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Abstrakt 

Táto bakalárska práca sa zaoberá elektronickým obchodom a elektronickým 

podnikaním vo všeobecnosti, informáciami o klientovi projektu a analýzou open-source 

platforiem elektronických obchodov. V  praktickej časti sa zaoberá návrhom 

a implementáciou elektronického obchodu na základe vybranej open-source platformy 

pre módnu značku Gladiator-Brand. Finálnou verziou praktickej časti tejto bakalárskej 

práce bude plne funkčný elektronický obchod vytvorený na základe požiadaviek klienta. 

Abstract 

This bachelor thesis focuses on e-commerce and e-business in general, information 

about the client of the project and analysis of open-source e-commerce platforms. The 

practical part deals with the design and implementation of e-commerce on the basis of 

selected open-source platform for fashion brand Gladiator Brand. The final version of 

the practical part of this thesis will be fully functional e-commerce created based on 

client requirements. 
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ÚVOD 

S rozšírením Internetu a rozvojom internetovej gramotnosti prichádzajú nové možnosti 

nakupovania a to práve nakupovanie cez Internet. Ľudia nakupujú cez Internet hlavne 

pomocou elektronických obchodov. Elektronické obchody zaznamenali rýchly nárast 

najmä vďaka svojim prevádzkovým nákladom v porovnaní s kamennými obchodmi 

a vďaka počtu zákazníkov, ktorých dokážu osloviť. Vysoko početný vznik 

elektronických obchodov vybudoval silný konkurenčný boj. Všetky tieto trendy 

ovplyvnili vznik nového podnikateľského prostredia, ktorý je označovaný ako e-

business.  

Tematika elektronického obchodu ma zaujala z dôvodu svojho rozvoja do budúcnosti a 

celosvetovému masívnemu expandovaniu pomocou Internetu. Počas môjho štúdia sa mi 

podarilo nazbierať užitočné teoretické vedomosti a praktické skúsenosti, ktoré by som 

chcel využiť práve pri tvorbe tejto práce.  

Táto bakalárska práca zachytáva tvorbu elektronického obchodu, ktorý sa bude snažiť si 

v tomto konkurenčnom prostredí nájsť stabilné postavenie. Obsahuje prehľad 

technických riešení tvorby elektronických obchodov a technológie, ktoré sa pri ich 

budovaní používajú. Marketing vo vyhľadávačoch, ktorý prešiel v minulom roku 

radikálnymi zmenami je zachytený v závere teoretickej časti.  

V analytickej časti sa práca zameriava na rozbor ponuky možných riešení jednotlivých 

komponentov elektronického obchodu podľa požiadaviek klienta  so zameraním na 

výsledný efekt.  

Na základe porovnaní z analytickej časti budú vo vlastnom návrhu riešenia vybrané 

najvhodnejšie možnosti, pre komplexné vypracovanie elektronického obchodu 

s konkrétnymi rozšíreniami.  
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CIEĽ PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 

Cieľ práce 

Hlavný cieľ bakalárskej práce je implementácia vhodného systému pre správu obsahu 

elektronického obchodu na základe požiadaviek klienta. Výstupom práce bude plne 

funkčný návrh elektronického obchodu s doprogramovanými rozšíreniami. 

Tento cieľ je možné rozdeliť na čiastkové ciele: 

 Analýza platforiem systémov pre správu obsahu elektronického obchodu. 

 Návrh konkrétneho elektronického obchodu.  

 Konkrétne vypracovanie návrhu elektronického obchodu, ktorý bude spĺňať 

všetky požiadavky klienta. 

Metódy a postupy spracovania 

Na základe teoretických poznatkov, získaných počas štúdia a následným naštudovaním 

odbornej literatúry sme vypracovali teoretické východiská práce, ktoré sú základom pre 

analytickú časť. V analytickej časti sme spravili rozbor požiadaviek klienta, analyzovali 

jednotlivé platformy, návrh riešenia a dostupné webhostingy. Po rozbore analytickej 

časti sme vybrali najvhodnejšiu doménu, webhosting, platformu a šablónu 

elektronického obchodu. Následne je spracovaná implementácia kompletného návrhu 

elektronického obchodu a prispôsobenie požiadavkám klienta. Bakalárska práca bude 

slúžiť ako dokumentácia k elektronickému obchodu, ktorý bude zameraný na predaj 

oblečenia. 

  



13 
 

1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Teoretická časť práce zachytáva podstatu elektronického obchodu a popisuje chápanie 

elektronického obchodovania v minulosti a v súčasnosti. Popisuje subjekty 

elektronického podnikania, ktoré najčastejšie zasahujú do procesov spojených s chodom 

elektronického obchodu. V tejto časti sú opísané technológie, ktoré sa využívajú pri 

tvorbe internetových stránok a sú v nej zhrnuté možnosti riešenia elektronických 

obchodov. Vysvetľuje pojmy doména a webhosting, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť 

tvorby elektronického obchodu. Podrobnejšie sa zameriava sa na marketing vo 

vyhľadávačoch a optimalizáciu pre vyhľadávače.  

1.1 Elektronický obchod 

Za elektronický obchod sa v súčasnej dobe považuje obchod, pri ktorom komunikácia 

medzi obchodujúcimi subjektmi prebieha pomocou informačných technológií. 

Elektronický obchod v preklade e-commerce, postihuje oblasti od distribúcie, nákupu, 

predaja, marketingu, až po servis produktov, pričom dátová komunikácia je realizovaná 

pomocou elektronických systémov (v internom prostredí firma používa informačné 

systémy a v externom Internet a jeho služby). Do oblasti e-commerce patrí priamy 

predaj koncovým zákazníkom uskutočnený online (minimálne ponuka produktov a 

objednávka) [1]. 

V dnešnej dobe do elektronického obchodovania môžeme zaradiť všetky obchodné 

aktivity a služby, ktoré sú realizované pomocou elektronických nástrojov dátového 

transferu bezprostredne súvisiaceho s realizáciou obchodných prípadov, pričom 

v prípade nákupu softwaru alebo iných informácií môžu byť aj oni prenesené ku 

koncovému spotrebiteľovi elektronicky [1]. 

Internetové obchody vzhľadom k svojim funkciám označujeme ako portálové systémy, 

ktoré vo svojej podstate nie sú statickými webovými stránkami, ale webovými 

aplikáciami, poskytujúcimi užívateľom služby, uľahčujúce ich aktivity vo vzťahu k 

obsahu portálu. V rámci e-commerce sa jedná o služby zamerané hlavne na prezentáciu 

produktov (vyhľadávanie, porovnanie produktov, súvisiace produkty a ďalšie) 

a realizáciu objednávky [1]. 
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1.1.1 História elektronického obchodovania 

Za prvotné elektronické obchody sa považovali obchody, kde odberateľovi prišla 

objednávka od zákazníka napríklad faxom. Táto objednávka bola najskôr faxom 

potvrdená a následne spracovaná. Faxom boli zaslané dodacie listy a faktúry. Táto 

komunikácia spadá do obdobia pred komercionalizáciou Internetu [1]. 

Prvé praktické poňatie slova e-commerce sa objavilo už začiatkom roku 1970, keď boli 

realizované prvé prevody finančných prostriedkov, predovšetkým medzi veľkými 

podnikmi a následne sa začala rozvíjať elektronická výmena dát, ktorá umožnila ďalšie 

rozšírenie elektronicky realizovaných činností [2]. 

Neskôr bol pojem elektronický obchod chápaný rozlične, o čom svedčia aj definície 

z publikácií okolo roku 2000.   

Elektronický obchod znamená zaistenie obchodných aktivít podniku prostredníctvom 

najrôznejších informačných technológií [3].  

Elektronický obchod môžeme chápať ako výmenu informácií po elektronickom médiu 

za účelom uzavretia obchodu, alebo k jeho podpore [4]. 

Elektronický obchod je akákoľvek forma obchodovania, ktorá je vykonávaná 

elektronicky, to znamená prostredníctvom telekomunikačných sieti [5].  

Tieto definície sú do istej miery platné aj dnes, nakoľko sú vo svojej podstate 

orientované na informačné a komunikačné technológie. 

1.2 Obchodovanie na Internete 

Obchodovanie na Internete patrí do oblasti nepriameho predaja. Zákazník si vyberie 

a obdrží produkt bez toho, aby musel navštíviť obchod alebo obchodné centrum. 

Kamenný obchod je nahradený virtuálnym priestorom prezentujúcim tovar a služby 

formou, ktorá je pre elektronické prostredie typická a nezameniteľná. Komunikácia 

prebieha pomocou elektronických komunikačných zariadení využívajúcich Internet. 

Platba prebieha prostredníctvom bezpečnostných kanálov, ktoré majú za cieľ chrániť 

citlivé údaje, alebo zákazník platí pri prevzatí tovaru [1].  
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1.2.1 Porovnanie kamenného a internetového obchodu 

Základná myšlienka a princíp ostáva pri kamennom a internetovom obchode rovnaká. 

Cieľom je predať čo najviac produktov a tým vyprodukovať čo najväčší zisk. Rozdiel 

medzi kamenným a internetovým obchodom je v spôsobe, akým sa obchod snaží 

dosiahnuť tento cieľ. Kamenný obchod sa snaží najpredávanejšie produkty umiestňovať 

tak, aby bol zákazník nútený prejsť pomedzi všetky produkty, ktoré sa snažia zaujať 

jeho pozornosť. Pri internetovom predaji sa predávajúci snaží upútať pozornosť 

zákazníka rôznymi recenziami na produkty, odporúčaním podobných produktov, ktoré 

súvisia s kúpeným produktom, alebo zobrazovaním reklám na stránke, ktoré by mali 

v zákazníkovi vyvolať pocit potreby produktu [1].  

1.3 Úrovne elektronického podnikania podľa subjektu 

Pri popise podnikateľských a obchodných aktivít realizovaných pomocou 

elektronických nástrojov je jedným zo základných ukazovateľov určenie obidvoch strán 

komunikácie v priebehu realizácie obchodnej alebo inej transakcie. Elektronické 

obchodovanie a podnikanie sa v najväčšej miere zameriava na oblasti B2C (Business to 

Customer), B2B (Business to Business), B2G (Business to Goverment), a B2A 

(Business to Administration) [1].   

1.3.1 Business to Customer (B2C) 

Najpočetnejšiu skupinu elektronických obchodov tvoria elektronické obchody zamerané 

na predaj koncovým zákazníkom (B2C). Základom týchto služieb je snaha informovať 

o produktoch prostredníctvom webovej stránky. Vyššia úroveň B2C služieb pridáva 

interaktívne formuláre, ktoré predávajúcemu zabezpečujú spätnú väzbu. Najvyššia 

úroveň B2C je samostatný elektronický obchod, ktorý spĺňa možnosť objednávania 

produktov, prípadne rovno spracováva platby za produkty [1]. 

1.3.2 Business to Business (B2B) 

Táto oblasť zachytáva obchodné vzťahy vzájomnej komunikácie medzi dvomi 

spoločnosťami, pri ktorých najčastejšie prebieha k elektronickej výmene dát (faktúry, 

objednávky). Najzložitejšie B2B siete fungujú na princípe výmeny elektronických dát, 

ktoré obsahujú informácie o jednotlivých produktoch. Tieto dáta sa do elektronických 

obchodov importujú automaticky [1].   



16 
 

1.3.3 Business to Goverment (B2G) 

Business to Goverment zachytáva vzťahy a komunikáciu s úradmi a orgánmi štátnej 

správy. Typickým príkladom tejto komunikácie je možnosť podávať daňové priznania 

elektronicky zabezpečené elektronickým podpisom [1].  

1.3.4 Business to Administration (B2A) 

Do tejto kategórie môžeme zaradiť obchodné a komunikačné vzťahy obchodníkov 

s verejnými inštitúciami. Ide o vzťahy na nižšej úrovni štátnej správy alebo o vzťahy 

medzi obchodníkmi a finančnými inštitúciami [1].  

1.4 Obchodný cyklus s platbou na dobierku 

Platba na dobierku patrí medzi štandardne využívané spôsoby platby na úrovni B2C. 

Tento spôsob platby urýchľuje dobu expedície zakúpeného produktu, pretože nie je 

potrebné čakať na žiadny finančný transfer. K finančnému transferu dochádza až pri 

prijatí zásielky zákazníkom [1].  

 

Obrázok č. 1: Obchodný cyklus s realizáciou platby na dobierku [1] 

 

Zákazník si v internetovom obchode vyberie z ponuky produktov a uskutoční 

objednávku. Po vyplnení osobných údajov a dodacej adresy vyberie ako platobnú 

možnosť platbu na dobierku. Webový server sa zaraďuje medzi CRM systémy. Údaje 

v CRM systéme sú aktualizované údaje z ERP systému. V prípade zadania objednávky 
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zákazníkom vzniká v ERP systéme obchodný prípad. Ak predajca spolupracuje s inými 

dodávateľmi je možný vznik ďalšej komunikácie medzi CRM/ERP dodávateľov 

a predajcovým ERP. Táto komunikácia prebieha pomocou EDI (Electronic Data 

Interchange). Následne prebieha vyskladnenie produktu a zaslanie dodávateľskej 

spoločnosti s informáciami o adresátovi a výške sumy, ktorú musí pri prevzatí adresát 

zaplatiť. V niektorých prípadoch môže ešte prebehnúť popredajný servis a to hlavne 

z dôvodu reklamácie [1]. 

1.5 Technológie využívané pri tvorbe internetových stránok 

Tvorba internetových stránok v sebe zahŕňa rôzne technológie, pomocou ktorých sa 

stránky vytvárajú. Medzi technológie spracovávané na strane klienta patrí HTML, CSS 

a JavaScript. Medzi technológie, ktoré sa využívajú pri tvorbe internetových stránok, 

ale sa nespracúvajú na strane klienta patrí PHP a MySQL [6]. 

HTML, CSS a JavaScript určujú hlavne vzhľad  stránky a interakciu stránky s klientom. 

PHP a MySQL sú technológie, pomocou ktorých dochádza ku výmene dát medzi 

databázou, klientom a systémom, ktorý spravuje elektronický obchod [6]. 

1.5.1 História HTML 

HTML skratka znamená Hypertext Markup Language a preložiť sa dá ako značkovací 

jazyk pre hypertext a umožňuje publikovanie dokumentov na Internete. Charakterizuje 

ho množina značiek (tzv. tagov) a ich atribútov, definovaných pre danú verziu [7]. 

Vznikol v roku 1991 ako projekt WorldWideWeb, ktorý mal vyriešiť problém so 

zdieľaním informácií medzi vedcami pracujúcimi po celom svete. Celý projekt vznikol 

v CERNe a umožňoval rozdeliť text do logických úrovní, použiť niekoľko druhov 

zvýraznení textu a zaradiť do textu obrázky a odkazy. V roku 1991 bol verejne 

uvoľnený software vyvinutý v CERNe spolu so špecifikáciou HTML [8]. 

So zvyšujúcim sa dopytom po využívaní služieb Internetu, tvorcovia internetových 

prehliadačov rozširovali HTML o niektoré nové prvky. V rámci zachovania 

kompatibility vznikla verzia HTML 2.0, ktorá bola obohatená hlavne o prácu 

s formulármi. Lepšie obtekanie obrázkov textom, vytváranie tabuliek a matematických 

vzorcov mali za následok vznik HTML 3.0. Nakoľko sa jednalo o veľký krok vpred 
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a internetové prehliadače na to neboli pripravené, spoločnosť W3C (World Wide Web 

Consortium) sa rozhodla optimalizovať HTML 3.0 a vytvoriť verziu HTML 3.2, ktorá 

podporovala hlavne najpoužívanejšie prvky a jednoduché práce s tabuľkami. Koncom 

roku 1997 bol prijatý ako štandard HTML 4.0. Objavila sa podpora kaskádových štýlov, 

java skriptov, multimediálnych objektov, rozšírené možnosti tabuliek, podpora 

viacerých jazykov, rozšírenie formulárov a rámcov. V roku 1999 boli opravené chyby 

v HTML 4.0 a tým vznikla verzia HTML 4.1. V roku 1998 vznikol ešte jeden jazyk a to 

práve XML (eXtensible Markup Language). Vo svete informačných technológií sa stal 

štandardom pre výmenu a ukladanie dát. Na jeho princípe vznikli XHTML 1.0, 

XHTML 1.1, XHTML 2.0, ale nakoľko sa jednalo len o kozmetické úpravy, nebola 

potreba zavádzania nového štandardu. Na ich princípe neskôr vzniklo práve dnes 

používane HTML5 [8].  

1.5.2 HTML5 

Organizácia WHATWG s členmi z Apple, Mozilla Foundation a Opera Software sa 

v roku 2004 rozhodla vytvoriť HTML5. V roku 2006 sa W3C (World Wide Web 

Consortium) rozhodlo skončiť s rozvíjaním ďalšieho XHTML a začali spolupracovať. 

V roku 2008 vyšiel prvý návrh HTML5 a Firefox 3 sa ako prvý prehliadač stal 

kompatibilný s HTML5. V apríli v roku 2010 prišlo vyhlásenie Steva Jobsa, že Apple 

nebude nikdy podporovať Flash, pretože Flash nie je prispôsobený pre prácu 

s dotykovými obrazovkami. Práve toto stanovisko posunulo vývoj HTML5 o krok 

vpred. Koncom roku 2011 už 34 zo 100 najnavštevovanejších webových stránok 

používalo HTML5 [9].  

1.5.3 CSS (Cascading Style Sheets) 

Jazyk HTML bol vytvorený pôvodne tak, aby slúžil na zvýraznenie jednotlivých 

logických častí dokumentov, nikdy nebol kladený dôraz na vzhľad. S rozsiahlym 

rozšírením Internetu na komerčné účely sa začal klásť dôraz aj na grafický vzhľad 

stránok. Príchod kaskádových štýlov zjednodušuje manipuláciu s grafickým riešením 

stránky. Pomocou štýlov sa dá definovať vlastnosť všetkých elementov a použiť tieto 

pravidlá pre celý dokument. (http://htmlguru.cz/css.html) V prípade, že je webový 

server nastavený správne, ukladá sa CSS do cache. To znamená, že sa CSS načítava do 

pamäte prehliadača len raz, čo má priaznivý vplyv na rýchlosť načítavania stránky.  
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(Holzschlag, 2006). Momentálne prebieha vývoj CSS3, prehliadače už podporujú 

niektoré prvky z CSS3, ale ako štandard je stále zavedený CSS2 [10].  

1.5.4 JavaScript 

Patrí medzi objektovo orientované programovacie jazyky, ktoré využívajú webové 

stránky. Je podporovaný všetkými modernými prehliadačmi. Syntax JavaScriptu je 

odvodený od programovacieho jazyka Java, funkcie prvej triedy boli prevzaté zo 

Scheme a dedičnosť bola prevzatá zo Selfu. JavaScript vznikol v dobe vzniku prvých 

webových stránok. Bol vytvorený spoločnosťou Netscape. (Flanagan, 2011) JavaScript 

je klientský script. To znamená, že sa posiela do klientovho prehliadača a tam sa 

vykonáva [11].  

1.5.5 jQuery 

Jedná sa o voľne dostupnú knižnicu, ktorá uľahčuje vytváranie JavaScriptových 

aplikácií. (McFarland, 2011) jQuery vkladá do výslednej stránky HTML ďalšiu vrstvu, 

ktorej ciele sú: 

 Odstrániť závislosť JavaScriptového kódu od použitého prehliadača, 

 Zjednodušiť prístup k jednotlivým elementom na stránke, 

 Umožniť implementáciu animačných efektov na stránke, 

 Umožniť dynamické zmeny vzhľadu stránky, 

 Zjednodušiť zložité programové operácie pri použití JavaScriptu, 

 Poskytnúť výmenu údajou medzi klientom a serverom bez nutnosti načítania 

stránky – známy jako Ajax (asynchronus JavaScript and XML) [12]. 

1.5.6 PHP 

PHP umožňuje procedurálne, alebo objektovo orientované programovanie. Je to voľne 

šíriteľný populárny skriptovací programovací jazyk. Je predovšetkým vhodný na 

programovanie klient-server aplikácií na strane servera. Využíva sa najmä pre 

programovanie interaktívnych dynamických internetových stránok a aplikácií. Skript 

napísaný v PHP je uložený na strane servera a klient, ktorý ho volá dostane ako 

odpoveď klasickú (X)HTML stránku [13].  
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V roku 1994 Rasmus Lerdorf navrhol zopár skriptov v PERL-e, neskôr prepísaných do 

jazyka C. Pomenoval ho Personal Home Page Tools a tieto skripty v roku 1995 spolu s 

jeho programom „Forms Interpreter“ uverejnil ako PHP/FI [13]. 

V novembri 1997 bolo oficiálne uvedené PHP/FI 2.0. Stále to bol projekt jedného 

človeka, no počet používateľov sa značne zvýšil [13]. 

V roku 1997 pracovali dvaja izraelskí vývojári Andi Gutmans a Zeev Suraski na 

univerzitnom projekte – e-Commerce. Aplikácia.PHP/FI 2.0 bola pre ich projekt 

nedostačujúca. V úsilí spolupracovať a budovať už na existujúcom základe sa Andi, 

Zeev a Rasmus rozhodli spolupracovať a vyhlásili PHP 3.0 ako oficiálneho nástupcu 

PHP/FI 2.0. Oficiálne túto verziu PHP uvoľnili v Júni 1998 [13]. 

Andi a Zeev začali po uverejnení PHP 3 prepisovať jadro a navrhli nový Zend Engine. 

Založili spoločnosť Zend Technologies, ktorá sa podieľala na ďalšom vývoji PHP 4 

[13]. 

PHP 5 je najnovšia verzia PHP, ktorá bola uvedená vo viacerých variantoch. Je 

založená na jadre „Zend Engine II“ a bola uvedená v júli 2004. Najnovšie je uvedená vo 

verzii PHP 5.5 [13].  

Zdrojový kód je uchovávaný ako nekompilovaný až do okamihu jeho spustenia. To 

znamená, že patrí k interpretovaným jazykom. O preklad zdrojového kódu do 

strojového sa stará interpret jazyka. Táto metóda je pomalšia ako metóda, kedy sa 

pracuje už s kompilovaným kódom, no má svoje výhody hlavne v rýchlejších úpravách. 

[14]. 

1.5.7 Databáza 

V elektronickom obchode je potrebné ukladať dáta, ktoré sa môžu často meniť. Preto je 

potrebné tieto dáta ukladať pomocou databázového systému. Databázové systémy 

používajú na ukladanie dát databázy. Databáza je usporiadaná množina dát, uložená na 

pamäťovom médiu. Tvoria ju tabuľky obsahujúce stĺpce, ktoré popisujú aké dáta sa 

v nich nachádzajú. V riadkoch týchto stĺpcoch sú uložené konečné dáta, ktoré sa 

nazývajú záznamy [15].  
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1.5.8 MySQL 

MySQL znamená My Structured Query Language, čo sa dá preložiť ako systém pre 

riadenie databáz. MySQL je najviac používaný, voľne šíriteľný SQL databázový 

systém. Je veľmi rýchly, spoľahlivý a ľahko ovládateľný. Systém MySQL bol vyvinutý, 

aby zvládal veľmi veľké databázy oveľa rýchlejšie ako existujúce riešenia a bol úspešne 

použitý vo vysoko náročnom výrobnom prostredí po dobu niekoľkých rokov. Aj keď je 

pod neustálym vývojom, MySQL dnes ponúka bohatú a veľmi užitočnú sadu funkcií. 

Rýchlosť pripojenia a bezpečnosť robia z MySQL veľmi vhodný spôsob pre prístup k 

databázam na Internete [16].  

1.6 Technické riešenie elektronického obchodu 

V dnešnej dobe je mnoho spôsobov, ako vytvoriť elektronický obchod. Na výber máme 

medzi open source, programovaním na zákazku, prenájmom a voľne dostupnými 

službami [17]. 

1.6.1 Open source 

Technické riešenie tohto typu je vhodné pre tých, ktorí majú skúsenosti s tvorbou 

webových stránok. Tvorca zdrojového kódu tento kód poskytuje na stiahnutie zadarmo 

a jeho stiahnutím získavame licenciu na používanie tohto kódu, prípadne úpravy, alebo 

v niektorých prípadoch aj ďalšie šírenie. Vďaka otvorenému zdrojovému kódu si 

môžeme elektronický obchod upravovať podľa vlastných predstáv [17]. 

Čo očakávať od open source riešenia: 

 Nízke náklady na zriadenie a prevádzku, 

 Rýchle uvedenie elektronického obchodu do prevádzky, 

 Možnosť obmeny funkcií alebo časti kódu (potrebné programátorské znalosti), 

 Rovnaké grafické riešenie u viacerých elektronických obchodoch na Internete, 

 Problémy s vystavovaním faktúr, 

 Problém s výpočtom DPH hlavne u zahraničných riešení, 

 Dodatočné zakúpenie potrebných funkcií na chod elektronického obchodu, 

 Niektoré riešenia sú náročné na výkon serveru (drahší hosting) [17]. 
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1.6.2 Programovanie na zákazku 

Myslí sa tým zhotovenie elektronického obchodu na mieru. Budúcnosť elektronického 

obchodu je ovplyvnená serióznosťou spoločnosti, ktorá programovanie na mieru 

poskytuje.  Je potrebný vyšší kapitál ako pri open source riešení. V prípade neúspechu 

elektronického obchodu sú investície do projektu stratené [17]. 

Čo očakávať od programovania na zákazku: 

 Elektronický obchod dodávateľ zhotoví podľa požiadaviek,  

 Uvedenie do prevádzky zaberie niekoľko týždňov, 

 Odberateľ sa vo väčšine prípadov stáva výhradným majiteľom kódu, 

 Finančne náročná technická podpora [17]. 

1.6.3 Prenájom 

Prenájmom získavame rôznu kombináciu predchádzajúcich riešení. Cena za prenájom 

sa odvíja od toho, aké technické riešenie si prenajímame. Mesačná platba za prenájom 

sa odvíja od služieb a funkcií, ktoré nám elektronický obchod ponúka [17]. 

Čo očakávať od prenájmu: 

 Rýchle uvedenie elektronického obchodu do prevádzky, 

 Ceny podľa poskytovaných služieb, 

 Otestovaná verzia, ktorú používajú aj iný užívatelia, 

 Na výber rôzne grafické riešenia, ktoré sa zložito upravujú, 

 Rovnaké grafické riešenie u iných elektronických obchodov, 

 Nie je možná úprava zdrojového kódu, 

 Nepodporuje doplnenie vlastných funkcií, 

 Množstvo položiek v elektronickom obchode môže byť obmedzené [17].  

1.6.4 Voľne dostupné služby 

Toto riešenie vychádza z dlhodobého vývoja a sledovania potrieb prevádzky 

elektronických obchodov. Na základe tohto sledovania sú služby naprogramované a tým 

zachytávajú potreby užívateľov. Na výber máme z rôznych grafických riešení [17]. 

Čo očakávať od voľne dostupných služieb: 
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 Takmer nulové náklady na zriadenie a prevádzku, 

 Funkčnosť overená množstvom užívateľov, 

 Elektronické obchody sú obmedzené na implementáciu nových funkcií, 

 Rovnaké grafické riešenie, ktoré nájdeme u rôznych elektronických obchodov, 

 Množstvo položiek v elektronickom obchode môže byť obmedzené,  

 Doména môže obsahovať adresu poskytovateľa, 

 Poskytovateľ do vašich stránok môže vkladať odkazy na iné webové stránky 

[17]. 

1.7 Doména 

Doména je jednoznačné meno počítača, alebo počítačovej siete, ktoré sú pripojené do 

Internetu. Sú to IP adresy, ktoré sú prevedené na text pre zjednodušenie používania. 

Doménové meno je tvorené niekoľkými úrovňami, ktoré sú oddelené bodkou. Doména 

najvyššej úrovne sa nachádza vpravo. Určuje skupinu podľa zeme alebo kategórie (cz – 

Česká republika, sk – Slovenská republika, gov – vládne stránky, mil – vojenské 

stránky). Doména druhej úrovne určuje názov, ktorý pomenováva stránku (napríklad 

nazovdomeny.sk). Jednou z najdôležitejších častí elektronického obchodu je práve 

výber názvu domény. Ideálne je keď názov domény obsahuje kľúčové slovo, ktoré 

vystihuje obsah webovej stránky. Výberom správneho kľúčového slova v názve domény 

si webová stránka zabezpečí vysoké postavenie v internetových vyhľadávačoch[17] 

[18].  

1.8 Webhosting 

Aby sa obsah stránky zobrazoval na doméne, potrebujeme súbory, ktoré tvoria obsah 

stránky uložiť na server, ktorý bude prepojený s doménou. Aby sme nemuseli mať 

vlastný server využívame služby webhostingu. Webhosting je prenájom priestoru pre 

webové stránky na cudzom serveri. Prenajímateľ priestoru je označený ako 

poskytovateľ webhostingu (webového priestoru). Uloženie súborov na server sa deje 

pomocou FTP pripojenia [18]. 

1.9 Search Engine Marketing 

Search Engine Marketing (SEM) sa dá preložiť ako marketing vo vyhľadávačoch. 
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Marketingové techniky by sme mohli rozdeliť do dvoch skupín: 

 Push marketing, 

 Pull marketing [19]. 

Push marketing využíva lineárnu stratégiu tlaku, tlačí produkty k zákazníkom, ktorí 

o daný produkt možno ani nemajú záujem. Tento typ marketingu máme možnosť vidieť  

prakticky všade okolo nás. Týka sa to reklám, ktoré sa snažia zaujať pozornosť 

zákazníkov a vyvolať v nich potrebu práve po svojich produktoch [19].   

Nasadenie bannerovej reklamy je typický príklad pre push marketing. Banner sa 

zobrazuje zákazníkom, ktorí o daný produkt momentálne nemajú záujem, ale snaží sa 

v nich vytvoriť pocit potreby [19].  

Pull marketing je presný opak push marketingu. Reklama sa zobrazuje zákazníkom, 

ktorí o produkt prejavili záujem. To znamená, že reklama nemusí vyvolávať 

u zákazníka potrebu dopytu po svojich produktoch, dopyt je už vytvorený. Zákazník 

daný produkt vyhľadáva, má o produkt záujem  a v tejto chvíli ho zaujme reklama 

špecifického produktu [19]. 

Umiestnenie v internetových vyhľadávačoch je založené na pull marketingu. Toto 

umiestnenie môžeme dosiahnúť prirodzeným spôsobom pomocou SEO optimalizácií, 

alebo plateným spôsobom pomocou reklám vo vyhľadávačoch [19].   

1.9.1 SEO 

Search Engine Optimalization sa dá preložiť ako optimalizácia stránok pre 

vyhľadávače.  Sú to techniky, ktoré sa zaoberajú spôsobmi ako umiestniť stránky vo 

vyhľadávačoch čo najlepšie [19]. 

Pod technikami optimalizácií stránok sa rozumie vytváranie a upravovanie webových 

stránok takým spôsobom, aby ich forma a obsah boli vhodné pre spracovanie robotmi 

internetových vyhľadávačov. Cieľom je získať lepšie umiestnenie (v ideálnom prípade 

prvú stranu) vo vyhľadávačoch pomocou fulltextového vyhľadávania na kľúčové slová, 

ktoré úzko súvisia s obsahom stránky [18]. 
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Technikami ako zlepšiť svoju viditeľnosť na Internete sa ľudia zaoberajú už od vzniku 

prvého vyhľadávača, ktorý začal radiť stránky na Internete podľa iných kritérií ako 

podľa abecedy. V porovnaní s USA sa u nás začali vyhľadávače používať oveľa  

neskôr, čo zapríčinilo prvotný nezáujem po zvyšovaní SEO optimalizácií. Momentálne 

používanie vyhľadávačov u nás stále viac rastie a tým prichádza aj veľká konkurencia 

v oblasti SEO optimalizácie [18]. 

1.9.2 SEO zmeny 

Od roku 2000 do roku 2013 sa vo vyhľadávacích algoritmoch nediali príliš veľké 

zmeny. Odborníci, ktorí sa tejto problematike venovali, boli schopní vždy obísť tieto 

algoritmy tak, aby sa umiestnili vo vyhľadávači čo najvyššie. V podstate stačil kvalitný 

obsah stránky, odkazy z iných stránok a rozumne zvolené kľúčové slová. Tieto tri veci 

boli základ pre to, aby sa váš web nachádzal vo vyhľadávačoch na jednom z prvých 

miest. Úspešné weby mali takú veľkú váhu, že pokiaľ odkázali na nové weby, tie mali 

okamžite obrovskú návštevnosť a dosahovali vysoké umiestnenie vďaka kvalitnému 

spätnému odkazu. V roku 2012 prišli prvé zmeny, ktoré potrestali weby ktoré boli príliš 

optimalizované, hlavne „zakázanými technikami“. Po roku 2013 google penalizoval 

weby, ktoré vyhodnotil ako problematické. Väčšina webov, ktorých obsah nebol príliš 

zaujímavý, stratili návštevnosť. V dnešnej dobe tvorenie spätných odkazov už pomaly 

nemá zmysel. Váha ktorá je prikladaná spätným odkazom slabne čoraz viac a je 

pomerne zbytočné tráviť hodiny ukladaním stránky do zoznamov, ktoré majú malý 

význam už teraz a v budúcnosti nebudú mať význam možno vôbec [20]. 

1.9.3 SEO po roku 2013 

Faktory ktoré ovplyvňujú pozíciu vo vyhľadávačoch po zmenách: 

 Spätné linky zo sociálnych sietí, 

 Optimalizácia pre mobilné zariadenia, 

 Rýchlosť webu, 

 Dĺžka textov, 

 Aktuálnosť [20]. 

Spätné linky zo sociálnych sietí naopak váhu majú a získavajú ju na základe toho, koľko 

ľudí označí, že sa im príspevok (link na stránku) páči. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvní 
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vyhľadávanie, je zobrazovanie sa stránky v mobilných zariadeniach. Pokiaľ sa stránka 

zobrazuje v mobilných zariadeniach korektne, je možné, že sa stránka dostane vo 

vyhľadávačoch vyššie. Faktor, ktorý ovplyvní pozíciu je aj rýchlosť webu. Web sa musí 

načítať dostatočne rýchlo na to, aby užívateľ nestratil záujem. Nestačí len uspokojiť 

užívateľa ale aj google. Google tento čas sleduje a za dlhé načítanie stránky hodnotí 

stránku záporne. Google vyhodnocuje a zle hodnotí aj dĺžku textu. Pokiaľ je text 

prikrátky dostávame záporné hodnotenie. Aktuálnosť článkov pomôže k lepšiemu 

hodnoteniu. Google sa snaží podávať novšie informácie a preto článok, ktorý má svoj 

vek bude zobrazovaný nižšie [20]. 

1.9.4 Platený spôsob vo vyhľadávačoch 

Umiestnenie vo vyhľadávači sa dá dosiahnuť aj plateným spôsobom. Ak sa stránka 

nachádza na popredných priečkach vo vyhľadávačoch, zaujme najviac užívateľov. 

Tento fakt je dôležitý hlavne pre elektronické obchody, pretože dobré umiestnenie vo 

vyhľadávači zvyšuje počet užívateľov, ktorí obchod navštívia. Nasledujúci obrázok 

zachytáva miesta, kde sa užívatelia Googlu najčastejšie pozerajú pri vyhľadávaní. Práve 

tieto miesta sa dajú dosiahnuť pomocou finančných prostriedkov.  

 

Obrázok č.2: Kde sa ľudia pozerajú na Internete [21] 
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1.9.5 Internetová reklama - bannery 

Bannery sú najznámejšie a najrozšírenejšie v oblasti elektronického marketingu. Môžu 

byť platené, alebo neplatené. Predávajú sa na určitý časový úsek, alebo na počet 

zhliadnutí (CPT – cost per thousnad). Existujú služby, ktoré ponúkajú inzerovanie 

bannerov na stránkach zadarmo, výmenou za umiestnenie reklamných bannerov na 

vašich stránkach [19].  

Inzerovanie pomocou reklamných bannerov sa môže priblížiť k pull marketingu tým, že 

budú umiestnené na stránkach s rovnakou, alebo podobnou tematikou, akou je ich 

obsah. Týmto trendom sa vydal Google AdWords, ktorý sa snaží zobrazovať reklamné 

bannery na stránkach s rovnakou tematikou. Príklad zachytáva nasledujúci obrázok, kde 

sa na stránke zameranej na Fitness zobrazila reklama Be Fit.  

 

Obrázok č.3: Bannery umiestnené na stránkach pomocou Google AdWords [22] 
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2. ANALÝZA POŽIADAVIEK A SÚČASNÁ SITUÁCIA 

V tejto časti sa nachádza charakteristika značky produktov, ktoré bude elektronický 

obchod ponúkať. Analytická časť obsahuje hlavne požiadavky klienta a ich 

prispôsobenie pre praktickú časť. V tejto časti sa bude nachádzať aj analýza open-

source systémov, z ktorých bude v praktickej časti vybraný ten najvhodnejší pre potreby 

vybudovania elektronického obchodu. Cieľom analýzy grafického riešenia je poukázať 

na faktory, ktoré podvedome priaznivo vplývajú na zákazníkov svojím vzhľadom. Na 

správnom fungovaní celého elektronického obchodu má veľký vplyv aj správny výber 

poskytovateľa webhostingu. Preto sa v závere tejto časti budem venovať analýze 

webhostingových poskytovateľov. 

2.1 Charakteristika značky 

 

Obrázok č. 4: Logo Gladiator Brand [vlastné spracovanie] 

GLADIATOR ® Street-Elegant Brand je značka inšpirovaná ľuďmi. Tak ako mali v 

starovekom Ríme gladiátori v rukách svoj osud a záviselo len na ich schopnostiach, či 

dokážu prežiť a vybojovať si uznanie a slobodu, tak aj v súčasnosti má každý z nás svoj 

boj. Mnohí so svojím osudom musia často zápasiť nedobrovoľne, no sú medzi nami aj 

takí, ktorých boj bol podnietený túžbou vziať osud do svojich rúk a niečo dokázať. Či 

už v oblasti umenia, vrcholového športu, prípadne s cieľom naplniť svoje sny a vízie. Je 

to oblečenie pre každého, kto sa nebojí odlíšiť od davu a naplno prezentovať svoje 

názory a životné postoje, čo si vyžaduje nemalú dávku sily a odvahy. A práve preto 

GLADIATOR® Brand stojí na strane tých najsilnejších. 

2.2 Požiadavky na internetový obchod 

Klient kladie hlavný dôraz na moderný vzhľad celého elektronického obchodu. Tento 

elektronický obchod musí návštevníkov zaujať svojím vzhľadom natoľko, aby sa 
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z návštevníkov stali noví zákazníci. Dôležitá časť elektronického obchodu, ktorá vzbudí 

u návštevníkov pocit kvalitných produktov, ktoré majú svoje pevné zázemie bude 

galéria, na ktorú sa bude môcť návštevník dostať z hlavnej stánky. Banner v strede 

stránky by mal zaujať návštevníkov a nasmerovať ich do galérie a  k produktom, ktoré 

budú reprezentovať fotografie meniace sa v banneri. Z dôvodu expanzie na nemecký 

trh, má klient požiadavku na preklad elektronického obchodu nemeckého jazyka. Tejto 

expanzii chce prispôsobiť aj vyššie ceny produktov, ale len pre nemeckých zákazníkov. 

Požaduje čo najvyššie postavenie v prehliadači Google, čím by chcel zvýšiť predaj 

produktov. Faktúry budú mať reprezentatívny charakter, budú generované automaticky 

pri objednávkach a posielané v prílohe na adresu zákazníka a zároveň na adresu 

zadávateľa. Administrátorské prostredie musí byť intuitívne a schopné poskytovať 

informácie o objednávkach, pridávať produkty, upravovať produkty, upravovať veľkosti 

produktov podľa množstva na sklade, prípadne označiť produkt ako momentálne 

nedostupný. V prvej fáze spustenia elektronického obchodu nepožaduje klient 

rozšírenie platobných možností. Doprava produktov sa realizuje pomocou subjektu 

Slovenská pošta, a.s. a platiť za objednávky si necháva na dobierku. Požiadavky klienta 

sa dajú zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

 Moderný vzhľad elektronického obchodu, 

 Foto Galéria – prepojenie z hlavnej stránky, 

 Nemecká časť elektronického obchodu, 

 SEO optimalizácia pre prehliadač Google, 

 Úprava faktúr, automatické generovanie a rozposielanie faktúr, 

 Intuitívne administrátorské prostredie, 

 Platba na dobierku. 

2.2.1 Podrobná analýza požiadaviek klienta 

Z týchto požiadaviek vyplýva, že najvhodnejším riešením bude práve použitie open-

source systému. Najzložitejšou požiadavkou klienta je realizácia elektronického 

obchodu aj v nemeckom jazyku. Na výber máme dve možnosti. Preprogramovať 

vybranú open-source platformu aby pri zmene jazyka generovala aj nové ceny 

produktov, alebo vytvoriť dva nezávislé elektronické obchody. Porovnanie týchto dvoch 

možností: 
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Tabuľka č.1: Porovnanie dvoch možností riešenia [vlastné spracovanie] 

Preprogramovanie platformy 2 elektronické obchody 

Výhody Nevýhody Výhody Nevýhody 

Šetrenie 

ročných 

nákladov na 

prevádzku 

obchodu. 

Veľká časová 

náročnosť, 

možný vznik 

mnohých 

komplikácií počas 

prevádzky obchodu 

Stabilita, 

jednoduchšie 

riešenia 

vzniknutých 

komplikácií, 

vhodnejšie pre 

užívateľov 

Vyššie náklady na 

ročnú prevádzku. 

 

Zhrnutie:  

Preprogramovanie platformy o možnosť meniť ceny interaktívne podľa vybraného 

jazyku stránky, je závažný krok, ktorý nemusí mať kladné ohlasy. Ceny budú pôsobiť 

nestabilne, čo sa môže odraziť negatívnym vnímaním obchodu zákazníkmi. 

Spoločnosť uvažuje v Nemecku vytvoriť distribučné oddelenie. Tento fakt by viedol ku 

ďalším úpravám kvôli nekompatibilite dostupnosti produktov v rovnaký čas na 

Slovensku a v Nemecku. Po vypredaní produktov určitej veľkosti v jednej krajine by 

vznikli príliš dlhé dodacie doby tovarov, čo by pôsobilo neprofesionálne a zákazníkov 

by odradilo od budúcej spolupráce. 

Po komplexnej analýze sme sa s klientom dohodli na nákladnejšom riešení z pohľadu 

ročných nákladov, ktorým je vytvorenie dvoch elektronických obchodov. Jeden 

elektronický obchod bude umiestnený na doméne http://www.gladiator-brand.com/ 

a bude zastrešovať v prvej fáze slovenský trh, s možnosťou zasielania produktov aj do 

Českej Republiky. Druhý elektronický obchod bude umiestnený na doméne 

http://www.gladiator-brand.de/ a bude zastrešovať už spomenutý nemecký trh. Týmto 

vzniknú dva elektronické obchody, ktoré budú navzájom nezávislé a uľahčí sa 

manipulácia s tvorbou cien pre jednotlivé produkty.   

http://www.gladiator-brand.com/
http://www.gladiator-brand.de/
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2.3 Analýza open-source platforiem 

Na základe zhrnutia možných technických riešení pre tvorbu elektronického obchodu 

sme sa rozhodoli pre výber open-source platformy. Analýza týchto platforiem mi 

pomôže vybrať vhodnú platformu práve pre tento účel. Popularitu open-source riešení 

elektronických obchodov zachytáva nasledovný graf. 

 

Graf č.1: Popularita platforiem elektronických obchodov [23] 

Nasledujúci graf zachytáva trendy vo vyhľadávaní pomocou vyhľadávača Google pre 5 

najpopulárnejších platforiem. 

 

Graf č. 2: Trendy vo vyhľadávaní platforiem pomocou Google [23] 
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2.3.1 Magento  

 

Obrázok č.5: Logo Magenta [24] 

Magento momentálne zastrešuje 43% elektronických obchodov na trhu. Považuje sa za 

silný flexibilný nástroj, ktorý šetrí investície na budovanie elektronického obchodu. 

Oficiálne bol spustený 31.03.2008 a naprogramovaný pomocou Zend Frameworku. 

Spoločnosti ako Nike, Lindt, Samsung, Olympus, OfficeMax, The North Face, Stussy 

a Nespresso používajú Magento, čo svedčí o jeho kvalite. Je vhodný pre vývojárov, 

ktorí chcú vytvoriť vlastný elektronický obchod pomocou flexibilnej platformy. Vďaka 

tomu, že patrí medzi open-source vývojár môže meniť základný kód, pridávať rôzne 

funkcie a rozšírenia [24].  

Magento Community Edition je k dispozícií zadarmo, ale spoločnosť Magento 

neposkytuje podporu. Pre podporu vytvorili komunitné fórum, kde môžu programátori 

zdieľať svoje poznatky a kódy. Pre túto verziu podporuje obchod s rôznymi 

vylepšeniami. To znamená, že pokiaľ sa niekto rozhodne pre túto verziu, mal by mať 

znalosti s programovaním [24]. 

Magento Enterprise Edition je platená verzia, ktorá je doporučená hlavne väčším 

elektronickým obchodom, pretože je plne podporovaná Magento tímom, ktorý pomáha 

pri riešení rôznych problémov s elektronickým obchodom - či už ide o právne úpravy, 

alebo rozšírenie o potrebné funkcie [24]. 

Magento je náročnejšie na údržbu v porovnaní s inými platformami. Dosahuje lepšie 

umiestnenia vo vyhľadávačoch vďaka prepracovanejšiemu SEO riešeniu ,čo vynahrádza 

náročnejšiu údržbu [24]. 
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2.3.2 PrestaShop 

 

Obrázok č. 6: Prestashop logo [25] 

PrastaShop patrí medzi ďalšie open-source platformy elektronického obchodu, ktoré sú 

zadarmo a voľne šíriteľné. Obsahuje rôzne moduly, ktoré uľahčujú prácu 

s elektronickým obchodom a ďalšie rozšírenia ponúka za poplatky. PrestaShop pokrýva 

13% trhu s e-commerce riešeniami a vyznačuje sa svojím jednoduchým a priateľským 

ovládaním z pohľadu administrácie. Podporuje rôzne jazykové rozšírenia, ktoré sú 

spracované na pomerne vysokej úrovni a bezplatne, o čom značí aj to, že je 

najrozšírenejší v našej oblasti. PrestaShop má veľmi jednoduchú inštaláciu, takže 

užívateľ nemusí byť programátor, aby zvládol založiť vlastný elektronický obchod. 

Technickú podporu zastrešuje oficiálne fórum PrestaShopu. Aj keď je táto platforma 

z pohľadu užívateľa jednoduchšia na údržbu, náročnejšie operácie vyžadujú 

programátorské zručnosti [25]. 

2.3.3 Shopify 

 

Obrázok č.6: Shopify logo [26] 

Shopify zaznamenalo za posledné obdobie obrovský nárast používateľov. Je to hlavne 

zásluha toho, že Shopify neponúka len svoj systém ale rovno aj webhosting a rôzne 

ďalšie funkcie. Užívateľ si jednoducho bez akýchkoľvek znalostí ohľadom 

informačných technológií môže založiť svoj vlastný elektronický obchod práve vďaka 
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Shopify. Nevýhodou tohto riešenia je samozrejme cena. Pri platformách, ktoré ponúkajú 

svoje zdrojové kódy zdarma, užívateľ platí len za služby webhostingu. Shopify si 

navyše pri niektorých balíčkoch účtuje aj percentuálny podiel z transakcií 

elektronického obchodu, čo pri vyšších obratoch môže byť nepríjemné pre užívateľa. 

Vzhľad elektronického obchodu je modifikovateľný a Shopify ponúka množstvo šablón, 

ktoré sú bezplatné a vylepšia dizajn obchodu. Mnoho rozšírení a aplikácií je 

spoplatnených, čo v konečnom dôsledku dokáže predražiť túto voľbu výstavby 

elektronického obchodu [26]. 

2.3.4 OpenCart 

 

Obrázok č.7: OpenCart logo [27] 

OpenCart je bezplatný software, ktorý sa zaraďuje medzi open-source riešenia 

elektronických obchodov. Medzi jeho výhody patrí jednoduchosť manipulácie, 

neobmedzený počet kategórií, ktoré môžete vytvoriť, neobmedzený počet produktov, 

ktoré môžete pridať do obchodu podpora jazykových riešení, platobných systémov 

a spôsobov dopravy. Výborne sa vyrovnáva s rôznymi zmenami spojenými s  daňovými 

poplatkami v rôznych štátoch. Nastavenie a inštalácia tohto riešenia je pomerne 

jednoduchá. OpenCart ponúka podporu zdarma a samozrejme aj updaty softwaru 

zdarma. Toto riešenie by sa dalo charakterizovať ako nízkorozpočtové z pohľadu 

štartovných nákladov, keďže kvôli svojej jednoduchosti nepotrebuje ani špeciálny 

webhosting [27].  
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2.3.1 Zen Cart 

 

Obrázok č. 8: Zen Cart logo [28] 

Zen Cart je bezplatná platforma elektronického obchodu. Je vyvíjaný tímom Zen Cart 

Development. V roku 2003 sa oddelil Zen Cart od OsCommerce (jedna z najstarších 

open-source platforiem). Ponúka veľa rozšírení zameraných hlavne na udržiavanie 

vzťahov so zákazníkmi. Zen Cart je veľmi jednoduchý na inštaláciu a na používanie, 

takže aj užívatelia so slabšími technickými znalosťami dokážu pomocou tejto platformy 

vytvoriť vlastný elektronický obchod. Tento systém je pre nenáročných užívateľov, 

ktorí si nepotrpia na vzhľade a je doporučené mať aspoň základné znalosti PHP. 

V Čechách existuje fórum na adrese http://www.zencart.cz/ zamerané na tento e-

commerce systém, kde môžu užívatelia nájsť odpovede na svoje otázky [28].  

2.4 Analýza návrhu elektronického obchodu 

Správne zvolený návrh elektronického obchodu rozhodne o tom, či sa užívatelia 

rozhodnú ostať na stránke alebo nie. Ak dizajn elektronického obchodu pôsobí na 

návštevníkov pozitívne, môže to viesť ku zvýšeniu záujmu o stránku, prípadne ku 

celkovému zvýšeniu tržieb. Práve preto klient požaduje hlavne prehľadný a jednoduchý 

dizajn, ktorý návštevníkov zaujme svojim obsahom. 

2.4.1 Rozloženie stránky 

Stránku je možné rozdeliť na 3 časti – hlavičku (vrchná časť stránky), obsah (stredná 

časť stránky), pätu (spodná časť stránky). 

Hlavičku stránky bude tvoriť logo, výber jazyka, nákupný košík a užívateľské menu. 

Užívatelia sú zvyknutí hľadať logo práve v ľavej hornej časti obrazovky, takisto ako sú 

zvyknutí hľadať v pravej hornej obrazovke nákupný košík. Práve preto sa rozloženie 

týchto prvkov bude držať týmito nepísanými pravidlami. Nad logom sa bude nachádzať 

výber jazykov, ktoré elektronický obchod podporuje. Pod nákupným košíkom sa bude 

nachádzať užívateľské menu.  
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Stred stránky bude obsahovať menu, vyhľadávanie, banner s fotografiami, ktoré sa budú 

meniť a odkazy na zaujímavé časti elektronického obchodu a najnovšie produkty. 

Banner a odkazy sa budú nachádzať v strede stránky a nad bannerom sa bude nachádzať 

menu. Pod bannerom a odkazmi sa budú nachádzať najnovšie produkty. 

Spodnú časť stránky budú tvoriť obchodné podmienky, informácie o reklamáciách, 

informácie o poštovnom a kontaktné informácie. V tejto sekcii sa budú nachádzať 

odkazy pomocou ktorých bude spoločnosť udržovať spojenie so zákazníkmi.  

Vrchná a spodná časť stránky bude zachovaná na všetkých podstránkach, čím sa 

eliminuje chaos, ktorý by mohol nejednotný dizajn spôsobovať. Nejednotný dizajn by 

mohol mať nepriaznivý vplyv na zákazníkov a spôsobil by stratu myšlienky celého 

návrhu elektronického obchodu. 

Návrh rozloženia stránky je zakreslený na nasledujúcom obrázku. 

 

Obrázok č. 9: Návrh rozloženia stránky [vlastné spracovanie] 
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2.4.2 Grafické riešenie stránky 

Cieľom grafického riešenia je vytvoriť elektronický obchod, ktorý bude pôsobiť 

prehľadne. Docielime to tým, že po bokoch obsahu sa bude nachádzať biele voľné 

miesto. Farby budú zvolené primárne čierna a biela podľa loga. Doplnené budú 

červenou farbou, ktorá sa bude nachádzať na miestach, ktoré budú niečo zvýrazňovať.  

V galérií sa budú nachádzať fotografie propagujúce značku. Stránka galérie bude mať 

totožnú vrchnú a spodnú časť s úvodnou stránkou. Na stránke by mal byť viditeľný 

filmový pás so všetkými fotografiami a mala by byť zväčšená práve tá, ktorá je vybratá. 

Odkaz na galériu sa bude nachádzať na úvodnej stránke, aby bol k nej ľahký prístup. 

2.4.3 SEO analýza  

Pri tejto analýze je veľmi dôležité zamerať sa na vhodne zvolené kľúčové slová. Slovo 

„gladiator“ sa nachádza v názve domény, no je takmer nemožné sa dostať na lepšiu 

pozíciu v google vyhľadávači pre jeho frekventované použitie po celom svete. 

Najväčším konkurentom v oblasti dosiahnutia prvej strany vo vyhľadávači je film 

Gladiator a hudobná skupina Gladiator. Cieľom SEO analýzy bude dostať sa 

organickým spôsobom na prvé miesto pre kľúčové slová „gladiator brand“ a plateným 

spôsobom docieliť aspoň prvú stranu v google vyhľadávači pre kľúčové slovo 

„gladiator“. Je potrebné dodržať všetky body ktoré vyplývajú zo SEO analýzy po roku 

2013:  

 Spätné linky zo sociálnych sieti, 

 Optimalizácia pre mobilné zariadenia, 

 Rýchlosť webu, 

 Dĺžka textov, 

 Aktuálnosť. 

Samozrejmou súčasťou, ktorá pomáha zvýšeniu kvality stránky a umiestnenia vo 

vyhľadávačoch, je tvorba súboru robots.txt, mapy stránok (xml), validátorom overený 

kód a odstránenie nepotrebných JavaScriptov.  
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2.5 Analýza webhostingu 

V tejto analýze sa budem zameriavať na webhostingové spoločnosti, ktoré sú 

umiestnené na stránke http://porovnaniehostingov.sk/, pretože sa tu nachádzajú všetky 

webhostingové spoločnosti dostupné na slovenskom trhu, ktoré sú ohodnotené 

zákazníkmi webhostingových spoločností.  

Tabuľka č. 2: Porovnanie 4 poskytovateľov webhostingu [29] 

 

Medzi najlepšie hodnotené webhostingové spoločnosti patrí Websupport, Webglobe, 

Premium hosting a Yegon webhosting. 

2.5.1 Websupport 

Websupport patrí medzi najväčších poskytovateľov webhostingových služieb na 

Slovensku. Okrem klasických služieb ponúka bonusové balíčky, ktoré slúžia 

k propagácií nových webov. Vyznačuje sa svojou skvelou technickou podporou, ale 

dostupnosť služieb už také výborné výsledky nedosahuje. Nevýhoda webhostingu 

spočíva momentálne v pomalom načítaní niektorých PHP scriptov, čo ovplyvní aj 

zobrazovanie CMS systémov a ich odozvu.  

2.5.2 Webglobe 

Ponúka nízky počet databáz, čo však nie je pre potreby jedného elektronického obchodu 

smerodajný údaj. Technická podpora je na dobrej úrovni a výpadky dostupnosti stránok 

sú v norme v porovnaní s konkurenciou. Ponúkajú webhosting na špeciálne odladenom 

serveri pre Magento s plnou podporou tohto CMS systému. Cena za tieto služby je 

v porovnaní s konkurenciou vysoká. 

http://porovnaniehostingov.sk/
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2.5.3 Premium hosting 

Priaznivé skúsenosti zákazníkov radia spoločnosť medzi popredné webhostingové 

spoločnosti. Webhosting je cenovo dostupný a jediná nevýhoda je krátka doba 

pôsobenia na trhu s poskytovaním webhostingových produktov, čo sa môže negatívne 

prejaviť na skúsenostiach pri podpore služieb. 

2.5.4 Yegon webhosting 

Medzi webhostingové spoločnosti, ktoré majú na trhu pevné zázemie patrí práve Yegon, 

ktorý má 14- ročné skúsenosti s poskytovaním webhostingových produktov. Medzi 

výhody tohto poskytovateľa patrí rýchla odozva pri načítaní stránok. To je dosiahnuté 

vďaka využitiu Unixových serverov. 

Spoločnosť Webglobe v pondelok 19.5.2014 uzatvorila zmluvu o odkúpení 100 - 

percentného obchodného podielu webhostingovej spoločnosti Yegon, čím sa stala jej 

materskou spoločnosťou.  

 

Obrázok č. 10: Webglobe ako materská spoločnosť Yegonu [12] 
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3. Vlastné návrhy riešenia 

Vlastné návrhy riešenia budú zachytávať postup akým boli elektronické obchody 

vytvárané. Táto časť bakalárskej práce bude zameraná na vlastné riešenia problémov, 

ktoré sa objavili po inštalácií Magenta alebo ich požadoval klient. Zmeny, ktoré budú 

reprezentované v tejto časti, boli uskutočnené pri tvorbe obidvoch elektronických 

obchodoch. 

3.1 Výber domény 

V analytickej časti, sme si mohli všimnúť, že klient už vlastní doménu www.gladiator-

brand.com. Pre potreby nemeckého riešenia elektronického obchodu bolo potrebné 

dokúpiť doménu www.gladiator-brand.de.  

3.2 Výber webhostingu 

Na základe analýzy webhostingov sme sa rozhodli, vybrať Yegon webhosting, ktorý 

dokáže kvalitne zastrešiť všetky potrebné funkcie Magenta za najrozumnejšiu cenu. 

3.3 Výber open-source platformy 

Už v analytickej časti sme si mohli všimnúť, že všetkým požiadavkám klienta najviac 

vyhovuje práve platforma Magento. Cieľom je vybudovať moderný elektronický 

obchod, ktorý bude dosahovať popredné umiestnenie vo vyhľadávačoch. Magento síce 

patrí medzi náročnejšie systémy na údržbu, ale to nie je faktor, ktorý by ovplyvnil 

rozhodnutie výberu práve tejto platformy.  

  

http://www.gladiator-brand.com/
http://www.gladiator-brand.com/
http://www.gladiator-brand.de/
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3.4 Výber šablóny 

Požiadavkám klienta najviac vyhovuje riešenie pomocou open-source platformy. Aby 

elektronický obchod zaujal zákazníkov svojím vzhľadom je potrebný profesionálny 

dizajn. Vytvorenie unikátneho profesionálneho dizajnu elektronického obchodu je 

náročné na čas a vyžaduje vysoké finančné náklady. Pri použití šablóny sa náklady na 

dizajn znížia a preto sme sa rozhodli použiť šablónu, ktorá najviac vyhovuje návrhu a 

potrebám elektronického obchodu.  

 

Obrázok č. 11: Šablona pre elektronický obchod [30] 
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Základné rozloženie šablóny je načrtnuté na obrázku číslo 12. 

 

Obrázok č.12: Rozloženie úvodnej stránky [vlastné spracovanie] 

3.1 Pravý banner a jeho odkazy 

Na hlavnej stránke sa nachádza v pravej časti banner, ktorý je rozdelený na 3 obrázky - 

Horný obrázok na bannery odkazuje na oficiálnu facebookovú skupinu, ktorá slúži na 

prezentovanie produktov na facebooku, čím sa snaží podporiť predaj svojich produktov. 

V strede banneru sa nachádza odkaz na galériu, ktorá obsahuje fotografie prezentujúce 

značku. 

Spodný obrázok predstavuje odkaz na všetky produkty, zo všetkých kategórií, ktoré 

elektronický obchod obsahuje. 

Tento banner môžeme vidieť na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č.13 : Pravý banner [vlastné spracovanie] 

Banner pôsobí na stránke nerušivo a nevyzerá, že odkazuje na zaujímavý obsah 

elektronického obchodu. Preto doplním do kaskádového štýlu nasledujúcu časť kódu: 

banners a:hover em{opacity:0.5; } 

Tento kód má za následok zatmavenie celého obrázku pri prechode myšou.  

 

Obrázok č.14 : Prechod myšou po bannery [vlastné spracovanie] 
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3.1.1 Galéria 

Pokusy o vytvorenie galérie v rámci platformy Magento boli neúspešné, nakoľko 

stránka pracuje s jednou hlavičkou a v nej dochádzalo k nekompatibilite javascritov. 

Táto nekompatibilita spôsobovala zmenu všetkých zobrazení obrázkov podľa aktuálnej 

nadradenej knižnice. Problém sme sa rozhodli vyriešiť vytvorením vlastnej stránky na 

sub doméne. Stránka obsahuje všetky odkazy a rozloženie presne ako celý elektronický 

obchod, takže návštevník nemá pocit, že by sa ocitol mimo elektronického obchodu. 

Nasledujúci obrázok zachytáva porovnanie úvodnej stránky a zmienenej stránky galérie. 

 

Obrázok č.15: Porovnanie hlavnej stránky a galérie [vlastné spracovanie] 

Na ľavej strane sa nachádza úvodná stránka elektronického obchodu a na pravej 

spomínaná galéria. Ako vidíme hlavička stránky, päta stránky a pozadie ostávajú 

rovnaké. Mení sa len obsah stránky. 

Pri vytváraní galérie sme si mohli dovoliť skopírovať zdrojový kód úvodnej stránky 

elektronického obchodu so všetkými prepojeniami a odkazmi, ktoré obsahuje a miesto 

obsahu stránky som vložil galériu. 

Dôležitý krok bolo pridanie kaskádových štýlov do hlavičky stránky čo je znázornené 

na obrázku č.16 a následné pridanie kódu galérie a jQuery skriptov, ktoré zabezpečujú 

funkčnosť galérie.  
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Obrázok č. 16: Hlavička galérie [vlastné spracovanie] 

 

Obrázok č.17: Telo galérie [vlastné spracovanie] 

Týmto krokom sme obišli zásah do hlavičky celého elektronického obchodu, čo by nám 

spôsobovalo rovnaký štýl zobrazenia všetkých obrázkov v celom elektronickom 

obchode. Teraz galéria funguje samostatne a obrázky produktov sa zobrazujú tak ako 

pôvodne, takže som docielil presne to čo som chcel na začiatku.  

3.1.2 Výpis všetkých produktov 

Na výpis všetkých produktov som vytvoril novú stránku pomocou rozhrania pre admina 

elektronického obchodu. Do tejto stránky sme vložili kód, ktorý vyberie všetky 

produkty zo všetkých sekcií a zobrazí ich v jednej. Túto časť kódu zachytáva obrázok 

číslo 18. 
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Obrázok. č. 18: Výpis všetkých produktov do jednej kategórie [vlastné spracovanie] 

 

Najdôležitejšia časť je práve  <category_id>2</category_id>, pretože vyberie všetky 

produkty z kategórie 2 (v ktorej sa nachádzajú produkty z celého elektronického 

obchodu). Na nasledujúcom obrázku môžeme vidieť produkty, ktoré sú rozdelené do 

kategórií na jednej spoločnej stránke. 

 

 

Obrázok č.19 : Všetky produkty na jednej stránke [vlastné spracovanie] 
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3.2 Funkčnosť e-mailov 

Magento po inštalácií zasiela automaticky rôzne informačné e-maily, či už po registrácií 

nového užívateľa alebo pri spracovaní objednávky. Tieto e-maily sú zasielané 

do  nevyžiadanej pošty. Jediným riešením, ako sa vyhnúť problému s nevyžiadanou 

poštou je inštalácia rozšírenia SMTP Pro Email - Free Custom SMTP Email od 

spoločnosti ASchroder.com. Podarilo sa mi správne nastaviť SMTP server pre 

odosielanie elektronickej pošty a e-maily sa viac neobjavovali v nevyžiadanej pošte. 

Pomocou rozšírenia Fooman_EmailAttachments sa dajú do týchto e-mailov jednoducho 

pridávať do týchto e-mailov prílohy. Tieto dve rozšírenia tvoria základ pri e-mailovej 

komunikácií so zákazníkmi. 

3.3 Úprava faktúr 

Jednou z požiadaviek klienta bolo prispôsobiť faktúry svojim potrebám a vzhľadu. 

Magento generuje faktúry automaticky vo formáte PDF. Magento 1.7.0.0 má problém 

s kompatibilitou medzi Zend_Pdf a prísnejšími dedičskými pravidlami PHP 5.4. Táto 

nekompatibilita mala za následok, že faktúry nebolo možné generovať vôbec. Túto 

chybu som odstránil tak, že som v súbore FileParserDataSource.php na riadku 78 

odstránil dve funkcie tak, ako je to uvedené na obrázku č.20. 

Obrázok. č. 20: Odstránenie chyby pri generovaní faktúr [vlastné spracovanie] 

Po upravení tohto súboru sa mi podarilo vygenerovať základnú Magento faktúru, ktorá 

je zobrazená na obrázku č.21. 
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Obrázok. č. 21: Základná faktúra generovaná Magentom [vlastné spracovanie] 

Faktúru bolo potrebné upraviť podľa požiadaviek klienta na faktúru, ktorá by spĺňala 

účtovné potreby spoločnosti a zároveň, aby mala reprezentatívny charakter. Do hlavičky 

faktúry bolo potrebné pridať údaje o firme, ktorá sprostredkúva predaj. Za týmto 

účelom bolo v databázy potrebné vytvoriť nové tabuľky. Po vytvorení tabuliek, som ich 

naplnil údajmi, ktoré zachytáva obrázok č.22. 

Obrázok. č. 22: Naplnenie tabuliek hodnotami [vlastné spracovanie] 
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Pohľad na vytvorené tabuľky v databáze zachytáva obrázok číslo 23.

 

Obrázok č.23: Tabuľky v databázy odkazujúce na informácie o spoločnosti [vlastné spracovanie] 

Tieto údaje importujeme do PDF využitím funkcie insertAddress, ktorú obsahuje súbor 

Abstract.php. Prvá vyznačená časť kódu zachytáva tabuľku z databázy, z ktorej údaje sa 

použijú pri importe. Druhá vyznačená časť kódu využíva našu naprogramovanú funkciu 

getAlignLeft a hodnoty v nej znamenajú umiestnenie v PDF dokumente. 

Obrázok. č. 24: Import údajov z databázy do faktúry [vlastné spracovanie] 

Na základe potrieb úpravy importovaných údajov bola vytvorená vlastná funkcia 

getAlignLeft. Táto funkcia zarovnáva text v hlavičke faktúry podľa ľavého okraja a je 

zobrazená na obrázku číslo 25. 
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Obrázok. č. 25: Funkcia zarovnávajúca text v hlavičke faktúry [vlastné spracovanie] 

Po pridaní informácií o predajcovi nastáva pridanie loga do vrchnej časti faktúry. 

V časti kódu, ktorý reprezentuje obrázok 26 je potrebné nastaviť správne rozmery 

vloženého obrázka.   

Obrázok. č. 26: Nastavenie rozmerov loga na faktúre [vlastné spracovanie] 

V tejto funkcií som nastavil súradnice, kde sa má daný obrázok vykresliť. Zachytáva to 

obrázok číslo 27. 

 

Obrázok. č. 27: Nastavenie súradníc pre vykreslenie loga na faktúre [vlastné spracovanie] 

Pre účtovnú evidenciu klient požadoval doplniť rok za číslo faktúry. Elegantné riešenie 

tohto problému zachytáva nasledujúci obrázok číslo 28. 

 

Obrázok. č. 28: Doplnenie roku za číslo faktúry [vlastné spracovanie]  
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Poslednou úpravou, ktorú bolo treba vykonať vo faktúrach bolo vytvorenie miesta na 

administratívne údaje v spodnej časti faktúry. Toto sme dosiahli pomocou kódu, ktorý 

je znázornený na obrázku číslo 29. 

 

Obrázok. č. 29: Vykreslenie spodnej časti faktúry [vlastné spracovanie] 

Faktúru pred zmenou a po zmene zachytáva nasledujúci obrázok číslo XXX 

 

Obrázok. č. 30: Porovnanie faktúry pred úpravou a po úprave [vlastné spracovanie] 
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3.4 Úspech riešenia elektronického obchodu 

Celkový úspech elektronického obchodu závisí nielen od technického riešenia, ale aj od 

grafického spracovania a od zaujímavých produktov, ktoré elektronický obchod ponúka. 

Spracovanie elektronického obchodu najlepšie ohodnotia zákazníci - a to práve svojou 

návštevou a správaním sa na stránke. Na nasledujúcom obrázku je zachytený tok 

zákazníkov elektronického obchodu na doméne www.gladiator-brand.com v termíne od 

8.3.2014 do 30.4.2014.   

 

Obrázok č. 31: Tok zákazníkov na stránke [31] 

Najdôležitejší ukazovateľ z toku zákazníkov je práve správanie sa zákazníkov na 

úvodnej stránke, teda po tom ako sa dostanú na úvodnú stránku elektronického 

obchodu. Z celkového počtu 1270 zákazníkov sa rozhodlo 185 zákazníkov opustiť 

elektronický obchod bez toho, aby si pozreli ďalšie produkty. Jednoducho ich buď 

produkty alebo dizajn stránky nezaujal natoľko aby na stránke ostali a dostali sa tým ku 

ďalším produktom. Výraznejšie vyšší počet zákazníkov a to presne  1085 sa rozhodlo 

navštíviť ostatné podstránky elektronického obchodu venované kategóriám 

a produktom. Tieto údaje značia o tom, že sa podarilo návštevníkov stránky zaujať, 

a pripraviť tým vhodné prostredie pre nákup produktov. Práve toto bolo jednou 

z požiadaviek klienta, ktoré elektronický obchod splnil. 

http://www.gladiator-brand.com/
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Obrázok č. 32: Úbytky z úvodnej stránky[31] 

3.5 Propagácia na Internete 

Vo vyhľadávači Google na kľúčové slovo „gladiator brand“ patrí elektronickému 

obchodu prvá pozícia prirodzeným spôsobom, to znamená bez vynaloženia finančných 

prostriedkov. Táto pozícia bola dosiahnutá vhodne zvoleným názvom domény, 

vhodným výberom webhostingu, optimalizáciou stránky pre rôzne zariadenia 

a spätnými odkazmi zo sociálnych sietí. Značka sa prezentuje na Internete momentálne 

pomocou sociálnych sietí Facebook a Instagram.  

 

Obrázok č. 33: Sociálne siete[vlastné spracovanie] 

Postupne sa bude snažiť dostať elektronický obchod Gladiator Brand na prvú stranu pre 

kľúčové slovo „gladiator“ aj za pomoci finančných prostriedkov vynaložených do 

reklamnej kampane  

  



54 
 

Záver 

V bakalárskej práci sme spracovali návrh pre elektronický obchod s pánskym 

a dámskym oblečením a doplnkami značky Gladiator Brand. Na základe analýzy sme 

vybrali najvhodnejšiu platformu elektronickému obchodu, ktorú predstavuje Magento, 

ktorá splnila očakávané požiadavky klienta a vďaka nej sa podarilo dosiahnuť vysoké 

umiestnenie vo vyhľadávači Google.  

Kvôli nekompatibilite Javascriptov v hlavičke celej stránky bolo potrebné vymyslieť 

riešenie pre vytvorenie samostatnej galérie, ktorá bude reprezentovať značku. To sa 

podarilo pomocou vytvorenia kópie úvodnej stránky na subdoméne, do hlavičky ktorej 

sa vložil Javascript, s ktorým bolo momentálne potrebné pracovať a do tela stránky bola 

vložená galéria.  

Časovo náročné bolo vlastné vyriešenie problému s odosielanou elektronickou poštou, 

ktorá končila v spamových priečinkoch zákazníkov. Problém sa podarilo rýchlejšie 

odstrániť pomocou nainštalovania rozšírenia SMTP Pro Email - Free Custom SMTP 

Email.  

Vzhľadom k tomu, že faktúry systém negeneroval automaticky kvôli nekompatibilite 

medzi Zend_Pdf a prísnejšími dedičskými pravidlami PHP 5.4. Bolo potrebné najskôr 

odstrániť tento problém a následne upraviť vzhľad faktúr požiadavkám klienta.  

Vytvorenie dvoch samostatných elektronických obchodov (v Slovenskom a Nemeckom 

jazyku), bolo najefektívnejším riešením klientových požiadaviek aby sa vyhlo 

zložitému zásahu do jadra platformy. 

Vo finálnej fáze bolo vyhotovenie elektronického obchodu testované pre všetky 

dostupné internetové prehliadače a mobilné zariadenia. Test prebehol úspešne 

a elektronický obchod zaznamenal v období od 8.3.2014 do 30.4.2014 celkovo 1270 

návštevníkov. Viac ako 85% návštevníkov produkty a dizajn zaujal na toľko, že sa 

rozhodli ostať na stránke a prezerať si produkty, čo je priaznivý ukazovateľ pre 

začínajúcu módnu značku. 

  



55 
 

Zoznam použitých zdrojov 

[1] SUCHÁNEK, P. E-COMMERCE: Elektronické podnikání a koncepce 

 elektronického obchodování. Praha: Ekopress, s. r. o., 2012.   

 ISBN 978-80-86929-84-2. 

[2] HRON, J. eCommerce. Vipor – Internetová informační báze. In: Vipor [online]. 

2014 [cit. 2014-05-01]. Dostupné z: http://vipor.czu.cz/download.php?id_c=1 

[3] SLÍPKA, B. a R. FROULÍK. Zásobování řízené dodavatelem – prvek 

elektronického obchodování v Jednotě SD České Budějovice. Agroregion. 2000     

[4] TĚTEK, M. EDM versus E-Commerce. System. 1999, č. 5. 

[5] FREJTICHOVÁ, J. Máte krásné elektronické písmo... Computerworld. 2000, č. 

41 

[6] KOSEK, J. PHP a XML. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-1116-4.  

[7] PROCHÁZKA, D. CSS a XHTML: tvorba dokonalých WWW stránek krok za 

krokem. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3897-0. 

 [8] KOSEK, J. Historie a vývoj HTML. Htmlguru.cz [online]. © 1997–2013 [cit. 

2014-05-03]. Dostupné z: http://htmlguru.cz/uvod-historie.html 

[9] WIX. The History of HTML5. Mashable.com [online]. 2014 [cit. 2014-05-03]. 

Dostupné z: http://mashable.com/2012/07/17/history-html5/ 

[10] KOSEK, J. Kaskádové styly dokumentů. Htmlguru.cz [online]. © 1997–2013 

[cit. 2014-05-03]. Dostupné z: http://htmlguru.cz/css.html 

[11] JANKOVSKÝ, D. Úvod do JavaScriptu. Jakpsatweb.cz [online]. 2014 [cit. 

2014-05-05]. Dostupné z: http://www.jakpsatweb.cz/javascript/javascript-

uvod.html 

[12] ITNEWS. Predstavujeme framework jQuery. Itnews.sk [online]. 2014 [cit. 2014-

05-06]. Dostupné z: http://www.itnews.sk/tituly/infoware/2011-04-03/c140407-

1.-cast-predstavujeme-framework-jquery 

http://vipor.czu.cz/download.php?id_c=1
http://www.itnews.sk/tituly/infoware/2011-04-03/c140407-1.-cast-predstavujeme-framework-jquery
http://www.itnews.sk/tituly/infoware/2011-04-03/c140407-1.-cast-predstavujeme-framework-jquery


56 
 

[13] LACKO, M. Čo je PHP a trošku histórie. Phpblog.sk [online]. 2014 [cit. 2014-

05-06]. Dostupné z: http://www.phpblog.sk/clanok/70/co-je-php-a-trosku-

historie 

[14] BRÁZA, J. PHP 5: začínáme programovat. Praha: Grada, 2005. ISBN 

9788024711461. 

[15]  PROCHÁZKA, D. Oracle : průvodce správou, využitím a programováním nad 

databázovým systémem. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-8024727622. 

[16] HERNANDEZ, M. J. Návrh databází. 1. Vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-

247-0900-7 

[17] SEDLÁK, M. a P. MIKULÁŠKOVÁ. Jak vytvořit úspěšný a výdělečný 

 internetový obchod. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3727-7. 

[18] PROCHÁZKA, D. SEO: cesta k propagaci vlastního webu. Praha: Grada, 2012. 

ISBN 978-80-247-4222-9. 

[19] KUBÍČEK, M. Velký průvodce SEO: jak dosáhnout nejlepších pozic ve 

vyhledávačích. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2195-5. 

[20] VESELÝ, M. Rok 2013? Šokujúce zmeny v internetovom marketingu! 

Inmarketing.sk [online]. 2014 [cit. 2014-05-15]. Dostupné z: 

http://inmarketing.sk/tipy/zmeny-2013/ 

[21] INSTANT WEBSITE TEMPLATES. It's About Building an Empire of Profit-

Pulling Websites with Multiple Streams of Income. 

Ctrinformationmarketing.com [online]. 2014 [cit. 2014-05-16]. Dostupné z: 

http://www.ctrinformationmarketing.com/templates/ 

[22] GOOGLE. Create image ads in different sizes. Support.google.com [online]. 

2014 [cit. 2014-05-16].       

 Dostupné z: https://support.google.com/adwords/answer/1722096?hl=en 

http://www.phpblog.sk/clanok/70/co-je-php-a-trosku-historie
http://www.phpblog.sk/clanok/70/co-je-php-a-trosku-historie
http://inmarketing.sk/tipy/zmeny-2013/
https://support.google.com/adwords/answer/1722096?hl=en


57 
 

[23] SHATKOV, D. E-commerce Platforms Comparative Study Based on 

Alexa1Million Top Sites. Blog.aheadworks.com [online]. 2014 [cit. 2014-05-

18]. Dostupné z: http://blog.aheadworks.com/tag/ecommerce-platforms/ 

[24] MAGENTO. Magento.com [online]. 2014 [cit. 2014-05-18]. Dostupné z: 

http://magento.com/ 

[25] PRESTASHOP. Prestashop.com [online]. 2014 [cit. 2014-05-19]. Dostupné z: 

http://www.prestashop.com/ 

[26] SHOPIFY. Shopify.com [online]. 2014 [cit. 2014-05-20]. Dostupné z: 

http://www.shopify.com/ 

[27] OPENCART. Opencart.com [online]. 2014 [cit. 2014-05-20] Dostupné z: 

http://www.opencart.com/ 

[28] ZEN CART. Zencart.com [online]. 2014 [cit. 2014-05-20] Dostupné z: 

http://www.zencart.com/ 

[29] POROVNANIEHOSTINGOV. Porovnaniehostingov.sk [online]. 2014 [cit. 

2014-05-22]. Dostupné z: http://porovnaniehostingov.sk/ 

[30] THEMEFOREST. Themeforest.net [online]. 2014 [cit. 2014-05-25]. Dostupné 

z: http://themeforest.net/item/celebrity-responsive-magento-theme/1938408 

[31] GOOGLE ANALYTICS. Google.com [online] 2014 [cit. 2014-05-30]. 

Dostupné z: www.google.com/analytics/web/ 

[32] DAWSON, A. Výjimečný webdesign: jak tvořit osobité, přítažlivé, použitelné 

weby. 1. Vyd. Brno: Computer Press, 2012. 344 s. ISBN 978-80-251-3719-2. 

[33] FRIMMEL, M. Elektronický obchod: právní úprava. 1. Vyd. Praha: 

Prospektrum, 2002. ISBN 80-717-5114-6. 

[34] GEFFROY, E. K. Digitální zákazník – náš protivník, nebo partner?: online 

clienting, aneb, Zákazníci dnes nakupují jinak. 1. Vyd. Praha: Management 

Press, 2013. ISBN 978-80-7261-255-0. 

http://blog.aheadworks.com/tag/ecommerce-platforms/
http://magento.com/
http://www.prestashop.com/
http://www.shopify.com/
http://porovnaniehostingov.sk/
http://themeforest.net/item/celebrity-responsive-magento-theme/1938408
http://www.google.com/analytics/web/


58 
 

[35] LAUDON, K. C. and C. G. TRAVEL. E-commerce: Bussiness, Technology, 

Society. 4
th

 ed. New Jersey: Prentice Hall, 2008. 896 p. ISBN 0-13-600645-0. 

 

Zoznam grafov, tabuliek a obrázkov 

Zoznam grafov 

GRAF Č.1: POPULARITA PLATFORIEM ELEKTRONICKÝCH OBCHODOV [23] ............................................... 31 

GRAF Č. 2: TRENDY VO VYHĽADÁVANÍ PLATFORIEM POMOCOU GOOGLE [23] ........................................ 31 

 Zoznam tabuliek 

TABUĽKA Č.1: POROVNANIE DVOCH MOŽNOSTÍ RIEŠENIA [VLASTNÉ SPRACOVANIE] ............................. 30 

TABUĽKA Č. 2: POROVNANIE 4 POSKYTOVATEĽOV WEBHOSTINGU [29] .................................................. 38 

Zoznam obrázkov 

OBRÁZOK Č. 1: OBCHODNÝ CYKLUS S REALIZÁCIOU PLATBY NA DOBIERKU [1] ....................................... 16 

OBRÁZOK Č.2: KDE SA ĽUDIA POZERAJÚ NA INTERNETE [21] ................................................................... 26 

OBRÁZOK Č.3: BANNERY UMIESTNENÉ NA STRÁNKACH POMOCOU GOOGLE ADWORDS [22] ................ 27 

OBRÁZOK Č. 4: LOGO GLADIATOR BRAND [VLASTNÉ SPRACOVANIE] ....................................................... 28 

OBRÁZOK Č.5: LOGO MAGENTA [24] ......................................................................................................... 32 

OBRÁZOK Č. 6: PRESTASHOP LOGO [25] .................................................................................................... 33 

OBRÁZOK Č.6: SHOPIFY LOGO [26] ............................................................................................................ 33 

OBRÁZOK Č.7: OPENCART LOGO [27] ........................................................................................................ 34 

OBRÁZOK Č. 8: ZEN CART LOGO [28] ......................................................................................................... 35 

OBRÁZOK Č. 9: NÁVRH ROZLOŽENIA STRÁNKY [VLASTNÉ SPRACOVANIE] ................................................ 36 

OBRÁZOK Č. 10: WEBGLOBE AKO MATERSKÁ SPOLOČNOSŤ YEGONU [12] .............................................. 39 

OBRÁZOK Č. 11: ŠABLONA PRE ELEKTRONICKÝ OBCHOD [30] .................................................................. 41 

OBRÁZOK Č.12: ROZLOŽENIE ÚVODNEJ STRÁNKY [VLASTNÉ SPRACOVANIE] ........................................... 42 

OBRÁZOK Č.13 : PRAVÝ BANNER [VLASTNÉ SPRACOVANIE] ..................................................................... 43 



59 
 

OBRÁZOK Č.14 : PRECHOD MYŠOU PO BANNERY [VLASTNÉ SPRACOVANIE]............................................ 43 

OBRÁZOK Č.15: POROVNANIE HLAVNEJ STRÁNKY A GALÉRIE [VLASTNÉ SPRACOVANIE] ......................... 44 

OBRÁZOK Č. 16: HLAVIČKA GALÉRIE [VLASTNÉ SPRACOVANIE] ................................................................ 45 

OBRÁZOK Č.17: TELO GALÉRIE [VLASTNÉ SPRACOVANIE] ......................................................................... 45 

OBRÁZOK. Č. 18: VÝPIS VŠETKÝCH PRODUKTOV DO JEDNEJ KATEGÓRIE [VLASTNÉ SPRACOVANIE] ........ 46 

OBRÁZOK Č.19 : VŠETKY PRODUKTY NA JEDNEJ STRÁNKE [VLASTNÉ SPRACOVANIE] .............................. 46 

OBRÁZOK. Č. 20: ODSTRÁNENIE CHYBY PRI GENEROVANÍ FAKTÚR [VLASTNÉ SPRACOVANIE] ................ 47 

OBRÁZOK. Č. 21: ZÁKLADNÁ FAKTÚRA GENEROVANÁ MAGENTOM [VLASTNÉ SPRACOVANIE] ............... 48 

OBRÁZOK. Č. 22: NAPLNENIE TABULIEK HODNOTAMI [VLASTNÉ SPRACOVANIE] .................................... 48 

OBRÁZOK Č.23: TABUĽKY V DATABÁZY ODKAZUJÚCE NA INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI [VLASTNÉ 

SPRACOVANIE] ........................................................................................................................................... 49 

OBRÁZOK. Č. 24: IMPORT ÚDAJOV Z DATABÁZY DO FAKTÚRY [VLASTNÉ SPRACOVANIE] ........................ 49 

OBRÁZOK. Č. 25: FUNKCIA ZAROVNÁVAJÚCA TEXT V HLAVIČKE FAKTÚRY [VLASTNÉ SPRACOVANIE] ..... 50 

OBRÁZOK. Č. 26: NASTAVENIE ROZMEROV LOGA NA FAKTÚRE [VLASTNÉ SPRACOVANIE] ...................... 50 

OBRÁZOK. Č. 27: NASTAVENIE SÚRADNÍC PRE VYKRESLENIE LOGA NA FAKTÚRE [VLASTNÉ SPRACOVANIE]

 ................................................................................................................................................................... 50 

OBRÁZOK. Č. 28: DOPLNENIE ROKU ZA ČÍSLO FAKTÚRY [VLASTNÉ SPRACOVANIE] .................................. 50 

OBRÁZOK. Č. 29: VYKRESLENIE SPODNEJ ČASTI FAKTÚRY [VLASTNÉ SPRACOVANIE] ............................... 51 

OBRÁZOK. Č. 30: POROVNANIE FAKTÚRY PRED ÚPRAVOU A PO ÚPRAVE [VLASTNÉ SPRACOVANIE] ...... 51 

OBRÁZOK Č. 31: TOK ZÁKAZNÍKOV NA STRÁNKE [31] ............................................................................... 52 

OBRÁZOK Č. 32: ÚBYTKY Z ÚVODNEJ STRÁNKY[31] .................................................................................. 53 

OBRÁZOK Č. 33: SOCIÁLNE SIETE[VLASTNÉ SPRACOVANIE] ...................................................................... 53 

 

 


