

 

 

 

4.10 Ekonomické zhodnotenie 

 

Dôleţitou súčasťou kaţdého návrhu musí byť ekonomické zhodnotenie, pri ktorom 

definujeme náklady potrebné pre realizáciu projektu, ale takisto aj prínosy, ktoré sú 

v kaţdom projekte najdôleţitejšie. 

 

4.10.1 Náklady na vytvorenie internetovej stránky 

 

Firiem, ktoré ponúkajú vytváranie stránok či podobné sluţby, je v dnešnej dobe mnoho. 

Preto náklady na webovú stránku sa dynamicky zniţujú, a dnes sa dá vytvoriť stránka 

naozaj lacno. Avšak takéto lacné vytvorenie stránky môţe mať aj svoje zápory, medzi 

ktoré môţu patriť hlavne nespoľahlivý webhosting, slabá optimalizácia pre 

vyhľadávače, alebo odpudzujúci grafický dizajn.  

 

Moja bakalárska práca sa zaoberá  návrhom a realizáciou takej stránky, ktorá by bola 

graficky zaujímavá, pouţiteľná a dostatočne optimalizovaná pre vyhľadávače. 
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Komplexné vytvorenie prezentačných stránok sa pohybuje od sumy 400 aţ 800 eur. Pri 

vyuţití voľne dostupných redakčných systémoch sa táto cena môţe radikálne zníţiť, 

avšak ceny na Slovensku sú veľmi variabilné z dôvodu veľkého počtu amatérskych 

poskytovateľov podobných sluţieb.  Ako redakčný systém som zvolil WordPress, ktorý 

je úplne zdarma. 

 

Prevádzkou internetovej stránky vznikajú pre firmu ročné náklady spojené 

s webhostingovými sluţbami. Na obrázku č. 19 je znázornený košík pri nákupe domény 

a webhostingu. Suma dokopy predstavuje čiastku 34,92 €, ktorá predstavuje ročné 

náklady. 

 

 

Obrázok 19: Náklady za doménu a webhostingové služby                                                                                               

Zdroj: (Vlastné spracovanie) 

 

 

Správu web stránky si zatiaľ zobral na seba majiteľ firmy, preto nemusí platiť iného 

zamestnanca. V najbliţších mesiacoch firma plánuje prijať zamestnanca na part-time, 

ktorý by sa o stránku aktívne staral. Odhadom si myslím, ţe pre správu web stránky 

spoločne so sociálnou sieťou Facebook, majiteľ firmy musí vynaloţiť 2 hodiny času 

týţdenne. Keby je cena zamestnanca 10 eur na hodinu, firme by za prevádzku vznikli 

v priemere 80 eurové náklady za mesiac. 
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4.10.2 Prínosy novej internetovej stránky 

 

Firme sa na trhu v danom regióne finančne darí, čo dokazujú kaţdoročné zisky. Ale 

z dôvodu zlej lokality predajne a vysokej konkurencie v meste stráca príleţitosti, ktoré 

by mohla dosiahnuť. Vytvorením prezentačnej web stránky firma zvýši svoje 

povedomie v okolí, a vďaka novej stránke môţe prilákať zákazníkov konkurencie, ktorí 

po navštívení predajne zistia, ţe firma ponúka na väčšinu produktov najlepšie ceny 

v meste. Po určitom čase po spustení stránky môţe firma sledovať počet návštevníkov 

stránky, ktorí spôsobia nárast trţieb v predajni.  

 

Prezentačná web stránka reprezentuje značku firmy u nás, ale i v zahraničí. Kvalitná 

stránka môţe pomôcť k podpisu výhodných zmlúv s dodávateľmi, ktorí na internete 

doposiaľ o firme mohli nájsť len minimum informácií.  

 

Ďalším prínosom hodnotím prepojenie so sociálnymi sieťami, čím firma dokáţe 

získavať nových zákazníkov a zlepšovať svoje sluţby, pretoţe sociálna sieť je efektívny 

nástroj, ako zistiť, čo zákazníci chcú, čo hľadajú, a aké majú problémy. Po zistení 

týchto skutočností firma môţe ľahko doplniť do svojej web stránky napríklad blog 

alebo video návody. Vďaka redakčnému systému WordPress by to firma dokázala sama 

bez vynaloţenia nákladov za programátorské sluţby. Zároveň pri rôznych problémoch 

alebo zmenách na stránke som sa firme bezplatne zaručil na dva nasledujúce roky. 

Takţe firma ušetrí náklady spojené so sluţbami IT pracovníka. 

Aby sme mohli predpovedať návratnosť investície, musíme poznať priemernú útratu 

jedného zákazníka a rabat firmy. Jeden zákazník v predajni utratí v priemere 22 eur, 

z čoho je 3,66 € zisk firmy. Aby sa investícia vyplatila, musí web stránka prilákať do 

predajne aspoň 10 nových zákazníkov, ktorí by pokryli náklady. Návratnosť investície 

sa môţe očakávať uţ v prvom mesiaci. 
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ZÁVER 
 

Cieľom bakalárskej práce bol návrh a realizácia internetovej prezentácie pre firmu Peter 

Putirka. Web stránka je dostupná na adrese www.farbybytca.sk a je poháňaná 

redakčným systémom WordPress. Vybranú jednoduchú šablónu som upravil tak, aby 

mala príjemný dizajn ladený do farieb kamennej predajne. Takisto má jednoduchú 

štruktúru, aby sa návštevníci na stránke nestratili. K úprave šablóny som hlavne 

vyuţíval znalosti jazykov CSS, HTML, PHP a JavaScript. 

Web stránku som optimalizoval pre vyhľadávač Google, aby sa stránka objavovala na 

prvých priečkach, na čom bude stránka stavať svoju návštevnosť. Na stránku sa budú 

môcť bez starostí dostať ľudia z mobilných zariadení a tabletov, pretoţe som 

optimalizoval kód pre rôzne rozlíšenia obrazovky. V najpouţívanejších prehliadačoch 

sa stránka zobrazuje bez zmeny, čo je podmienka správnej optimalizácie internetových 

stránok. 

Príjemný dizajn, jednoduchá a kvalitná štruktúra, a miesto na prvých priečkach vo 

vyhľadávači Google tvoria silný predpoklad pre veľkú návštevnosť. Vďaka nástroju 

Google Analytics môţe firma sledovať návštevnosť, a s ňou porovnávať pribúdajúce 

trţby na predajni. 
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Príloha č.6 : Zoznam katalógov firiem 

 

 www.centrum.sk 

 www.azet.sk 

 www.zoznam.sk 

 www.zobraz.sk 

 www.e-katalog.sk 

 www.pozri.sk 

 www.smog.sk 

 www.starting.sk 

 www.kdeje.sk 

 www.surf.sk 

 www.inet-zone.sk 

 www.xsite.sk 

 www.toplist.sk 

 www.webonline.sk 

 www.bookmark.sk 

 www.ciara.sk 

 www.webregister.sk  

 www.katalogfirmy.sk 
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Príloha č.7 Ukážka kódu CSS 

Ukáţky príkazov platných pre všetky veľkosti rozlíšenia : 

html { 

margin: 0; 

padding: 0; 

border: 0; 

font-size: 100%; 

font-family: "Roboto";} 

body { 

font-size : 14px; 

font-family : 'Roboto', sans-serif; 

color : #000;} 

.header-container { 

width : 100%; 

display : block; 

background-color : #ef9a2b;} 

.site-header { 

margin : 0 auto; 

max-width : 960px; 

clear : both; 

overflow : auto;} 

.store-button {  

   background-color: green; 

   color:white; 

   padding: 7px 25px 7px 25px; 

    text-align: center; 

   border-radius: 5px; 

    text-transform: uppercase; 

 text-decoration : none; 

    font-weight: bold; } 
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Ukáţky príkazov platných pre šírku obrazovky aspoň 960px : 

.store-slider { 

font-family : "Roboto"; 

width : 100%; 

height : 320px; 

overflow : hidden; 

background : url(/wp-content/uploads/2014/05/pozadie.png) 0% 0% no-repeat transparent;} 

.odkaz-sortiment { 

margin: 0; 

float:left; 

width: 44%; 

text-align: center; 

padding-left: 32px;} 

.footer-container { 

 width:100%; 

 background-image:url('http://blog.restarting.sk/wp-content/uploads/2014/05/grafika21.jpg'); 

 background-repeat:no-repeat;} 

#footer-sidebar { 

 margin:0 auto; 

 max-width:960px; 

 clear:both; 

 overflow:auto; 

 float:none; 

 text-align: center; 

 padding-bottom:0px;} 
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Príloha č.8 Ukážka skriptu header.php  

 

 


