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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem na vytvoření a realizaci motoristického 

inzertního serveru, pro co nejširší spektrum uživatelů za pomoci PHP, MySQL, 

JavaScriptu, XML a CSS. Práce se zabývá i optimalizací a bezpečností webového 

serveru. 
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Abstract 

The concern of this bachelor’s thesis is concept for creation and realization motorcar 

publicity server, for broadest strata of users by the aid PHP, MySQL, JavaScriptu, XML 

and CSS. Another part of project is description of the optimization and security of web 

server. 
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1. Úvod 

Internet je v České republice již velmi známým pojmem neustále zažívajícím rozmach 

především díky jeho snadné dostupnosti a možnosti nalézt okamžitě téměř cokoliv. 

Denně vznikají spousty nových webových služeb a produktů. Přesto lze stále nalézat 

spousta prázdných míst v této nabídce. Jedním z nich je služba nabízející na jednom 

místě jak soukromou, tak firemní inzerci ojetých vozidel zdarma. Právě návrhem 

a realizací inzertního serveru nabízejícího výše zmíněné služby se budu zabývat v této 

práci. 

Důležitá je nejen samotná realizace, ale i důkladná příprava založená na rozličných 

analýzách, konzultacích se zadavatelem, návrzích a připomínkách z ostatních stran. 

Popsán tak bude výběr použitých prostředků, webhostingu, domény, možných 

a použitých programovacích jazyků, databázových systémů a ostatních webových 

technologií. Projekt bude zkoumán z hlediska zabezpečení, SEO optimalizace 

a potřebné reklamní kampaně. 
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2. Vymezení problému a cíle práce 

Práce bude sloužit k vytvoření a optimalizaci inzertního serveru. Autor je hlavním 

a jediným správcem daného webového serveru, vyzná se v požadovaných technologiích 

potřebných pro vytvoření takového projektu. Zná tudíž dosavadní pokusy o řešení 

daného problému. Základní otázkou bylo, zdali je možné vytvořit inzertní server 

v prostředí, kde už existuje poměrně velká konkurence. Toho bude dosaženo pomocí 

srovnání konkurenčních produktů, SWOT analýzy, Porterova modelu konkurenčních sil 

a PESTE analýzy. 

Výsledky těchto analýz budou konfrontovány se zadavatelem a na základě těchto analýz 

a připomínek ze strany zadavatele budou vypracovány řešení, z nichž jedno bude 

po dohodě následovně vybráno a podrobně vypracováno. 

Zkoumán tedy bude nejen samotný projekt, ale samozřejmě i konkurence a možnosti 

zviditelnění. V této diplomové práci jsou návrhy řešení tohoto problému po stránce 

marketingové, realizační (programátorské) i časové. 

Po vytvoření základní „kostry“ projektu bude třeba otestovat reálnou funkčnost 

navrženého řešení, bezpečnostní problematiku v praxi, doladit případné problémy 

a zaměřit se na SEO optimalizaci. 

Výsledkem by měl být funkční a hojně navštěvovaný inzertní server, kde uživatelé 

naleznou na jednom místě oficiálně firemní i soukromou inzerci ojetých vozů zdarma, 

což žádný jiný inzertní server nenabízí. Dále sekci s přehledem autovrakovišť 

a autobazarů roztříděných podle krajů, stejně jako přehled autosalónů. Projekt by neměl 

mít přesto problém se samofinancováním a je tak v této práci důležité najít další zdroje 

příjmů pro vytvoření, správu a rozšiřování tohoto projektu. 
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3. Teoretická východiska práce 

3.1. Webové technologie – důležité pojmy 

3.1.1. WWW (World Wide Web) 

WWW je. Díky webovému prohlížeči mohou návštěvníci webových stránek zobrazovat 

text, obrázky, video a další multimediální obsah. Mezi těmito stránkami se mohou 

pohybovat pomocí hypertextových odkazů. Tyto webové stránky uložené 

na nejrůznějších serverech po celém světě jsou dostupné na základě URL. 

Protokol HTTP se dnes již používá i pro přenos jiných dokumentů, než jen souborů 

ve tvaru HTML a výraz World Wide Web se tak postupně stává pro laickou veřejnost 

synonymem pro internetové aplikace. 

(1) (15) 

 

3.1.2.  HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 

HTTP je protokol vycházející z architektury komunikace mezi WWW servery a jejich 

klienty. Klient se spojí se serverem a pošle mu požadavek. Server na základě tohoto 

požadavku zasílá klientovi odpověď. 

Protokol HTTP je sám o sobě koncipován jako bezstavový, což znamená, že každý 

požadavek klienta na server je samostatná operace a server nepozná, jestli souvisí 

s nějakým jiným požadavkem. Pro mnoho aplikací je však potřeba při přechodu mezi 

jednotlivými stránkami zachovávat různé stavové informace. Jedním z těchto řešení 

je například využívání cookies. 

(2) 

 

3.1.3. FTP (File Transfer Protocol) 

FTP je protokol určený pro přenos souborů mezi uzlovými počítači sítě. Pro přenos 

pomocí protokolu FTP jsou potřeba minimálně dva počítače, přičemž na jednom z nich 

musí být nakonfigurován a spuštěn FTP server. K tomuto počítači (FTP serveru) se poté 

mohou připojovat další počítače jakožto klienti. Tito klienti mohou dělat řadu operací 

jako např. odesílat data na server (upload), stahovat data ze serveru (download), 

přejmenovávat či mazat soubory atd. To vše závisí na nastavení práv, která mohou být 

od obecných práv pro všechny, přes uživatelské skupiny až po jednotlivé uživatele, či 

konkrétní soubory. 
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FTP standardně pracuje na dvou portech – 20 a 21. Na portu 20 jsou přenášena vlastní 

data, zatímco na portu 21 server naslouchá a čeká na příchozí spojení. Čili tento port 

slouží k řízení a jsou jím přenášeny příkazy. 

(3) (5) 

 

3.1.4. Internetová doména 

Doménové jméno je jedinečné jméno počítače či počítačové sítě připojené do sítě 

internet. Název domény představuje textovou obdobu IP adresy, kterou překládá DNS 

(Domain Name System). 

Někdy se setkáváme s pojmem úroveň domény. Tuto úroveň určuje část domény 

oddělenými tečkami, číslováno zezadu. Čili například v případě adresy muj.priklad.cz 

by se jednalo o doménu třetího stupně, priklad.cz by byla doména druhého stupně 

a konečně samostatná doména .cz by byla doménou nejvyššího stupně (tzv. TLD – Top 

Level Domain), čili doména první úrovně. 

Doménu prvního řádu ovšem nelze získat tak snadno, jako domény nižších úrovní. 

Domény nejvyššího řádu jsou pevně stanoveny a přidělovány internetovou 

standardizační organizací IANA. Tato organizace rozděluje TLD na tři druhy – národní 

(*.cz, *.sk apod.), generické (obecné domény nespojené s jedním konkrétním státem – 

např. *.com, *.net, *.biz) a infrastrukturní (využívaná pro vnitřní mechanismy internetu 

- *.arpa). 

(3) (4) 

 

3.1.5. URL (Uniform Resource Locator) 

Adresa URL je řetězec znaků o jasně dané struktuře sloužící k přesné specifikaci 

umístění zdroje na internetu. URL se skládá z následujících částí: 

[schéma], doménové jméno, [port], [specifikace souboru], [parametry] 

Některé z těchto částí jsou nepovinné, neboť například u webového prohlížeče 

se předpokládá protokol HTTP a pro tento protokol se jako výchozí automaticky 

předpokládá port 80. 
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Např. URL http://www.priklad.cz/adr/soubor.php?var=ab&strana=1 obsahuje: 

Schéma: http:// – určuje HTTP protokol 

Doménové jméno: www.priklad.cz – adresa serveru 

Port: nespecifikován  automaticky nastaven na výchozí, což je 80 

Specifikace souboru: /adr/soubor.php – adresa k souboru v rámci serveru 

Parametry: první parametr se jménem var má hodnotu ab, druhý parametr se jménem 

strana má hodnotu 1. 

(1) 

 

3.1.6. TCP/IP protokoly 

TCP/IP je definována sadou protokolů pro komunikaci v počítačové síti. 

Tato architektura je členěna do čtyř vrstev (aplikační, transportní, síťová a vrstva 

síťového rozhraní). TCP/IP protokol tvoří komunikační standard pro všechny počítače 

v rámci Internetu. Protokol TCP na straně odesílání dělí data, která mají být odeslána, 

na datové segmenty. Tento přenos dat zaručuje TCP (Transmission Control Protocol) 

za spolehlivý. Protokol IP (Internet Protocol), který je naopak nespolehlivý, zařazuje 

segmenty do paketů (část informace odesílaná prostřednictvím sítě s pevnou strukturou 

i velikostí) obsahujících vedle vlastních dat v binární, tj. neznakové podobě, 

také záhlaví s identifikačním číslem, zdrojovou a cílovou adresou a údaje pro kontrolu 

chyb. Protokol IP poté pakety odesílá k doručení do směrovače. Na straně příjemce 

protokol IP přijme pakety, rozloží je zpět na datové segmenty dat a protokol TCP 

je uspořádá do původní sady dat. 

(1) (3) 

 

3.1.7. IP adresa 

Jedinečná identifikace konkrétního zařízení připojeného v síti. Označuje počítač jako 

32 bitovou adresu (IPv4), která je v celé síti s protokolem TCP/IP jedinečná. IP adresa 

je obvykle ve tvaru desítkových čísel oddělených tečkami, který popisuje každý oktet 

(osm bitů nebo jeden bajt) IP adresy jako desítkovou hodnotu a každý oktet odděluje 

tečkou (např. 127.0.0.1 - loopback). 

(1) (3) 
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3.1.8. Webhosting 

Jedná se o službu, kdy majitel cizího serveru nabízí na svém serveru pronájem prostoru 

pro webové stránky. Díky této službě je možné umístit své internetové stránky 

na internet, aniž by bylo nutné vlastnit internetový server. Ceny se vyvíjí od nabízených 

webových služeb (PHP, ASP, ASP.NET, MySQL, MSSQL, PostgreSQL apod.), různou 

podporou konkrétních aplikací (e-komercí, SSL, fór apod.), technickou podporou 

(žádnou, emailem, IM, faxem, po telefonu atd.), rychlostí této technické podpory 

(okamžitě - několik týdnů), stupni zabezpečení, četnosti záloh, velikostí prostoru 

(pro data a pro databáze) a hlavně procentuální absolutní (počet výpadků děleno počtem 

měření) a běžná (vychází z absolutní dostupnosti, ale zohledňuje několik věcí, kterým 

dává různou váhu. Například výpadky v nočních hodinách mají jinou hodnotu, 

než výpadky přes den apod.) dostupnost. 

 

3.2. Technologické vývojové prostředky 

3.2.1. PHP 

PHP je v současnosti velmi rozšířená technologie umožňující snadné programování 

na straně serveru (server-side programming). Toho lze využít k tvorbě různých 

interaktivních webových stránek. 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 (XHTML) stránky. Jakmile je však stránka 

načtena klientem, pomocí PHP ji již není možné dále měnit. 

PHP je programovací jazyk umožňující procedurální i objektově orientované 

programování. Znalost objektově orientovaného programování (OOP) tedy může být 

při práci v PHP výhodou, není však nutnou podmínkou. PHP také patří mezi jazyky, 

kde například není nutné předem definovat typ proměnných, navíc jakákoli proměnná 

může kdykoli změnit svůj typ. Jednoduše řečeno, co se týče psaní kódu, z PHP při psaní 

skriptů "sálá" určitá volnost a neomezenost. Na druhé straně záleží plně 

na programátorovi, jaký si bude v kódu udržovat pořádek. 

(10) 
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3.2.2. MySQL 

MySQL je relační databáze typu DBMS (Database Management System) a vychází 

z deklarativního programovacího jazyka SQL (Structured Query Language). Je šířen jak 

pod Open Source licencí GPL, popřípadě GPL FLOSS, tak i pod různými komerčními 

licencemi. 

MySQL je zkratka z angličtiny pro My Structured Query Language = systém pro řízení 

databází. Do MySQL lze ukládat různá data (texty, obrázky atd.), s nimiž lze dále 

jednoduše pracovat (třídit, řadit, filtrovat apod.). Nejčastěji se MySQL používá 

ve spojení s jazykem PHP, které umožňuje přístup k uloženým datům. 

Každá databáze v MySQL obsahuje tabulky, každá tabulka má sloupce a řádky – 

v každém řádku jsou záznamy předem určeného typu. 

(12) 

 

3.2.3. (X)HTML 

Jazyk XHTML vychází z XML. Zkratka znamená eXtensible HyperText Markup 

Language (XHTML). XHTML je jazyk pro vytváření www stránek. 

XHTML byl vyvinut jako nástupce HTML, ale je téměř shodný se značkovacím 

jazykem HTML 4.01. 

XHTML má velice přísná a zároveň jednoduchá pravidla. Díky tomu mohou počítače 

XML a tedy i XHTML velmi snadno automatizovaně zpracovávat. Časem se dá 

ale očekávat, že stránky vytvořené v XHTML budou lépe indexované a tím pádem 

i více navštěvované. 

(13) 

 

3.2.4. XML 

eXtensible Markup Language (česky rozšiřitelný značkovací jazyk) je obecný 

značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. Umožňuje 

snadné vytváření konkrétních značkovacích jazyků pro různé účely a široké spektrum 

různých typů dat. 

Jazyk je určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování 

dokumentů. Jazyk umožňuje popsat strukturu dokumentu z hlediska věcného obsahu 

jednotlivých částí, nezabývá se sám o sobě vzhledem dokumentu nebo jeho částí. 
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Prezentace dokumentu (vzhled) se potom definuje připojeným stylem. Další možností je 

pomocí různých stylů provést transformaci do jiného typu dokumentu, nebo do jiné 

struktury XML. 

(16) 

 

3.2.5. CSS 

CSS je zkratka pro anglický název Cascading Style Sheets, česky tabulky 

kaskádových stylů. Je to jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných 

v jazycích HTML, XHTML nebo XML. 

Jazyk byl navržen standardizační organizací W3C. Byly vydány zatím dvě verze 

specifikace CSS1 a CSS2 (plus CSS 2.1), pracuje se na verzi CSS3. 

Hlavním smyslem je umožnit návrhářům oddělit vzhled dokumentu od jeho struktury 

a obsahu. Původně to měl umožnit už jazyk HTML, ale v důsledku nedostatečných 

standardů a konkurenčního boje výrobců prohlížečů se vyvinul jinak. Starší verze 

HTML obsahují celou řadu elementů, které nepopisují obsah a strukturu dokumentu, 

ale způsob jeho zobrazení. Z hlediska zpracování dokumentů a vyhledávání informací 

není takový vývoj žádoucí. 

(11) 

 

3.2.6. JavaScript 

JavaScript je programovací jazyk, který se používá v internetových stránkách. Zapisuje 

se přímo do HTML kódu, což je velká výhoda, protože je to jednoduché. 

JavaScript je klientský skript. To znamená, že se program odesílá se stránkou na klienta 

(do prohlížeče) a teprve tam je vykonáván. (Protikladem klientských skriptů jsou 

skripty serverové, které jsou vykonávány na serveru a na klienta jdou už jen výsledky). 

(9) 

 

3.3. Architektura webu 

Architekturou webu je myšleno rozvržení celého webu a jeho jednotlivých stránek. 

Toto rozložení je potřeba důkladně promyslet již při návrhu konceptu webu. Důležité je 

vzít v úvahu hlavně budoucí návštěvníky (na koho má být web primárně zaměřen), 

obsah webu („jak velké“ má být výsledné dílo) a vyřešení navigace po webu (kam 
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a jakým způsobem umístit navigační prvky – menu). Důležitým bodem je též vybrat 

použité technologie, jelikož je nutné některé z těchto technologií či například grafické 

rozvržení navrhovat na základě zaměření budoucích uživatelů (server určený 

automechanikům, jenž mají na dílně staré, málo výkonné PC se špatným rozlišením 

bude dozajista potřeba navrhnout jinak než server určený pro grafiky, kde se očekávají 

výkonnější HW sestavy s monitory s velkým rozlišením). 

 

3.3.1. Obecné zásady 

 Uživatel by měl vědět, kde se nachází – logicky se nabízí hierarchické 

uspořádání 

 Na každé stránce by mělo být menu a mělo by být vidět, kde se uživatel právě 

nachází 

 Přizpůsobit umístění nejčastěji navštěvovaných stránek 

 Web by měl mít mapu stránek 

 Po kliknutí na logo by se uživatel měl dostat na úvodní stránku 

 Oddělit vzhled od obsahu pomocí CSS 

 Strukturovat obsah pomocí úrovní nadpisů, seznamů apod. 

 Odkazy by měly být interaktivní (při přejetí nebo kliknutí na odkaz by mělo 

něco nastat – změna barvy, písma apod.) 

 Používat meta-tagy, klíčová slova, popisy, jméno autora, vlastníka, informace 

pro roboty ohledně indexování. 

 Používat atributy alt a title u obrázků 

 Jednotlivé stránky by měly mít unikátní a výstižný titulek (v tagu 

<title>Nadpis</title>) 

 Používat relativní odkazy v rámci webu, pro případné stěhování na jiné umístění 

 Odkaz na hlavní stránku nepoužívat relativní, ale absolutní, z důvodů lepšího 

SEO (nedochází ke zbytečné duplikaci vyhledávání a ztráty hodnocení 

u vyhledávačů, popř. přímo vymazání z důvodu podezření na podvádění) 

 Způsob vyhledávaní obsahu – fulltext 

 Používat jednotný styl pro celý  
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3.3.2. Validace 

Stránky by měly dodržovat standardy. Těchto standardů se samozřejmě není nutné vždy 

za každou cenu držet (a někdy to dokonce ani nemusí být nejlepší řešení), ovšem pokud 

to je jenom trochu možné, měl by se člověk snažit standardy dodržovat. Stránky validně 

napsané se lépe udržují případným dalším webmasterům, přehledněji se orientuje 

v jejich zdrojovém kódu a díky takto napsanému kódu se lépe indexují vyhledávačům, 

což souvisí se SEO optimalizací. Validovat by se měl minimálně (X)HTML kód 

(validátor je online přístupný na adrese http://validator.w3.org/ ) a CSS kód (validátor je 

online přístupný na adrese http://jigsaw.w3.org/css-validator/ ). Tyto validátory jsou 

přímo od konsorcia W3C, které webové standardy spravuje. 

 

3.3.3. SEM optimalizace 

SEM (Search Engine Margeting marketing ve vyhledávačích) se zabývá tím, 

jak zviditelnit stránky mezi ostatními. Díky tomu, že minimálně 70% návštěvníků 

objevuje nové stánky v katalozích a vyhledávačích, přičemž je tento druh reklamy 

levnější, než tradiční reklama v médiích a je dobře cílená na zákazníky, tak je tato 

metoda velmi oblíbená. Podstatou je umístění odkazu na propagovaný web na dobře 

viditelné místo (ideálně první stránku) ve výsledcích vyhledávání relevantních frází. 

Uživatel, hledající daný výraz, pak s velkou pravděpodobností na odkaz klikne 

a dostane se tak na web, jenž zaplatil za SEM. 

Základními složkami SEM jsou tedy katalogy, fulltextové vyhledávače a pay-per-click 

systémy. 

 

Fáze SEM projektu: 

 Analýza cílového segmentu klíčových slov 

 Analýza obsahu stránek 

 Optimalizace stránek 

 Registrace stránek do vyhledávačů 

 Monitorování výsledků 

(6) (8) 
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3.3.4. SEO optimalizace 

SEO (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače) je metodologie 

vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby byly ve výsledcích 

hledání v internetových vyhledávačích zobrazeny na nejlepších místech (tj. tam, kde je 

hledající hledají). Cílem je nalákat na vlastní stránky co nejvíce zákazníků 

(nezaměňujme s obecnějším „co nejvíce návštěvníků“, jelikož cenní jsou pouze 

návštěvníci, kteří se na stránku nedostali „omylem“ a tudíž využijí nabízených služeb). 

(6) 

 

3.3.5. Rozdíl mezi SEM a SEO 

Zviditelnění se ve vyhledávačích či katalozích se skládá ze dvou základních částí, 

placené a neplacené. Rozdíl mezi nimi samozřejmě není nutně v celkových finančních 

nákladech, ale v tom, že v placené části SEM se platí za zviditelnění přímo vyhledávači, 

kdežto v neplacené se platí pouze člověku (firmě), který optimalizaci provádí a ne 

vyhledávači. Neplacená část se nazývá optimalizace pro vyhledávače (SEO - Search 

Engine Optimization), někdy také pouze přirozená optimalizace. V případě SEM není 

vůbec nutná případná optimalizace či jakákoliv úprava vlastních stránek. Stačí pouze 

danému vyhledávači zaplatit. 

V praxi se ovšem SEM a SEO prolínají a velmi vhodně doplňují. Proto se většinou 

provádí obojí najednou. V případě, že se neprovádí obojí najednou, tak se provádí 

pouze optimalizace pro vyhledávače (SEO).  SEM se bez SEO většinou. 

(6) 
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4. Analýza problému současné situace 

4.1. Představení firmy 

4.1.1. Základní údaje o firmě 

 

Název:    Milan Purč 

Právní forma:   Fyzická osoba 

IČ:    64291812 

Místo podnikání:  Blažkova 19/7, 638 00, Brno - Lesná 

Evidující úřad:  Magistrát města Brna 

 

4.1.2. Činnosti firmy 

Firma se zabývá výkupem ojetých vozů a jejich následným prodejem, což je hlavní 

náplní činnosti firmy. Dále firma nabízí poradenské služby při nákupu ojetých vozů, 

sestávajících z následujících činností: 

 Posouzení technického stavu vozidla 

 Výpočet možných budoucích investic 

 Posouzení prodejních cen vozidla 

 Prověření původu vozidla 

 Sepsání právní smlouvy pro obě strany 

 Zajištění převodu vozidla 

 

4.1.3. Předmět podnikání 

 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

 Zprostředkovatelská činnost 

 Reklamní činnost a marketing 

o zpracování a výroba návrhů  

o šíření reklamy  

o průzkum trhu 
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4.1.4. Informační technologie 

Z hlediska hardware je firma vybavena jedním PC a notebookem, což pro potřeby firmy 

bohatě dostačuje. Obě zařízení jsou spolu propojeny v síti intranet, přičemž tato síť 

je připojena pomocí HW routeru k síti internet. PC je vybaveno skenerem a barevnou 

tiskárnou. 

Počítače jsou vybaveny standardním softwarem, jako je MS Windows, MS Office, 

prohlížečem internetu, softwarem pro vedení účetnictví, antivirovým softwarem, 

firewallem. Navíc jsou počítače vybaveny specializovaným softwarem určeným 

k ověřování původu aut, aplikací určenou pro uzavírání smluv o povinném ručení apod. 

Zajímavým softwarem je např. open source program Inkscape, jenž je určen na tvorbu 

a úpravy vektorové grafiky. 

Výpočetní technika používaná ve firmě je stará v průměru asi pět let, ovšem jelikož 

je ve výborném stavu a na požadovanou činnost bohatě postačuje, nebude potřeba 

ji v dohledné době nahrazovat novějšími, výkonnějšími modely. 

Z hlediska IT firma komunikuje se svými zákazníky a obchodními partnery pomocí 

mobilních telefonů, pevné linky (VoIP brány, díky které velmi šetří náklady), 

elektronické pošty a faxů. Pro firmu je důležité srovnávat na internetu konkurenční 

nabídky a ceny, spravovat online inzeráty a podávat zadání reklamy. 

 

4.2. SWOT analýza firmy 

SWOT analýza je metoda určená pro analýzu vnitřních a vnějších činitelů spojených 

s určitým projektem, opatřením, typem podnikání apod. S její pomocí lze komplexně 

vyhodnotit fungování firmy, nalézat problémy a na jejich základě vytvořit návrhy 

na zlepšení, stejně jako si uvědomit nové příležitosti a možnosti růstu. 

SWOT analýza spočívá v rozdělení faktorů do 4 skupin: 

 silné stránky (Strengths) – vnitřní činitel, 

 slabé stránky (Weaknesses) – vnitřní činitel, 

 příležitosti (Opportunities) – vnější činitel, 

 hrozby (Threats) – vnější činitel. 
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S – Strength – silné stránky: 

 Výborné know-how pracovníků 

 Flexibilita 

 Výhodné geografické umístění z hlediska kraje 

 Vysoké pracovní nasazení 

 Dostatek potřebné techniky 

 Osobní kontakt se zákazníky 

 

W – Weaknesses – slabé stránky: 

 Nedostatek financí 

 Regionální omezenost 

 Nestálost dodavatelů 

 Velmi malé využívání marketingových strategií a moderních metod vedení 

podniku 

 

O – Oppotunities – příležitosti: 

 Vytvoření automobilistického inzertního serveru 

 Vytvoření sítě autoporadců 

 Perspektivní automobilové odvětví 

 Dovoz aut ze zahraničí 

 Posilující česká měna 

 

T – Threats – hrozby: 

 Konkurence 

o Nahrazení konkurenčními produkty a službami 

o Vznik nových konkurentů 

o Rozvoj stávajících konkurentů 

 Nedostatečné vlastní zviditelnění 

 Nedostatek času 
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Z výše provedené SWOT analýzy vyplývá, že firma má z hlediska silných stránek 

potřebné znalosti a vybavení, ovšem z hlediska slabých stránek má problémy se prosadit 

v jiných regionech, obzvláště z finančních důvodů a z velké míry dozajista 

nevyužíváním marketingových strategií. 

Velkou příležitostí pro firmu je vytvoření jedinečného inzertního serveru ojetých vozů 

díky využití vlastního know-how. Problémem by mohla být vznikající konkurence, 

a proto je neustále třeba vymýšlet takové služby, které konkurence nenabízí. Důležité 

je zaměřit se též na propagaci serveru, jelikož sebelépe navrhnutý projekt, o kterém se 

uživatelé nedozvědí, nemůže být úspěšný. 

 

4.3. Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porterův model pěti konkurenčních sil určuje konkurenční tlaky, rivalitu na trhu. 

Rivalita trhu závisí na působení a interakci základních sil (konkurence, dodavatelé, 

zákazníci a substituty). Výsledkem jejich společného působení je ziskový potenciál 

odvětví. 

Model rivality na trhu popsal Michael E. Porter z Harward School of Business 

Administratic. Vyvinul síť, která pomáhá manažerům analyzovat konkurenční síly 

v okolí firmy a odhalit příležitosti a ohrožení podniku. 

Model určuje stav konkurence v odvětví, který závisí na působení pěti základních sil: 

 riziko vstupu potenciálních konkurentů 

 rivalita mezi stávajícími konkurenty 

 smluvní síla odběratelů 

 smluvní síla dodavatelů 

 hrozba substitučních produktů 

(14) 

Riziko vstupu potenciálních konkurentů 

Pro nového konkurenta není obtížné vstoupit na trh, bariéry pro vstup téměř neexistují. 

 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Přestože je stávajících konkurentů poměrně hodně, rivalita mezi nimi není příliš vysoká. 

Existuje jeden dominantní konkurent, který udává směr ostatním. 
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Smluvní síla odběratelů 

Odběrateli jsou jak jednotliví koncoví zákazníci, kteří kupují vůz, tak z hlediska 

poradenského i zákazníci, kteří případný vůz nekoupí, ale nechají si pouze poradit. 

Odběrateli inzertního serveru budou všichni uživatelé, včetně neregistrovaných 

návštěvníků. Odběratelé spolu nebudou moci spolupracovat, jelikož by to nemělo žádný 

smysl. 

 

Smluvní síla dodavatelů 

Dodavateli jsou opět zákazníci, kteří prodávají ojeté vozy. Z hlediska inzertního serveru 

jimi mohou být všichni uživatelé, tzn. každý uživatel, který se zdarma zaregistruje 

a vloží inzerát. Dodavatelem nebude jeden dominantní uživatel, ale může jím být 

kdokoliv. Ovšem je samozřejmé, že jednotlivé autobazary vloží do databáze více 

automobilů, nežli jednotliví uživatelé, kteří budou vkládat do databáze soukromou 

inzerci. Výjimkou také budou autobazary využívající placeného přístupu pomocí 

aplikace Evidence AutoBazaru od firmy Ing. Pavel Bílek – AutoSoft, jenž jim umožní 

nahrát naráz všechny vozy jejich autobazaru a ty průběžně editovat a mazat bez nutnosti 

návštěvy daného serveru. 

 

Hrozba substitučních služeb 

Služby autovýkupu a prodeje ojetých vozů není problém nahradit, ovšem obdobné 

poradenské služby neexistují a nejdou tak nahradit. Stejně tak z hlediska inzertního 

serveru nemohou být naše služby v současné době nahrazeny jinými, jelikož neexistuje 

podobný produkt, který by na jednom místě nabídl jak soukromou, tak firemní inzerci 

vozů. Z ostatních hledisek je produkt velmi snadno nahraditelný, proto je potřeba 

neustále hledat a nalézat nové služby a ty současné dále zdokonalovat. Stejně tak je 

důležité uživatelům nabízet výhody oproti konkurenci a různé „benefity“. 

 

4.4. PESTE analýza 

Slouží k analyzování části vnějšího prostředí, která je tvořena faktory vznikajícími 

v mezinárodním, národním a regionálním prostředí. Jedná se převážně o faktory 

působící v obecném smyslu na většinu organizací přímo, avšak na konkrétní výrobek 

nebo službu, které jsou předmětem činnosti organizace, zpravidla působící nepřímo. 
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P – politické a právní vlivy 

E – ekonomické faktory 

S – společenské faktory 

T – vliv techniky a technologie 

E – ekologické vlivy 

 

P – politické a právní vlivy 

Jde o faktory, které souvisí s výkonem politické moci (od úrovně státu až po 

samosprávu v obci), s politickou situací, legislativou, stavem právního vědomí. Vytváří 

je především vláda, která vymezuje pravidla, navrhuje zákony a vynucuje jejich 

dodržování. 

 

E – ekonomické faktory 

Zahrnují faktory, které souvisí s vývojem ekonomických procesů v okolí firmy – HDP, 

kupní síla koruny, platební devizová bilance, míra inflace, státní rozpočet, zahraniční 

obchod, úroveň a diferenciace mezd, rentabilita odvětví, toky peněz, zboží, služeb, 

informací a energií, jež mohou ovlivňovat existenci, pozici a chod firmy, a to včetně 

problematiky (ne)zaměstnanosti, trhu práce, platových podmínek, konkurence, podílů 

na trhu, vývoje v podnikatelských sektorech, či možností sponzoringu. 

 

S – společenské (sociální) faktory 

Zahrnují sociální, demografické a kulturní faktory související se způsobem života lidí 

včetně životních hodnot – počet obyvatelstva, demografická křivka, průměrná délka 

života, hustota obyvatelstva, rodinné faktory, sociální struktura obyvatelstva, rozmístění 

a migrace obyvatelstva, dopravní obslužnost, úroveň vzdělávání a vzdělanosti, 

převažující hodnoty, životní styl v regionu, sekularizace, podmínky pro rekreaci 

a využití volného času, masmédia, vývoj oboru v regionu, vztah mezi firmami v okolí, 

spotřeba, příjmy, výdaje, zvyklosti a preference různých kategorií obyvatelstva atd.  
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T – technické (technicko-technologické) faktory 

Zahrnují faktory, které souvisejí s vývojem výrobních prostředků, materiálů, procesů, 

know-how a nových technologií, s vývojem a výzkumem, které nejvýrazněji mění život 

lidí a organizací. Technický a technologický rozvoj úzce souvisí s produktivitou práce, 

náklady, kvalitou výrobků a služeb. 

 

E – ekologické vlivy 

Zahrnují faktory, jakými jsou: ochrana přírody, ovzduší, vody, půdy i kulturních 

památek. 

 

Pravděpodobnost: 

+ – nízká, 

++ – střední, 

+++ – vysoká. 

(7) (5) 

 

Faktor Příležitost Hrozba Pravděpodobnost 

Vlivu Výskytu 

Politický a právní Volný dovoz aut 

z ostatních zemí 

EU 

 +++ +++ 

Dotace pro rozvoj 

podnikání 

 ++ + 

Posilování české 

měny 

 ++ +++ 

 Zavádění 

ekologických daní 

+++ +++ 

Ekonomický Prodej vozidel 

prostřednictvím 

internetu 

 ++ +++ 

 Riziko kolísání 

výnosů vlivem 

ročních období 

+++ +++ 

 Značná kapitálová 

náročnost 

+++ +++ 

Kupní síla koruny  +++ ++ 

Zvyšující se 

úroveň mezd 

 ++ +++ 

Sociální Vzdělání v oboru  +++ ++ 

Věková struktura 

obyvatelstva ČR 

 ++ ++ 

 Migrace 

pracovních sil 

+ + 
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Technický 

a technologický 

Využívání 

internetu 

 +++ +++ 

Možnost nákupu 

vozidel na leasing 

 ++ ++ 

 Častý upgrade 

technického 

vybavení 

+++ + 

 Nutnost neustále 

zlepšovat své IT 

znalosti 

+++ +++ 

Ekologický Větší prodej 

ekologicky 

„čistších“ druhů 

dopravních 

prostředků 

(LPG/CNG, 

elektromobily, 

hybridní pohony) 

 + + 

 Zavádění 

ekologických daní 

+++ +++ 

Tabulka 1: PESTE analýza 

 

4.5. Požadavky firmy kladené na inzertní server 

Firma má následující základní požadavky kladené na nově vznikající inzertní server: 

 Web bude umístěn veřejně na internetu, přístupný bude na doméně druhého řádu 

 Jméno domény by mělo mít výstižný název, TLD bude CZ 

 Web bude mít následující sekce: 

o Inzeráty ojetých vozů 

o Autosalóny 

o Autobazary 

o Autovrakoviště 

o Poradna 

o Ceník reklamy 

 Web bude obsahovat administrační rozhraní pro majitele 

o Správa všech zadaných inzerátů 

o Správa všech zaregistrovaných inzerentů 

o Úprava přípustných automobilek a modelů 

o Správa autobazarů 

o Správa autovrakovišť 

o Rozesílání hromadných emailů uživatelům, kteří chtějí odebírat novinky 
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 Web bude obsahovat administrační rozhraní pro uživatele 

o Správa vlastních inzerátů (vkládání, úprava a případné vymazání) 

o Úprava registračních, osobních a kontaktních údajů 

 Web by se měl odlišovat na první pohled designově od konkurence 

 Při návrhu designu je nutno počítat s pozdějším umístěním reklamních bannerů 

 Web by se měl co nejrychleji načítat a dodržovat standardy 

 Web musí bezproblémově fungovat při používání všech hlavních druhů 

prohlížečů (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Konqueror), stejně 

jako při používání hlavních operačních systémů (MS Windows, Apple 

Mac OS X, Linux) 

 Jeden inzerát může obsahovat maximálně 5 fotografií vozu 

 Každý uživatel může vložit libovolný počet inzerátů 

 Navrhnout server tak, aby mu nedělalo nejmenší potíže zpracovávat tisíce 

inzerátů v databázi 

 

4.6. Posouzení analýz 

Z výše uvedených charakteristik firmy vyplývá, že se jedná o drobnou firmu podnikající 

v oblasti motorismu. Hlavní konkurencí pro firmu jsou především větší prodejci ojetých 

automobilů. Dodavatele má firma nestálé a stále se měnící. V oblasti navrhovaného 

internetového serveru by měli být dominantními dodavateli prodejci využívající 

exportního modulu programu Evidence Autobazarů. Z pohledu ekonomického má firma 

stabilní příjem, ovšem kolísající vlivem ročních období. Firma má také problémy 

se získáváním nových zákazníků, což by se pomocí internetové reklamy a zadávání 

inzerátů na vlastním inzertním serveru mohlo výrazně zlepšit. 

Z rozboru požadavků kladených na inzertní server vyplývá, že inzertní server bude 

poměrně rozsáhlý a bude nabízet spoustu služeb, přičemž tyto služby by měly být 

přehledně a logicky uspořádány. 
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5. Vlastní návrhy řešení a přínosy řešení 

5.1. Doména 

Doména bude dle požadavků druhé úrovně a česká. Název musí vystihovat zaměření 

serveru, musí být snadno zapamatovatelný a neměl by se skládat z cizích slov. 

Zaregistrována bude doména u té samé společnosti, jako bude hosting. Doména také 

nesmí být ještě obsazena. 

Jako případné názvy jsem vybral následující názvy domén: 

 www.auto-inzerce.cz 

 www.inzerce-aut.cz 

 www.jete-vozy.cz 

 www.chci-auto.cz 

 www.bazar-aut.cz 

 www.seznamaut.cz 

Po konzultacích s panem Milanem Purčem byl vybrán název www.auto-inzerce.cz. 

 

5.2. Hosting 

Výběr vhodného hostingu je velmi důležitou částí návrhu. Špatně vybraný hosting může 

později způsobit velké potíže. V případě nekvalitního hostingu mohou nastat problémy 

s dostupností, rychlostí či velikostí prostoru vyhrazeného pro potřeby prezentace. 

V případě sice kvalitního, ovšem nákladného hostingu může nastat problém se zbytečně 

vysokými náklady na prezentaci. Problémem by také neměla být možnost navýšení 

hostovaného prostoru, přiobjednávka dalších služeb, či jednoduchá změna vybraného 

hostingového programu v rámci toho samého poskytovatele hostingu. 

U vytvářeného inzertního serveru se počítá s tím, že každý uživatel může do databáze 

vložit až pět fotografií. Každá vložená fotografie, která bude mít větší rozlišení 

jak 800x600px, bude automaticky zmenšena na toto rozlišení (800x600px) a kvalita 

této fotografie bude nastavena na 85. Velikost takto vložené fotografie bude kolem 

80kB. Automaticky s tím bude vytvářen náhled fotografie o rozlišení 250px na šířku, 

či 250px na výšku – podle toho, jak je fotografie orientovaná, čili zda je širší 

nebo vyšší. Velikost druhé strany (šířky/výšky) bude dopočítána poměrově 

k požadované velikosti. Velikost náhledu tedy bude při kvalitě 80 průměrně 13kB. 

http://www.auto-inzerce.cz/
http://www.inzerce-aut.cz/
http://www.jete-vozy.cz/
http://www.chci-auto.cz/
http://www.bazar-aut.cz/
http://www.seznamaut.cz/
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Za předpokladu, že každý uživatel vloží k jednomu inzerátu průměrně 2,5 fotografie 

(někteří uživatelé vloží všech 5 fotografií vozu, někteří vloží pouze jednu fotografii 

a spousta uživatelů nevloží fotografii vůbec, plus samozřejmě se najdou i uživatelé, 

jenž vloží jiný počet fotografií) a bude počítáno s 25 nově vloženými inzeráty denně, 

pak za měsíc se jedná o 750 inzerátů, za rok 9000. Díky předchozím údajům zjistíme, 

že na roční provoz je potřeba čistě na fotografie vozů v inzerátech 2 092 500kB, což je 

cca 2,1GB. 

Samozřejmě je jisté, že inzeráty budou průběžně mazány uživateli, takže k danému číslu 

se za rok při počtu 25 vložených vozů denně nepřiblížíme. Ovšem je také potřeba 

počítat s jakousi rezervou, pro případ, že tento odhad je chybný a uživatelé budou 

vkládat více inzerátů. 

Proto stanovím jako podmínku výběru webhostingu minimálně 3GB prostoru. 

Dalšími podmínkami je doména druhého řádu, podpora PHP, MySQL, htaccess, 

mod_rewrite, cron, email (s podporou webového rozhraní i pop3), co největší 

dostupnost, časté zálohování jak dat na disku, tak databáze a rychle dostupná technická 

podpora. 

Jelikož požadavky jsou velmi mírné, tak je možno vyloučit z výběru serverhosting. 

Jeho provozování by bylo velmi náročné jak na zkušenosti, tak po stránce finanční. 

Na požadované služby stačí vybrat z bohaté nabídky webhostingových služeb. 

 

5.2.1. Webhosting 

Na základě předchozích požadavků jsem vybral následující webhostingy: 

 Station (program tram.station) 

 Pipni (program profi) 

 Forpsi (program DYNAMIChosting) 

 IGNUM (program Enterprise) 

 EBOLA (program Ebola ADVANCED) 
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Níže uvádím zkrácený přehled vybraných webhostingů, jenž obsahuje nejdůležitější 

informace o webhostingu pro vytvoření inzertního serveru. 

Webhosting Station Pipni Forpsi IGNUM EBOLA 

Program Tram.station Profi DYNAMIC

hosting 

Enterprise Ebola 

ADVANCED 

Velikost 

diskového 

prostoru 

4 GB 3 GB 3 GB 2,4 GB 30 GB 

Velikost 

databáze 

Sdílená 250 MB 30 Kč/ 

100 MB 

200 MB 50 MB 

Traffic Neomezený 500 GB Neomezený Neomezený Neomezený 

Webové 

technologie 

PHP, 

MySQL 

PHP, 

MySQL 

PHP, 

MySQL 

PHP, 

MySQL 

PHP, MySQL 

Technická 

podpora 

Email, 

telefon, 

formulář, 

ICQ 

Email Email, 

telefon, 

formulář, 

chat* 

Email, 

telefon 

Email, 

formulář 

Garantovaná 

dostupnost 

99,8% 99,5% 99,94% Neuvedeno 

 

99,9% 

Dostupnost 

dle 

monitoring-

serveru.cz 

99,929% 

99,927% 

99,514% 

99,219% 

99,926% 

99,943% 

99,969% 

99,97% 

99,691% 

99,726% 

FTP ano ano ano ano ano 

Cron ano ano ano** ano ano 

.htaccess ano ano ano ano ano 

Subdomény ∞ ∞ 10Kč/ks ∞ ∞ 

Emaily ∞ ∞ 10 ∞ ∞ 

Zálohování Denní Denní Týdenní Denní Denní 

Cena 75 Kč 119 Kč 94 Kč 1059 Kč 99 Kč*** 

Tabulka 2: Webhosting - přehled nabízených služeb 

* Pouze 8:00-22:00 

** Vlastní systém Timer - 5 skriptů denně, možnost rozšíření za příplatek  

*** Provozovatel není plátcem DPH 

 

Všechny ceny v tabulce jsou uvedeny včetně DPH za jeden měsíc a je počítáno 

s objednávkou na jeden rok. K objednávce je potřeba ještě zakoupit doménu. Její cena 

se ovšem liší v závislosti na prodejci a v případě nákupu u stejné firmy, jako je 

poptáván webhosting, většinou nabízí prodejci slevu. 
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Následující tabulka tedy uvádí cenu webhostingu vybraných společností, cenu domény 

zakoupenou samostatně u daných společností a zvýhodněnou cenu, pokud se koupí 

webhosting včetně CZ domény na jeden rok. Všechny ceny jsou opět uvedeny v Kč 

včetně DPH. 

 

 Station Pipni Forpsi IGNUM EBOLA 

Cena za 

webhosting 
900 1428 1081* 12709 1188 

Cena za 

doménu 
295 274 274 339 270 

Cena 

dohromady 
1195 1702 1355* 13048 1458 

Zvýhodněná 

cena 

dohromady 

1115 1428 1355* 12709 1387 

Tabulka 3: Webhosting - přehled cen 

 

* nutno ještě připočítat 428Kč za 100MB MySQL databázi 

 

5.2.2. Shrnutí výběru webhostingu 

Setřídím-li vybrané služby podle ceny od nejlevnějšího po nejdražší, pak dostanu 

následující pořadí: 

1. Station  - 1115 Kč 

2. EBOLA - 1387 Kč 

3. Pipni  - 1428 Kč 

4. Forpsi  - 1783 Kč 

5. IGNUM - 12709 Kč 

Cena ovšem není nejdůležitějším faktorem. Důležité jsou nabízené služby, popsané 

v tabulce 2, z nich pak obzvláště běžná dostupnost měřená službou Monitoring-

serverů.cz, traffic, technická podpora a četnost zálohování. Dalším důležitým faktorem 

při rozhodování je pověst vybrané společnosti a zkušenosti ostatních uživatelů, 

kteří u dané společnosti hostují. 
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5.2.3. Ohodnocení vlastností webhostingu 

Station 

Plusy 

 4 GB prostoru 

 Velikost databáze (sdílená s prostorem na disku, tzn. až 4 GB) 

 Možnosti kontaktování technické podpory (ICQ) 

 Dostupnost dle Monitoring-serverů.cz 

 Dobré reference 

 Cena 

Mínusy 

 Méně známá společnost 

 

Pipni 

Plusy 

 Neomezený počet databází 

Mínusy 

 Traffic – z vybraných webhostingů jediný omezený 

 Technická podpora (pouze email) 

 Dostupnost (garantovaná pouze 99,5%, běžná dle Monitoringu-serverů.cz 

dokonce pouze 99,219%) 

 Špatné reference 

 

Forpsi 

Plusy 

 Možnosti kontaktování technické podpory (chat) 

 Vysoká dostupnost 

 Dobré reference 

Mínusy 

 Databáze pouze za příplatek 

 Nestandardní způsob funkce cron 

 Subdomény za příplatek 
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 Maximálně 10 emailových účtů 

 Zálohování pouze jednou za týden 

 Při dokoupení požadovaných služeb vyšší cena 

 

IGNUM 

Plusy 

 Výborné reference 

 Kvalitní webhosting 

 Vysoká dostupnost 

Mínusy 

 Menší velikost diskového prostoru 

 Příliš vysoká cena 

 

EBOLA 

Plusy 

 Velikost diskového prostoru 

 Vysoká garantovaná dostupnost 

Mínusy 

 Nízká reálná dostupnost (dle Monitoringu-serverů.cz) – v rozporu 

s garantovanou dostupností 

 Menší velikost databáze 

 Technická podpora (nemožnost telefonu) 

 Provozovatel není plátcem DPH 

 Špatné reference 

 

Na základě předchozích zjištění jsem vybral webhosting Station, program tram.station. 
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5.3. Vytvoření vlastního systému 

5.3.1. Hlavní stránka 

Hlavní stránka bude obsahovat 6 základních sekcí: 

 Menu 

 Autosalony 

 Rychlé vyhledávání ojetých vozů 

 Osobní menu 

 Rychlá navigace 

 

Menu bude horizontální a bude odkazovat na základní služby – vyhledávání ojetých 

vozů, přehled autobazarů, přehled autovrakovišť, poradenství pří nákupu ojetého vozu, 

ceník služeb a vložení inzerátu. 

V sekci autosalónů bude seznam značek, kdy po kliknutí na požadovanou značku 

se otevře nové okno obsahující seznam autosalónů prodávajících vybranou značku 

v ČR, přičemž z jednoho kraje může být maximálně jeden autosalon. Tímto bude 

dosaženo jisté exkluzivity pro inzerující autosalony. 

Rychlé vyhledávání ojetých vozů přímo z titulní stránky bude v parametrech omezeno 

pouze na značku vozu, model a typ karoserie. Po kliknutí na tlačítko Hledej bude 

návštěvník přesměrován na výsledky hledání. Tato sekce bude také obsahovat tlačítko 

pro vložení nového inzerátu. V případě, že návštěvník ještě nebude registrován, tak mu 

naskočí formulář na registraci uživatele. V opačném případě mu naskočí formulář 

pro vložení nového automobilu. Neregistrovaný uživatel nebude moci vkládat inzeráty. 

Osobní menu se bude lišit podle typu uživatele – v případě neregistrovaného 

návštěvníka, resp. nepřihlášeného uživatele bude obsahovat pouze položky potřebné 

pro přihlášení, odkaz pro případ ztráty hesla, či odkaz pro přechod na formulář 

pro registraci nového uživatele. Vyjma těchto položek bude v osobním menu ještě 

položka odkazující na ceny a umístění reklamních pozic, popř. později ceník služeb. 

V případě, že uživatel bude registrován a přihlášen, tak se mu v osobním menu budou 

nabízet odkazy na prohlížení inzerátů ojetých vozidel všech uživatelů, vložení nového 

inzerátu, prohlížení vlastních inzerátů, úprava osobních informací a možnost odhlášení. 

Rychlá navigace bude umístěna dole na spodu stránky a bude obsahovat přesunutí 

nahoru na začátek stránky a základní položky menu. 
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5.3.2. Sekce Autosalony 

Po výběru značky z hlavní strany serveru se otevře seznam autosalonů požadované 

značky v novém okně. Z každého kraje může být pouze jeden autosalon. Každý záznam 

může obsahovat název autosalonu, logo autosalonu, logo automobilky, adresu (včetně 

aktivních odkazů), otevírací dobu a vlastní popis. Na jedné stránce mohou být 

maximálně dva záznamy (autosalony) vedle sebe na šířku stránky. Cena za jeden 

záznam do této sekce bude 327Kč/měsíc. 

 

5.3.3. Sekce Autobazary 

Tato sekce bude zobrazovat informace o zaregistrovaných autobazarech, čili jejich 

název, služby, adresu a kontakt. Standardní zápis obsahující pouze název, služby, 

adresu a kontakt zde budou mít autobazary zdarma. V případě, že autobazar bude chtít 

odkaz na své internetové stránky a na výpis svých aktuálně vložených vozů v databázi 

(pojmenováno jako služba Klik), tak to bude zpoplatněno částkou 50Kč/měsíc. 

Za zvýraznění záznamu a přesunutí do horních prvních pěti se bude platit 118Kč/měsíc. 

V ceně této služby je i služba Klik. 

Tato sekce bude dále rozdělena podle krajů, jako výchozí kraj se návštěvníkovi zobrazí 

kraj Jihomoravský. 

 

5.3.4. Sekce Autovrakoviště 

Sekce se seznamem autovrakovišť bude vycházet ze stejného konceptu a bude tak 

obsahovat velmi podobné členění jako sekce autobazarů. Standardní zápis bude 

obsahovat název autovrakoviště, značky vozů, na které se dané vrakoviště specializuje, 

služby, adresu a kontakt. 

Stejně tak ceny za zápisy zůstávají stejné, pouze v případě služby Klik neexistuje odkaz 

na výpis aktuálně vložených vozů.  
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5.3.5. Sekce Auto-poradna 

Zde budou nabízeny komplexní poradenské služby v oblasti koupě ojetého vozu. Služba 

se bude skládat z posouzení technického stavu vozidla, výpočtu možných budoucích 

investic, posouzení prodejní ceny vozidla, prověření původu vozidla, právní smlouvy 

pro obě strany a zajištění převodu. Tato služba by měla být nabídnuta externím 

spolupracovníkům v rámci celé České republiky. 

Stránka bude obsahovat kontaktní údaje a kontaktní formulář, který se po vyplnění 

automaticky pošle na adresu poradna@auto-inzerce.cz 

 

5.3.6. Vyhledávání ojetých vozů 

Vyhledávání ojetých vozů se bude skládat ze dvou částí. Zadávání podmínek hledání 

a výsledků vyhledávání. Podmínky vyhledávání bude možné omezit pomocí výběru 

z nabízených značek a příslušných modelů (modely vozidel se budou dynamicky 

nabízet podle vybrané značky – toho bude docíleno s použitím JS knihovny 

Dynamic Option List pana Matta Kruse, která je dostupná online na adrese 

www.javascripttoolbox.com/lib/dynamicoptionlist), druhu karoserie, stavu vozidla, 

druhu paliva, druhu převodovky, počtu dveří, roku výroby a ceně. 

Na základě požadavků vyhledávání se zobrazí nabídka odpovídajících vozidel 

v databázi. Tato vozidla budou setříděna ve výchozím stavu dle značky a modelu 

v tabulce pod sebou. Určit směr třídění, popř. třídit pomocí jiné položky, bude možné 

po kliknutí na danou položku. 

Každý záznam v tabulce v režimu vyhledávání bude zobrazovat ikonku malého 

fotoaparátu v případě, že inzerát obsahuje fotografii, v opačném případě nezobrazí nic. 

Dále bude zobrazena značka automobilu, náhled barvy automobilu v případě, 

že  uživatel barvu zadal, model vozidla, jeho objem převedený na litry a zaokrouhlený 

v každém případě směrem nahoru pomocí následujícího skriptu: 
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$retezec = $zaznam2["Obsah_motoru"]; 

$vel = SubStr($retezec, 0, 1); 

$mal = SubStr($retezec, 1, 3); 

$cislo = $vel.".".$mal; 

$x = ceil($cislo*10)/10;  // 0.00 

$objem = number_format($x, 1, ',', ' '); 

echo " ".$objem; 

 

Tento skript má za následek, že proměnná $retezec bude naplněna hodnotou z tabulky 

ze sloupce Obsah_motoru. Např. bude-li v databázi vůz s objemem 1598 ccm, 

tak v proměnné $retezec bude hodnota 1598. Funkce SubStr() slouží k získání části 

řetězce a má tři parametry – řetězec, pozici prvního znaku a délku. Vrací část řetězce 

určené délky od daného znaku. Do proměnné $vel se tedy uloží hodnota 1. Proměnná 

$mal bude obsahovat hodnotu 598. $cislo zřetězí $vel a $mal za pomocí „.“ do typu 

float. $cislo tedy bude obsahovat hodnotu 1.598. Funkce ceil() vrátí nejbližší celé vyšší 

číslo než je číslo zadané v parametru. Ovšem v případě, že parametr již celým číslem je, 

tak funkce vrátí to samé číslo. V tomto případě je potřeba ještě proměnnou $cislo 

vynásobit deseti, aby funkce ceil() obsahovala jako parametr hodnotu 15.98. Hodnota 

15.98 bude zaokrouhlena směrem nahoru na celé číslo, tj. 16. Poté bude tato hodnota 

ještě vydělena číslem 10, čímž získám hodnotu 1.600. Funkce number_format() slouží 

pro formátování čísel. První parametr je formátované číslo, druhým parametrem 

se určuje počet desetinných míst, třetí parametr určuje znak či přímo řetězec, který se 

použije jako desetinná tečka a poslední parametr určuje, jakým znakem se budou 

oddělovat tisíce. V tomto případě to určí, že proměnná objem bude mít pouze jedno 

desetinné místo a jako oddělovač bude použita čárka. Tímto získám proměnnou $objem 

ve formátu 1,6. Tuto proměnnou následně vypíši na obrazovku. 

Další informací o automobilu bude typ karoserie, počet dveří, rok výroby, 

počet najetých kilometrů dle tachometru a cena v Kč. 

Po kliknutí na vybraný záznam se otevře v novém vyskakovacím okně pomocí 

JavaScriptu detailní informace o vozidle. Přiřazení správného vozidla bude dosaženo 

pomocí proměnné autoID, která bude součástí odkazu ve výsledcích vyhledávání. 
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5.3.7. Detailní informace o vozidle 

Detailní informace o vozidle budou obsahovat značku a model vozidla, rok výroby, 

aktuální stav tachometru v km, objem v ccm, druh paliva, výkon v kW a PS. Posledně 

jmenovaného bude docíleno pomocí následujícího skriptu: 

$zaznam['Vykon']." kW (".round($zaznam['Vykon'] 

* 1.359619)." PS) 

 

Výkon je v databázi uložen v kW. První proměnná ($zaznam['Vykon']) tedy obsahuje 

pouze hodnotu výkonu v kW tak, jak je zapsaná v databázi. Proměnná 

$zaznam['Vykon'] se vynásobí číslem 1,359619, což je koeficient přepočtu kW na PS. 

Následně se na výsledné číslo použije funkce round(). Funkce round() slouží 

k zaokrouhlení daného čísla a má dva parametry – samotnou hodnotu a počet 

desetinných míst. V případě, že se počet desetinných míst nespecifikuje, tak se jako 

výchozí počítá s nulou. 

Např. je-li hodnota proměnné $zaznam['Vykon'] 115, vynásobením číslem 1,359619 

vyjde číslo 156,356185 a to se pomocí funkce round() zaokrouhlí na výsledných 156. 

Detailní informace o vozidle budou dále obsahovat stav vozu, jenž bude nabývat hodnot 

nový, předváděcí, vynikající, dobrý, ucházející, veterán a ND. Druh karoserie 

(např. kombi), počet dveří, počet míst, druh převodovky, do kdy a zdali vůbec má vůz 

platné STK, zemi původu, barvu vozidla, zdali mělo vozidlo pouze jednoho majitele, 

zda má servisní knížku, kompletní výpis výbavy vozu, poznámku o vozidle a cenu. 

Kromě toho bude, v případě, že inzerát obsahuje fotografii či fotografie vozu, zobrazen 

náhled fotografie, která se po kliknutí zobrazí v novém vyskakovacím okně v plné 

velikosti. 

Poslední věcí, kterou bude karta s detaily vozu obsahovat, jsou kontaktní údaje 

na prodejce. V případě, že se bude jednat o firmu, tak se zobrazí její název a telefonní 

číslo, v případě, že se bude jednat o soukromý inzerát, tak se zobrazí příjmení a jméno 

prodávajícího a jeho telefonní číslo. Po kliknutí na detaily o kontaktu se vypíše navíc 

adresa (ulice, město, PSČ, země) a kontaktní údaje (telefon, mobil, fax, e-mail, adresa 

www stránek) a poznámka. V případě firmy se může zobrazit ještě její IČ a DIČ. 
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5.3.8. Registrace nového uživatele 

Registrace nového uživatele bude spočívat ze tří základních kroků: 

1. Souhlas s podmínkami a pravidly 

2. Zadání osobních informací 

3. Kontrola údajů 

 

Povinnými položkami budou jméno a příjmení, v případě firmy IČ, email, město, ulice, 

vlastní uživatelské jméno a heslo. Heslo se pro potvrzení bude muset napsat 

pro kontrolu ještě jednou, jelikož pomocí MD5 bude hashované heslo uloženo 

v databázi a nepůjde tak zjistit. Z toho důvodu bude doporučeno uživatelům vyplnit 

ještě kontrolní otázku a odpověď na ni, aby se dostali do uživatelské administrace 

v případě ztráty hesla a heslo si změnili na jiné.  

Pokud registrace proběhne v pořádku, uživatel obdrží na email registrační údaje a bude 

se moci přihlásit do uživatelské administrace. 

 

5.3.9. Vložení nového inzerátu 

Vložit nový inzerát budou moci uživatelé po registraci a následném přihlášení ve svém 

uživatelském administračním rozhraní. Samotné vložení inzerátu se skládá ze dvou 

kroků: 

1. Vyplnění informací o vozidle 

2. Kontrola údajů 

 

Samotné vyplnění informací o vozidle bude obsahovat povinné položky (značka, model, 

typ karoserie, druh paliva, obsah motoru, stav tachometru, stav vozu, rok výroby, 

počet dveří, platnost STK a cena, za kterou chce prodávající vůz prodat) a nepovinné 

položky (např. barva, výkon, od kdy je vůz v provozu, jestli má vůz servisní knížku, 

či poznámka prodejce o vozidle apod.). Mimo těchto položek bude moci uživatel ještě 

jednoduše vybrat výbavu (bude řešeno za pomocí zatržítek) a vložit ke každému vozu 

až pět fotografií. U každé z těchto položek bude po kliknutí vyskakovat okno 

s nápovědou, jak danou položku vyplnit, či kterou vybrat). 

Po odeslání údajů a případně fotografií bude následovat kontrola těchto údajů. 

Kontrolováno bude, zdali jsou vyplněny všechny povinné položky a zda jsou všechny 
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položky vyplněny správně. Tato kontrola bude probíhat na úrovni PHP. V případě, 

že bude nalezena nějaká chyba v zadaných údajích (např. email, počet najetých 

kilometrů či telefonní číslo bude zadáno ve špatném tvaru) nebo nebudou vyplněny 

povinné údaje, tak se zobrazí chybové hlášení, kde bude uživateli napsáno, kde je chyba 

a jak ji má napravit. V opačném případě, tedy když budou všechny údaje v pořádku, 

zobrazí se uživateli rekapitulační stránka, kde bude přehled o tom, jaké údaje zadal 

a kolik vložil fotografií. Uživatel zde bude mít na výběr, jestli chce opravit zadané údaje 

a vrátit se tak o krok zpět nebo vše zadal správně. V takovém případě se fotografie 

zmenší v poměru stran na maximální rozlišení 800x600px a také se vytvoří její náhled 

v maximálním rozlišení 250x250px. Originální fotografie se vymaže, náhled 

a fotografie v plné velikosti se uloží do příslušných složek (náhledy do složky 

/_photos/mini a fotografie v plné velikosti do složky /_photos/full). Záznamy včetně 

adres fotografií se uloží do databáze. Tímto bude inzerát úspěšně vložen a uživatel se 

bude moci rozhodnout, zdali chce vložit další inzerát nebo zobrazit seznam svých 

aktuálně nabízených inzerátů. 

 

5.3.10. Uživatelské administrační rozhraní 

Po zadání správných přihlašovacích údajů budou moci uživatelé za pomoci tohoto 

rozhraní vkládat do databáze nová vozidla, upravovat a mazat svoje inzeráty 

a upravovat osobní či přihlašovací údaje. 

 

 Administrační rozhraní pro správu webu

Po úspěšném přihlášení do administračního rozhraní pro správu webu bude možné 

prohlížet a upravovat všechny vložené inzeráty, popř. je mazat, upravovat informace 

o uživatelích, přidávat či odebírat možné značky a modely, které mohou uživatelé 

vkládat do databáze a komplexně spravovat sekci Autobazary a sekci Autovrakoviště. 

 

5.3.12. Reklama na inzertním serveru www.auto-inzerce.cz 

Na celém inzertním serveru budou vyhrazena místa pro reklamu případných zájemců. 

Přehledný seznam aktuálně nabízených pozic a jejich cen + ceník služeb a možnost 

objednávky bude vytvořen na subdoméně reklama.auto-inzerce.cz 
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5.4. Import vozů z programu AutoSoftu 

Import vozů bude prováděn pomocí XML exportu z programu Evidence AutoBazaru 

verze 6.x pro Windows. Program vyexportuje vybrané vozy v databázi zazipované 

ve formátu XML na server www.autosoft.cz. 

Tento soubor bude automaticky stažen na server auto-inzerce.cz, kde bude následně 

rozbalen. XML bude rozparsováno a obsah bude vložen do dočasných tabulek. 

Tyto tabulky budou porovnány s aktuálními záznamy v databázi a v případě, že záznam 

v databázi ještě nebude, tak se vytvoří. V případě, že se bude lišit, tak se upraví 

a v případě, že se v dočasných tabulkách nebude záznam vyskytovat, tak se vymaže. 

Vše bude provázáno pomocí jedinečných klíčů. Jelikož v databázi budou vozidla zadaná 

nejen přes exportní modul AutoSoftu, ale i vlastním rozhraním pro vkládání 

automobilů, tak je potřeba tyto záznamy jednoznačně rozlišit. Toho bude dosaženo 

pomocí sloupce Ci, jenž bude typu enum a bude nabývat hodnot as, či ai. Hodnota ai 

bude nastavena jako výchozí a budou jí označena všechna vozidla, která budou vložena 

přes vlastní rozhraní auto-inzerce.cz. Vozidla vkládána automaticky na základě XML 

exportu Autosoftu budou nabývat ve sloupci Ci hodnoty as. 

Tato synchronizace dat bude probíhat pomocí PHP. PHP soubor obsahující skripty 

pro zpracování potřebných činností bude spouštěn automaticky pomocí démona cron 

každý den ve 4:00 z důvodu nejmenší návštěvnosti internetu v ČR. Server tak nebude 

zbytečně vytěžován v době, kdy bude potřeba jeho výkon na jiné činnosti. Po dokončení 

aktualizace budou dočasné tabulky promazány. 

 

5.5. Bezpečnost 

Bezpečnost může být Achillovou patou i klíčovým prvkem každého webového projektu. 

V případě, že vše je navrženo správně, funguje jak má, přesto, že je to na pohled 

uživatelsky přívětivé, tak opomenutí bezpečnostních rizik může znamenat nedozírné 

následky. Základním předpokladem bude při vkládání dalších skriptů do skriptu ošetřit 

funkci include(). Jelikož web nebude mít mnoho podstránek, tak si vystačím 

s absolutním adresováním či následujícím skriptem: 
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$ochrana = "PryRuk9"; 

if(IsSet($_GET['page'])){ 

  switch($_GET['page']) { 

  case "UserEdit": 

    $url = "editace_uzivatelu"; 

    break; 

  case "CarAdd": 

    $url = "pridat_vuz"; 

    break; 

  default: 

    $url = "hlavni"; 

  } 

else{ 

  $url = "hlavni"; 

} 

include $url.".php"; 

Tento skript zajistí, že v případě odkazu index.php?page=UserEdit se bude zjišťovat, 

zda proměnná $page není prázdná a v případě, že není, tak se bude kontrolovat 

její obsah. V této ukázce má hodnotu UserEdit a tak proměnná $url nabude hodnoty 

editace_uzivatelu a na konci tohoto příkladu se vloží $url a přidá se k ní řetězec .php, 

čili ve výsledku se bude vkládat stránka editace_uzivatelu.php. V opačném případě, 

že by proměnná $page nebyla zinicializována a měla nenulový obsah, či by nenabývala 

nabízených hodnot (UserEdit, CarAdd), tak by proměnná $url obsahovala hodnotu 

hlavni a vložena by byla stránka hlavni.php. Součástí této ochrany je také proměnná 

$ochrana, která je zde deklarována proto, aby se nedaly zobrazovat samostatně 

vkládané stránky. Každá vkládaná stránka tedy bude obsahovat následující kód: 

<?if(IsSet($ochrana) && $ochrana == "PryRuk9"):?> 

Problém bude ovšem již částečně řešen užitím modulu serveru Apache mod_rewite. 

Díky překladu adres uživatelé vůbec reálné adresy neuvidí a budou se pohybovat pouze 

po virtuálních, fyzicky neexistujících adresách, které budou přeloženy na úrovni 

serveru.  
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Další problém se pojí s prací s databází. V případě následujícího příkazu ve skriptu: 

"SELECT $_GET['co'] FROM ojete_vozy WHERE Znacka = 

'$_GET['znacka']';" 

A použití této adresy: 

search.php?co=Model`; DROP ojete_vozy; 

By mohlo dojít na vymazání celé tabulky obsahující ojeté vozy. Tomu bude zamezeno 

pomocí funkce mysql_escape_string() a nepřímého používaní proměnných v kódu. 

 

Posledním velkým bezpečnostním problémem je nahrávání fotografií na disk serveru. 

Vkládat se mohou jen fotografie a povolen bude pouze formát JPG. Aby se někteří 

uživatelé nesnažili vkládat jiné formáty souborů, jako třeba skripty PHP, tak se bude 

kontrolovat jejich mime typ pomocí funkce finfo_file() a následně ještě getimagesize(). 

Originální fotografie bude pojmenována dočasným jménem a posléze vymazána. 

Upravené fotografie získají nový název skládající se z kombinace ID_Zakaznika, 

ID_Inzeratu a pořadí fotografie. 

 

Přihlášení v administračních sekcích bude časově omezeno pomoci session. V případě, 

že uživatel neprovede zadanou dobu žádnou činnost, bude automaticky odhlášen. 

 

Bezpečnostní rizika budou analyzována programem Acunetix Web Vulnerability 

Scanner, který skenuje web na možnost SQL injection, XSS a další slabá místa. 

Po skončení testování vytvoří profesionální report o bezpečnostním auditu webu. 

 

5.6. Optimalizace 

5.6.1. Optimalizace pro různé prohlížeče 

Inzertní server a jeho funkčnost a grafické rozložení bude potřeba při vývoji neustále 

testovat a ladit pod různými prohlížeči. Nejdůležitějšími prohlížeči jsou Mozilla 

Firefox, Opera, Internet Explorer 6 a Internet Explorer 7. Vyjma těchto prohlížečů bude 

optimalizováno pro prohlížeče Apple Safari, Konqueror a Lynx. Ve všech prohlížečích 

musí vše vypadat a fungovat stejně a přitom se kód bude muset držet standardů. 
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5.6.2. Validace 

Pro vytvářený inzertní server byl vybrán značkovací jazyk XHTML 1.0 Strict. Snahou 

bude se co nejvíce přiblížit standardům W3C, čímž se zajistí nejen „programátorská 

čistota“ kódu a budou tak snazší případné budoucí úpravy, ale také se tím zajistí lepší 

indexace pro vyhledávače. 

 

5.6.3. SEO optimalizace 

Jak již bylo napsáno výše – s optimalizací pro vyhledávače úzce souvisí validace 

stránek. Bude-li web pro vyhledávače lépe indexovatelný, zajistí to ve vyhledávačích 

lepší umístění při vyhledávaní. Lepší umístění ve vyhledávačích a katalozích zajistí 

větší návštěvnost a větší návštěvnost zajistí více uživatelů, kteří budou vkládat do 

databáze inzeráty. To zase zajistí více návštěvníků, kteří tak budou mít větší výběr 

z nabídky vozů. 

Validace ovšem samozřejmě není vše a důležitými faktory tak jsou vhodně nazvaný 

titulek a popis stránky, stejně tak klíčová slova v hlavičce a na stejném místě deklarace 

znakové sady. Zdrojový kód stránky by měl mít co nejmenší velikost, 

aby se vyhledávač zbytečně nezatěžoval stahováním přebytečných dat a uživatelům 

se stránky načítaly co nejrychleji. Netextové elementy budou mít alternativní obsah, text 

bude kvalitně strukturován a stránka by neměla mít příliš mnoho odkazů na externí 

zdroje, popř. nedůvěryhodné externí zdroje označit atributem rel=“nofollow“. 

Pomocí nastavení mod_rewrite se nastaví „hezčí“ adresa, protože pro vyhledávač 

je daleko příjemnější, stejně jako pro člověka, adresa ve tvaru: 

http://www.auto-inzerce.cz/ojete-vozy/Honda-Accord-

kombi-manualni.html 

nežli:  

http://www.auto-inzerce.cz/search.php?Znacka=Honda&Model

=Accord&Karoserie=kombi&Stav_vozu=-nerozhoduje-&Palivo=-

nerozhoduje-

&Prevodovka=manu%C3%A1ln%C3%AD&pocet_dveri=&rv_od=&rv_do

=&cena_od=&cena_do=&Submit=Hledej 
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Mod_rewrite se ovládá pomocí souboru .htaccess umístěným v příslušném adresáři, 

v tomto případě v adresáři kořenovém o obsahu: 

RewriteEngine on 

RewriteRule ^ojete-vozy/(.*)\.html$ search.php 

[L,QSA] 

 

První řádek aktivuje mod_rewrite, pokud není zapnutý globálně. 

Druhý řádek znamená, že každý dotaz, který směruje na adresář ojete-vozy/cokoliv.html 

si zavolá soubor search.php, který daný dotaz zpracuje a podsune stránku prohlížeči. 

Uživatel pak vidí virtuální adresu. Skutečný soubor s takovým jménem neexistuje. 

L v hranaté závorce znamená, že pravidlo je konečné a nebudou se řetězit, 

QSA pak určuje, že případné předávané proměnné (tedy vše za otazníkem v adrese 

stránky) se budou předávat cílovému skriptu ve fiktivní URL automaticky. 

Po změně adres u některých vyhledávačů trvá dost dlouho, než si změny všimnou. 

Některým i půl roku, ale postupem času stále více vyhledávačů ve svých výsledcích 

vyhledávání bude zobrazovat nové adresy. 

(4) 

 

Dosti podstatným krokem bude také získávání zpětných odkazů, kdy vyhledávače 

hodnotí „kvalitu“ stránky podle toho, kolik relevantních zdrojů se na ně odkazuje. 

Odkaz „ojeté vozy“ na adrese www.auto.cz má pro vyhledávače větší hodnotu, 

než ten samý odkaz na serveru zabývajícím se vařením. 

 

5.6.4. SEM optimalizace 

SEM bude u společností Google a Seznam. U společnosti Seznam.cz budou objednány 

služby Sklik a v rámci této služby bude zaplacen přednostní výpis na hledaná klíčová 

slova s danou tématikou. Ta samá klíčová slova budou objednána v reklamním systému 

Google AdWords. Za jeden proklik u těchto společností zaplatím přibližně 0,50 Kč. 

V případě Seznamu bude zajímavější přednostní výpis na hledaná klíčová slova. 

Ten se neobjednává systémem PPC (Pay Per Click), ale fixně na určitou dobu – 

zpravidla půl roku. Cena se vyvíjí v závislosti na kategorii a konkurenci v dané 

kategorii. 
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Vybraná klíčová slova: 

Autoinzerce, auto-inzerce, ojeté vozy, inzerce zdarma, bezplatná inzerce, auto, auta, 

bazar, burza, autobazary, autovrakoviště, automobily, vozidla. 

 

Dále se vyplatí najít další webové servery se stejnou tématikou (automobilismus), 

na kterých bude možno inzerovat. Naopak objednávat reklamu na vyhledávačích Atlas, 

Centrum apod. se nevyplatí, protože zmíněné vyhledávače mají podobné ceny 

jako Seznam, ovšem zlomkovou návštěvnost. 

 

Monitorování výsledků bude probíhat díky interním nástrojům vybraných služeb – tedy 

Seznam Sklik a Google AdWords. Analýza klíčových slov, která uživatelé vyhledávají 

a navštěvují tak www.auto-inzerce.cz, a na která se tak bude vhodné více zaměřit, 

a která obráceně zrušit, bude probíhat pomocí nástroje Google Analytics. 

 

5.7. Ekonomické zhodnocení návrhů 

5.7.1. Druhy nákladů 

Návrhy jsou vybírány dle zkušeností tak, aby byly co nejefektivnější. Dle předložených 

návrhů je však nutno rozdělit náklady na základní dvě části. Náklady, 

které budou vynaloženy jednorázově a náklady, jenž budou placeny paušálně. 

Mezi jednorázové patří: 

 Nákup domény 

 Nákup webhostingu 

 Náklady na vytvoření kódu 

 Reklama 

 Vytvoření exportního modulu AutoSoft 

Mezi paušální náklady patří: 

 Obnovení platnosti domény (na další roky) 

 Obnovení webhostingu (na další roky) 

 Platba za exportní modul AutoSoft 
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5.7.2. Finanční vyčíslení 

V tabulce níže jsou uvedeny náklady pro první rok provozu: 

Položka Cena 

Doména 
1 115 Kč 

Webhosting 

Vytvoření inzertního serveru 0 Kč 

Vytvoření exportního modulu AS 3 000 Kč 

Export libovolného autobazaru do 50 vozidel 4 800 Kč 

SEM reklama 10 000Kč 

Reklama - plachty 2 500 Kč 

Tabulka 4:  Finanční náklady 

 

Z výše uvedené tabulky stojí za zmínku ještě položka reklama – plachty. Jedná se 

o pět kusů reklamních plachet o rozměrech 160x40cm v ceně 500Kč/ks. Tyto plachty 

budou umístěny na viditelných místech různě po spřízněných Brněnských autobazarech. 

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny ceny za poskytované služby inzertním serverem 

www.auto-inzerce.cz: 

Sekce/Služba Ojeté vozy Autobazary Autovrakoviště Autosalony 

Základní zdarma zdarma zdarma 3 924 Kč 

Klik zdarma 1 416 Kč 1 416 Kč - 

Prvních 5 pozic + klik zdarma 3 924 Kč 3 924 Kč - 

Tabulka 5: Ceník služeb 

Typ reklamy Rozměr 
Titulní 

stránka 
Vyhledávání 

vozidel 
Autobazary / 

Autovrakoviště 

Full Banner 468x60px 3 900 Kč 3 900 Kč dle domluvy 

Half Banner 234x60px - 2 196 Kč dle domluvy 

Square Banner 200x200px 3 900 Kč - 1 920 Kč 

Wide Skyscraper 160x600px 8 940 Kč - 2 520 Kč 

Rectangle 180x150px 2 892 Kč - 1 416 Kč 

Leaderboard 728x90px - 7 908 Kč dle domluvy 

Jiné rozměry dle domluvy dle domluvy dle domluvy dle domluvy 

Tabulka 6: Ceník bannerové reklamy 

 

Pložka Cena 

Export vozidel z programu Evidence Autobazaru 4 000 Kč 

Poradenství 490 Kč/vůz 

Tabulka 7: Ceník ostatních služeb 
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Očekávané příjmy jsou z oblasti poradenské činnosti, firem, které budou mít zájem 

o reklamu na serveru, ze záznamů v sekcích Autovrakoviště a Autobazary a obzvláště 

pak z možností exportovat své vozy z programu Evidence Autobazaru v6.x 

pro Windows, což bude zpoplatněno částkou 4 000Kč viz tabulka výše. Inzertní server 

by tedy měl být ziskový již při 4 autobazarech, které budou využívat možnosti exportu 

svých vozidel rovnou na daný inzertní server a k tomu 2 autobazary či autovrakoviště, 

která budou využívat zvýraznění své pozice + služby Klik a jeden autosalon. 
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6. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval návrhem a realizací inzertního serveru. 

Na základě provedených analýz, popsání současného stavu a konzultací s panem 

Milanem Purčem jsem definoval požadavky na navrhovaný inzertní server. 

V teoretické části jsem navrhnul a popsal webové technologie a technologické vývojové 

prostředky, které by bylo nejlepší na nový inzertní server použít. Součástí této kapitoly 

bylo také popsání obecných zásad při tvorbě webu a z toho plynoucí validace, 

SEM a SEO optimalizace a popsání rozdílů mezi nimi. 

V analýze firmy jsem popsal základní informace o firmě, podrobil ji a produkty analýze 

SWOT, PESTE a Porterovu modelu pěti konkurenčních sil. Zjistil jsem požadavky 

kladené na inzertní server a následně jsem tyto analýzy a požadavky posoudil. 

Poté jsem formuloval své návrhy a řešení spočívající ve výběru vhodných služeb, 

jakožto zvolení domény, hostingu, popis jednotlivých sekcí inzertního serveru 

a principů, jak bude fungovat včetně importování vozů z programu Evidence 

Autobazaru v6.x pro Windows pomocí XML. Pojednáno bylo v této kapitole 

také o bezpečnosti a optimalizaci jak pro prohlížeče, tak z hlediska vyhledávačů. 

Vybrány byly reklamní služby u vyhledávačů Google a Seznam a byla vybrána 

příslušná klíčová slova pro tyto vyhledávače. 

Řešení bylo nakonec ekonomicky zhodnoceno a vyčíslen minimální konkrétní 

předpoklad pro generování zisku. 

Co se týče samotného inzertního serveru, myslím si, že zvolená forma, rozsah řešení 

a jeho komplexnost splňuje zadaná kritéria a přidává ještě jistou rezervu do budoucna. 

Navíc celkové zpracování webu a použité technologie v kombinaci se stylem psaní 

kódu umožní případné budoucí bezproblémové úpravy. 

Díky navrženým administračním částem mohou uživatelé přes webové rozhraní snadno 

spravovat svoje inzeráty a osobní údaje. Stejně tak majitel a potažmo 

další administrátoři mohou přes webové rozhraní snadno spravovat veškeré požadované 

činnosti důležité pro správu serveru, jako jsou například úpravy osobních informací 

o všech uživatelích, správa inzerátů libovolných uživatelů, správa možných modelů 

a značek, jenž je možné vkládat do databáze apod. 
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8. Přílohy 

 

 

Zdroj: http://onas.szn.cz/onas/files/stats/2007/pdf/22.11-MM.pdf  
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Grafický návrh reklamní plachty na autobazary: 

 

 

 

Reálné umístění reklamní plachty v autobazaru Richard na Tomkově náměstí v Brně: 
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Seznam použitých zkratek 

Zkratka Původní znění Význam 

AS AutoSoft program Evidence Autobazaru v6.x pro Windows 

ASP Active Server Pages 
technologie pro vývoj webu od společnosti 
Microsoft 

CSS Cascading Style Sheets tabulky kaskádových stylů 

DBMS 
Database Management 
System 

Systém řízení báze dat. Rozhraní mezi aplikačními 
programy a uloženými daty 

DNS Domain Name System 
systém doménových jmen, jenž převádí doménová 
jména a IP adresy 

FTP File Transfer Protocol protokol určený pro přenos souborů 

HTML HyperText Markup Language hypertextový značkovací jazyk 

HTTP HyperText Transfer Protocol internetový protokol 

ICQ I Seek You klient pro instant messaging 

IM Instant Messaging 
Internetová služba pro komunikaci s jinými 
uživateli 

IP Internet Protocol 
nespolehlivý protokol, který zařazuje segmenty do 
paketů 

JS JavaScript 
interpretovaný programovací jazyk pro WWW 
stránky 

MD5 Message Digest algorithm 5 algoritmus pro hashování 

MySQL 
My Structured Query 
Language 

databázový systém využívající jazyka SQL od 
společnosti MySQL AB 

OOP 
Object Oriented 
Programming 

objektově orientované programování 

OS Operating System operační systém 

PHP Hypertext Preprocessor 
skriptovací programovací jazyk určený pro 
programování dynamický internetových stránek 

PPC Pay Per Click Reklamní systém založený na placení za proklik 

SEM Search Engine Marketing marketing ve vyhledávačích 

SEO Search Engine Optimization optimalizace pro vyhledávače 

TCP 
Transmission Control 
Protocol 

spojově orientovaný protokol pro přenos toku 
bajtů na transportní vrstvě se spolehlivým 
doručováním 

TLD Top Level Domain doména nejvyššího řádu 

URL Uniform Resource Locator 
adresa sloužící k přesné specifikaci umístění zdroje 
na internetu 

VoIP Voice over IP hlasová telefonie přes internet 

W3C World Wide Web Consortium 
mezinárodní konsorcium vyvíjející webové 
standardy 

WWW World Wide Web 
systém vzájemně propojených hypertextových 
dokumentů přístupných přes Internet 

XHTML 
eXtensible HyperText Markup 
Language  

rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk 

XML eXtensible Markup Language rozšiřitelný značkovací jazyk 
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