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Abstrakt

Bakalářská práce je zaměřena na návrh a optimalizaci nového internetového obchodu. 

Cílem  práce  je  navrhnout  a  optimalizovat  systém  pro  uživatele,  administrátory, 

provozovatele  ale  i  pro  vyhledávače.  Systém  bude  posléze  nasazován  jednotlivým 

klientům a bude nabízen místo stávajícího, který již nesplňuje požadavky.
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Abstract

Bachelor thesis is target on design and optimization of new internet e-shop. The goal of 

this  paper  work  is  to  design  and  optimalizate  system  for  users,  administrators, 

enterpreneurs  and  for  internet  search  engines.  System will  be  applied  to  particular 

clients and will be offered instead of existing system, which not answer requirements.
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 1 Úvod

Tato  bakalářská  práce  se  zabývá  návrhem  a  optimalizací  aplikace  internetového 

obchodu.  Postupně  prochází  jednotlivé  kroky  od  specifikací  požadavků  na  systém, 

analýzu  dostupných systémů,  návrh  datové  struktury,  návrh  logické  struktury až  po 

návrh uživatelského rozhraní.

Důraz je kladen na vysokou optimalizaci  celého systému z pohledu výkonu tak i  z 

pohledu budoucích modifikací, úprav a snadného a intuitivního ovládání.  S touto částí 

úzce souvisí i optimalizace pro vyhledávače, která dokáže zvýšit počet potencionálních 

zákazníků.

Cílem  celé  práce  je  návrh  aplikace  internetového  obchodu,  kterou  bude  možno  s 

jednoduchými úpravami využívat pro širokou škálu projektů elektronických obchodů u 

různě zaměřených klientů. Toto nám dovolí zejména vhodně navržená datová struktura, 

která  umožní  přehledné  skladování  dat  a  při  dalším  rozšiřování  či  úpravě  systému 

nebude  překážkou.  Vhodně  navržená  logická  vrstva  systému  zajistí  jednoduchou  a 

intuitivní obsluhu celé aplikace, která usnadní ovládání provozovateli i zákazníkům.

Vznik  uceleného  a  komplexního  systému  internetového  obchodu  zajistí  rychlou 

instalaci klientovi za relativně nízkých nákladů pro obě strany.

Po  konečné  implementaci  navržený  internetový  obchod  nahradí  stávající  a  již 

nevyhovující řešení internetového obchodu. 
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 2 Vymezení problému a cíle práce

Internetový obchod je dnes považován za moderní způsob prodeje výrobků a služeb. 

Internetový obchod může být provozován samostatně, nebo jako doplněk ke klasickému 

„kamennému“ obchodu. Kvalitní  internetový obchod je tedy výborným prostředkem, 

jak  s  minimálními  náklady  oslovit  široké  spektrum  potencionálních  zákazníků  a 

nabídnout  jim  své  produkty  či  služby.  Velká  většina  provozovatelů  „kamenných“ 

provozoven si tuto možnost uvědomuje a snaží se tímto směrem vydat. Zde si troufnu 

konstatovat,  že  nakupování  přes  internet  bude  v  budoucnosti  nahrazovat  stále  více 

návštěvy kamenných obchodníků.

 2.1 Hlavní cíl bakalářské práce

Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit  optimalizovaný návrh internetového 

obchodu,  který  vyřeší  problémy  doposud  používaného  systému  a  současně  umožní 

firmě zvýšit produktivitu při nasazování a realizování nových internetových obchodů. 

Návrh nového systému počítá s využitím moderních, současně dostupných prostředků a 

technologií, což firmě dopomůže nejen ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu, ale i 

ke zvýšení spokojenosti svých stávajících i nových klientů. 

Základní koncepce celého systému spočívá v navržení vhodného jádra internetového 

obchodu, které budou doplňovat vzájemně spolupracující moduly připravené na základě 

požadavků klienta. Základní verze internetového obchodu, navrhovaná v této bakalářské 

práci,  bude  obsahovat  pouze  základní  a  nejvíce  využívané  moduly  jako  je  katalog 

položek, slevy a akce, košík, objednávky, zákazníci a uživatelé. 

 2.2 Dílčí cíle bakalářské práce 

Do systému  budou  postupem času  doprogramovávány  další  moduly  dle  specifikací 

jednotlivých  klientů  a  oborů,  ve  kterých  bude  systém  provozován.  Díky  širokému 

spektru modulů, které budou posléze k dispozici, bude možno systém využívat na velké 

většině projektů vyžadujících internetový obchod. Z těchto důvodů jsou kladeny vysoké 

nároky právě na vhodné navržení datové struktury celé aplikace, aby při vytváření nebo 

po instalaci nových modulů nedocházelo k porušení  integrity dat. Právě použitelnost na 
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široké škále projektů má zajistit snížení nákladů při instalaci a zavádění internetového 

obchodu  u  nového  klienta.  Doposud  byla  tato  procedura  značně  problematická  a 

finančně náročná.

Internetový  obchod  bude  v  základu  obsahovat  co  nejvíce  prvků,  s  jejichž  pomocí 

budeme mít možnost kvalitně optimalizovat internetový obchod pro vyhledávače (SEO 

optimalizace) a dopomůžeme tak ke zvýšení návštěvnosti internetového obchodu. SEO 

optimalizace dnes  patří  mezi  základní  požadavky velké většiny klientů,  proto je  při 

návrhu celého systému brán na tuto problematiku velký ohled. Na trhu se vyskytuje 

stále  velké  množství  firem,  které  nabízí  SEO  optimalizaci  jako  nadstandardní  část 

systému, za kterou je třeba připlatit. Nový internetový obchod bude optimalizován pro 

vyhledávače již v základní verzi.

Mezi  dílčí  cíle  bakalářské  práce  rozhodně  patří  taktéž  navržení  vhodné  struktury 

administračního  rozhraní,  které  musí  být  schopno  zajistit  intuitivní  správu  celého 

systému. 

Tím,  že bude dostupná  funkční  a  připravená základní  verze internetového obchodu, 

která  bude  splňovat  požadavky  velké  většiny  jednodušších  projektů  internetových 

obchodů  od  nových  klientů,  bude  moci  být  při  relativně  nízké  časové  a  finanční 

náročnosti možno realizovat větší množství projektů a dojde tak k uspokojení většího 

množství  zákazníků.  Nasazení  nového  systému  u  klienta  požadujícího  jednoduchý 

internetový obchod by měla být poměrně rychlá a snadná procedura v podobě vytvoření 

potřebné  šablony,  katalogu  a  následného  předání  připraveného  systému  klientovi. 

Zjednodušením a zrychlením procesů vykonávaných při nasazování nového systému by 

mělo dojít ke zvýšení zisků díky ušetřenému času a tím pádem možnosti realizovat větší 

množství  dalších projektů.
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 3 Teoretická východiska práce

Tato kapitola  se zabývá teoretickou částí  celé  bakalářské práce.  Začíná definováním 

pojmu internetového obchodu, pokračuje vyjádřením jeho výhod a nevýhod, uvádí v 

dnešní  době  nejvíce  využívané  typy  internetového  obchodování  a  končí  souhrnem 

použitelných technologií pro nový systém.

 3.1 Internetový obchod

Internetovým obchodem se nazývá počítačová aplikace využívaná v prostředí internetu. 

Prostřednictvím této  aplikace  dochází  nejen  k nabízení  zboží,  informací  o  zboží,  či 

poskytování služeb, ale i následnému zprostředkování prodeje nabízeného zboží nebo 

služby spolu s dalšími souvisejícími službami jako je reklamace, doprava apod.

Internetový  obchod  je  dnes  nejčastějším  nástrojem  používaným  pro  elektronické 

podnikání  neboli  e-business  a  je  alternativou  ke  kamennému obchodu.  V některých 

segmentech trhu kamenný obchod téměř nahrazuje.

Pro internetový obchod se v dnešní době používá několik druhů pojmenování. Mezi ně 

patří elektronický e-shop, virtuální obchod, on-line obchod, elektronický obchod a další. 

Všechny tyto pojmy jsou součástí elektronického obchodování stejně jako elektronická 

burza, informační služby apod.
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 3.1.1 Význam a cíle internetového obchodu

Hlavním cílem z pohledu provozovatele internetového obchodu, je zvýšit poptávku po 

nabízených  produktech či službách, snížení nákladů na marketing a samotný prodej. 

Internetový obchod lze ve srovnání  s kamenným obchodem provozovat při mnohem 

nižších  nákladech.  Nemalým  významem  internetového  obchodu  je  i  prezentace  na 

globálním trhu, kde nabízené produkty či služby mohou vidět milióny návštěvníků.

Hlavním  významem  z  pohledu  zákazníka  je  především  neustálá  dostupnost 

internetového  obchodu,  jeho  jednoduchost  a  možnost  realizovat  nákup  z  pohodlí 

domova. [11]

 3.1.2 Výhody a nevýhody internetového obchodu

Hlavní výhody internetového obchodu ze strany provozovatele: 

• nižší náklady na provoz v porovnání s kamenným obchodem – odpadají různé 

transakční náklady, nižší míra prostředníků v prodejním řetězci

• prezentace globálnímu trhu – nakupovat může kdokoliv a odkudkoliv

• internetový obchod pracuje 24 hodin denně 

• rostoucí obliba internetového nakupování

Hlavní výhody internetového obchodu ze strany zákazníka: 

• úspora času – možnost nákupu kdykoliv, protože obchod nikdy nezavírá

• úspora financí – nižší ceny díky nižšímu rozpětí nákladů

• větší informovanost – ke každému produktu lze dohledat recenze, zkušenosti, 

zákazník není závislý pouze na jednom informačním zdroji (prodavači)

• vysoké pohodlí – vše z domova, zboží může být dopraveno téměř kamkoliv

Hlavní nevýhody internetového obchodu ze strany zákazníka: 

• nemožnost prohlédnutí výrobku

• omezené způsoby placení – dobírka, platba převodem, jiné se teprve rozšiřují

• zboží není k dispozici ihned po nákupu

• anonymita prodeje
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 3.2 Typy elektronického obchodování

V elektronickém obchodování rozlišujeme několik základních typů vzájemných vztahů 

prodávajícího a kupujícího. Nejzákladnější z nich jsou tyto:

• B2B neboli  business to business  – základním znakem tohoto typu je vzájemná 

znalost  obou  stran  (prodávající  zná  kupujícího)  –  tento  typ  se  uplatňuje 

především v distribučních a prodejních sítích

• B2C neboli business to customer – zde není znám kupující – tento typ je zaměřen 

na prodej koncovému zákazníkovi, spotřebiteli

• C2C neboli  customer to customer – v tomto typu se nezná ani jedna ze stran, 

nachází se například na internetových aukcích

 3.3 Použité technologie

Použité  technologie  byly voleny tak,  aby pokryly v co nejvyšší  míře  požadavky na 

internetový obchod jak ze strany klienta,  tak ze strany zákazníka.  Bylo přihlíženo k 

dostupnosti  technologie,  ke  stávajícímu  trendu  využívání  dané  technologie  a  v 

neposlední řadě i její ceně.

 3.3.1 Apache server
Apache HTTP server je softwarový webový server s otevřeným kódem pro Linux, BSD, 

Microsoft Windows a další platformy. V současné době pohání většinu internetových 

stránek a aplikací na celém světě.  Jedná se o volně dostupnou variantu serverového 

software. Internetový obchod bude možné provozovat i pod Microsoft ISS. [7]

 3.3.2 Relační databáze MySQL
Jedná  se  o  multiplatformní  relační  databázový  systém  založený  na  jazyku  SQL. 

MySQL patří  mezi  volně  šiřitelný  software  spadající  pod  licenci  GPL,  ale  i  pod 

komerční placenou licenci. Tento databázový systém je díky své rychlosti, vysokému 

výkonu a jednoduchosti dostupný na velké většině serverů a v dnešní době je hojně 

využíván na široké škále internetových projektů malého až středního rozsahu. Oproti 

některým robustním systémům jako je např. Oracle obsahuje některá omezení, která se s 

novějšími verzemi postupně odstraňují.
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 3.3.3 PHP
PHP je v současnosti velmi rozšířená technologie umožňující snadné programování na 

straně serveru tzv. server-side. Stručně lze říci, že skript napsaný v PHP je proveden na 

serveru  podle  zadaných  kritérií  a  výsledek  je  odeslán  volajícímu  počítači  stejným 

způsobem, jakým se odesílají běžné statické HTML stránky. Aplikace napsaná v PHP je 

nezávislá na platformě, bude fungovat na různých operačních systémech.

PHP podporuje řadu internetových protokolů – HTTP, FTP, POP3, SMTP, IMAP, LDAP 

a další,  dále dokáže komunikovat s velkou většinou dnes používaných databázových 

serverů např.  MySQL, MSSQL, Oracle,  PostgreSQL, ODBC. Obsahuje taktéž velké 

množství rozsáhlých knihoven pro zpracování textů, grafiky a práci se soubory.

Toho lze využít k tvorbě různých interaktivních webových stránek, které umožňují např. 

provádění  složitých  kalkulací,  objektově-orientované  programování,  spolupráci  s 

databázemi, generování obrázků, grafů a dalších. PHP spadá do skupiny Open Source.

Apache, MySQL a PHP je dnes jedna z nejoblíbenějších a nejvyužívanějších kombinací 

pro provozování internetových aplikací.

 3.3.4 JavaScript

JavaScript je interpretovaný, multiplatformní programovací jazyk. Jedná se o tzv. client-

side  programovací  jazyk,  protože  veškerá  jeho  činnost  probíhá  na  straně  klienta  – 

respektive  v  jeho  prohlížeči  po  stažení  internetové  stránky.  JavaScript  se  používá 

převážně pro vytváření dynamických internetových aplikací, které dokáží komunikovat 

s uživatelem, řídit prohlížeč a vytvářet obsah HTML.

JavaScript je společně s jazykem HTML a CSS součástí DHTML, což je soubor technik 

a postupů zaměřujících se na zlepšení uživatelského rozhraní a zvýšení komfortu  při 

používání  internetových  stránek.  K  tomu  JavaScript  využívá  tzv.  Document  Object  

Model - DOM, rozhraní umožňující přistupovat k jednotlivým prvkům stránky.

Tento jazyk je podporován všemi moderními prohlížeči a pro jeho funkčnost tedy není 

potřeba instalovat žádné nové aktualizace či komponenty.
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 3.3.5 AJAX

AJAX neboli  Asynchronous JavaScript and XML je ve své podstatě směs technologií, 

které  nám  umožňují  zbavit  se  aktualizací  stránek,  jež  představují  „mrtvý“  čas  při 

navigaci mezi stránkami. Eliminace aktualizací stránek je však pouze jedním krokem z 

mnoha, které zavádějí do webových prezentací další vlastnosti jako je např. kontrola dat 

v reálném čase, technologie přetahování myší (drag-and-drop) a mnoho dalších, které 

dříve nebyly s webovými aplikacemi spojovány. [1]

AJAX tedy spojuje server-side technologii spolu s client-side verzí. Dokáže v pozadí 

zpracovat skript na serveru, který je následně odeslán do webového prohlížeče, který jej 

zobrazí. 

 3.3.6 HTML

HTML  neboli  HyperText Markup Language je dnes standardním typem dokumentu v 

prostředí  internetu.  Skládá  se  ze  značek,  kterým rozumí  každý  webový prohlížeč  a 

dokáže  jej  parsovat  a  následně  také  zobrazit.  HTML  je  jazyk,  který  popisuje 

formátování dokumentu a jeho obsah, který se skládá povětšinou ze statického textu, 

obrázků,  případně  dalších  objektů.  HTML jako  takové  nebylo  navrženo  pro  tvorbu 

složitých  webových  aplikací  s  interaktivním obsahem,  nebo  uživatelsky  přívětivým 

rozhraním.  Internetový  obchod  bude  využívat  jeho  modernějších  potomků  –  např. 

XHTML neboli Extensible HyperText Markup Language.

 3.3.7 CSS

CSS  neboli  Cascading  Style  Sheets je  souhrn  pravidel  a  metod  pro  formátování 

dokumentů  napsaných  ve  strukturálních  jazycích  HTML,  XHTML,  XML.  CSS 

umožňují  naprosté  oddělení  vzhledu  dokumentu  od  jeho  obsahu.  Používání  CSS 

zajišťuje přehledný a optimalizovaný kód jak z hlediska velikosti, tak z hlediska obsahu.

 3.3.8 Use Case model

Pomocí Use Case modelu dokážeme zobrazit dynamickou strukturu systému z pohledu 

jednotlivých uživatelů. Use Case modelování se využívá k definování systému, aniž by 

se odhalovala vnitřní struktura samotného systému. Ve stručnosti lze Use Case model 

definovat také jako grafické zobrazení specifikací požadavků na daný systém.
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Use Case modelování lze využít při: 

• specifikacích požadavků na systém - podklad pro analýzu a návrh systému

• komunikací s klientem, zákazníkem

• jako podklad pro řízení projektu

• tvorbě testovacích případů pro fázi testování systému

• návrhu uživatelského rozhraní - mezi každým use case a aktorem má být rozhraní

Use Case model nám odpoví na základní otázky typu: 

• jaké jsou úlohy aplikace? 

• jaké hlavní úkoly nebo funkce mají být prováděny aktorem? 

• jaké informace požaduje aktor od systému, jaké informace nebo data bude aktor 

získávat, vytvářet nebo měnit?

• jaké činnosti jsou třeba k administraci systému?

• bude okolí potřebovat informace o změnách v systému a jaké?

• přeje si aktor být informován o neočekávaných změnách?

• budou se z okolí přidávat, ubírat nebo měnit informace v systému a jaké?

• jaké změny v okolí systému povedou k přísunu informací do systému?

• bude aktor informovat systém o změnách v externím prostředí? [4]

 3.4 Návrhy datových struktur

Návrh databázové struktury, neboli modelování dat, je pro dosažení dlouhodobě úspěšné 

správy  našich  dat  naprosto  klíčový.  Pomocí  procesu  nazývaného  normalizace 

odstraníme  z  databáze  všechny  zbytečnosti  a  jiné  potencionální  problémy,  které 

nabourávají, nebo v budoucnu mohou nabourat integritu dat.

Relační databázový model uspořádává data do tzv. relací (tabulek), které obsahují n-tice 

(řádky). Tabulky (relace) tvoří základ relační databáze. Tabulka je struktura záznamů s 

pevně  stanovenými  položkami  (sloupci  -  atributy).  Každý  sloupec  má  definován 

jednoznačný název, typ a rozsah (doménu). Každý záznam se pak stává n-ticí (řádkem) 
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tabulky. Pokud jsou v různých tabulkách sloupce stejného typu, pak tyto sloupce mohou 

vytvářet vazby mezi jednotlivými tabulkami. 

Relační  model  přináší  celou  řadu  výhod  zejména  mnohdy  přirozenou  reprezentaci 

zpracovávaných dat, možnost snadného definování a zpracování vazeb apod.

 3.4.1 Normalizace

Normalizace je  sada pravidel,  dle  kterých  bychom měli  postupovat  při  transformaci 

struktury entit a relací na strukturu fyzického uspořádání tabulek a relací v databázi.

První normální forma 

První normální forma nám říká, že relace je v první normální formě, pokud každý její 

atribut  obsahuje  jen  atomické  hodnoty.  Tedy  hodnoty  z  pohledu  databáze  již  dále 

nedělitelné.

Druhá normální forma

Relace se nachází v druhé normální formě, jestliže je v první normální formě a každý 

neklíčový atribut  je plně závislý  na primárním klíči,  a to na celém klíči  a  nejen na 

nějaké jeho podmnožině.  Z čehož vyplývá,  že druhou normální  formu musíme řešit 

pouze v případě, že máme vícehodnotový primární klíč.

Třetí normální forma

V této formě se nachází tabulka, splňuje-li předchozí dvě formy a žádný z jejich atributů 

není tranzitivně závislý na klíči. Jiné vyjádření téhož říká, že relace je ve třetí normální 

formě, pokud je ve druhé normální formě a všechny neklíčové atributy jsou navzájem 

nezávislé. Tranzitivní závislost je taková závislost, mezi minimálně dvěma atributy a 

klíčem, kde jeden atribut je funkčně závislý na klíči a druhý atribut je funkčně závislý 

na prvním.

Ne  vždy  je  vhodné  normalizaci  provádět  v  plném  rozsahu.  Samotná  normalizace 

obsahuje  ještě  další  formy,  nicméně  při  návrhu  databázové  struktury  předpokládám 

využití pouze prvních třech normálních forem.

 3.5 Optimalizace uživatelského rozhraní

S  pojmem  optimalizace  uživatelského  rozhraní  souvisí  vzájemná  provázanost 
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prezentační, logické a datové vrstvy celého systému. 

Grafické rozhraní neboli  graphical user interface (GUI) je prezentační vrstvou, kterou 

bude na výstupu generovat internetový prohlížeč uživatele. Správné navržení grafického 

rozhraní je nedílnou součástí kvalitně navržené a optimalizované aplikace, která je pak 

velmi snadno spravována či obsluhována provozovatelem, tak i zákazníky.

Logická vrstva aplikace se stará o generování dynamického obsahu jednotlivých částí 

celého systému. Řeší vzájemné souvislosti a vyskytující se události systému.

Poslední vrstvou je vrstva datová, která uchovává a poskytuje veškerá data potřebná k 

fungování celé aplikace. 

Celou  aplikaci  lze  rozdělit  na  dvě  vzájemně  spolupracující  uživatelská  rozhraní. 

Klientská  neboli  administrátorská  část  poskytne  funkční  rozhraní  pro  konfiguraci  a 

administraci  celého internetového obchodu.  Naopak zákaznická,  neboli  veřejná část, 

umožní zákazníkům nakupování, prohlížení produktů, spravování objednávek apod.

 3.6 Optimalizace pro vyhledávače

SEM  neboli  Search  Engine  Marketing je  jedním  z  možných  způsobů  propagace 

internetových stránek, obchodů atd. SEM se skládá ze dvou částí. První část je placená a 

spočívá víceméně v zaplacení  si  pozice ve vyhledávači.  Touto částí  se  ve své práci 

zabývat nebudu. 

Druhou částí a pro nás zajímavější je SEO. SEO je anglickou zkratkou slovního spojení 

Search  Engine  Optimization.  Toto  spojení  je do  českého  jazyka  překládáno  jako 

optimalizace  pro  vyhledávače.  Tato  optimalizace  zahrnuje  všechny  vyhledávačům 

neplacené úkony, které následně vedou k  lepším pozicím ve vyhledávačích.

SEO analýza se skládá hned ze dvou hlavních částí: 

• on-page faktory – např. analýza klíčových slov, analýza obsahu stránek, analýza 

technického provedení stránek, a další...

• off-page faktory – např. zpětné odkazy neboli linkbuilding, klikavost na zvolená 

klíčová slova, a další...

V současné době se jedná o nejefektivnější a nejméně nákladnou propagaci a reklamu 
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pro naše internetové aplikace. Při tvorbě nových internetových stránek nebo aplikací je 

důležité tuto analýzu provést. Celá optimalizace je pak mnohem efektivnější a hlavně 

levnější,  než když se snažíme optimalizovat již naprogramovanou aplikaci.  Z tohoto 

důvodu  se  s  optimalizací  pro  vyhledávače  počítá  již  v  počátečních  krocích  návrhu 

nového systému.

 3.7 SWOT analýza

SWOT  analýza  je  komplexní  metodou  kvalitativního  vyhodnocení  všech  stránek 

fungování  firmy,  případně  firemních  problémů,  nebo  projektů  firmy  a  její  stávající 

pozice.  SWOT  analýza  je  silným  nástrojem  k  celkovému  analyzování  vnitřních  a 

vnějších činitelů firmy.

Základní  princip  SWOT  analýzy  je  stanovení  silných  a  slabých  stránek  firmy, 

příležitostí  a  hrozeb.  Silné  a  slabé  stránky jsou  faktory,  které  vytváří,  nebo  snižují 

vnitřní  hodnotu firmy.  Patří  mezi ně například kapitál,  dovednosti,  kvalita produktů, 

služeb atd. Naopak příležitosti a hrozby jsou pak vnějšími faktory, které nejsou firmou 

silnou  měrou  kontrolovány  a  ovlivňovány.  Tyto  příležitosti  ovšem  může  firma 

identifikovat  a  následně  analyzovat  pomocí  vhodné  analýzy  -  analýza  konkurence, 

ekonomických faktorů, analýza sociálních faktorů apod.

 3.8 Metoda přírůstkového postupu (iteračně-inkrementální metoda)

Základním principem této  metody  je  realizace  projektu  po  menších  částech,  neboli 

subprojektech. Každý subprojekt jest  poměrně malou částí celého systému, který lze 

samostatně navrhnout, implementovat a zprovoznit tak, že funkčnost předchozích   částí 

systému, které již tvoří celek, zůstane zachována případně se rozšíří.

Ke  každému  podprojektu  je  přistupováno  jako  ke  klasickému  projektu  –  tedy  od 

plánování,  analýzy,  implementaci,  integraci,  testování  až  po  konečné  uvedení  do 

provozu.

Podstatou této metody je tedy provedení všech kroků v jedné relativně malé iteraci v 

jedné relativně malé části systému. Provede se přechod určité vymezené části systému 

od  analytického  návrhového  dokumentu  do  konečného  kódu,  aniž  by  se  čekalo  na 

výsledky analýzy, designu a kódu od jiných částí systému. Tento jeden krok tvorby od 
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analýzy přes design po kód a vlastní uvedení části systému je jednou iterací. Systém je 

pak vyvíjen postupně po jednotlivých přírůstcích tak, že každý přírůstek probíhá svým 

vlastním životním cyklem. Tímto postupem se může docílit, že některé pevné segmenty 

(nebo  segmenty  jednoduše  vyvinutelné)  jsou  rychle  zpracovány  až  do  podoby 

implementace, přičemž některé jiné části systému zůstávají v úvodních stupních vývoje 

IS. V následujícím stupni vývoje IS se provede rozšíření vývojových prací o další část 

systému a provede se druhá iterace. Takto se postupuje dále až do dosažení cíle.  [8]

[7][1][8][2][3][10][6][5][12][9]

- 21 -



 4 Analýza problému současné situace

V této kapitole se zaměřím na krátké představení firmy, se kterou při návrhu nového 

internetového obchodu spolupracuji, zhodnotím situaci jejich stávajícího internetového 

obchodu,  stručné  definuji  své  i  firemní  požadavky  na  nový  systém  a  pokusím  se 

analyzovat volně dostupná řešení na internetu, která by bylo možné v případě splnění 

požadavků využít jako alternativu, nebo jako základní stavební kámen nového systému.

 4.1 Představení firmy

Bakalářská práce je zpracována ve spolupráci s firmou ADATIO SOLUTIONS, s.r.o., 

která vznikla ke dni 25. října 2006. Společnost sídlí v hlavním městě Praze.

Krédem firmy je posilování pozice zákazníka na trhu.  Tomuto krédu jsou podřízeny 

veškeré činnosti  ve firmě.  Mezi  největší  přednosti  společnosti  patří  špičkový design 

výsledných  prezentací  doprovázený  kvalitním  technickým  a  odborným  zázemím. 

Významnou roli hrají také rozsáhlé zkušenosti z realizace mnoha IT a internetových 

projektů.  Společnost  mimo  vývoje  aplikací  pro  klienty  provozuje  také  řadu  svých 

vlastních  projektů  a  služeb,  které  jsou  využívány  desítkami  tisíc  internetových 

návštěvníků denně.

 4.1.1 Zákazníci firmy
Zákazníci  společnosti  ADATIO  SOLUTIONS  s.r.o.  působí  zejména  v  sektorech 

informačních  technologií,  mediálních  služeb,  obchodu,  výroby a  veřejné  správy.  Se 

zahraničními klienty spolupracuje společnost prostřednictvím zahraničních zastoupení 

agentury CZECHTRADE.

 4.1.2 Nabízené služby v oblasti IT

• Analýza a návrh informačních systémů  

• Řízení a dohled projektů   – zajišťování správné distribuce informací, motivace, 

převzetí zodpovědnosti za úspěšnost projektů

• Customer Relationship Management (CRM)  

• Business Inteligence (BI)   – poskytování konzultací s využitím nástrojů Microsoft 
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a Oracle, expertní konzultace v oboru DWH/BI zejména z pohledu kvality dat, 

marketingu, prodeje a péče o zákazníky

• Enterprise  Content  Management  (ECM)   –  systémy  pro  práci  s  firemními 

dokumenty všech typů

• Business Process Management (BPM)   – Systémy umožňující  efektivně řídit  a 

optimalizovat  procesy,  které  následně  pomáhají  identifikovat  citlivá  místa  a 

nedostatky  v  obchodním  procesu.  V  konečném  důsledku  pomáhají  snižovat 

náklady, omezují ztráty a zvyšují produktivitu práce.

• Intranet   – prostředí pro sdílení podnikových informací formou webové aplikace

• Web Solutions   – tvorba webových aplikací s využitím firemních programových 

knihoven a šablon, vše dle pravidel sémantického webu a moderních standardů

• E-marketing   – internetová reklama, e-marketingový plán

• SEO a SEM   – optimalizace internetových aplikací k získání nových návštěvníků

• CMS   –  systémy  pro  jednoduchou  správu  obsahu  rozsáhlejších  internetových 

prezentací bez znalosti problematiky

 4.2 Analýza stavu současného internetového obchodu

V současné době firma využívá svůj systém internetového obchodu, jehož životnost je 

již překonána a nesplňuje tak dnešní nároky kladené zákazníkem. Tento systém je nejen 

zastaralý, ale má spoustu dalších neduhů. Vznikal jakožto úzce specializovaná aplikace 

pro jednoho zákazníka a při jeho vývoji nebylo uvažováno o možnosti jeho využívání 

na dalších projektech. Situace se ovšem po dokončení systému změnila a obchod se 

začal aplikovat u dalších zákazníků i přes jeho nízkou flexibilitu. Přizpůsobit systém 

požadavkům nového zákazníka tak stojí firmu značné časové i finanční prostředky a 

pokud  zákazník  nepožaduje  jednoduchý  systém,  je  toto  přizpůsobování  absolutně 

neefektivní a časově poměrně náročné.

Na základě zkušeností je zřejmé, že není možné vytvořit univerzálně použitelný systém, 

který by kompletně splňoval nároky zákazníka, ale jádro internetových obchodů je vždy 

téměř  stejné.  Z  tohoto  stavu  je  třeba  vycházet  a  toto  jádro,  neboli  základní  systém 
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připravit  co  nejvhodněji,  aby  na  něm  mohlo  být  posléze  stavěno  bez  jakýchkoliv 

komplikací či budoucích omezení.

 4.2.1 SWOT analýza současného internetového obchodu

Silné stránky

• systém již existuje, i když v omezené funkčnosti, ale je připraven k použití

• zaměstnanci znají funkčnost a chování systému

Slabé stránky

• nevhodně navržená kategorizace – logická i datová vrstva

• velké množství chyb a nedokončených částí v celé aplikaci

• internetový obchod nevyužívá šablony a je tedy velmi pracné jej „obléknout“ do 

nového designu

• internetový  obchod  nesplňuje  ani  základní  předpoklady  optimalizace  pro 

vyhledávače

•  v systému není zajištěna funkčnost na různě konfigurovaném serveru

• k produktům v katalogu nelze přiřazovat volitelné množství atributů a parametrů

• administrační  rozhraní  internetového  obchodu  je  značně  nepřehledné  a  je 

propojeno s klientskou verzí internetového obchodu

• nemožnost  definování  slevových  akcí,  skupin  zákazníků  a  jim  přičleněných 

podmínek

Příležitosti

• zvyšování obratu a konkurenceschopnosti na základě připraveného řešení

• dodávka obchodu na míru, minimální odchylky od požadavků zákazníka

Hrozby

• příliš rychlá realizace bez vhodného rozvržení aplikace 

• snaha realizovat systém v co nejkratším období
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 4.3 Základní požadavky na funkčnost nového systému

Na základní verzi nového internetového obchodu jsou relativně nízké požadavky co se 

týká  funkcí.  Základní  verze  musí  být  hlavně  dostatečně  rychlá,  přehledná  a  snadno 

modifikovatelná, aby se dala implementovat za relativně nízkých nákladů a za krátký 

časový interval.

Základní požadavky na systém: 

• možnost provozovat internetový obchod pod PHP 4 i 5

• internetový  obchod  musí  být  založen  na  šablonách,  které  umožní  kompletní, 

rychlou a jednoduchou změnu designu celého systému

• základní verze internetového obchodu musí být rychlá a provozuschopná, musí 

obsahovat katalog produktů, košík, objednávky

• u každé kategorie musí být možnost vytvoření n-levelů podkategorií

• systém musí být jednoduše modifikovatelný – například přes moduly

• systém musí být optimalizovaný pro vyhledávače

• možnost vícejazyčného prostředí

• systém by měl  mít  přehledné  a  jednoduché  administrační  rozhraní,  klientské 

rozhraní není tak důležité - díky šablonám jej bude možno upravovat

 4.4 Analýza dostupného software na trhu

Na základě stanovených základních požadavků na internetový obchod byla provedena 

analýza volně dostupných řešení na internetu a bylo zjišťováno, zda by nebylo možné 

využít pro potřebu firmy právě některý z již existujících internetových obchodů. Bylo 

vyzkoušeno poměrně velké množství volně dostupných internetových obchodů, které 

jsou  k  nalezení  různě  po  internetu.  Bohužel  velké  množství  z  nich  trpí  stejnými 

problémy  jako  velká  většina  jiných  volně  dostupných  aplikací.  Jsou  to  například 

rozpracovanost, zaměření se na jediný problém, nízká optimalizace a další.

Analýza volně dostupných systémů probíhala tak, že daný systém byl nainstalován na 

webový server a byl porovnáván s našimi stanovenými základními požadavky. 
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Do užšího výběru postoupilo 5 internetových obchodů. Níže uvedený software, který 

tedy  splňoval  po  první  části  analýzy  alespoň  částečně  stanovené  požadavky,  tak 

podstoupil ještě kontrolu datové a logické vrstvy systému, kde jsme zkoumali možnosti 

rozšiřování či různých modifikací.

Jednalo se o tyto systémy:

• Joomla + VirtueMart

• ZenCart 

• OScommerce 

• Quick.Cart 2.0

• Shop-Script

Poslední analýza,  která byla provedena taktéž již jen na výše vypsaných systémech, 

spočívala v testování  zatížení  serveru při  simulování určitého množství návštěvníků. 

Nejhůře z daných systémů dopadl ZenCart, o kterém je všeobecně známo, že se jedná o 

silně neoptimalizovaný systém. Ovšem jeho nabídka funkcí a pluginů je široká, proto 

byl  zařazen do této  části  analýzy.  Po funkční  i  výkonové stránce se nejlépe umístil 

internetový  obchod  Quick.Cart.  Nicméně  ani  tento  obchod  plně  nevyhovuje  našim 

požadavkům.

 4.5 Výsledky analýzy 

Na základě výsledků provedené analýzy,  ale  i  na základě názorů vedení  firmy byla 

zvolena poslední možnost, kterou bylo vytvoření vlastního systému.

Z  časového  i  finančního  hlediska  se  jedná  o  nejnáročnější  variantu,  nicméně  tato 

varianta by měla přinést firmě největší užitek. Výhody plynoucí z této varianty:

• vlastní produkt – firma nenabízí cizí řešení, což zvyšuje image a prestiž firmy

• navržení  a  naprogramování  dle  vlastních  představ,  internetový  obchod  bude 

obsahovat přesně ty vlastnosti, které firma, nebo zákazník požaduje

• firma bude mít  od začátku  dokonalý  přehled  o jednotlivých funkcích  nového 

systému a jeho modulech

- 26 -



Při  analýze  se  bralo  na  vědomí  i  obrovské  množství  konkurenčních  firem a  jejich 

internetových obchodů. 

Vzhledem  ke  stále  rostoucímu  trendu  internetového  obchodování,  nárůstu  nových 

zákazníků a rychlosti s jakou se trh v této oblasti pohybuje, nemáme velké obavy z 

neúspěšnosti nebo nenávratnosti investovaných prostředků.

Právě  vzhledem  k  obrovskému  trhu  bude  mít  i  nově  tvořený  systém  a  do  něj 

investované  prostředky  velmi  vysoké  předpoklady  pro  jeho  úspěšnost  a  navrácení 

investovaných prostředků spolu s očekávaným ziskem. 
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 5 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení

Obsah této kapitoly je věnován návrhu jednotlivých částí a modulů nově budovaného 

internetového  obchodu.  Postupně  budeme  rozebírat  jednotlivé  části  systému  a  jeho 

moduly, definujeme jejich funkčnost, upřesníme důvody, proč se při navrhování určité 

části nebo modulu postupuje daným způsobem. Při návrhu jednotlivých částí je kladen 

důraz  na  jednoduchost,  přehlednost,  výkonnost  ale  i  na  možnost  optimalizace 

internetového obchodu pro vyhledávače a to v podobě zahrnutí odpovídajících prvků či 

možností.

Cílem je  navrhnout  základní  verzi  univerzálně  použitelného  internetového  obchodu, 

kterou  bude  možno  aplikovat  na  různé  klienty  prodávající  různé  druhy  výrobků  a 

služeb.  Náročnějším  klientům,  kteří  budou  mít  větší  požadavky,  než  bude  schopna 

základní verze zvládnout, budou doprogramovávány nové moduly. 

Celý systém musí být optimalizován jak z hlediska výkonnosti (rychlost odezvy), tak z 

hlediska přívětivosti pro uživatele, a v neposlední řadě musí být postaven tak, aby jej 

indexovaly vyhledávače v co nejvyšší možné míře.

Různé požadavky jsou kladeny na klientskou i administrační část,  nicméně obě tyto 

verze spolu musí vzájemně spolupracovat. V naprosté většině případů bude platit, že 

administrační část internetového obchodu bude poskytovat podklady veřejné části.

Druhá  část  této  kapitoly  shrnuje  přínosy,  které  nový systém přinese,  je  analyzován 

pomocí  SWOT  analýzy  a  je  sestaven  předpokládaný  rozpočet  základní  verze 

internetového obchodu od počáteční analýzy až po závěrečné testování. 

 5.1 Návrh veřejné části

Na základě zkušeností, vlastních úvah a realizace několika internetových obchodů jsme 

stanovili požadavky na nový systém. Vznikne tak základní verze s funkcemi, které nyní 

navrhuji. Klientům, kterým základní verze nebude vyhovovat, dojde k úpravám tak, aby 

funkčnost  splnila  jejich  požadavky.  Obecné  požadavky  jsou  stanoveny  tak,  aby 

vyhovovaly pokud možno co největší skupině klientů.

Následující  Use Case model zobrazuje dynamickou a funkční strukturu veřejné části 
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základní verze internetového obchodu. Ukazuje nám budoucí fungování systému, aniž 

by odhaloval jeho vnitřní strukturu.
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Obrázek 2: Use Case diagram veřejné části internetového obchodu



 5.1.1 Katalog položek

Katalog  položek  je  základním  stavebním  kamenem  celého  internetového  obchodu. 

Dovoluje  nám definovat  jednotlivé  kategorie,  jejich  podkategorie  a  do  nich  posléze 

zařazovat  nabízené  produkty či  služby.  Katalog  je  vytvářen  stromovou strukturou a 

teoreticky by měl umožnit založit n-levelů podkategorií. V praxi se díky přehlednosti a 

jednoduchosti používá členění maximálně do čtvrté úrovně zanoření.

Katalog položek si bude definovat vždy klient dle jeho struktury nabízeného sortimentu 

produktů a služeb (položek). Katalog mu musí umožnit zařadit každou položku do více 

než jedné kategorie, protože některé položky mohou souviset s více kategoriemi. 

Po kliknutí na některou z kategorií se vypíše seznam položek, které jsou k ní přiřazeny 

nebo jsou přiřazeny do některé  z  podkategorií  dané kategorie.  Na tento výpis  bude 

možno aplikovat filtry, řadit ho dle různých parametrů a v případě většího množství 

položek dojde k jeho rozdělení na několik stránek, mezi kterými bude možno přecházet. 

Jednotlivé položky budou obsahovat základní informace jako je cena, název, obrázek, 

základní popis, formulář pro přidání položky do košíku apod. Tyto informace již budou 

závislé  čistě  na  klientovi  a  jeho  potřebách.  Po  kliknutí  na položku dojde k  načtení 

detailní karty položky.

Posledním  požadavkem  na  katalog  produktů  je  možnost  přidělovat  jednotlivým 

kategoriím a podkategoriím obrázky tak, aby mohly být kategorie vypisovány i pomocí 

obrázků. Tato možnost může být využita například u designově laděných internetových 

obchodech.
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 5.1.2 Detailní karta položky

Jedná se o detailní výpis nabízených položek, který bude jedinečný pro každou položku. 

Každá  položka  by  měla  obsahovat  co  nejvíce  informací  v  přehledné  formě,  aby 

zákazník získal pokud možno co nejpřesnější informace o nakupované položce. 

Mezi základní dostupné informace zobrazované zákazníkům patří: 

• cena, různé poplatky související s cenou (autorský, recyklační apod.)

• atributy a parametry (barva, velikost, hmotnost atd...)

• základní a detailní popis

• informace o tom, zda je zboží skladem, případně jeho dostupnost 

• další fotografie, nebo nahrané soubory související s položkou

• možnost vložit položku do košíku

Položka  půjde  vložit  do košíku  již  při  procházení  katalogu.  Pouze  u položek,  které 

budou obsahovat  volitelné  atributy nebo parametry dojde  při  požadavku na  vložení 

položky  do  košíku  k  přesměrování  na  detailní  kartu  položky,  kde  po  zvolení 

požadovaných atributů nebo parametrů bude umožněno vložit položku do košíku. Ani v 

jednom z případů vložení položky do košíku nedojde ke směrování do košíku. Přidání 

do košíku bude probíhat  „na pozadí“.

 5.1.3 Virtuální košík objednávka

Poté, co si zákazník vybere požadovanou položku, kliknutím ji vloží do košíku. Košík 

mu musí  přehledně vypsat  všechny položky,  které  byly umístěny do košíku spolu s 

jejich množstvím, informací o dostupnosti, odkazem na detail dané položky a možností 

položku odstranit z košíku, nebo upravit její množství. Na základě položek obsažených 

v košíku bude poté možno vystavit objednávku.

 5.1.4 Objednávka

Objednávka  bude  moci  být  vytvořena  registrovaným  a  současně  přihlášeným 

zákazníkem. Tento postup je dnes  standardní  a  umožní  tak jednotlivým zákazníkům 

sledovat  průběh vyřizování  objednávky,  případně  stornovat  objednávku,  pokud ještě 

nebyla odeslána. Přechod mezi jednotlivými stavy objednávek se bude zaznamenávat.
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V  průběhu  analýzy  a  stanovování  základních  předpokladů  nového  internetového 

obchodu se uvažovalo i o možnosti, kdy u velmi jednoduchých internetových obchodů 

by byla možnost nakupovat bez registrace. Tato možnost byla nakonec z následujících 

důvodů zavržena:

• zákazník pokud chce nakoupit a nevyzvedne si položky osobně, musí stejně uvést 

dodací adresu a e-mail pro doručení produktu a potvrzení objednávky

• bez vytvoření účtu nebude mít zákazník přehled o svých objednávkách

• provozovatel internetového obchodu získá větší přehled o zákaznících, může jim 

pak na základě jejich aktivity přidělovat slevy, nabízet bonusy apod.

Při vytváření objednávky bude mít zákazník ještě možnost zvolit si způsob dopravy a 

způsob platby. Tyto možnosti spolu s jejich cenou budou definovány přes administrační 

rozhraní internetového obchodu. 

Objednávky budou v systému nabývat těchto stavů:

 5.1.5 Uživatel, uživatelské skupiny

Uživatelský účet a uživatelské skupiny budou hrát v systému velmi významnou roli. 

Výchozím  uživatelem  je  neregistrovaný  návštěvník.  Tento  uživatel  nemá  žádný 
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uživatelský  účet,  nicméně  může  se  pohybovat  po  celém  katalogu  i  jednotlivých 

položkách a vkládat je do košíku. Zde jeho oprávnění končí. Pokud bude chtít provést 

objednávku, bude se muset přihlásit, popř. zaregistrovat a přihlásit.

Po registraci bude jeho účet zařazen do výchozí uživatelské skupiny, odkud může být 

provozovatelem internetového obchodu zařazen do jakékoliv nově vytvořené nebo již 

existující uživatelské skupiny. 

Primárním účelem uživatelských skupin bude možnost členit si zákazníky dle potřeb do 

skupin a těmto skupinám pak tvořit vlastní ceny, akční nabídky a podobně.

 5.1.6 Akční nabídky, novinky

Akční nabídky, novinky bude třeba při výpisu rozlišovat od klasických položek. O toto 

rozlišování se bude starat šablonovací systém. Akční nabídka se bude spolu s novinkami 

zobrazovat na úvodní stránce internetového obchodu, pokud nebude klient požadovat 

jinak. Zobrazované novinky a akční nabídka bude definována v administrační části.

 5.1.7 Vyhledávání

Vyhledávání  položek  a  informací  o  položkách  patří  mezi  důležité  prvky  každého 

kvalitního  internetového  obchodu.  Z  různých  internetových  výzkumů  vyplývá,  jak 

důležité  je  návštěvníkovi  správně  podstrčit  informace.  Pokud  návštěvník  nenalezne 

během krátké chvíle požadované informace, často odejde ke konkurenci. To stejné platí 

i z hlediska přehlednosti a jednoduchosti internetového obchodu.

Vyhledávání musí návštěvníkovi umožnit snadné vyhledávání položek podle několika 

kritérií.  Internetový obchod bude vždy obsahovat  rychlé  vyhledávání  podle  jednoho 

parametru, a pak rozšířené vyhledávání podle všech definovaných parametrů v e-shopu.

 5.1.8 SEO optimalizace

Internetový  obchod  musí  poskytnou  dostatečné  množství  kvalitních  informací  nejen 

návštěvníkovi,  zákazníkovi,  ale  i  vyhledávači.  Tyto  informace  budou ve  velké  míře 

závislé na kvalitně postavené šablony a na množství zadaných údajů do systému přes 

administrační rozhraní. Každá položka by měla mít definovány například klíčová slova, 

související slova, související položky (produkty), základní informace a další.
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 5.2 Návrh administrační části

Administrační verze bude mnohem složitější co se funkčnosti a závislostí týká. Musí 

poskytnout  kvalitní  podklady klientské části,  která  z  ní  bude  čerpat.  Z dosavadních 

zkušeností  víme,  že  velká  většina  klientů  má  povětšinou  velmi  podobné  funkční 

požadavky na internetový obchod.  Administrační  část  bude obsahovat  mnohem více 

funkcí,  které u některých klientů veřejná část  vůbec nevyužije.  Veřejná část  se poté 

optimalizuje  tak,  aby  se  načítala  jen  opravdu  potřebná  data,  čímž  zajistíme  nižší 

hardwarovou náročnost a širokou datovou propustnost.

 5.2.1 Katalog položek

Stejně jako u veřejné části tvoří katalog položek základní stavební kámen administrační 

části internetového obchodu.

V  katalogu  položek  bude  možno  přidávat,  editovat,  mazat  a  přesouvat  jednotlivé 

kategorie. Pro každou kategorii se bude zadávat název kategorie, název odkazu (slouží 
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pro  hezké  URL),  krátký  popis  dané  kategorie  a  bude  existovat  možnost,  zda  bude 

kategorie v internetovém obchodu zobrazena nebo skryta. Ke každé kategorii bude dále 

možnost přiřazení fotografie, pro případ grafického výstupu celého katalogu.

Vytvořené kategorie  budou následně  tvořit  přehledný strom,  ve kterém bude možno 

měnit pořadí jednotlivých kategorií, jejich editace nebo odstranění.

 5.2.2 Jednotlivé položky v katalogu

Do každé  kategorie  bude  moci  být  vloženo  n  položek  (produktů)  s  tím,  že  každá 

položka může být zařazena do více kategorií. Tato možnost bude volitelná v globálním 

nastavení internetového obchodu, protože ne každý klient tuto funkci vyžaduje.

Na  základě  analýzy  a  doposud  instalovaných  internetových  obchodů  bude  v 

administraci možno k položkám zadávat tyto parametry:

• možnost zařazení položky do katalogu – do odpovídajících kategorií

• originální kód, vlastní kód a EAN kód

• název produktu a název odkazu na produkt (pro hezké URL)

• interní cena, běžná cena, standardní cena, sazba DPH

• recyklační poplatek, autorský poplatek

• prodejní množství, počet kusů skladem

• dodavatel a výrobce položky (využitelné například při vyhledávání)

• záruční a dodací lhůty

• krátký popis a dlouhý podrobný popis

• jednotlivé fotografie, soubory související s danou položkou

• status položky v e-shopu, možnost skrytí položky

• libovolné množství dalších atributů

• možnost definovat související skupiny položek

Dodavatel, výrobce, statusy, záruční a dodací lhůty se budou definovat předem v jiných 

částech systému, při vkládání položky se pak již bude jen vybírat z předdefinovaných. 
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Ne každý klient  bude požadovat  definování  tak širokého množství  parametrů,  proto 

bude možno tyto parametry přes administraci znepřístupnit. Toto řešení se bude hodit 

převážně u jednodušších a menších internetových obchodů.

Stejně  jako  veřejná  část  bude  i  administrační  část  obsahovat  základní  i  rozšířené 

vyhledávání a třídění jednotlivých položek pro snazší správu.

 5.2.3 Volitelné atributy k položkám

Atributem  si  můžeme  představit  například  barvu,  velikost,  materiál  a  další.  Název 

atributu tedy bude rodič, kterému může být přiděleno volitelně potomků. Při definování 

rodiče se bude kromě názvu volit i možnost výstupu a to buď jako select (zákazník si 

bude muset zvolit jeden z potomků atributu – např. u barvy to může být červená), nebo 

text - při této volbě se atributy vypíší vedle sebe. 

 5.2.4 Uživatelské skupiny zákazníkům

V  systému  bude  možno  definovat  volitelné  množství  uživatelských  skupin.  Tyto 

skupiny bude možno pojmenovat podle potřeby tak, aby co nejpřesněji definovaly účel. 

Následně se do těchto skupin budou moci zařadit jednotliví zákazníci. Nově registrovaní 

zákazníci budou automaticky přiřazeni do výchozí uživatelské skupiny. Podstatné je to, 

že každá skupina může mít definovány vlastní slevy, ceny, nebo akce. Na základě těchto 

skupin  pak  můžeme  například  zákazníkům s  nejvyšší  útratou  nabídnou  nižší  ceny, 

procentní  slevy  za  věrnost  apod.  Jednotlivých  skupinám můžeme  zasílat  i  různé  e-

mailové zprávy s informačním materiálem, akčním zbožím a jiné.

 5.2.5 Skupiny akcí

Skupiny  akcí  budou  fungovat  na  podobném  principu  jako  uživatelské  skupiny 

zákazníků. V systému bude moci být vytvořen libovolný počet akcí, které mohou být i 

časově  omezené.  Do  každé  akce  může  být  zařazeno  libovolné  množství  položek  a 

jakákoliv  akce  může  být  přiřazena  kterékoliv  z  vytvořených  uživatelských  skupin 

zákazníků. 

 5.2.6 Správa objednávek

V této části se budou spravovat veškeré objednávky od zákazníků, které se v systému 
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vyskytují. Objednávky bude možno třídit, vyhledávat v nich, prohlížet je a editovat pro 

případ, že zákazník bude požadovat před vyřízením objednávky provést nějakou změnu.

Důležité je, aby systém dokázal vhodným způsobem provozovatele upozornit na nově 

vytvořené objednávky. Objednávky budou v systému nabývat několika stavů. 

Jednotlivé stavy objednávek: 

• nová objednávka

• objednávka se zpracovává

• stornovaná zákazníkem

• stornovaná obchodníkem

• vyřízená objednávka 

Jednotlivé  stavy  budou  zobrazovány  jak  zákazníkovi  tak  provozovateli.  Zákazník  i 

provozovatel na základě nich získá přesný přehled o stavu objednávky. Objednávku si 

bude moci zákazník i provozovatel vytisknout.

 5.2.7 Administrátorské skupiny účtů

Systém bude fungovat na bázi modulů, kde každý modul obsahuje akce (operace), které 

v  něm  lze  provádět.  Právě  na  základě  modulů  a  jeho  akcí  budou  fungovat 

administrátorské  účty.  V  systému  si  vytvoříme  skupinu  účtů,  do  které  přidělíme 

uživatele. Pro každou skupinu účtů pak povolíme požadované moduly a akce. Tímto 

způsobem dokážeme vytvořit např. uživatelskou skupinu obsluhující objednávky nebo 

skupinu obsluhující katalog položek apod.

 5.3 Návrh datového skladu

Z  našich  vstupních  požadavků  vyplývá,  že  pro  datový  sklad  bude  použita  relační 

databáze  MySQL.  Tento  typ  databází  se  dnes  používá  u  velké  většiny  současných 

projektů a to jak u internetových tak intranetových aplikací. 

Následující schéma představuje strukturu databáze nově navrhovaného obchodu.
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Všechny tabulky datového skladu budou využívat prefix, který bude volitelný při každé 

instalaci  internetového  obchodu.  Tabulka  produkty s  prefixem  pak  může  vypadat 

například takto  es_produkty. Takovéto řešení má hned několik výhod. Pomocí prefixu 
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lze  vyloučit  kolizi  jmen  databázových  entit,  různé  prefixy  lze  volit  i  na  základě 

odlišných jazykových mutací apod.

Z analýzy systému a specifikací požadavků na systém vyplývá, že každá položka může 

být v katalogu zařazena do jedné nebo více kategorií. Je tedy jasné, že se jedná o relaci 

M:N. Z důvodů realizace této relace je navržena tabulka  produkty_kategorie. Stejný 

postup byl proveden i u atributů produktů v podobě tabulky produkty_atributy a u akcí v 

podobě tabulky produkty_akce.

Hojně využívaná bude i tabulka obrazky, do které se budou ukládat veškeré fotografie 

související s kategoriemi nebo položkami. Do databáze se nebude ukládat přímo jejich 

binární obraz, ale pouze relativní cesta k umístění na disku serveru. Jak již bylo uvedeno 

výše,  každá položka může mít  v systému uloženo n fotografií.  Pro odlišení výchozí 

fotografie  každé  položky,  která  bude  využívána  již  při  výpisu  katalogu  existuje  v 

tabulce obrazky atribut typ. Stejnou funkci zastává atribut typ i u tabulky soubory. 

Tabulka  objednavky je v relaci 1:N s tabulkou  zakaznici a zároveň je v relaci M:N s 

tabulkou produkty. Tento vztah je v realizován tabulkou produkty_objednavky, do které 

jsou mimo jiné přidány atributy cena, recyklační a autorský poplatek a sazba DPH, aby 

byly tyto údaje zachovány z okamžiku potvrzení objednávky.

Spolu se vznikem nových modulů se bude rozrůstat i datový sklad. Ten je nyní navržen 

tak, aby v budoucnu umožnil snadné rozšíření.

V příloze  je  kompletní  návrh  datové  struktury pro  celý  internetový obchod spolu  s 

integritním omezením.

 5.4 Návrh vlastního jádra systému

Aplikace  internetového  obchodu  se  dělí  na  dvě  části  –  dvě  rozhraní.  Tou  první  je 

veřejná,  která  je  přístupná  návštěvníkům.  Veřejnou  část  si  můžeme  představit  jako 

klasicky známý internetový obchod. Druhá část aplikace je neveřejná – administrační. 

Administrační část je mnohem složitější co se funkčnosti týká, nemá ovšem tak vysoké 

nároky  na  výkonovou  optimalizaci.  V  administračním  rozhraní  se  nikdy  nebude 

pohybovat  velké  množství  současně  pracujících  uživatelů.  Aplikovat  postupy 

umožňující optimalizovat administrační rozhraní pro vyhledávače nemá  žádný význam.
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Každá  z  výše  zmíněných  dvou částí  bude  mít  tedy vlastní  moduly,  které  vzájemně 

spolupracují. Tyto moduly budou spolupracovat s jádrem systému, které bude pro obě 

části  stejné.  Jádro  systému  bude  složeno  z  vhodného  šablonovacího  systému, 

konfiguračního systému, databázového systému a systému pro správu modulů.

 5.4.1 Šablonovací systém Xtemplate

Na  základě  dobrých  zkušeností  a  výkonnostních  předpokladů  byl  jako  šablonovací 

systém zvolen systém Xtemplate.  Jedná se o naprogramovanou třídu dostupnou pod 

licencí LGPL/BSD. Výhodou této třídy je její funkčnost v PHP 4 , ale i ve verzi PHP 5. 

Šablonovací  systém  dokonale  oddělí  logiku  od  HTML výstupu,  čímž  splňuje  naše 

předpoklady pro snadnou změnu celého layoutu internetového obchodu. 

Tento systém bude použit jak pro veřejnou tak i pro administrační část internetového 

obchodu. Vzhledem k tomu, že hostingové společnosti stále velmi hojně využívají na 

svých serverech PHP v nižších verzích, bylo rozhodnuto, že se administrační rozhraní 

musí být kompatibilní s PHP 4 a výše. Pro veřejné rozhraní pak bude využíváno obou 

verzí,  které budou voleny na základě software dostupného u hostingové společnosti. 

Verze na bázi PHP 5 bude lépe využívat potenciál OOP, které je plnohodnotně dostupné 

v PHP až od verze 5 a novější.

Šablonovací systém XTemplate je připraven i na cachování stránek. Libovolně tak může 

být cachována jakákoliv část stránek internetového obchodu. Cachování nám zajistí, že 

šablony  budou  překompilovány  vždy  jen  poprvé  a  při  dalším  načtení  se  se  bude 

pracovat  již  se  zkompilovanou šablonou,  dokud nedojde k  nějaké  změně v obsahu. 

Jedná se o standardně využívané postupy zvyšující výkon celé aplikace. 

 5.4.2 Konfigurační systém

Každý  modul,  případně  funkce  v  internetovém obchodu  bude  fungovat  na  základě 

konfiguračních direktiv. Konfigurační direktivou si můžeme představit například šířku 

zmenšeniny  (thumbnailu)  fotografie,  adresář  pro  ukládání  fotografií,  počet  položek 

zobrazených na úvodní stránce a další. Konfigurační direktivy budou uloženy v databázi 

a každý modul si dle potřeby načte potřebná nastavení. Konfigurační direktivy budou 

načítány jako konstanty a budou mít následující strukturu. Název každé  direktivy bude 
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složen z prefixu rozhraní, z názvu modulu, jedinečného a vhodně zvoleného názvu, aby 

bylo jasné, kde se daná direktiva používá a jaký má v systému význam.

 5.4.3 Databázový systém

O komunikaci s databází se bude starat samostatná třída, kterou bude možno v případě 

jiného  typu  databáze  změnit.  Systém  tak  nebude  závislý  pouze  na  jednom  typu 

databázového systému.

 5.4.4 Správa jednotlivých modulů systému

Systém  pro  správu  modulů  bude  fungovat  na  principu  nahraj,  nastav  a  funguj. 

Jednotlivé  moduly se  budou dohrávat  do  systému,  kde  se  následně  povolí  možnost 

používání  daného  modulu  a  přidělí  se  požadovaná  oprávnění  uživatelům.  Jakýkoliv 

modul bude moci být kdykoliv odstraněn nebo přidán přesně dle potřeby klienta.

S  postupem času a  s  požadavky klientů  se  budou navrhovat  a  implementovat  nové 

moduly. Je jasné, že ne všechny moduly budou fungovat bez zásahu do celého systému. 

Z  tohoto  důvodů  bude  muset  být  zavedeno  správné  číslování  verzí  internetového 

obchodu spolu s vhodnou dokumentací k jednotlivým modulům.

 5.5 Návrh grafického rozhraní

Grafické rozhraní aplikace se dělí taktéž na dvě odlišné verze. Samostatnou verzi tvoří 

administrační i veřejná část internetového obchodu.

 5.5.1 Administrační rozhraní

Administrační  rozhraní  internetového  obchodu  je  navrhováno  jako  neměnné.  Bude 

existovat možnost ho jakkoliv přeskládat, jelikož bude generováno také pomocí šablon, 

ale této možnosti by se využilo až v případě nevyhovujícího nynějšího návrhu. Chtěli 

bychom zajistit pokud možno stále stejné rozhraní i po přidávání nových modulů nebo 

při přechodu na novější verzi, aby zůstala zachována původní koncepce a přehlednost 

celého rozhraní.

Administrační rozhraní se bude skládat ze tří  hlavních prvků. Prvním prvkem, který 

bude neměnný a bude viditelný na každé obrazovce, je informační panel. Informační 

panel bude čistě informačního charakteru s možností ovládání uživatelského účtu. Tento 
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panel bude zobrazen vždy v záhlaví každé stránky.

Druhým prvkem bude levý blok, který bude obsahovat všechny v systému dostupné 

moduly.  Moduly  budou  řazeny  podle  četnosti  používání  pod  sebou  jako  podbloky. 

Každý modul (podblok) bude mít své akce, které budou právě v tomto levém bloku 

viditelné jako tlačítka.

Největší plochu bude zabírat panel aktuálně načteného modulu. Na této ploše se budou 

uskutečňovat veškeré administrační kroky. Tento panel bude taktéž obsahovat tlačítka 

reprezentující jednotlivé akce související s daným modulem.

Grafický  návrh  administračního  rozhraní  bude  vytvořen  tak,  že  se  automaticky 

přizpůsobí rozlišení monitoru. Minimální rozlišení bylo stanoveno na 1024x768 pixelů.

Detailnější návrh grafického rozhraní administrační části je k nalezení v přílohách.

 5.5.2 Veřejné rozhraní

O veřejném rozhraní není třeba se rozepisovat, jelikož bude čistě závislé na požadavcích 

klienta,  a  na  zvolené  grafické  šabloně,  kterých  se  v  základní  ceně  vyhotovuje  pro 

každého klienta několik verzí. Tato část již ovšem nezapadá do obsahu této bakalářské 

práce.
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 5.6 SWOT analýza nového internetového obchodu
Silné stránky 

• nový systém podporuje šablony - rychlá přizpůsobivost novému designu 

• systém umí velkou většinu požadovaných funkcí

• možnost přiřadit položce libovolný počet atributů, fotografií a souborů

• vysoká přehlednost a jednoduchost administračního rozhraní, v systému budou 

vždy jen klientem využívané moduly

• možnost definování slevových akcí, řazení zákazníků ke slevovým akcím

• nový systém usnadní a zefektivní optimalizaci pro vyhledávače

• dodávka obchodu na míru, minimální odchylky od požadavků zákazníka

• systém funguje na starších i nových verzích PHP

• kvalitně navržená základní verze na níž lze posléze dále stavět

Slabé stránky

• prozatím neexistující odezva od klientů ani od zákazníků

• nutnost investovat finanční prostředky na vývoj

Příležitosti

• možnost aplikovat řešení pro širší oblast trhu 

• vyšší konkurenceschopnost nového řešení

• realizace více projektů v kratších časových intervalech

• vyšší zájem klientů o nový systém při kvalitní prezentaci

Hrozby

• snaha o příliš rychlou realizaci bez řádných kontrolních mechanizmů 

 5.7 Předpokládaný rozpočet nového internetového obchodu

Návrh a implementace nového internetového obchodu má samozřejmě i stinnou stránku 

věci a tou jsou náklady na jeho vznik. Do celkových nákladů vstupují nejen variabilní 

náklady, kde jsem uvažoval průměrnou hodinovou sazbu 350Kč/hod, ale i fixní náklady 
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v podobě energie, nájmu, telekomunikačních nákladů, odpisů, části ceny používaného 

software a další. 

Následující tabulka ukazuje jednotlivé úkoly spolu s předpokládaným časem provádění 

a fixní a variabilní náklady vztahující se k jednotlivým úkolům.

Prováděný úkol
Čas

[hod]

Fixní 

Náklady [Kč]

Variabilní 

náklady [Kč]

Stanovení počátečních předpokladů 15 100,- 5 250,-
Základní analýza systému, srovnání systémů 30 350,- 10 500,-
Návrh nového systému

• návrh funkcí jednotlivých modulů

• návrh datového skladu

35

25

400,-

300,-

12 250,-

8 750,-
Implementace nového systému

• vytvoření tabulek, integritních omezení

• vytvoření logické vrstvy systému

• zabezpečení systému

• návrh GUI 

• user-friendly úpravy

• vytvoření instalační sady

10

300

60

50

15

10

130,-

4 200,-

500,-

700,-

200,-

120,-

3 500,-

105 000,-

21 000,-

17 500,-

5 250,-

3 500,-
Testování 50 500,- 17 500,-

Celkové součty 600 7 500,- 210 000,-

Tabulka 1: Předpokládaný rozpočet základní verze internetového obchodu

Celková cena návrhu a implementace internetového obchodu je přibližně 217 500,- Kč. 

Časová realizace vychází na 600 hodin, což je při uvažování 8 hodinové pracovní doby 

přibližně  75  pracovních  dní.  Musíme  ovšem  vzít  v  potaz,  že  na  projektu  nebude 

pracovat pouze jeden člověk, a také to, že některé práce budou probíhat současně čímž 

se doba realizace zkrátí.

Investice vložená do vybudování nového internetového obchodu by se reálně mohla 

vrátit v průběhu prvního půl roku, když budeme uvažovat implementaci 2 internetových 

obchodů měsíčně.
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 5.8 Budoucnost internetového obchodu

Jak  při  implementaci,  tak  při  finálním  využívání  každého  informačního  systému 

přichází  nové myšlenky či  nápady,  jak  systém rozšířit  nebo obohatit.  Tyto  postřehy 

budou spolu s novými požadavky od zákazníků postupně analyzovány a v případě, že 

budou shledány jako potřebné či efektivní, budou do systému implementovány.

Do  systému  plánujeme  včlenit  také  moduly  poskytující  důležité  marketingové  a 

statistické  informace,  na  základě  nichž  bude  moci  provozovatel  lépe  přizpůsobovat 

nabídku zákazníkům nebo jednotlivým skupinám zákazníků. Bude se jednat o přehledy 

zákazníků,  přehledy  prodávaných  produktů  a  s  nimi  souvisejících  produktů,  až  po 

přehledy tržeb od jednotlivých zákazníků.

Dalším modulem, který je již plánován, je import a export všech produktů ať již pomocí 

XML,  CSV  a  jiných  formátů,  nebo  napojení  internetového  obchodu  na  skladové 

aplikace.
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 6 Závěr

Cílem  této  bakalářské  práce  bylo  navrhnout  a  optimalizovat  internetový  obchod  a 

připravit  tak podklady pro samotnou implementaci.  Při vzniku nového systému patří 

návrh  a  optimalizace  spolu  s  analýzou  mezi  nejdůležitějších  procesy,  při  kterých 

dochází k přesným specifikacím toho, co od nové aplikace bude očekáváno. Po nutné 

teoretické přípravě se přistoupilo ke specifikace požadavků na nový systém, v průběhu 

nichž jsme si ujasňovali požadované vlastnosti a funkce nového systému. Po této fázi 

následoval krok, kdy jsme se snažili analyzovat zdarma dostupná řešení na internetu, na 

kterých  bychom mohli  novou  aplikaci  postavit.  Druhou  cestou,  která  byla  nakonec 

zvolena, byl návrh vlastního systému od počátku. Právě samotnému návrhu je věnována 

převážná část bakalářské práce.

Postupně byly definovány požadavky na každou část či modul systému a to jak pro 

veřejné,  tak  administrační  rozhraní.  Ohled  byl  brán  především  na  jednoduchost  a 

efektivnost celého systému s možností snadného rozšiřování v budoucnosti, neboť nový 

systém  musí  být  široce  modifikovatelným.  Neméně  důležitým  krokem  byl  návrh 

datového  skladu,  při  jehož  návrhu jsme  se  snažili,  aby nám usnadnil  implementaci 

některých logických částí systému a při generování finálního výstupu poskytl potřebné 

informace  nejen  návštěvníkům  a  zákazníkům,  ale  i  robotům  ke  zvýšení  pozic  ve 

vyhledávačích. Byl proveden návrh grafického rozhraní administrační části a pokusili 

jsme se stanovit předpokládaný rozpočet nového systému.

Bakalářská  práce  obohatila  mé  dosavadní  znalosti  a  zkušenosti  v  této  oblasti.  Při 

zpracovávání této práce jsem zúročil některé znalosti získané dosavadním studiem. V 

průběhu  realizace  bakalářské  práce  se  vyskytly  i  problémy,  kterým se  díky  novým 

zkušenostem  budu  moci  v  budoucnu  vyhnout,  případně  je  eliminovat  dříve  než 

nastanou. 

Na  začátku  stanovené  požadavky  byly  úspěšně  splněny  a  navrhovaná  aplikace  je 

připravena k samotné implementaci.
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