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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vhodných webových stránek pro český 

hokejový klub HK Šumperk. Stránky budou sloužit nejen fanouškům klubu, ale i široké 

veřejnosti, která na nich nalezne veškeré informace o hokeji v Šumperku. Na webu bude 

tým redaktorů zveřejňovat rozpisy i výsledky zápasů, reportáže, rozhovory, tiskové 

zprávy, statistiky hráčů a další. Důraz bude kladen i na reklamní plochy pro partnery a 

sponzory klubu, bez nichž by sportovní kluby prakticky nemohly existovat.   

Abstract 

This bachelor´s thesis deals with the design of suitable website for Czech ice hockey 

club HK Sumperk. The web presentation is designed for fans and other visitors, with all 

information about hockey in Sumperk. Team of editors will publish game schedule, 

results, game reports, interviews, press releases, statistics etc. on the website. I also 

focus on advertising positions for club partners and sponsors that are essential for 

economic survival of the club.   

Klíčová slova 

Webové stránky, WWW, lední hokej, HK Šumperk, statistiky, články, reportáže, 

výsledky, zápasy, redakční systém, HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript. 

Key words 
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games, editorial system, HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript.   
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ÚVOD 

Když ještě v první polovině minulého století neexistoval internet, lidem se těžko 

sháněly informace, které potřebovali. Nezbývalo jim nic jiného, než vyhledávat 

potřebná fakta například v knížkách či časopisech. To se koncem 20. století změnilo a 

světlo věta spatřila celosvětová síť s názvem internet.  

V dnešní době si již většina z nás nedovede život bez internetu představit. Používáme 

jej každý den k vyhledávání informací, sledování zpráv, komunikaci s lidmi, 

nakupování a dalším věcem, bez nichž bychom se dnes již jen těžko obešli.  

Podstatu internetu brzy pochopily mj. jednotlivé organizace, firmy i společnosti, které 

začaly zakládat vlastní webové stránky, aby informovaly veřejnost o svých poznatcích. 

Vezměme si za příklad firmy. Ty pomocí internetu propagují své produkty. Zákazník již 

nemusí navštívit kamenný obchod, aby si výrobek koupil. Stačí jej pouze pomocí 

internetu objednat a dopravce mu jej doručí přímo domů.  

Dalšími subjekty, které využívají ve velké míře internet, jsou sportovní organizace. 

Vhodným příkladem mohou být hokejové kluby. Ty své fanoušky na svých webových 

stránkách informují o dění v klubu. Čtenář tak během okamžiku zjistí, kdy čeká jeho 

oblíbený tým další sportovní zápas, jak si vede v porovnání s ostatními soupeři dané 

ligy, samozřejmě i výsledky utkání, statistiky hráčů… V článcích pak nalezne reportáže, 

rozhovory, tiskové zprávy a další informace týkající se daného klubu.  

Hokej je v České republice velmi populární. Spousta lidí jej hraje aktivně, další se jím 

baví pasivně jako fanoušci. Ovšem ani tento sport by nemohl v České republice 

fungovat bez sponzorů a partnerů, kteří kluby finančně podporují.  

Právě webovými stránkami a hokejovým klubem HK Šumperk se zabývá tato 

bakalářská práce.   
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CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je navrhnout vhodné webové stránky pro český 

hokejový klub HK Šumperk. Ten již jimi sice disponuje, ovšem jsou zastaralé a 

nevyhovující současným trendům. Vedení klubu od tohoto kroku očekává zvýšení 

komfortu pro své fanoušky i sponzory. Webové stránky budou sloužit nejen fanouškům, 

ale všem návštěvníkům jako komplexní zdroj informací. Klub na nich nabídne reklamní 

plochy svým sponzorům a zavede internetový prodej vstupenek na domácí zápasy.  

Pomocí analýz stávajícího webu Šumperku a konkurenčních českých hokejových klubů 

upozorním na slabé stránky současných stránek a podám návrhy na jejich vylepšení.  

Zaměřím se samozřejmě také na správu hokejového webu, který vyžaduje téměř 

každodenní aktualizace. Skupina redaktorů jej zásobuje nejen výsledky ze zápasů, ale 

také reportážemi, rozhovory, tiskovými zprávami a dalšími zajímavými informacemi. 

Ve své práci se budu taktéž zabývat internetovým marketingem, konkrétně optimalizací 

pro vyhledávače a propagací klubu na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter či 

YouTube.   

Zapomenout nemohu ani na sponzory a partnery, kteří klub finančně podporují a bez 

nichž by hokej v Šumperku nemohl existovat. Z tohoto důvodu si firmy zaslouží lepší 

propagaci na webových stránkách hokejového týmu.  

K vytvoření zmíněných webových stránek použiji značkovací i programovací jazyky, 

kterými jsou HTML, CSS, PHP, MySQL a v neposlední řadě také JavaScript.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V úvodu této kapitoly vysvětlím pojem internet a jeho službu WWW. Následně se 

zaměřím na značkovací jazyky HTML a CSS, které jsou nezbytné pro tvorbu 

efektivních internetových stránek. V dalších částech představím skriptovací jazyky 

JavaScript, PHP a databázi MySQL, možnosti pořízení webových stránek, internetový 

marketing a SWOT analýzu.  

1.1 Internet 

„Když na přelomu osmdesátých a devadesátých let několik vědeckých odborníků 

spustilo vlastní počítačovou síť, kterou byli propojeni mezi sebou a na níž publikovali 

výsledky svého zkoumání, vědecké zdroje a další informace, nevěděli, že dali základ 

největší počítačové síti na světě.“ [5, s. 5] 

V dnešní době si již život bez internetu nedovedeme představit. Tato celosvětová síť se 

stala jedním z příznaků lidstva. Co to vůbec ale internet je? „Z technického hlediska 

není Internet nic jiného než počítačová síť, nad kterou běží mnoho služeb využívaných 

lidmi na celém světě.“ [1, s. 13] 

Na webu se můžeme dostat na většinu stránek pouhým poklepáním na jejich odkaz či 

napsáním jejich adresy bez ohledu na to, na kterém serveru na světě se tyto stránky 

nacházejí [2]. 

1.2 Word Wide Web 

Word Wide Web, zkráceně WWW, je nejznámější službou internetu. Princip jejího 

fungování je však mnoha lidem neznámý. Samotná služba WWW je založena na 

čtyřech základních technologiích: 

 webové stránky, 

 princip klient/server, 

 adresa URL, 

 protokol HTTP [1]. 

Webová stránka je vlastně obyčejný textový dokument doplněný o speciální značky. 

S jejich pomocí vytvoříme například odkazy na jiné stránky, vložíme do textu obrázky, 
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tabulky, seznamy a další. Pro webové stránky se používají speciální značkovací jazyky, 

jakou jsou HTML, XHTML či CSS  [1].  

1.3 Technologie pro tvorbu WWW 

V následující kapitole se budu zabývat značkovacími resp. programovacími jazyky 

HTML, kaskádovými styly CSS, PHP, JavaScriptem a databází MySQL.  

1.3.1 HTML 

„HTML je jazyk, který slouží k vytvoření kódu pro zobrazování dat v internetovém 

prohlížeči. Vytvořený kód představuje návod, jak zobrazit data na obrazovce – kód 

HTML je tedy přesným a stručným vyjádřením toho, co chceme v prohlížeči zobrazit.“ 

[5, s. 17]  

Značkovací jazyk HTML, v originále HyperText Markup Language, se vyvíjí již přes 

dvacet let v souladu s technologickým vývojem a požadavky producentů softwaru a 

jeho uživatelů. Na struktuře HTML se podílí především dvě firmy – Microsoft a 

Netscape a existuje několik jeho verzí [5].  

Vůbec první verze HTML byla na trh uvedena v roce 1990. Jazyk se vyvíjel poměrně 

rychle a v dnešní době se můžeme setkat již s jeho pátou verzí. Ta je nyní v testovací 

verzi a oficiálně schválena by měla být na konci roku 2014 [2].   

Soubor, v němž je kód HTML uložen, má nejčastěji příponu .html. Všechny součásti 

stránky, jako jsou například obrázky, zvuky, videa a další, nejsou uloženy přímo ve 

zdrojovém kódu, avšak v externích souborech. Zdrojový text na ně pouze odkazuje [5].  

Příkazy v HTML se nazývají značky neboli tagy a uzavíráme je do špičatých závorek 

včetně všech svých parametrů. To, co se nachází vně tyto závorky <>, je prostý text, 

jenž bude zobrazen prohlížečem. Tagy lze rozlišit na párové a nepárové [5]. 

Struktura párového tagu bude tedy vypadat následovně: <značka>zde text</značka>    

Struktura dokumentu HTML 

Každý dokument začíná značkou <html>. Ta je párová, takže má i svoji ukončovací 

formu </html>, kterou nalezneme na konci daného dokumentu. Zdrojový text je vsazen 

mezi tyto dva tagy. Vnitřek dokumentu je rozdělen na dvě části, a to na hlavičku a 
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vlastní obsah stránky. Hlavička začíná značkou <head> a končí </head>. V prohlížeči 

se tato část sice nezobrazuje, ovšem neměli bychom ji opomenout, neboť jsou v ní 

uloženy důležité informace například o názvu a autorovi stránky, popisu jejího obsahu, 

definice stylů a skriptů a mnoho dalšího [2].  

Tělo stránky, tedy vlastní obsah, je ohraničeno značkami <body> a </body>. Mezi tyto 

tagy píšeme text doplněný o další html tagy, který chceme, aby se zobrazil na samotné 

stránce [2]. 

 

Obr. č. 1: Struktura dokumentu HTML (Zdroj: vlastní zpracování) 

Základní značky jazyka HTML: 

 <b>text</b> - tučné písmo 

 <u>text</u> - podtržené písmo 

 <i>text</i> - kurzíva 

 <h1>text</h1> až <h6>text</h6> - víceúrovňové nadpisy 

 <p>text</p> - nový odstavec 

 <br/> - nový řádek 

 <img> - vložení obrázku do stránky [2].  

1.3.2 Kaskádové styly CSS 

„Kaskádové styly umožňují definovat způsob prezentace webových dokumentů na 

koncových zařízeních, popisují podobu stránek a styl jednotlivých prvků a přitom nijak 

neovlivňují obsah dokumentů samotných.“ [3, s. 4]  

Jednoduše řečeno kaskádové styly (Cascade Style Sheets) slouží k formátování 

webových dokumentů. Bez jejich existence bychom jen stěží vytvářeli efektivní 

internetové prezentace. Rozložení jednotlivých elementů na stránce pomocí tabulek se 
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v dnešní době již prakticky nepoužívá, slouží nám k tomu právě CSS. Stejně tak je 

minulostí otrocké opakování vlastností formátovacích značek HTML [5]. 

V aktuální době existují tři úrovně kaskádových stylů. Jejich rozdíly jsou následující: 

 CSS1: definuje základní funkce stylů (nastavování pozic stylů), má omezenou 

podporou písem. 

 CSS2: obsahuje lepší podporu písem, stránkovaná média, nastavování pozic 

prvků a plno dalších užitečných vlastností.  

 CSS3: nejnovější verze, jejíž úplné dokončení se plánuje na rok 2015. Většina 

vlastností je však již dnes podporována nejpoužívanějšími prohlížeči. Mj. v ní 

jsou zahrnuty vlastnosti určené pro prezentace [4].  

Struktura kaskádových stylů 

Jsou dvě možnosti, kam lze syntaxi kaskádových stylů umístit. Můžeme ji vložit do 

hlavičky HTML dokumentu, ovšem to může být při obsáhlém kódu nepřehledné. 

Vhodnější variantou proto je psát kód CSS do zvláštního dokumentu, na který pak 

odkážeme v hlavičce souboru HTML [5].  

Na následujícím obrázku je ukázka definování vlastností samotného těla dokumentu. 

Můžeme vyčíst, že stránka bude mít modré pozadí, veškerý text na ní bude bílý a další. 

Jednotlivé vlastnosti oddělujeme středníkem.  

 

Obr. č. 2: Zápis vlastností CSS (Zdroj: vlastní zpracování) 

1.3.3 PHP 

„PHP je serverový skriptovací jazyk, který umožňuje tvořit dynamické webové stránky 

s ohromnými možnostmi.“ [1, s. 19] 

Stejně jako ostatní technologie, tak i PHP procházelo určitým vývojem. První zmínky o 

tomto skriptovacím jazyce se objevily kolem roku 1995. Jazyk se stal hojně 
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používaným a každým rokem nabízel nové možnosti. Od roku 2005 se používá verze 5, 

která podstatně vylepšila možnosti objektově orientovaného programování [1].  

„Každý skript PHP je vlastně součástí zdrojového kódu HTML, případně kódu XHTML, 

do kterého jsou přidány kousky kódu PHP. Tyto kousky kódu PHP jsou uzavřeny mezi 

otevírací značkou (v našem případě <?php) a uzavírací značkou (v našem případě ?>).“ 

[1, s. 34]  

Pokud chceme skript PHP spustit, je potřeba nahrát dokument s ním na webový server. 

Ten zajistí, aby byl skript spuštěn, kdykoliv si jej někdo bude chtít prohlédnout přes 

webový prohlížeč jako webovou stránku. Z toho tedy plyne, že skript PHP je zpracován 

na straně webového serveru, kde je uložen [1].  

Skriptovací jazyk PHP můžeme využít například pro zjištění data a času, počítadla 

přístupů webových stránek, návštěvní knihy, nahrávání souborů na server, klasické i 

fulltextové vyhledávání a další [5].  

1.3.4 MySQL 

Vysoké procento webových stránek vystavěných na bázi skriptovacího jazyku PHP 

užívá v dnešní době nějaké databáze. Tou nejčastěji používanou ve spojení s jazykem 

PHP je databáze MySQL [1]. 

„MySQL je databázový server vytvořený komerční firmou, který se etabloval jako 

všudypřítomný server pro webové aplikace. Ve srovnání s jinými databázovými systémy 

patří MySQL spíše k těm jednoduchým, ale zase je nenáročný na zdroje počítače a u 

některých operací nabízí zvýšení rychlosti. Jednoduše shrnuto, MySQL je malý, rychlý, 

jednoduchý a nenáročný databázový systém.“ [1, s. 149] 

Základem pro práci s databází MySQL je jazyk SQL (Structured Query Language). 

Jeho základními operacemi jsou navázání spojení s databázovým serverem, zaslání 

příkazu pro práci s daty, vyzvednutí výsledných dat a ukončení spojení s databázovým 

serverem [1].  

Databáze MySQL se skládá z tzv. databázových tabulek, v nichž jsou veškerá data 

uložena, a vzájemně jsou propojeny relačními vztahy. Tabulky obsahují sloupce a 

řádky. Každý sloupec představuje jeden konkrétní údaj, musí být správně pojmenován a 



18 

  

měl by mu být přidělen správný datový typ, aby se dalo s daty jednodušeji pracovat. 

V řádcích jsou pak uložena konkrétní data [1]. 

Strukturu sloupce v databázové tabulce ukazuje následující obrázek. Do tabulky 

Uživatelé se budou ukládat id, jméno, příjmení a datum narození. Každému sloupci byl 

vhodně zvolen datový typ. Z tabulky budeme moci získat například všechny uživatele, 

kteří se narodili v roce 1994.  

 

Obr. č. 3: Struktura sloupce v databázové tabulce (Zdroj: vlastní zpracování) 

1.3.5 JavaScript 

JavaScript je programovací jazyk, jehož činnost zabezpečuje webový prohlížeč 

návštěvníka stránky, nikoliv server, na němž jsou stránky uložené. K provádění skriptu 

dochází na počítači návštěvníka až po načtení stránky. Používáme jej například 

k záměně obrázků na stránce v závislosti na poloze kurzoru myši, vytvoření prvků 

ulehčujících navigaci na stránce (rozbalovací menu), kontrola správnosti údajů 

zadaných návštěvníkem stránky do formuláře, práce s okny prohlížeče apod. [6]. 

Stejně jako PHP, tak i JavaScript je součástí dokumentu HTML. Pro označení začátku a 

konce skriptu v rámci stránky použijeme značky <script> a </script>. To, co bude 

mezi těmito značkami uvedeno, se na stránce nezobrazí, ale provede [6]. 

1.4 Pořízení internetových stránek 

Způsoby, jak vytvořit vlastní webovou prezentaci, existují tři. Můžeme využít 

webových aplikací, kde si pomocí průvodce stránku poměrně snadno a rychle 

vytvoříme, objednat si web u specializované firmy či jednotlivce, anebo si stránky 

nakódovat a naprogramovat zcela sám. Každé z těchto řešení nese své výhody i 

nevýhody, které v této kapitole představím.  
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1.4.1 Řešení na míru 

Prvním způsobem, jak si pořídit vlastní web, je svěřit jeho vytvoření specializované 

firmě nebo zdatnému jednotlivci. Poté, co je vybrán dodavatel, následuje zpravidla 

osobní schůzka, kde jsou zodpovědné osobě sděleny požadavky na nový web. Zadavatel 

si vybere také doménu, tedy URL adresu, na niž budou stránky umístěny. Firma či 

jednotlivec následně zpracují návrh a představí jej zákazníkovi. Pokud je spokojený, 

spustí se web do provozu [13].   

Výhodou tohoto řešení je, že zákazník se nemusí prakticky o nic starat a jen vyčká, 

s čím dodavatel přijde. Naopak nevýhodami může být vysoká cena, nespokojenost 

s výsledkem či problém s aktualizacemi stránek pokud není zákazníkovi dodán i 

redakční systém [13].   

1.4.2 Webová aplikace 

Další možností je naklikat si stránky pomocí webové služby. Poskytovatelů existuje 

celá řada. V České republice to jsou například webnode, webgarden, websnadno nebo 

estranky. Poté, co se uživatel zaregistrujete do systému, a zvolí si šablonu webu, může 

začít psát vlastní obsah. Většinou musí uživatel zaplatit vlastní doménu, ale jinak je tato 

služba provozována zdarma. Pomocí administračního rozhraní může uživatel následně 

vkládat nové články, nahrávat fotky, videa a další. To vše lze samozřejmě také editovat 

[13].  

Výhodou těchto online nástrojů je to, že vytvořit si vlastní web je relativně jednoduché 

a obvykle i bezplatné. Nevýhod je však celá řada. Pokud využíváme těchto služeb zcela 

zdarma, měli bychom počítat s obtěžující reklamou, která je prakticky všude. Další 

nevýhodou je omezení funkčnosti či jednoduchost a neoriginalita vzhledu webu [13].  

1.4.3 Vlastní tvorba 

Jak již nadpis napovídá, třetím řešením, jak si obstarat web, je vlastní řešení. K tomuto 

způsobu se však člověk může odhodlat pouze tehdy, je-li v tomto oboru znalý. Je třeba 

ovládat přinejmenším značkovací jazyk HTML a kaskádové styly CSS. Poté, co 

uživatel stránky nakóduje, případně naprogramuje, musí si sehnat server (hosting a 
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doménu), na který je umístí. Až tak učiní, zbývá html dokumenty nakopírovat pomocí 

FTP klienta na server [13].  

Za klady tohoto řešení lze označit kontrolu nad vývojem a správou stránek, platbu 

pouze za hosting a doménu či serverovou nezávislost. Záporem je jistě to, že ne každý 

má znalosti na takové úrovni, aby mohl k tomuto řešení přistoupit [13].  

1.4.3.1 Redakční systém 

Pokud web vyžaduje časté aktualizace, je rozumné využít redakčního systému, který se 

zkracuje písmeny CMS (Content management systems). Přistoupí-li uživatel k tomuto 

kroku, je nutné, aby provozovatel hostingu podporoval jazyk PHP a databázi (např. 

MySQL). Následuje volba řešení redakčního systému. Opět můžeme využít hotového či 

vlastního [13]. 

Mezi nejpoužívanější nabízené redakční systémy se řadí WordPress, Drupal a Joomla!. 

Ty lze zcela zdarma stáhnout, nainstalovat a využívat. Jejich nevýhodou však může být 

složitost na to, aby se v nich neznalý uživatel orientoval sám, natož upravoval jejich 

šablony. Některé systémy navíc hodně zatěžují server a jsou častým cílem hackerů [13]. 

Mnohdy je tedy nejrozumnější přistoupit k vlastnímu řešení redakčního systému.  

1.5 Internetový marketing   

Internetový marketing zahrnuje veškeré marketingové činnosti, které jsou prováděny 

prostřednictvím internetu [7].  

Můžeme jej rozdělit do deseti základních oblastí. Těmi jsou bannery, mobilní 

marketing, multimédia, virální marketing, eMailing, blogy, výměny odkazů, 

publikování v médiích, SEM (Search Engine Marketing) a SEO [8].  

V následující kapitole představím ty nejznámější a nejpoužívanější marketingové 

nástroje, kterými jsou SEO a propagace pomocí sociálních sítí. 

1.5.1 SEO  

Anglická zkratka SEO znamená Search Engine Optimalization, v překladu tedy 

optimalizace pro vyhledávače. Jedná se o techniky, které se zabývají způsoby, jak 
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umístit webové stránky na co nejlepší pozici ve vyhledávačích, jako jsou například 

celosvětový Google či český Seznam [8]. 

Abychom docílili tohoto výsledku, měli bychom se držet následujících bodů: 

 Titulek stránky (title): titulek stránky je velmi důležitý, podobně jako URL 

adresa. Ideální titulek by měl být identický jak s obsahem stránky, tak s tím, co 

na ní lidé hledají.  

 Obsah metadat (keywords a description): obsah metaznačky description je 

obsažen u popisu stránky ve výsledku vyhledávání či při sdílení na sociálních 

sítích. Důležité je také zvolit správná klíčová slova, např.: název organizace, 

stránek, produktů či výrobků.   

 Kvalitní a neměnná URL adresa: dlouhá a nesrozumitelná adresa může 

uživatele od odkazování na webovou stránku odradit. Ideální URL adresa by se 

měla obsahově shodovat se zaměřením webu a měla by být identická s klíčovým 

slovem. Stejně tak musí být dobře zapamatovatelná a jasně říkat, co na ní 

uživatel nalezne.  

 Validní kód HTML: používání HTML značek podle normy (uzavřené tagy, 

funkční odkazy, používání titulků, nadpisů a popisů…).  

 Kvalitní a unikátní obsah: webová stránka by měla být často aktualizovaná a 

neměla by obsahovat zastaralé informace. 

 Zpětné odkazy: jestliže je na stránku odkazováno z jiných webů, zvyšuje se její 

hodnocení pro vyhledávače [8]. 

1.5.2 Sociální sítě 

„Sociální sítě jsou místa, kde se setkávají lidé, aby si vytvářeli okruh svých přátel nebo 

se připojili k nějaké komunitě se společnými zájmy. Sociálním sítím se také někdy říká 

společenské sítě nebo jednoduše právě komunity.“ [2, s. 223] 

V dnešní době existuje velká řada sociálních sítí, které slouží ke komunikaci mezi 

uživateli, sdílení fotografií či videí, udržování vztahů s přáteli i samotné zábavě. Z těch 

nejznámějších můžeme jmenovat například Facebook, Twitter, YouTube, Google+ či 

firemní LinkedIn. Všechny tyto sítě dosahují v marketingu velkého potenciálu [11].  
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1.6 SWOT analýza 

„SWOT je zkratka čtyř anglických slov Strengths (silné stránky), ze kterých vyplývají 

Opportunities (příležitosti). Na druhé straně jsou Weaknesses (slabé stránky), z nichž 

plynou Threats (hrozby).“ [8, s. 73] 

Ve stručnosti je SWOT analýza analýzou vnitřního a vnějšího prostředí organizace. 

Pokud se zaměříme na vnitřní prostředí, vzejdou nám již zmíněné silné a slabé stránky. 

Naopak budeme-li analyzovat vnější prostředí, získáme příležitosti a hrozby [8].  

 Silné stránky – to, co přináší užitek organizaci i jejím zákazníkům.  

 Slabé stránky – skutečnosti, které organizace nedělá zrovna nejlépe.  

 Příležitosti – mohou způsobit nárůst poptávky či větší spokojenost zákazníků. 

 Hrozby – skutečnosti, které mohou mít naopak za následek snížení poptávky a 

nespokojenost zákazníků [12].   
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2 ANALÝZA PROBLÉMŮ A SOUČASNÉ SITUACE 

V této kapitole budu analyzovat současný stav hokejového klubu v Šumperku. Tým ve 

stručnosti představím, s pomocí manažera sestavím SWOT analýzu, naleznu nedostatky 

současné webové prezentace a podám návrhy na jejich vylepšení. Zaměřím se také na 

konkurenční hokejové weby v České republice.  

2.1 Základní údaje o klubu 

Název klubu:  HOKEJ ŠUMPERK 2003, s.r.o. 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

IČ:   268 40 219 

Rok založení:  1945 

Soutěž:  1. česká hokejová liga 

Adresa:  Žerotínova 470/55B, 787 01 Šumperk 

Webové stránky: www.hokejsumperk2003.cz 

 

Obr. č. 4: Logo klubu (14) 

První zmínky o hokeji v Šumperku se objevily již v roce 1945, tehdy hrál klub TJ 

Železničář Šumperk na úrovni krajských soutěží. Až v roce 1995 odkoupil licenci na 

druhou ligu a hokej ve městě se začal stávat čím dál více populárnějším. Již v první 

sezóně obsadili hokejisté páté místo. V dalších letech se klubu dařilo střídavě. V roce 

2001 jej však postihly finanční problémy, licenci na druhou nejvyšší soutěž musel 

odprodat a Šumperk zcela přišel na dva roky o hokej.  
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V roce 2003 vzniklo občanské sdružení pod názvem Hokej Šumperk 2003 a hokej ve 

městě začal znovu vzkvétat. Během čtyř let se hokejisté vrátili do druhé nejvyšší 

hokejové soutěže v České republice, avšak setrvali tam pouhou sezónu a poté spadli o 

soutěž níž. Postup a sestup se opakoval i v dalších letech.  

V současnosti je Šumperk již třetí sezónu stabilním účastníkem druhé nejvyšší tuzemské 

hokejové soutěže. Ročník 2013/2014 byl pro klub vůbec nejúspěšnější v historii, když 

se umístil na devátém místě v tabulce.  

2.2 SWOT analýza 

V následující kapitole se zaměřím na analýzu vnitřního a vnějšího prostředí klubu, která 

vznikla po schůzce s manažerem klubu. Pomocí vnitřní analýzy jsme odhalili silné a 

slabé stránky, díky vnější analýze pak příležitosti a hrozby.   

Silné stránky 

 Generální sponzor SALITH 

 Podpora od Města Šumperk i Olomouckého kraje 

 Tradice hokeje ve městě 

 Slavní odchovanci (Jiří Dopita, Jakub Kindl) 

 Rekonstrukce zimního stadionu 

Slabé stránky 

 Velká závislost na generálním sponzorovi 

 Nevyhovující webové stránky 

 Kolísavé výkony týmu 

 Nízká návštěvnost méně atraktivních utkání  

 Chybějící věkové kategorie v mládeži 

Příležitosti 

 Příchod nových sponzorů (lokace u hranic) 

 Propagace klubu v tištěných i internetových mediích a na sociálních sítích 

 Zlepšení spolupráce s mládeží 

 Spolupráce s extraligovým klubem 

 Marketingové akce (autogramiáda, charitativní akce, hokejový ples…) 
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Hrozby 

 Sestup do druhé ligy 

 Konkurence ostatních sportů či jiných kulturních akcí v Šumperku 

 Nedostatek odchovanců 

 Odliv z řad sponzorů z důvodu ekonomické krize 

 Vzestup jiných hokejových týmů z kraje (Olomouc letos postoupila do 

extraligy) 

2.3 Současná webová prezentace klubu 

Prvoligový hokejový klub Salith Šumperk již své webové stránky má, avšak jejich 

vzhled i funkčnost má značné nedostatky, které se budu ve své práci snažit odhalit a 

navrhnout pro ně praktičtější řešení. Aktuální titulní strana je zachycena na následujícím 

obrázku:   

 

Obr. č. 5: Titulní strana současného webu HK Šumperk (14) 
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2.3.1 Vzhled 

Vzhledem webových stránek se v této práci budu zabývat pouze okrajově, a proto 

zmíním jen ty nejzásadnější nedostatky.  

Již na první pohled působí stránky na dnešní dobu poněkud zastarale a nepřehledně. 

Grafická podoba webu by se měla odvíjet od oboru činnosti dané organizace. Toho 

Šumperk dosahuje pouze zčásti. V hlavičce je umístěno logo i název klubu a společná 

fotografie hokejistů. Pozadí kolem obsahu stránky je ryze šedé. Kodér mohl tohoto 

prostoru lépe využít a do pozadí umístit tematickou fotografii, např. hokejistu, fotografii 

zimního stadionu či ledové plochy.  

Klubovými barvami jsou modrá a žlutá, které jsou na webu zastoupeny ve velmi 

světlém odstínu. Pokud se podíváme na společnou fotografii hráčů v hlavičce webu, 

můžeme si všimnout, že klubové barvy na dresech působí živěji.     

Pod hlavičkou je web rozčleněn do čtyř sloupců, což je do značné míry nepřehledné. 

V dnešní době, pokud se vlastník webu rozhodne k vícesloupcovému layoutu, se 

nejčastěji setkáváme se dvěma, maximálně třemi sloupci.  

Co se týče současného webu Šumperku, v prvním sloupci je obsaženo navigační menu, 

což dnes nalezneme na spoustě webů. Menu je rozčleněno do pěti kategorií.  

Druhý sloupec zleva nabízí nejnovější články. Zde se dostávám k prvnímu 

závažnějšímu nedostatku, který současný web zahrnuje. Prostor pro články, tedy pro ty 

informace, které návštěvníka na hlavní stránce zajímají nejvíce, je velmi úzký a málo 

přehledný. Vytknul bych také malý obrázek, který slouží jako náhled k článku.  

Ve třetím sloupci je prostor pro loga sponzorů, odkazy na sociální sítě a weby 

prvoligových klubů. Také tento blok je však přehlcený. Bez sponzorů by hokejový klub 

v Šumperku nemohl fungovat, a tak by si sponzoři a partneři klubu zasloužili lepší 

prezentaci na webu. Momentálně jsou jejich loga na hlavní stránce příliš blízko vedle 

sebe. Bannery sloužící jako odkazy na sociální sítě působí nemoderně a jsou oku 

návštěvníka příliš ukrytá.  
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Čtvrtý sloupec obsahuje aktuality, tedy krátké zprávy z dění v klubu. Se vzhledem 

tohoto sloupce nemám závažnější problém, avšak mohl by být o něco menší. Takto 

částečně splývá se sloupcem článků.  

Co naopak na hlavní stránce webu chybí, jsou nejbližší zápasy. Díky boxu 

s plánovanými zápasy může klub nalákat své fanoušky na stadion. Pokud chce 

návštěvník nyní zjistit, kdy hraje Šumperk nejbližší zápas, musí navštívit v menu 

stránku Zápasy.  

Podstránky webu jsou tvořeny pouze třísloupcovým layoutem. První a poslední sloupce 

jsou stejné jako na hlavní stránce (menu a aktuality). Prostřední sloupec je obsahový. 

 

Obr. č. 6: Podstránka současného webu HK Šumperk (14)  

Obsahový sloupec by měl být více oddělen od pravého, neboť texty obsažené v obou 

sloupcích spolu splývají, jak ukazuje obrázek nad tímto odstavcem.       

2.3.2 Rozlišení stránek 

Jednou z hlavních otázek, kterou si klade grafik či kodér při tvorbě nového webu, je, 

jaké rozlišení má připravovaný web mít. Uživatelé totiž používají různě velké monitory 

s různým grafickým rozlišením, že není zrovna jednoduché přizpůsobit se všem. Navíc 

v dnešní době si lidé často prohlížejí web ve svých chytrých telefonech, tabletech nebo 

televizích.  

Při tvorbě současného webu Šumperku bylo použito rozlišení 997 pixelů na šířku a 

výška je proměnlivá. Tato rozlišení je optimální pro většinu počítačových uživatelů 

internetu. Nižší rozlišení monitorů vidíme dnes již jen zřídka. Pokud web otevřeme na 

některém z průměrných mobilních telefonů, měli bychom jeho obsah vidět taktéž celý.  
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2.3.3 Analýza klíčových slov 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.5.1, také klíčová slova uvedená v hlavičce zdrojového 

kódu HTML dokumentu, ovlivňují postavení dané webové prezentace ve 

vyhledávačích. Do dvou vyhledávačů (Google a Seznam) jsem zadal spojení „hokej 

Šumperk“ a v obou případech jsem se shledal s úspěchem již na první pozici 

vyhledávání. Naopak stránky klubu nebyly nalezeny při zadání spojení „sport 

v Šumperku“ ani „volnočasové aktivity Šumperk“.   

Kodér současných internetových stránek Šumperku volil celkem čtyři klíčová slova, 

která nejvíce vystihují danou organizaci. Vyhledávače by měly slyšet především na 

slova hokej, Šumperk, hokej Šumperk a HK Šumperk 2003. Mezi těmito výrazy však 

postrádám název generálního sponzora, který je uvedený i v názvu klubu nebo slova 

draci a drak, jehož má hokejový Šumperk ve znaku. Dále by v klíčových slovech mohl 

být uveden i název soutěže, kterou klub hraje.  

 

Obr. č. 7: Umístění webu klubu ve vyhledávači Google (15) 

2.3.4 Zdrojový kód 

Základem každých webových stránek je zdrojový kód, jenž by měl být tvořen podle 

předem určených norem. Validní kód zvyšuje umístění ve vyhledávačích. Pomocí 

online nástroje pro zjištění validace webu (http://validator.w3.org/) jsem zpozoroval, že 

současná prezentace obsahuje množství chyb, a to především chybějící uvozovky u 

některých atributů, absence atributů alt či title, špatně ukončené značky a další. 

Z hlediska struktury HTML dokumentu nelze vytknout příliš věcí. Kodér použil značky 

dle normy. Kód obsahuje nadpisy do páté úrovně, texty jsou členěny do odstavců, 

vyskytují se tabulky, seznamy a další.  
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Plusem je i využití externích souborů pro ukládání kaskádových stylů či skriptů.   

Kodér a správce webu však chybují z pohledu SEO. Hypertextovým odkazům často 

chybí vyplněný atribut title, jehož obsah se v prohlížeči zobrazí při najetí kurzoru myši 

na daný odkaz. Stejný problém se týká také obrázků, u nichž navíc není vyplněný 

povinný atribut alt. Toho je využito tehdy, nemůže-li prohlížeč daný obrázek zobrazit. 

Ve zdrojovém kódu se setkáváme taktéž s názvy tříd kaskádovým stylů, které nejsou 

dále definované.  

Pozastavil bych se také nad nadpisy, které kodér i redaktor vyplnili neklíčovými slovy, 

což je z hlediska SEO častým problémem webů. Vyhledávače kladou velkou váhu 

především na nadpisy první úrovně. Ten by měl být na každé stránce pouze jednou. 

Tuto podmínku kodér sice splnil, ovšem vyhledávač ze spojení „O stadionu“, 

„Historie“, „Zápasy“ či „Soupiska“ těžko pozná, čeho se dané stránky týkají.  

2.3.5 Správa webových stránek 

Správa internetových stránek probíhá pomocí redakčního systému, do kterého mají 

přístup všichni redaktoři webu Šumperku. Systém je však zastaralý a málo přehledný.   

Jednou z věcí, kterou bych považoval za zápornou stránku současného řešení správy 

zápasů, je zadávání statistik. Redaktor vkládá statistiky do jakéhosi připraveného kusu 

HTML kódu, a tak dochází k častým chybám například v nejednotě mezer mezi slovy či 

čísly. Další nevýhodou tohoto řešení je, že se s uloženými daty nedá nadále pracovat, 

neboť jsou uloženy ve formě textového řetězce.  

 

Obr. č. 8: Vkládání zápasových statistik přes redakční systém (14) 

Mezi další nevýhody se řadí krátká hesla k přihlášení redaktorů do systému, z čehož 

vyplývá nízká bezpečnost. Redaktor si může heslo, které není omezeno délkou, 

kdykoliv sám od sebe změnit. Stejně jako přihlašovací jméno.  
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Současnému řešení chybí vyhledávání či fotobanka. Pokud chtějí redaktoři přidat fotku 

do článku, musejí ji nejprve nahrát na server FTP klientem, a poté ji vložit do článku 

pomocí URL adresy.   

2.4 Sociální sítě 

Klub momentálně využívá tří celosvětových sociálních sítí, kterými jsou Facebook, 

Twitter a YouTube. Především Facebook je mezi fanoušky Šumperku populární a 

v květnu 2014 měl více než 4 000 fanoušků, což lze považovat u prvoligového 

hokejového klubu za úspěch.    

Co se však týče aktualizací této sociální sítě, není na tom klub zrovna nejlépe. Průměrně 

se na stránce objeví jeden příspěvek za tři dny, a to především pouhý odkaz na článek 

s krátkým komentářem. Zajímavosti ze zákulisí klubu, soutěže o lístky na zápasy či 

suvenýry s logem klubu a další zpestření chybí. Pozvánky na zápas vytváří správce 

stránky pouze zřídka.  

Pokud bychom na stránce na Facebooku hledali informace o klubu, moc bychom jich 

nenašli. Momentálně se dovíme pouze URL adresu webu a osm nejdůležitějších 

milníků, co se týče historie klubu. Základní informace o tom, zda se jedná o hokejový či 

fotbalový, prvoligový či druholigový, český či zahraniční klub, zcela chybí a návštěvník 

je musí vyhledat na samotném webu.  

Na Twitteru je na tom klub s fanoušky o poznání hůře. Jeho tweety odebíralo v květnu 

2014 pouze 189 uživatelů. Příspěvky zveřejňuje klub průměrně jednou za dva dny, 

avšak jedná se o poměrně zajímavější příspěvky, než tomu je na Facebooku. Sledující se 

sem tam doví i nějakou perličku ze zákulisí stadionu.   

Na YouTube kanálu zveřejňuje hokejový klub sestřihy nejzajímavějších momentů 

z mistrovských zápasů včetně mluveného komentáře. Redaktoři nabízejí občas i 

rozhovory po utkání na kameru či výběr nejzajímavějších gólů měsíce. S aktualizacemi 

na YouTube na tom tedy není prvoligový klub vůbec špatně. Odběratelů měl klub 

v květnu 2014 pouze 63 a sledovanost videí se pohybuje v řádu stovek.  

Samotné propojení internetových stránek se sociálními sítěmi je na průměrné úrovni. 

Na hlavní straně webu se nacházejí menší boxy s nejnovějšími příspěvky na Twitteru a 
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YouTube. Plugin pro sociální síť Facebook obsahuje tlačítko To se mi líbí a informace o 

počtu fanoušků. Box s nejnovějším videem na YouTube je až příliš malý a snadno 

přehlédnutelný. Boxu s tweety nemohu nic vytknout, svoji funkci plní dostatečně.  

2.5 Návštěvnost webu 

Ke sledování návštěvnosti webu používá klub službu Google Analytics. Vedení tak má 

přehled o tom, kolik lidí stránky denně navštíví, odkud přijdou, co si nejvíce prohlíží, 

ale například i demografické údaje uživatelů, tedy věk a pohlaví.  

Logicky lze odvodit, že nejvíce lidí zavítá na web Šumperku v ty dny, kdy se hrají 

zápasy. Fanoušci se zajímají o konečný výsledek, reportáž, případně rozhovory a další 

informace z daného utkání. Články však redaktoři publikují i mimo hrací dny. Čtenáře 

v nich informují o nadcházejících zápasech, přestupech hráčů apod.  

Během sezóny, tedy v období od září do března, se pohybuje návštěvnost v rozmezí od 

1 000 do 3 000 přístupů za den. Mimo toto období zavítá na web o poznání méně 

čtenářů. Čísla mnohdy klesnou i pod 700 přístupů na den.  

Graf pod tímto odstavcem ukazuje statistiku návštěvnosti šumperského webu v období 

od 11. února 2014 do 31. března 2014. To byl pro klub vrchol sezóny a bojoval o 

záchranu mezi týmy první ligy. Na grafu můžeme vidět výkyvy v zápasové a 

nezápasové dny. Vůbec nejvíce lidí zavítalo ve sledovaném období na web 1. března, 

kdy Šumperk zvítězil 8:2 v Českých Budějovicích. Stránky tehdy navštívilo 2 308 lidí.  

 

Obr. č. 9: Návštěvnost webu v období vrcholu sezóny (16) 

Celková návštěvnost ve sledovaném období byla 67 362, což odpovídá průměru 1374,7 

návštěv za den. Nejvíce lidí se na stránky dostane přímým zadáním adresy či 
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vyhledáváním klíčových slov, jak ukazuje graf dole. Přes 5 000 návštěv bylo 

zaznamenáno také přes sociální sítě, z nichž má největší zastoupení Facebook.  

 

Obr. č. 10: Kanály pro návštěvu stránek (16) 

Z jakých webů navštěvují lidé stránky hokejového Šumperku nejčastěji? Je to server 

onlajny.com, který přináší textové online přenosy z většiny hokejových zápasů nejen 

z České republiky, ale i ze zahraničí.  

 

Obr. č. 111: Zdroje návštěvnosti stránek (16) 
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Mnoho fanoušků se na web dostane také odkazem na stránkách jiného hokejového 

klubu, a to díky liště, jež je součástí webu každého týmu dané hokejové soutěže a 

obsahuje loga, která slouží jako odkaz na webové stránky jednotlivých klubů. 

 

Obr. č. 122: Lišta s logy prvoligových klubů (17) 

Pro zajímavost lze ještě uvést, že průměrný počet prohlédnutých stránek na jednu 

návštěvu jsou tři či průměrné trvání jedné návštěvy odpovídá třem minutám. Nejvíce 

přístupů je samozřejmě z České republiky. Okolo 300 lidí zavítalo na stránky Šumperku 

v měřeném období z Německa a Spojených států amerických.   

Tyto statistiky návštěvnosti vedení šumperského klubu zpracovává a následně je 

prezentuje stávajícím i potencionálním sponzorům a partnerům. Dokument navíc 

doplňuje o čísla návštěvnosti zápasů a informace o propagaci týmu v médiích. 

2.6 Požadavky na nový web 

Vedení hokejového klubu si je vědomo slabin současné webové prezentace klubu a po 

osobní schůzce s manažerem vznikly hlavní požadavky, které by měl nový web 

splňovat. Tím nejdůležitějším požadavkem je změna vzhledu celé prezentace. Ten by 

měl být moderní a přehlednější. Přáním klubu je i rozčlenění navigačního menu do 

kategorií, aby nejvyhledávanější informace byly dostupné již hlavní strany.     

Hokej v Šumperku by nemohl existovat bez partnerů a sponzorů, což si vedení klubu 

plně uvědomuje, a tak jim chce dopřát lepší propagaci na svém webu. Box s logy 

sponzorů by měl být umístěn na hlavní stránce webu stejně jako doposud, avšak 

sponzoři budou rozděleni do kategorií podle jejich důležitosti (generální sponzor, hlavní 

sponzoři a mediální sponzoři). Logo bude odkazovat na web dané firmy. V navigačním 

menu bude navíc odkaz na stránku Partneři klubu, kde budou jednotliví partneři krátce 

představeni. 

Dále si vedení přeje nabízet na webu suvenýry s logem klubu. Momentálně mají 

fanoušci možnost nákupu pouze v kamenné prodejně u zimního stadionu. Prodej zboží 

přes internet má zvýšit poptávku, z čehož plyne vyšší přínos financí do klubové 

pokladny. Aktuální e-shop nabízí pouze hokejovou výstroj.  
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Ve spolupráci s firmou TicketPortal by chtěl klub nabízet vstupenky na své domácí 

zápasy na internetu. Na hlavní stránce v boxu s nejbližšími zápasy bude umístěna ikona 

lístku s odkazem na zakoupení vstupenek na webu TicketPortalu. Od tohoto kroku si 

manažer slibuje zvýšení komfortu pro fanoušky, kteří tak nebudou muset stát fronty 

před zimním stadionem. Tuto možnost využijí diváci především při zápasech 

s atraktivními soupeři, kdy je návštěvnost téměř dvojnásobně vyšší.  

2.6.1 Redakční systém 

Hokejový web vyžaduje časté aktualizace, a tak je nutné dodat jej i s redakčním 

systémem. Redaktoři současných stránek Šumperku jsou zvyklí pracovat v redakčním 

systému od firmy eSports.cz, a tak si manažer klubu přeje podobné řešení nadále 

zachovat, aby pracovníci nemuseli být školeni na nový systém. 

Administrace webu však dozná několika změn. Stejně jako doposud bude řešena 

pomocí jednoduchých formulářů, které jsou doplněny o popisy, co a jak má uživatel 

vyplnit. Nový systém by měl být především jednodušší a přehlednější. Nově přibude 

fotobanka, aby byla práce s obrázky snazší a zabírala méně času.   

2.7 Weby konkurenčních hokejových klubů 

Internetová prezentace je nezbytnou součástí každého profesionálního hokejového 

klubu. V České republice nenajdeme ani jeden extraligový, prvoligový či druholigový 

tým, který by fungoval bez vlastního webu. Manažeři jej považují za nejdůležitější 

prostředek komunikace se svými fanoušky. Ti jsou informováni o výsledcích zápasů, 

příchodech a odchodech hráčů do, respektive z, týmu a dalším děni v klubu.  

Více než polovinu těchto hokejových webů spravuje tuzemská firma eSports.cz. Ta 

vznikla v roce 2001 a v současné době disponuje více než 450 spolupracovníky, kteří se 

starají o webové stránky daných sportovních klubů po celé České republice. Největší 

skupinou zákazníků společnosti jsou právě hokejové kluby. V posledních letech se však 

rozrůstají také zakázky od fotbalových i florbalových klubů. 

Konkurence v této branži je poměrně veliká. Podobné služby jako eSports.cz nabízí 

například firmy Creative Labs a Mather activation. Díky svým cenám a kvalitě 

nabízených služeb však společnost eSports.cz nemá o své zákazníky nouzi. 
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Českou hokejovou extraligu hraje čtrnáct týmů a v sezóně 2013/2014 pouze dva z nich 

měly webové stránky od jiné společnosti než od eSports.cz. Z těch nejpropracovanějších 

webů lze jmenovat stránky Sparty Prahy (na obrázku dole), Pardubic nebo Komety 

Brno. V první lize se kvalitou internetové prezentace pyšní například Dukla Jihlava, 

Ústí nad Labem či Havlíčkův Brod. A právě těmto klubům by se chtěl přiblížit i 

Šumperk.  

 

Obr. č. 13: Hlavní strana webu HC Sparta Praha (18) 

Všechny extraligové a přední prvoligové týmy se mohou chlubit moderním vzhledem 

svých webových stránek. Firma eSports.cz dbá na jejich propojení se sociálními sítěmi, 

jako je především Facebook a Twitter. Pokud uživatel zavítá na některý z těchto webů, 

hned na úvodní stránce se dovědí to nejvíce potřebné, tedy výsledek posledního a datum 

příštího zápasu.  

Na titulní stránce zpravidla nechybí ani nejnovější články, krátké zprávy, tabulka 

soutěže, anketa, box s logy sponzorů nebo pole pro vyhledávání. Většina webů 

disponuje rozbalovacím navigačním menu umístěným v horní části webu. Pozadí 

stránky je tematické. V případě pražského klubu se jedná o sparťanského bojovníka, 

kterého vyobrazuje jeden z hráčů týmu (obrázek nahoře). Na dalších webech se můžeme 

setkat s hokejisty, fanoušky, logem klubu, jednoduchou texturou a dalšími tématy.  
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V menu každého webu společnosti eSports.cz se zpravidla nachází odkaz na podstránky 

se zápasy, statistikami, tabulkou soutěže a soupiskou týmu. Každý hráč má na webu 

svoji kartu, kde mu jsou evidovány zápasové statistiky, fotka a základní údaje (na 

obrázku dole). Na webech nechybí ani základní informace o klubu, zimním stadionu či 

vstupenkách a permanentkách na zápasy.  

 

Obr. č. 14: Karta hráče Petera Puchera na webu Orli Znojmo (19)  
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

3.1 Struktura a vzhled webu 

V kapitole číslo 2.1 jsem zanalyzoval současné webové stránky hokejového Šumperku, 

nalezl jejich slabé stránky a nedostatky. Nyní tyto informace využiji k návrhu zcela 

nového webového portálu pro hokejový klub.   

Před tím, než se pustím do samotného kódování, je třeba si důkladně rozmyslet 

rozložení a vzhled stránek. Design je vlastně to první, co návštěvníka při prohlížení 

jakéhokoliv webu upoutá.  

3.1.1 Layout 

Nejdůležitější stránkou celého webu je jistě titulní strana. To je to první, co návštěvník 

spatří, pokud na nějaké stránky zavítá. Vzhledem k tomu, že současná webová 

prezentace působí poněkud chaoticky a návštěvník se na ní lehce ztratí, navrhnu zcela 

nové rozložení jednotlivých částí.  

Nový web Šumperku rozdělím do sedmi bloků, jak ukazuje obrázek pod tímto 

odstavcem. Hlavní blok bude mít fixní šířku 1020 pixelů, bude umístěný na středu 

stránky a orámuje obsahovou část webu.  

 

Obr. č. 15: Navržený layout  nového webu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Název a logo hokejového klubu 

Navigační menu 

Patička 

Aktuality, 

výsledky, 

bannery 

Reklamní 

plochy 
Články 
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Zvolená šířka 1020 pixelů zajistí, že stránka bude správně zobrazena na většině 

uživatelských monitorů. Ani při prohlížení webu přes chytré mobilní telefony či tablety 

by neměl být design rozhozen. Při nižších rozlišeních se zobrazí horizontální posuvník. 

Výška webu bude na každé podstránce proměnlivá.  

V horní části stránky, tedy v hlavičce, bude umístěn název a logo hokejového klubu. 

Počítá se také s odkazy na sociální sítě. Hned pod tímto blokem se bude nacházet 

rozbalovací navigační menu. To bude rozděleno po diskusi s vedením klubu do šesti 

kategorií, které blíže specifikuji v kapitole číslo 3.1.3. Oba tyto bloky budou mít stejný 

obsah i na podstránkách.  

Pod navigací dojde k rozdělení na tři horizontální části. Každý z bočních bloků bude mít 

šířku necelých 25%. Pravý blok, který poslouží jako reklamní plocha pro sponzory a 

partnery klubu, bude stejný na všech podstránkách. Jak již bylo zmíněno v předchozích 

kapitolách, klub si je vědom toho, že bez sponzorů a partnerů by nemohl hokej 

v Šumperku fungovat, a tak vyhradí pro loga firem na novém webu více prostoru. 

Sponzoři budou v pravém sloupci rozděleni do kategorií dle důležitosti.  

Obsah levého a prostředního sloupce bude na každý stránce jiný. Na hlavní straně 

poslouží levý sloupec jako prostor pro krátké zprávy, nejbližší zápas a různé bannery. 

Na podstránkách bude v tomto sloupci obsaženo submenu a bannery. Prostřední 

horizontální sloupec bude široký přibližně 50% a jeho obsahem na hlavní stránce budou 

články.    

Do dolní části hlavního bloku bude umístěna patička, která bude obsahovat informace o 

autorských právech a odkaz na mapu webu. Patička bude stejná pro všechny 

podstránky.  

3.1.2 Grafický návrh 

Rozložení jednotlivých bloků na stránce jsem již navrhl, a tak se mohu pustit do 

samotného grafického návrhu. Ten je velmi důležitý, neboť podle něj si návštěvník 

udělá první dojem o společnosti, v tomto případě o hokejovém klubu.   

Grafické zpracování webu bude respektovat klubové barvy hokejového týmu, jimiž jsou 

modrá a žlutá. V pozadí stránky bude tematická fotografie, kterou lze měnit. Mohou jí 
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být radující se fanoušci, hráči, stadion či jiné. Hlavní blok s obsahovou částí bude mít 

bílé pozadí, aby opticky nerušil návštěvníky webu, a jeho okraje budou zaobleny.  

Poutavého vzhledu webu bude docíleno pomocí kaskádových stylů CSS, které jsem 

představil v kapitole 1.3.2.  

3.1.3 Navigační menu 

Hlavní menu je nedílnou součástí každého webu. Návštěvníkům slouží k navigaci, a tak 

by mělo být co nejpřehlednější. Aby bylo tohoto kritéria docíleno, bude menu rozděleno 

do šesti kategorií, protože web hokejového klubu bude obsahovat množství informací.  

Navigace bude řešena rozbalovacím menu na šířku celé stránky. V bočním sloupci u 

podstránek webu bude doplňková navigace. 

Navržená struktura webu: 

 

Obr. č. 16: Návrh navigačního menu pro nový web (Zdroj: vlastní zpracování) 

Větší prostor k prezentaci dostanou na novém webu sponzoři a partneři klubu, což bylo 

jedním z hlavních požadavků vedení. Na podstránce Přehled partnerů budou sponzoři a 

partneři rozděleni do několika kategorií dle důležitosti. U každého sponzora pak bude 

uveden název, logo, odkaz na webové stránky a krátký popis oboru podnikání. 

Zkvalitněním služeb pro partnery klub očekává větší podporu od stávajících či příchod 
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úplně nových partnerů. Právě pro potencionální sponzory poslouží sekce Sponzoring, 

kde klub plánuje uvést různé formy spolupráce.  

Další novinkou navrhovaných stránek je přidání informací o prodeji lístků a 

permanentních vstupenek na domácí zápasy Šumperku. Tyto informace bychom na 

starém webu hledali marně.  

Seznam mistrovských zápasů bude navíc obohacen o odkazy pro koupi vstupenky 

přímo přes internet a odkaz na událost na Facebooku.  

3.2 Návrh databáze 

Všechna data, která budou obsažena na webu, budou uložena na vlastním serveru. Aby 

byla usnadněna práce s nimi a zajištěna snadná aktualizace pro redaktory, využiji 

databázi MySQL.  

3.2.1 Relační tabulky 

Nejprve navrhnu relační tabulky, definuji jejich atributy, datové typy, určím primární a 

cizí klíče a následně sestavím databázové schéma.  

Databáze bude obsahovat celkem devět tabulek. Tento počet by měl plně pokrýt 

všechny potřeby hokejového klubu v Šumperku. Jestliže by se rozhodl shromažďovat 

další data, není problém přidat nové či modifikovat stávající tabulky.  

Tabulka Uživatelé bude obsahovat základní údaje o redaktorech, kteří budou mít 

přístup do redakčního systému. V tabulce jsou zaznamenána i hesla, která poslouží 

uživateli k přihlášení do administrace.  

Tab. č. 1: Relační tabulka Uživatelé (Zdroj: vlastní zpracování) 

uzivatele 

uzivatel_ID smallint, PK 

jmeno varchar(25) 

prijmeni varchar(25) 

nick varchar(15) 

heslo varchar(20) 
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Do tabulky Články se budou ukládat všechny články, které se následně zobrazí na 

hlavní straně webu i v archívu článků. Jednotlivé články bude možno zviditelnit či skrýt 

díky sloupci status.  

Tab. č. 2: Relační tabulka Články (Zdroj: vlastní zpracování) 

clanky 

ID_clanek smallint, PK 

datum date 

autor smallint, FK (uzivatele.uzivatel_ID) 

obrazek varchar(220) 

nadpis varchar(100) 

status tinyint 

anotace text 

text text 

V tabulce Týmy budou obsaženy všechny hokejové manšafty, s nimiž se HK Šumperk 

v soutěži utká.  

Tab. č. 3: Relační tabulka Týmy (Zdroj: vlastní zpracování) 

tymy 

ID_tym smallint, PK 

zkratka varchar(3) 

nazev varchar(50) 

logo varchar(220) 

Tabulka Rozlosování obsahuje utkání Šumperku v průběhu celé sezóny. Uživatel v ní 

nalezne mj. informace o datu, času a soupeři.   

Tab. č. 4: Relační tabulka Rozlosování (Zdroj: vlastní zpracování) 

rozlosovani 

zapas_ID smallint, PK 

oznaceni smallint 

datum date 

cas time 

souper_ID smallint, FK (tymy.ID_tym) 

domaci_zapas tinyint 
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V tabulce Výsledky budou obsaženy statistiky z průběhu utkání. Kromě konečného 

výsledku zápasu se do ní budou ukládat také střelci a asistenti branek, poměr 

vyloučených, využití přesilových her, góly v oslabení, počet diváků na stadionu a poměr 

střel na brankáře.  

Tab. č. 5: Relační tabulka Výsledky (Zdroj: vlastní zpracování) 

vysledky 

ID_zapas smallint, PK, FK (rozlosovani.zapas_ID) 

skoreD tinyint 

skoreH tinyint 

vysledek tinyint 

goly text 

vylouceniD tinyint 

vylouceniH tinyint 

vyuzitiD tinyint 

vyuzitiH tinyint 

oslabeniD tinyint 

oslabeniH tinyint 

strelyD tinyint 

strelyH tinyint 

sestavaD text 

sestavaH text 

divaci smallint 

Tabulka Hráči obsahuje informace o hráčích, kteří v týmu v aktuální sezóně působí.  

Tab. č. 6: Relační tabulka Hráči (Zdroj: vlastní zpracování) 

hraci 

ID_hrac smallint, PK 

jmeno varchar(25) 

prijmeni varchar(25) 

cislo smallint 

post char(1) 

narozeni date 
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V tabulce Statistiky nalezneme statistiky jednotlivých hráčů z konkrétního zápasu.  

Tab. č. 7: Relační tabulka Statistiky (Zdroj: vlastní zpracování) 

statistiky 

ID_zapas smallint, PK, FK (rozlosovani.zapas_ID) 

ID_hrac smallint, PK, FK (hraci.ID_hrac) 

goly smallint 

asistence smallint 

tresty smallint 

Tabulka Aktuality bude obsahovat krátké zprávy.  

Tab. č. 8: Relační tabulka Aktuality (Zdroj: vlastní zpracování) 

aktuality 

ID_aktualita smallint, PK 

datum date 

nadpis varchar(70) 

text text 

Do tabulky Fotobanka se budou ukládat informace obrázcích, které budou využívány 

na webu.  

Tab. č. 9: Relační tabulka Fotobanka (Zdroj: vlastní zpracování) 

fotobanka 

ID_foto smallint, PK 

nazev varchar(100) 

cesta varchar(220) 
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3.2.3 Databázové schéma 

Poté, co jsem navrhl tabulky, definoval datové typy sloupců a určil primární i cizí klíče, 

přešel jsem k tvorbě databázového schématu, tedy vzájemnému propojení tabulek. 

Tabulky se rozdělily do tří skupin.  

 

Obr. č. 17: Databázové schéma, 1. část (Zdroj: vlastní zpracování) 

První skupina obsahuje pouze dvě tabulky, v nichž jsou uloženy základní informace o 

redaktorech, kteří mají přístup do administrace. Tabulka je propojena s tabulkou 

Články.  

 

Obr. č. 18: Databázové schéma, 2. část (Zdroj: vlastní zpracování) 

Druhá skupina se skládá z tabulek, v nichž jsou uloženy informace o zápasech a 

hráčích.  
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Obr. č. 19: Tabulky Aktuality a Fotobanka (Zdroj: vlastní zpracování) 

Databáze obsahuje ještě tabulky Aktuality a Fotobanka. Ty nejsou vzájemně propojeny 

s žádnou jinou tabulkou.   

3.3 Redakční systém 

Jak vyplynulo z kapitoly 2.6.1, ke správě webu poslouží redakční systém, který dozná 

oproti tomu současnému několika změn ve vzhledu i funkčnosti.  

3.3.1 Přihlašování do systému 

Do administračního rozhraní budou mít přístup všichni redaktoři hokejového klubu, 

kteří budou mít jednotná práva. K přihlášení do systému poslouží přihlašovací stránka, 

kde bude nutné vybrat z roletky správné jméno redaktora a zadat heslo. To bude mít 

každý redaktor vlastní. Přihlašovací údaje budou uloženy v databázi MySQL.   

Po přihlášení budou moci redaktoři vkládat nové články, aktuality, spravovat zápasové i 

hráčské statistiky a další. Tyto funkce budou zajištěny pomocí jednoduchých formulářů. 

Všechny články, aktuality, výsledky a statistiky bude samozřejmě také možné 

upravovat či mazat.  

Odhlášení ze systému proběhne po stisknutí tlačítka „Odhlásit se“.  

Vzhled redakčního systému bude přehledný a jednoduchý. Navigační menu bude 

umístěno v pravém sloupci, levá část bude obsahová.  

3.3.2 Správa článků 

Jak jsem již zmiňoval dříve, administrace bude řešena pomocí jednoduchých formulářů 

s popisky. Nejinak tomu bude při vkládání nových článků. Formulář pro jeho vložení 

obsahuje: 
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 Nadpis článku  

 Obrázek: náhled k článku, který bude zobrazen vedle anotace.  

 Datum: přednastaveno je vždy dnešní datum, avšak lze jej kdykoliv změnit. 

 Autor: redaktor zvolí z roletky jmen autora článku.  

 Publikovat: pokud se má článek publikovat na webu ihned, zaškrtne redaktor 

připravený checkbox.  

 Anotace: tedy úvodník, který uvozuje samotný článek. Tato část článku bude 

zobrazena na homepage. 

 Text: samotný text k článku. Tento formulář je doplněn o pomocná tlačítka 

formátování textu: tučné, podtržené, nový odstavec a odkaz.  

Kromě těchto údajů se do databáze MySQL ukládá také ID článku, které se automaticky 

generuje na základě čísla naposledy vloženého článku.  

 

Obr. č. 20: Formulář pro vložení nového článku (Zdroj: vlastní zpracování) 
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V administraci je samozřejmě možné zobrazit výpis všech článků uložených v databázi, 

jak ukazuje obrázek pod tímto odstavcem. V prvním sloupci tabulky je uvedeno ID 

článku, ve druhém informace o tom, zda je článek na webu publikován či skryt (červená 

a zelená šipka). Šipka slouží jako tlačítko a stav tak lze jednoduše přepnout. Ve třetím 

sloupci je nadpis článku a datum vložení. Poslední sloupec obsahuje nástroje k editaci 

článku (tužka), zobrazení na webu (lupa) a smazání článku (červený křížek).  

 

Obr. č. 21: Výpis všech článků v redakčním systému (Zdroj: vlastní zpracování) 

3.3.3 Správa zápasových statistik 

Vkládání zápasových statistik do databáze probíhá podobným způsobem jako ukládání 

článků. Formulář obsahuje:  

 ID zápasu: automaticky vygenerované ID podle čísla předchozího uloženého 

zápasu v databázi.  

 Označení: číslo zápasu v sezóně (hrací kolo), které bude zobrazeno na webu.  

 Datum a čas: údaje o tom, kdy se utkání hraje.  

 Soupeř: roletové menu. Soupeř Šumperku v daném zápase. 
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 Domácí zápas: pokud Šumperk hraje daný zápas doma, zaškrtne redaktor 

checkbox.   

 Diváci: počet diváků, kteří dané utkání navštívili. 

 Skóre: konečný výsledek zápasu.  

 Výsledek: informace o tom, zda zápas skončil v normální hrací době, po 

prodloužení či samostatných nájezdech.  

 Góly a asistence: údaje o tom, v jakém čase byl vstřelen gól, který hráč jej 

vstřelil a kdo na něj asistoval.  

 Vyloučení: poměr vyloučených hráčů v zápase. 

 Využití a v oslabení: informace o tom, kolik branek vstřelil jaký tým 

v přesilové hře či v oslabení.  

 Střely na branku: poměr střel na branku. 

 Sestava domácích a hostů: výpis domácích i hostujících hráčů, kteří do daného 

zápasu zasáhli.  

 

Obr. č. 22: Formulář pro správu zápasových statistik (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Podobným způsobem probíhá i vkládání statistik jednotlivých hráčů do databáze. Na 

webu na stránce Hráčské statistiky si následně můžeme prohlédnout, kolik utkání daný 

hráč za sezónu odehrál, kolik gólů vstřelil, na kolik branek asistoval a kolik trestných 

minut obdržel. Tyto statistiky neslouží jen fanouškům Šumperku, ale také hokejovým 

skautům, kteří si vytipovávají hráče pro svůj klub. Hokejistům tak mohou statistiky 

pomoci v kariérním růstu.    

3.4 Internetový marketing 

3.4.1 SEO 

Princip SEO jsem vysvětlil v kapitole 1.5.1 a nyní tyto poznatky aplikuji na web 

hokejového Šumperku, aby byly stránky viditelné na předních příčkách vyhledávačů.  

3.4.1.1 Titulek stránky 

Každá stránka obsahuje unikátní titulek, který se skládá ze dvou částí. Ta první je 

tvořena názvem klubu a bude na všech podstránkách stejná. Druhá část za svislou čárou 

obsahuje název podstránky a bude se měnit, např.: „Hokej Šumperk | Základní 

informace o hokejovém klubu“. 

3.4.1.2 Obsah metadat 

Jedním z prvních kroků, které jsem při tvorbě nového webu učinil, jsou správně 

vyplněná metadata, tedy hlavička HTML stránky. Obsah metaznačky je použit u popisu 

stránky ve výsledcích vyhledávání.  

Klíčová slova hlavní stránky jsou zapsána následovně: 

<meta name=“keywords“ content=“Salith Šumperk, draci, hokej, sport, HK Šumperk, 

HK Hokej Šumperk 2003, hokej v Šumperku, ČR, 1. liga, český hokej“ /> 

Popis stránky obsahuje následující: 

<meta name="description" content="Oficiální web HK Hokej Šumperk 2003 - 

www.hokejsumperk2003.cz" /> 
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3.4.1.3 Kvalitní a unikátní obsah 

Webové stránky budou pravidelně aktualizované redaktory hokejového klubu. Nebudou 

tak obsahovat staré a neplatné informace. Během sezóny vyjde na webu téměř denně 

alespoň jeden nový článek (reportáž ze zápasu, pozvánka na utkání či na jinou akci 

pořádanou klubem, ohlasy po zápase s některým z hráčů, tiskové zprávy…). V období 

po hokejové sezóně budou redaktoři přinášet rozhovory, různá statistická okénka, 

přestupy hráčů a další zajímavé informace.  

3.4.1.4 Krátká a neměnná URL adresa 

Přítomnost klíčového slova v URL adrese může u některých vyhledávačů zvýšit 

umístění stránky ve výsledcích vyhledávání těchto slov. Adresa tak bude co 

nejvýstižnější a nejkratší, např.: http://www.hokejsumperk2003.cz/zakladni-informace 

3.4.1.5 Aktivity na sociálních sítích  

Vyhledávač Google klade velký důraz na šíření obsahu na sociálních sítích. Je-li obsah 

komentován či případně sdílen na sociálních sítích, zvýší se pravděpodobnost, že odkaz 

na naši stránku bude na té nejlepší pozici.  

Na hlavní stránce webu tak bude umístěn sociální plugin Facebooku a každá podstránka 

bude obsahovat tlačítko ke sdílení na Facebooku či na Twitteru. Ke všem článkům bude 

navíc možné přidávat vlastní komentáře. Využití sociálních sítí budu dále rozebírat 

v kapitole 3.4.2.   

3.4.1.6 Další opatření 

Dále jsem při tvorbě webu použil HTML značky dle normy, texty jsou členěny do 

odstavců, použity jsou taktéž číslované i odrážkové seznamy. Všechny obrázky na 

stránce obsahují atribut title i alt, což je alternativní textový popisek, který se zobrazí, 

pokud se nemůže samotný obrázek načíst.  

Na předchozím webu Šumperku byl často opomíjen atribut title u hypertextových 

odkazů. Taktéž tomuto nedostatku jsem se snažil na nových stránkách vyvarovat a 

například u odkazů na články je tento atribut doplňován automaticky dle nadpisu.  
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Ani nadpisy neodporují na novém webu normě. Nadpis první úrovně <h1> je použit 

pouze jednou, a to hned v hlavičce a obsahuje název hokejového klubu, tedy <h1>HK 

Hokej Šumperk 2003</h1>. Podstránky jsou pak uvedeny nadpisem <h2>, který je 

poté doplňován o nadpisy nižších úrovní. Snažil jsem se taktéž o naplnění nadpisů 

klíčovými slovy, aby byly stránky atraktivní pro vyhledávače. Například podstránka se 

soupiskou hráčů tak obsahuje nadpis <h2>Soupiska týmu HC Šumperk</h2>.  

3.4.2 Sociální sítě 

Šumperk aktuálně využívá tři sociální sítě, a to Facebook, Twitter a YouTube. Ani jedna 

však nemá tolik fanoušků, kolik by klub očekával. Na nový web tak přibude postranní 

panel s odkazy na všechny tyto tři sítě. Ten bude viditelný jak z hlavní stránky, tak i na 

všech podstránkách. Každá podstránka navíc bude obsahovat tlačítka pro sdílení na 

Facebooku i na Twitteru.  

V budoucnu by Šumperk mohl založit svůj účet také na Instagramu, který by mohl 

aktualizovat fotkami ze zákulisí. Uvažovat lze také o Google+. Velkou výhodou pro 

klub je, že propagace na všech těchto sociálních sítích probíhá zcela zdarma a 

oslovených uživatelů je poměrně velké množství.    

Facebook 

Web bude propojen s vlastní stránkou na Facebooku díky sociálnímu pluginu Like box, 

který obsahuje mj. i tlačítko To se mi líbí. Jak již bylo zmíněno, každá podstránka bude 

obsahovat navíc tlačítko ke sdílení a veškeré články bude možné obohatit vlastními 

komentáři.  

O samotnou stránku Šumperku na Facebooku se budou starat taktéž redaktoři webu a 

nově i manažer klubu, který ji obohatí o informace ze zákulisí. Aktualizace této sociální 

sítě by měla probíhat minimálně jednou denně a mj. na ní budou sdíleny i veškeré 

vydané články.  

Klub plánuje na Facebooku propagovat taktéž své domácí zápasy, a to vytvořením 

Události na dané utkání. Počítá se také se zavedením tematických soutěží o lístky na 

zápasy či suvenýry s logem klubu.   
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Obr. č. 23: Událost vytvořená na Facebooku Šumperku (20) 

Twitter 

Twitter není v České republice natolik rozšířený jako Facebook, přesto klub tuto síť 

využívá a její současný stav je poměrně na dobré úrovni. Kromě tzv. tweetů přidává 

administrátor i fotky a videa ze zápasů. V současném trendu bude klub nadále 

pokračovat. Zvýšení aktivity neplánuje, neboť, jak již bylo zmíněno, Twitter se v České 

republice netěší takové oblibě, a tak se administrátoři zaměří především na Facebook a 

YouTube.  

 

Obr. č. 24: Tweety na oficiálním účtu Šumperku (21) 
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YouTube 

Co se týče klubového kanálu na YouTube, jenž slouží pro sdílení videí, bude od 

administrátora požadována větší aktivita. K současným sestřihům zápasů a rozhovorům 

s hráči přibydou další videa, a to například videa z tréninků, rozhovory s vedením klubu 

i realizačním týmem, upoutávky na divácky atraktivní utkání a další.  

3.5 Výsledný návrh 

Poté, co jsem navrhl databázi, nastyloval vzhled webu pomocí kaskádových stylů a 

implementoval všechny ostatní funkce, byly stránky představeny manažerovi klubu. 

Tomu se výsledný návrh zamlouval, a tak zbývá web naplnit obsahem. To je však již 

úkolem redaktorů.  

Finální vzhled titulní strany nového webu ukazuje obrázek pod tímto odstavcem. 

Nahoře je umístěna lišta s logy a odkazy na stránky jiných prvoligových klubů, na 

levém boku pak panel s odkazy na tři sociální sítě, které Šumperk využívá. Na hlavní 

straně se zobrazují vždy tři nejnovější články, ostatní lze dohledat v archívu. Všechny 

ostatní podstránky webu vycházejí z titulní strany.  
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Obr. č. 25: Výsledný návrh nových stránek (Zdroj: vlastní zpracování) 

Jak jsem zmínil již v předchozích kapitolách, při tvorbě stránek jsem využil pět 

značkovacích a programovacích jazyků. Základem zdrojového kódu je jazyk HTML a 

moderního vzhledu je docíleno pomocí CSS. Funkčnost webu zajišťuje JavaScript, PHP 

a databáze MySQL. Zdrojový kód vyhovuje formálním specifikacím zmíněných 

technologií.   
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3.6 Ekonomické hledisko 

Se zavedením nového webu pro hokejový klub je třeba brát v úvahu také jeho náklady 

na pořízení i na budoucí provoz. Po prostudování požadavků ze strany vedení klubu 

byla manažerovi sdělena mnou předpokládaná cena. 

3.6.1 Náklady na pořízení webu 

Webové stránky bude financovat sám hokejový klub, pro nějž však nebude tato 

investice nikterak vysoká. Za grafické i programátorské práce zaplatí odhadem 4000,- 

Kč a za naplnění webu obsahem 1000,- Kč. Každý rok pak bude muset zaplatit doménu 

a webhosting. Celkem tak bude stát uvedení webu do provozu odhadem 5514,- Kč. 

Tab. č. 10: Náklady na pořízení webu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka Cena v Kč 

Grafické práce cca 2000,- Kč 

Programátorské práce cca 2000,- Kč 

Naplnění obsahem cca 1000,- Kč 

Doména 151,- Kč/rok 

Webhosting 363,- Kč/rok 

Celkem 5514,- Kč 

3.6.2 Náklady na provoz webu 

Každý rok bude třeba prodloužit doménu i webhosting. Tato částka vychází na 514,- Kč 

u poskytovatele WEDOS.com.  Bude-li potřeba jakákoliv údržba či inovace webu, 

provede ji programátor a cena vyjde zhruba na 300,- Kč za hodinu práce. 

Tab. č. 11: Náklady na provoz webu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka Cena v Kč 

Doména 151,- Kč/rok 

Webhosting 363,- Kč/rok 

Případná údržba webu cca 300,- Kč/hodina 
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3.6.3 Přínosy 

Částka 5514,- Kč za zprovoznění zcela nové webové prezentace klubu je podle 

manažera přijatelná a očekává se brzké navrácení investice díky novým možnostem pro 

sponzory, partnery i fanoušky klubu.  

Přímé přínosy 

 Zlepšení komunikace s fanoušky 

 Zvýšení návštěvnosti domácích zápasů prodejem lístků přes internet: 

doposud bylo možné zakoupit lístek na utkání pouze před zápasem na kase u 

zimního stadionu, nyní mohou fanoušci využít i terminálu TicketPortal a koupit 

tak vstupenku, jejíž cena činí 50,- Kč, přes internet.  

 Nabídka reklamních ploch pro partnery a sponzory: sponzoři ani partneři 

nebyli na starém webu dostatečně prezentováni. Díky novému webu budou lépe 

vidět a budou rozděleni do kategorií dle významnosti. Klub navíc plánuje 

připravit ještě před začátkem nové sezóny nabídku pro potenciální sponzory, 

která bude prezentována na webu.   

 Možnost nabídky suvenýrů: díky novému webu bude klub moci nabízet a 

prodávat suvenýry s logem klubu přes internet. Tato možnost však bude 

k dispozici až od nové sezóny, kdy vedení klubu připravuje nový sortiment.   

Nepřímé přínosy 

 Nová moderní webová prezentace klubu 

 Zlepšení orientace na webových stránkách 

 Expanze na sociální sítě 

 Zlepšení povědomí o klubu 

 Zisk nových partnerů a sponzorů 

 

  



57 

  

ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout nové webové stránky pro český prvoligový 

hokejový klub HK Šumperk. Jeho stávající vzhled byl nevyhovující současným trendům 

a nedosahoval takové funkčnosti, které od něj očekávalo vedení klubu.  

Práce je rozdělena do tří částí. V té první jsem představil technologie, kterých lze při 

tvorbě webových stránek využít. Shrnul jsem značkovací a programovací jazyky, jimiž 

jsou HTML, CSS, JavaScript, PHP a databáze MySQL. Následně jsem se zaměřil na 

možná řešení při pořízení webu a vysvětlil pojem internetový marketing.  

Druhá část práce analyzuje současný stav. V úvodu jsem tým HK Šumperk stručně 

představil a ve spolupráci s manažerem klubu sestavil SWOT analýzu. Následně jsem se 

zaměřil na současnou webovou prezentaci a našel její nevýhody, co se týče vzhledu, 

zdrojového kódu i administrace.  

Neodmyslitelnou součástí dnešní doby jsou sociální sítě, a tak jsem zjišťoval také 

aktivitu klubu na Facebooku, Twitteru a YouTube. Posléze jsem analyzoval návštěvnost 

webu a s manažerem probral další návrhy na vylepšení stránek. Závěrečná část druhé 

kapitoly je věnována konkurenčním hokejovým webům v České republice, jejichž 

valnou část spravuje firma eSports.cz.  

Stěžejní kapitolou celé bakalářské práce je třetí část, v níž jsem se zabýval samotným 

návrhem webové prezentace. Nejprve jsem navrhl vhodné rozložení stránky a grafický 

vzhled. Zabýval jsem se také navigačním menu, které bylo rozděleno do několika 

kategorií, aby orientace na webu byla pro uživatele co nejpřehlednější. Dále jsem se 

zaměřil na návrh relačních tabulek a databázového schématu. To plně pokryje potřeby 

hokejového webu, ovšem pokud by bylo v budoucnu potřebné ukládat i další data, není 

problém databázi rozšířit o další tabulky.  

Následně jsem se věnoval redakčnímu systému, který si vyžádalo přímo vedení klubu. 

Vkládání nových článků, aktualit a zápasových statistik je řešeno pomocí jednoduchých 

formulářů. Poté, co jsem dokončil vzhled i funkčnost webu, zaměřil jsem se na 

vylepšení internetového marketingu. Popsal jsem opatření, kterých bylo učiněno 

v rámci SEO, a podal návrhy na zlepšení aktivity na sociálních sítích, s nimiž je 

samotný web samozřejmě propojen.  
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Jakmile byly všechny tyto kroky dokončeny, představil jsem výsledný návrh webových 

stránek vedení klubu a stanovil náklady na pořízení i na provoz, které manažer bez 

připomínek přijal. Spokojený byl také s navrženým webem.  

Stránky hokejového klubu jsou tak téměř hotové. Zbývá již jen naplnit je daty, ovšem to 

je práce redaktorů. Poté bude web připravený k uvedení do provozu.   
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