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ANOTACE 

 

Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku aktualizace obsahu internetových 

prezentací pomocí redakčních systémů. Cílem je navrhnout a vytvořit internetovou 

prezentaci pro společnost Cars-deluxe s.r.o. a pro správu těchto stránek vytvořit 

plnohodnotný redakční systém, který zvládne spravovat i naprostý laik v oboru 

informační technologie. Tento redakční systém bude vytvořen za pomoci PHP, MySQL 

a HTML. 

 

 

ANNOTATION 

 

This bachelor thesis is focused on a problematics of an internet presentations 

actualization using content managements systems. Primary goals of this work are to 

design and create successful presentation of Cars-deluxe LLC company and create fully 

functional content management systems for those pages, so easy to use that everyone 

will be able to do so. Content management systems shall be made using PHP, MySQL 

and HTML technologies. 
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Úvod 

 

„Už dále nemusíme chodit vyhledávat informace – můžeme je nalézt na Internetu, 

našem intranetu, nebo na našem extranetu pouhým kliknutím myší.“ 

 – Jim Barksdale, CEO Netscape Communication Corp., 1997 

 

Žijeme v uspěchané době a pokrok je nezastavitelný. Během posledních desetiletí prošla 

společnost velice bouřlivým vývojem, kde jednu z hlavních rolí hrál z vědecké a 

vojenské sféry do komerční se rozšiřující Internet a dostupnost informací všeho druhu. 

     Uspěchanost dnešního moderního světa je způsobena především onou snadnou 

dostupností informací, dravostí konkurenčního prostředí a rostoucí leností průměrného 

zákazníka. 

Kdo by si před třiceti lety pomyslel, že většina informací, počínaje akciovými kurzy a 

konče objednáním libovolného zboží z druhého koutu světa bude přístupné z pohodlí 

domova. Aby se zákazník dobral informace o produktu, musel nejlépe jít osobně 

kozultovat s trénovaným obchodníkem přímo do obchodu, kde nezřídka rovnou 

kupoval, aniž by se obtěžoval dělat obsáhlý průzkum cen na trhu. Dnes se takových 

„trénovaných obchodníků“ v přeneseném slova smyslu nalézá v celosvětové počítačové 

síti statisíce a každý je vzdálen pouhých pár kliknutí myší, což pouze podporuje dravé 

konkurenční prostředí, kdy jsou ceny produktů tlačeny co možná nejníž a úrovně služeb 

co možná nejvýš, neboť každý potenciální zákazník může jít kdykoliv jinam a nedělá 

mu to sebemenší problémy. Proto musí každý cílevědomý podnik v jakékoliv sféře 

obchodu a nebo služeb,vzhledem k neustálemu vývoji IT, obchodů a trhů používat 

odpovídající Informační Systém, který bude podporovat efektivní výměnu informací jak 

uvnitř, tak vně podniku, neboť každodenní provoz podniku se bez IS stává 

neefektivním. Kombinací informačních systémů a prezentací na internetu se dostáváme 

do zajímavé oblasti virtuálního podnikání. 

 

Celá tato komplexní oblast virtuálního podnikání, většinou umístěného na internetu, se 

nazývá e-business, neboli elektronický obchod. 
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E-business1  může být definován jako obchodní proces závisející na automatizovaném 

informačním systému a dnes se většina e-businessu provádí především díky síťovým 

technologiím.  

 

Přednost e-business tkví v jeho snadné aplikovatelnosti na podnikatelský subjekt, 

protože k tomu, aby začal subjekt podnikat na internetu, potřebuje splnit několik málo 

podmínek. Mezi ty patří mít prezentaci na internetu a být schopný zde prezentovat své 

produkty a nebo služby v adekvátní míře a čase. 

K tomu, aby byl podnik schopný ve své internetové prezentaci (webových stránkách) co 

nejpružněji reagovat na poptávku nebo jen aktualizovat triviální informace, musí mít 

k tomu i odpovídající nástroje. Nástroj musí být uživatelsky přívětivý, efektivní a 

dostupný a to jak z ekonomického tak uživatelského hlediska. Nazývejme tento nástroj 

systémem pro správu obsahu internetové prezentace, neboli tzv. redakčním 

(publikačním) systémem, nebo chceme-li CMS (content management system). 

 

Vizí této bakalářské teze je vytvořit a prezentovat vlastní takový jednoduchý systém pro 

správu obsahu, který je ekonomicky výhodný, a aplikovat jeho praktické využití pro 

začínající prodejnu luxusních zahraničních automobilů na www.cars-deluxe.cz.   

                                                 
1 Pojem e-business prvně zmínil Lou Gernster, CEO společnosti IBM. 
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1  Vymezení problému a cíle práce 

1.1  Vliv internetu 

Již od počátku masového rozšíření internetu mne tato celosvětová síť fascinovala. Tolik 

možností, tolik otevřených dveří, tolik dveří co čekala na otevření a taková přístupnost. 

Jen si představte, jak mne fascinovala myšlenka, že co před několika lety trvalo spousty 

dní, měsíců, se dá nyní zvládnout během doby mrknutí oka. Jak mne fascinovala 

myšlenka, že přenos informace pomocí datových kabelů na druhou stranu zeměkoule je 

teoreticky otázkou 0.06 vteřiny (při přenosu rychlosti rychlostí blízkou rychlosti světla a 

vzálenosti dvaceti tisíc kilometrů), a tou informací může být cokoliv, od textu po 

videosoubor. Tyto fascinace přímo určily moje koníčky, což byla webová tvorba, 

počínaje rámcových HTML stránek po sofistikované Redakční Systémy. 

 

1.1.1 Důležitost vlastní prezentace na internetu 

Prezentace firem na internetu je velmi obsáhlé téma, na které by nestačila ani 

samostatná studie. Prezentace každé firmy rozhoduje o úspěšnosti na trhu, o schopnosti 

přilákat nové zákazníky a udržet si stávající, pomineme-li taková fakta,, jako je kvalita 

poskytovaných služeb či míra monopolizace/monopsonizace trhu. 

 

Webdesign, čili grafický a funkční návrh internetové prezentace, musí být srozumitelný, 

přehledný a použitelný. Základní pravidlo použitelnosti, dle Steve Kruga zní „Nenuťte 

mě přemýšlet … Znamená to, že když se podívám na nějakou webovou stránku, měla 

by být intuitivní, pochopitelná a samovysvětlující (jak je to jen z pohledu člověka 

možné)“ 2. Na této srozumitelnosti, spolu s akutálností informací stojí a padá účinnost 

prezentace firmy na internetu. Jistě, prezentace může být graficky dokonalá, může 

obsahovat dokonalé údaje o firmě či marketingovou omáčku, ze které by se zamotala 

hlava i účetním, ale pokud požadované údaje uživatel nenajde dostatečně rychle, otočí 

se na podpatku a půjde jinam. Jistá analogie k prezentacím na internetu je, že pokud 
                                                 
2 KRUG, Steve. Webdesign - Nenuťte uživatele přemýšlet. Brno:Computer Press, 2006. 2.aktualizované 

vydání. ISBN 80-251-1291-8. str.19. 
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nejsou aktuální informace  snadno k naleznutí a nejsou alespoň v sympatickém 

grafickém kabátku, odpuzuje to potenciálního zákazníka stejně jako šváby v kamenné 

prodejně. 

 

Jaká je tedy na tom v dnešní době důležitost vlastní a kvalitní prezentace na internetu ? 

Není-li prezentace na internetu, dá se říct, že marketingové oddělení firmy nevidí dále 

než na vlastní špičku nosu. Poměr vložených prostředků versus počet nových 

potenciálních zákazníků je mnohem lepší, než zainvestujeme-li vyšší částku do nic 

neříkajícího billboardu u silnice, porovnáme-li analýzu, kolik času je věnováno v dnešní 

době jednotlivým médiím, nehledě na obousměrný provoz informací na webu, jak od 

firmy k zákazníkovi, tak od zákazníka k firmě formou dotazů, anket, diskusních fór atd. 

TV
41%

internet
14%

rádio
28% noviny

9%

časopisy
8%

 

Graf 1: čas věnovaný jednotlivým médiím3 

 

1.2  Aktualizace dat v prezentaci 

Jak již bylo zmíněno, pro účinou prezentaci je třeba mít i aktualizovaná data. Jaký byste 

měli pocit, pokud by u vašeho obchodníka bylo napsáno „Poslední aktualizace 1.1.2003, 

                                                 
3 PLOTĚNÝ, Luboš. Budování úspěšného firemního webu. Praha: Ben - technická literatura, 2005. 128 s. 

ISBN 80-7300-173-X, str.18. 
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stránky jsou určeny pro rozlišení 800x600“. Zcela jistě by to přiliš důvěryhodnosti 

nepřidalo.  

Původní problémy s aktualizacemi zcela vymítili nové technologie, jako je PHP, 

MySQL, CSS a jejich využití v praxi. Dříve byla aktualizace stránek poměrně 

nákladnou záležitostí, neboť chtěli-li jste něco změnit, museli jste upravovat samostatný 

HTML kód, což pro zběhlého IT technika nemusí být problém, ale představte si opět, že 

data potřebuje aktualizovat účetní či finanční ředitel. V tento okamžik nastupují 

sofistikovaná řešení redakčních systému, kdy se stačí přihlásit do chráněné časti 

informačního systému a upravovat ve WYSIWYG editoru (What You See Is What You 

Get nebo také co vidíš, to dostaneš, tj. jaký výsledek vidíte v okně editoru, takový 

výsledek uvidí i uživatelé). Přiklad typického textového WYSIWYG editoru je 

Microsoft Word. 

 

Při tvorbě funkčního redakčního systému bychom měli myslet na následující 

doporučení 

- funkčnost systému ve standardně používaných zařízeních a platformách, jako 

jsou počítače, PDA, mobilní telefony a to tak, aby byly funkční na 

platformách Windows, Mac, Linux 

- schopnost intuitivně spravovat obsah internetové prezentace 

- schopnost přeposílat vybrané informace (objednávku, dotaz) 

- dodržovat všeobecné standardy 

 

Ač se to může zdát jasné, ne každý uživatel našeho systému pravděpodobně bude 

informativně „zručný“ a úkolem je tedy vytvořet takový systém, aby jeho používání 

bylo hračkou s jasně danými výsledky. Musíme tedy brát na zřetel strukturu uživatelů a 

přinutit systém, aby byl uživatelsky přívětivý. Tento problém řeší správná struktura 

navigace, jasné popisky a přehledné zobrazení informací a i na takovou oblast se 

zaměřím. 
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1.3  Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce je vytvořit jednoduchý univerzální redakční systém, který 

však zvládne všechny činnosti potřebné pro aktualizaci obsahu, správu uživatelů, a 

který bude dostatečně intuitivní, dostatečně graficky vyvedený, otestovaný a funkční. 

Měřenými veličinami této práce budou vynaložené peněžní prostředky v porovnání 

s ekonomickými dopady v malém podniku. 

 

1.4  Metodologie 

V bakalářské práci jsou použity metody deskripce, analýza a syntéza a v závěru i 

prognóza. 

Hypotéza práce tkví v přesvědčení,že vytvoření redakčního systému pro často 

aktualizovanou prezentaci je výhodnější, než vytvoření statické prezentace, která 

potřebuje být aktualizována technikem. 
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Analýza problému a současná situace 

1.5  Představení společnosti 

Cars-deluxe.cz s.r.o. je nově utvořená firma se silným finančním zázemím, 

s dostatečným know-how a tato firma se zabývá nákupem, importem a prodejem 

luxusních zahraničních vozů za nejnížší ceny na trhu. Ve fázi vývoje, v jaké společnost 

nyní je, nemohu z důvodu obchodního tajemství prozradit více. 

 

1.6  Současná situace prezentace firmy 

Firma cars-deluxe s.r.o. před mou prací neměla žádnou prezentaci na internetu a své 

zákazníky oslovovala osobně díky kontaktům, které patří do know-how firmy. 

 

1.7  Požadavek na prezentaci 

Byl jsem požádán, abych vytvořil webové stránky pro společnost Cars-deluxe a mezi 

požadavky bylo  

• modifikovatelné menu 

• intuitivní systém navigace 

• potřeba často aktualizovat nabídku aktuálních vozů  

• spolu s vkládaním vlastních obrázků.  

 

Neboť tyto práce nijak nespěchaly, zabádal jsem nad možnostmi řešení takové práce.  

Po důkladném promyšlení a s přihlédnutím k současnému stavu na trhu redakčních 

systémů jsem se rozhodl, že vytvořím vlastní redakční systém obsahující následující 

části :  

• bezpečnostní přihlašování uživatelů do systému 

• spravování statických zobrazitelných stránek ve WYSIWYG editoru 

• libovolnou editaci položek v menu 

• základní správu uživatelů mající přístup do systému 

• podporu optimalizace pro vyhledávače, tzv. SEO 
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Systém pro správu obsahu jako takový jsem se rozhodl zpracovat s užitím technologií 

HTML, CSS, MySQL a PHP. 

 

1.8  Současný stav na trhu redakčních systémů 

V současné době lze na Internetu nalézt nepřeberné množství redakčních systémů, 

k jejichž okamžitému vyhledání stačí do prohlížeče zadat „redakční systém“. Ano, jsou 

jich stovky. Většinu redakčních systémů lze rozdělit do dvou hlavních kategorií a 

několika subkategorií:  

1) komerční systémy 

a. profesionální řešení na míru tvářící se profesionálně 

b. amatérské řešení tvářící se profesionálně 

c. ostatní 

2) volně šiřitelné redakční systémy (open-source CMS) 

a. nepřehledná řešení 

b. kvalitní řešení 

c. ostatní 

 

Nad rozdílem mezi open-source řešením, které firmu zdánlivě nic nestojí, a komerčnim 

řešením se na chvilku zastavím.  

 

1.8.1 Open-source řešení a jejich nevýhody 

Při podrobném pohledu je totiž velmi dobře patrné, že o výhodě finanční úspory 

nemůže být zdaleka řeč. Vždyť již samotný výběr vhodného řešení pro firemní 

prezentaci vyžaduje nejen čas, ale především přehled v dané oblasti, nemluvě o 

skutečnosti, že tímto vše teprve začíná. Kdo by si myslel, že stačí pouze stáhnout z 

internetu vhodné soubory a dodržet instalační doporučení, bude nemile překvapen. Pro 

úspěšnou instalaci je potřeba člověk, který dané věci rozumí, je schopen i ochoten 

proniknout do filosofie daného produktu a to tak, aby byl schopen provést alespoň 

základní implementaci funkčnosti a designu do marketingové strategie. Pokud takového 
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člověka seženete, je na čase si spočítat, zda takové řešení konkuruje časově 

komerčnímu řešení, nehledě na to, že open-source systémy nepodporují následující : 

- zmíněnou rychlost nasazení systému 

- přizpůsobení specifickým požadavkům 

- školení produktu 

- technickou podporu 

- doplňkové služby (webdesign, webhosting, zabezpečení atd.) 

 

Za sebe zcela zodpovědně říkám, že profesionální komerční řešení systémů pro správu 

obsahu většinou jednoznačně převyšují open-source řešení ; samozřejmě to neplatí vždy 

– například  BLOG:CMS / F-ART:CMS od fy F-ART AGENCY, s.r.o. je natolik 

propracovaná, že kolikrát funkčností převyšuje komerční řešení. Zápory v podobě 

univerzálnosti tohoto řešení nicméně stále trvají. 

 

1.8.2 Komer ční řešení a jejich nevýhody 

Sháníme-li komerční řešení, jsme smířeni s tím, že utratíme určitou sumu peněz. Pro 

efektivní utracení této sumy je zcela nezbytné, být schopen oddělit zrno od plev. 

Rozpoznat kvalitní profesionální řešení od firmy specializující se na tvorbu takových 

systémů od výtvoru, jež se sice tváří profesionálně, ale nikde nenajdete údaje o firmě, 

abyste na konci zjistili, že jste právě utratili dvacet tisíc korun za řešení od studenta, 

který ani fakturu vystavit nemůže. V takovém případě se nemůžete spolehnout na 

dostatečnou podporu právě zakoupeného produktu a výsledné firemní weby, které na 

toto doplatili jsou poté nepřehledné, neefektivní a předem odsouzené k záhubě. 

Při výběru byste tak měli dbát následujících doporučení  

- nekupovat si CMS od nepodnikatelského subjektu 

- vždy požadujte doklad o zaplacení 

- přihlédněte k doprovodným službám 

- preferujte raději společnosti s osobním přístupem 

 

Počáteční investice do kvalitní implementace kvalitního redakčního systémem není 

nikdy krokem vedle, myslíme-li to na poli e-businessu vážně. 
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1.8.3 Vhodný výb ěr pro nastolený projekt 

Cars-deluxe.cz je firmou, která má kapitál vázaný v automobilech a jako začínající 

společnost, která se primárně neorientuje na e-business,  si nepřeje investovat horentní 

sumy do komerčního řešení. Raději si přejí funkční řešení, které by bylo levnější než 

komerční řešení, ale zároveň méňe složitější na implementaci než open-source řešení. A 

protože ode mne vyžadují i navrhnutí designu stránek, nechali výběr zcela na mne a 

ponechali mi určitý rozpočet, s kterým mohu operovat (více o rozpočtu a ekonomických 

dopadech ve 4.kapitole).  

 

Po důsledném promyšlení, kdy jsem vzal v úvahu i fakt, že se mi to bude hodit do 

bakalářské práce jsem se rozhodl, že systém vytvořím zcela na míru společnosti sám za 

pomoci open-source modulů (WYSIWIG editor v prezentovaném redakčním systému je 

open-source a snadno aplikovatelný na webové formuláře). 
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2  Teoretická východiska práce 

2.1  ASP.NET 

Během tvořícího procesu jsem měl na vybranou mezi dvěmi hlavními technologiemi, 

PHP a ASP.NET. Rozhodoval jsem se tedy v přeneseném slova smyslu mezi publikací 

Programujeme PHP profesionálně a ASP.NET krok za krokem. Z těchto publikací 

si čtenář bez problémů odnese znalosti o technologiích a o jejich aplikaci v praxi. 

 

Z knížky ASP.NET krok za krokem vyplývá, že ASP.NET (active server pages) je 

komerční řešení  technologie od Microsoftu určená pro programování webových 

aplikací. K jeho provozu je třeba minimálně operační systém Windows NT se Service 

Pack 6, lépe však mít Windows 2000. Jako webový server slouží IIS (Internet 

Information Services) 6+ .NET Framework a jako databázový stroj slouží MS SQL 

Server. 

 

Jednou z hlavních vlastností ASP.NET je běhové prostředí CLR  (Common Language 

Runtime) spravující provádění běžícího programového kódu. V systému .NET 

Framework totiž kompilujeme programový kód nikoliv do binárního kódu, ale do MSLI 

(Microsoft Intermediate Language) a tento jazyk představuje jakousi zkrácenou 

reprezentaci kódu. Chceme-li námi napsanou aplikaci spustit, vedení se ujme CLR a 

kód kompiluje ještě jednou, ale již do podoby, které rozumí cílový stroj, na němž se kód 

provádí. Díky tomuto může MSLI běžet na počítači libovolného typu. (5) 

 

2.2  PHP 

Z knížky Programujeme PHP profesionálně se o PHP dozvídáme, že všechno začíná 

někdy „v roce 1994, kdy Rasmus Lerdorf dal dohromady kombinaci skriptů v Perlu, aby 

zjistil, kdo se díval na jeho výsledky. Tyto skripty byly později byly vydány jako 



 19 

balíček Personal Home Page tools“4. Dále tuto práci přejímá kolektiv a již jsme svědky 

zrození PHP, dle Programujeme PHP profesionálně, jako nejrozšířenějšího 

programovacího jazyka pro webové aplikace na světě. To je důsledek snadné syntaxe 

tohoto jazyka, množstvím podporovaných databází, otevřeností kódu a jednoduchostí 

instalace.  

 

Nejvýstižněji PHP definuje Wikipedia na http://cs.wikipedia.org/wiki/Php : „PHP  

(rekurzivní zkratka PHP: Hypertext Preprocessor) je skriptovací programovací jazyk, 

určený především pro programování dynamických internetových stránek. Nejčastěji se 

začleňuje přímo do struktury jazyka HTML, XHTML či WML, což je velmi výhodné 

pro tvorbu webových aplikací. 

 

PHP skripty jsou prováděny na straně serveru, k uživateli je přenášen až výsledek 

jejich činnosti. Syntaxe jazyka kombinuje hned několik programovacích jazyků (Perl, 

C, Pascal a Java). PHP je nezávislý na platformě, skripty fungují bez úprav na mnoha 

různých operačních systémech. Obsahuje rozsáhlé knihovny funkcí pro zpracování 

textu, grafiky, práci se soubory, přístup k většině databázových serverů, podporu celé 

řady internetových protokolů (HTTP, SMTP, SNMP, FTP, IMAP, POP3, LDAP, …)“. 

 

Implementaci PHP do HTML lze provést stejně snadno, jako jakýkoliv jiný 

skriptovací jazyk. Tam, kde chceme ve stránkách provést nějaký skript (vypsání položek 

menu, vypsání statických stránek, vypsání uživatele…) stačí vložit příslušný skript 

(nebo odkaz na skript) mezi dvojice znaků, <? a ?> .  

 

K správnému běhu PHP stačí mít nainstalovaný webový server, nejčastěji se používá 

právě volně stažitelný Apache a neboť se PHP používá nejčastěji jako modul pro 

Apache, protože pracuje velmi dobře. PHP může být samozřejmě zkompilováno jako 

samostatný interpret. Samozřejmost je podpora všech hlavních systémových platforem 

– Windows, Unix, Apple. 

                                                 
4 Kolektiv autorů. Programujeme PHP profesionálně. Praha:Computer Press 2001. ISBN 80-7226-310-2. 

str. 7. 
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Pro další funkčnost je třeba mít naisntalovaný databázový systém, abychom mohli data 

třídit do tabulek, vytahovat z tabulek a tak dále. Práce s tabulkami bude klíčová pro 

vytvářený redakční systém. PHP vyniká především obrovským výčtem podporovaných 

databází. V současné době jsou podporovány následující databáze : 

 

Adabas D Interbase PostgreSQL 

dBase FrontBase SQLite 

Empress mSQL Solid 

FilePro Direct MS-SQL Sybase 

Hyperweave MySQL Velocis 

IBM DB2 ODBC Unix dbm 

Informix Oracle(OCI7 a OCI8) Ingres 

Ovrimos   

Tabulka 1: seznam podporovaných databází v PHP 

 

Vzhledem k rozšířenosti, znalosti a nulovému požadovanému peněžnímu vkladu 

vybírám mne sympatické PHP. (4) 

 

2.3  MySQL 

MySQL – databázový systém, multiplatformní databáze. Komunikace s ní probíhá – jak 

už název napovídá – pomocí jazyka SQL (Structured Query Language). Pro svou 

snadnou implementovatelnost (lze jej instalovat na Linux, MS Windows, a další 

operační systémy), výkon a především díky tomu, že se jedná o volně šiřitelný software, 

má vysoký podíl na v současné době používaných databázích.  

 

MySQL bylo od počátku optimalizováno především na rychlost, a to i za cenu 

některých zjednodušení: má jen jednoduché způsoby zálohování, a až donedávna 

nepodporovalo například triggery nebo uložené procedury. Tyto vlastnosti jsou 

doplňovány teprve v posledních letech, kdy začaly nejčastějším uživatelům produktu – 

programátorům webových stránek – scházet. 
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Pro správu obsahu databáze se využije nejlépe phpMyAdmin , webové rozhraní 

napsané v jazyce PHP. V současné době umožňuje  

- vytvářet/rušit databáze 

- vytvářet/upravovat/rušit tabulky  

- provádět SQL příkazy 

- spravovat klíče. 

 

Jedná se o jeden z nejpopulárnějších nástrojů pro správu databáze dostupný v 52 

jazykových mutacích. První verze byla vydána 9.září 1998. (13) 

 

2.4  HTML 

HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML , je značkovací jazyk pro 

hypertext (strukturovaný elektronický text, obsahující hypertextové odkazy na jiné 

texty, zvuky, obrázky, videa…). Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému 

World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu. Jednodušše 

řečeno je to jazyk, který webovému prohlížečí číká, jak má zobrazit jednotlivé stránky. 

HTML má přesně definovanou syntaxi ale na rozdíl od programovacích jazyků je 

značně benevolentní. Tedy stránka se zobrazí v prohlížeči i když není dodržována 

syntaxe, sice špatně, ale zobrazí. HTML soubory se také nekompilují, což značně 

usnadňuje jejich editaci a používání.  

 

Chcete-li začít programovat v HTML, jako nástroj vám klidně poslouží i poznámkový 

blok (notepad). Napíšete-li do textového souboru <h1>ahoj</h1> a uložíte s koncovkou 

.html, stránka bude zobrazitelná v prohlížeči s nadpisem „Ahoj“. Pokročilejší editory, 

jako je např. PS-Pad, Macromedia Dreamweaver, Microsoft Frontpage atd. nabízejí 

takové funkce, jako zvýrazňování syntaxe, jednodušší práci s kódem, WYSIWYG 

editor, automatické dokončování párových tagů atd. 
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2.4.1 Tagy v HTML 

HTML podporuje dva druhy tagů (značek) – párové a nepárové. Takové tagy nám 

uvozují například <b>tučný</b> text, <i>kurzivu</i>, <h1>nadpisy</h1>, <img 

src=“zdrojovy_obrazek.jpg“> … prostě prohlížeči říkají, jak má co zobrazit. Tagy jako 

takové se uvozují do špičatých závorek, párové taky se musejí ukončovat lomítkem ve 

špičatých závorkách a a písemným identifikátorem tagu – tedy </b>, </i>, </h1> atd. 

Nepárové tagy blížeji identifikují jednotlivé elementy v HTML – například <src> 

vnořený do tagu <img> nám určuje zdroj obrázku a zdroj se ničím neukončuje – ale 

pozor, </img> tag pro obrázek se ukončit musí. 

 

Vnořování tagů je nezbytností a nevyhnutelností v každém HTML kódě – máme-li 

v úmyslu zobrazit tučně a zároveň kurzivou, je třeba užít následující vnoření : 

 

<b> <i> testovaný text </i> </b> - vhodně vnořené tagy 

<b> <i> testovaný text </b> </i> - nevhodně vnořené tagy 

 

Příklad definování hypertextových odkazů – máme informace uložené na webovém 

serveru na adrese http://www.nespavci.com/dokumenty.doc a chceme, aby se 

v hypertextu ukázal jen odkaz „Užitečné dokumenty“ s popiskem „uzitecne 

dokumenty“. Syntaxe by byla následující  

<A HREF=“http://www.nespavci.com/dokumenty.doc“ TIT LE=“uzitecne 

dokumenty“> Užitečné dokumenty </A> 

 

Jak lze vidět, HTML jazyk opravdu není nic těžkého na pochopení či na tvorbu, a právě 

to přispělo k jeho masovému rozšíření, potažmo k rozšíření WWW. (20) 

 

2.5  Grafický vzhled - CSS 

Grafický vzhled je první, co návštěvník webových stránek uvidí. Grafický vzhled ruku 

v ruce s přehledností je buď vstupenka, nebo zákaz vstupu do zákazníkovy mysli. Je 

tedy důležité prezentovaná data přicházející ze serveru v HTML podobě umět upravit 

do grafické podoby. 
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CSS (Cascading Style Sheet) - tabulky kaskádových stylů, jazyk pro popis způsobu 

zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML. 

 

Jazyk je navržen standartizační organizací W3C (World Wide Web Consorcium), která 

tak dala webdesignérům nepředstavitelnou flexibilitu při navrhování webových stránek.  

Hlavním smyslem je umožnit návrhářům oddělit vzhled dokumentu od jeho struktury a 

obsahu. Toho se docílí tak, že v samotném HTML stránky se definují elementy stránky, 

a způsob zobrazeni takového elementu se definuje samostatně v externím souboru a do 

HTML se jen vloží odkaz na externí soubor. Samozřejmě je možné vložit CSS kód do 

samotného HTML, ale tento postup osobně nedoporučuji.  

2.5.1 Výhody CSS oproti samotnému HTML 

- Rozsáhlejší možnosti formátování 

o CSS nabízí více možností pro formát bloku textu – například 

vzdálenost textu od okraje stránky přes vlastnost padding či margin. 

Taková konstrukce by byla v HTML možná pouze přes složité 

konstrukce vnořených tabulek. 

- Konzistentní styl 

o Například nadpisy v HTML definované párovým tagem <H1> při 

správném uvedení externího CSS souboru a správné definici H1 

elementů budou vypadat na všech stránkách stejně. Pokud bychom 

toho chtěli docílit pouze přes HTML, museli bychom H1 elementy 

definovat v každé stránce zvlášt. 

- Oddělení struktury a stylu 

- Dynamická práce se styly 

o Chceme-li změnit stylu stránky, tedy například barvu pozadí, v CSS 

nám stačí provést jednu změnu v souboru stylů. V HTML bychom 

museli změnit každou stránku ručně. 

- Větší kompatibilita alternativních webových prohlížečů 

- Kratší doba načítání stránky 
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o Jelikož jsou styly definovány v jednom souboru, počítač si tak ten 

soubor uloží do chache paměti  (většinou je 1 .css soubor společný 

pro celý web) a pak už načítá pouze obsah.  

2.5.2 Nevýhoda CSS oproti samotnému HTML 

Hlavní nevýhodou CSS je zmatená podpora v hlavních internetových prohlížečích. 

Některé prohlížeče nesprávně interpretují některé příkazy v CSS (MS Internet Explorer 

je tím proslulý) a pro designéra je občas oříšek napsat CSS tak, aby byl shodně 

zobrazitelný v nejpoužívanějších prohlížečích (zejména se bavíme o rozdílech 

v interpretaci Mozilla Firefoxu a Microsoft Internet Exploreru). (14) 

 

I když máme schopné nástroje pro grafickou prezentaci, grafické orgie přeci jen nemusí 

být všechno. Tento autor ve své knize Nenuťte uživatele přemýšlet říká: „Má-li být 

stránka rychle a snadno pochopitelná, je důležité aby vzhled věcí na stránkách 

zobrazovaly vztah mezi objekty na stránce… Místo čtení obsahu totiž jen prohlížíme 

(přelétáváme) stránky a pátráme po slovech, které zaujmou naši pozornost. “5 Vyplývá 

z toho tedy to, že důležitá není grafika, ale zvýraznění důležitých myšlenek, které jsou 

schopny zaujmout pozornost. (6) 

 

2.6  Elektronické obchodování 

Problematika elektronického obchodování je natolik obsáhlá, že by vystačila na 

samotnou knihu. Osobně ji zde zmíním jen okrajově. 

Nejprvě je třeba odkázat na definici elektronického obchodování, kterou zmiňuji na 

straně 11 této práce.  

 

E-business může být definován jako obchodní proces závisející na automatizovaném 

informačním systému a dnes se většina e-businessu provádí především díky síťovým 

technologiím.  

 

                                                 
5 KRUG, Steve. Webdesign - Nenuťte uživatele přemýšlet. Brno:Computer Press, 2006. 2.aktualizované 

vydání. ISBN 80-251-1291-8. str.28, 39. 
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Jaké je na tom tedy elektronické obchodování z hlediska legislativního, jaké výhody 

nám může nabídnout oproti klasickému modelu obchodování ? 

 

Výhody Nevýhody 

Nový distribuční kanál Nebezpečí „pirátů“, zlodějů myšlenek 

Minimální náklady na zahájení podnikání Nezralost trhu pro nabízenou službu 

Automatizace procesů, odstranění 

chybovosti 

Někdy slabá právní ochrana 

Vysoký počet potenciálních zákazníků  

 

2.6.1 Základní druhy elektronického obchodu 

V zásadě se rozlišují dva druhy elektronického obchodu : 

 

• B2B – Business to business 

 

Tento model se užívá ve vztazích, kde prodávájící zná předem nakupujícího; 

většinou se jedná o obchodního partnera, s kterým má jasně definované obchodní 

podmínky. Klasickým příkladem jsou vztahy mezi výrobcem, distributorem, 

velkoobchody, dealery nebo obchodními zástupci. 

 

• B2C – Business to customer 

 

Tento druh elektronického obchodování je zaměřen na prodej koncovým uživatelům, a 

zde platí, že prodávající vetšinou nezná předem nakupujícího. Tento druh 

obchodování je typickým ekvivalentem ke klasickému kamennému obchodu, avšak 

s jednou podstatnou výjimkou. V klasické samoobsluze po vás nikdo nebude chtít vaše 

jméno, příjmení, adresu a telefon. To je v obchodování obrovský průlom, jehož 

důsledky jsou v přizpůsobení nabídky a marketingu k individuálnímu přístupu ke 

každému zákazníkovi. Nejčastěji se s formou B2C obchodování na internetu lze setkat 

v jakémkoliv e-shopu. 
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2.6.2 Právní normy 

Businessinfo.cz říká, že : „V současné době není elektronický obchod jako takový 

upraven žádnou právní normou. Některé předpisy sice s obchodním stykem v 

elektronické podobě počítají - např. obchodní zákoník, zákon o el. podpisu - ucelená 

norma, která by upravovala na jednom místě práva a povinnosti spojené s 

elektronických obchodem zatím chybí.“ To je dle mého soudu důvod, proč je internet 

v momentální podobě takovou živnou půdou nejen pro poctivé obchodníky, ale pro 

podvodníky všeho druhu. 

 

Dále o legislativě lze na Businessinfo.cz lze najít : „Samotná právní podstata internetu 

je komplikovaná. Internet  není ani hmotným předmětem, ani čistě nehmotným 

statkem, tj. právem nebo jinou majetkovou hodnotou. Proto také podřazení určitých na 

internetu uskutečněných jednání pod některou "klasickým právem" definovanou oblast 

bývá někdy značně obtížné. 

 

Obecně však lze říci, že k zajištění náležité ochrany subjektivních práv a zákonem 

chráněných zájmů ve většině případů postačí důsledně a jednotně aplikovat stávající 

právní předpisy. Jediným problémem v takovýchto případech může být dosud chybějící 

rozhodovací pravomoc soudů, která by do jisté míry stanovila standardizované řešení na 

internetu vznikajících modelových situací.“ 

 

Mezi nejdůležitější právní normy upravující přímo či nepřímo oblast elektronického 

obchodování patří následující : 

 

• Zákon o elektronickém podpisu, č. 227/200 Sb. 

• Právní normy o ochraně osobních údajů č. 256/1992 Sb. 

• Právní normy upravující duševní vlastnictví  

o Autorský zákon č. 121/2000 Sb. 

o Patentový zákon č. 527/1990 Sb. 

 

Nicméně je samozřejmostí, že v elektronickém obchodování platí stejné předpisy jako 

v klasickém obchodování – tedy nutnost živnostenských listů, evidence daňových 
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dokladů, daňová přiznání … Poruší-li subjekt některá pravidla, je jedno kde, zda na 

internetu nebo u sebe v kamenném obchodě.  

Stejně i právní režim smluv uzavřených za pomoci elektronického podpisu je stejný 

jako u smluv, uzavřených klasickým způsobem – obchodní vztahy se vždy řídí 

obchodním zákoníkem. Mezinárodní obchod se řídí právními normami mezinárodního 

práva soukromého, popř. dohodou účastníků. (16) 

 

V příloze č.1 přikládám pro snadnější pochopení smluvní problematiky elektronického 

obchodování vzor smlouvy o nájmu internetové domény. 
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3  Vlastní návrhy řešení 

Jak již bylo zmíněno, při návrhu vlastního řešení jsem vzal v úvahu všechny 

požadované vlastnosti na webovou prezentaci firmy Cars-deluxe s.r.o. : 

• modifikovatelné menu 

• intuitivní systém navigace 

• potřeba často aktualizovat nabídku aktuálních vozů  

• spolu s vkládaním vlastních obrázků.  

 

3.1  Možnosti realizace - statická prezentace 

Jedna z možností je vytvořit statické stránky za pomoci HTML a CSS a o víc se 

nestarat. Tyto stránky by byly však krajně neefektivní, protože při každé aktualizaci 

nabízených vozů by jsem musel ručně předělávat obsah stránek. Takové řešení je 

vhodné pro firmy, jejichž nabídka výrobků či služeb je neměnná, resp. mění se málo, 

téměř vůbec. 

 

3.2  Možnosti realizace - komerční řešení 

Další z možných řešeních je zaplatit si již hotový redakční systém od zavedené firmy 

včetně web-designu stránek. Vybral jsem z internetové nabídky několik kandidátů a zde 

odprezentuji jejich nabídku. Kriteria pro výběr kandidátů byla následující : 

• musí mít jasnou právní normu 

• musí stanovit cenu na svých stránkách, žádná „kalkulace na objednávku“ 

• jasně musí definovat co redakční systém umí 

• mají přehledné a profesionálně zpracované webové stránky 
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E-Publisher 3.0 od pragueBest s.r.o. 

 

Toto komerční řešení v základní verzi obsahuje následující moduly a funkce : 

• Texty 
• Aktuality 
• Správa souborů a obrázků 
• Administrátoři 
• Mapa serveru 
• SEO URL 
• Fulltextové vyhledávání 

Nicméně neobsahuje následující, samostatně účtované činnosti : 

• analýza a návrh řešení 
• grafický návrh 
• implementace řešení 
• plnění obsahem 
• testování a spuštění 

Cena za základní verzi je 39000 Kč. 

 

Toto komerční řešení je pro nás naprosto nevyhovující – ať z důvodu vysoké ceny, tak 

i z absence grafického návrhu stránek, naplnění obsahem či samotnou implementaci 

systému. (17) 

 

 

Clips od Clickmedia.cz 

 

S přihlédnutím k minulému nezdaru jsem se pokusil vyhledat levnější řešení redakčního 

systému. 

 

Redakční systém Clips od Jakuba Hejdy z Teplic obsahuje v základní verzi 

následující: 

 

• „Editace obsahu stránek (html) 
o Obsah jednotlivých stránek můžete upravovat pomocí WYSIWYG editoru 

(podobně jako v MS WORD).  
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• Životní cyklus dokumentu 
o Obsahu stránek je možné nastavit s určitou časovou platnost (zobrazovat 

od → do).  
Po vypršení časové platnosti se obsah stránky automaticky přesune do 
archivu.  

• Přílohy, související odkazy, fotogalerie 
o K obsahu stránek je možné přikládat související odkazy, emaily, tabulky, 

fotografie, ZIP archivy atd. … 
• Zabezpečení heslem 

o Obsah stránky můžete zabezpečit heslem nebo zobrazit jen pro určité 
počítače. 

• Provázanost pomocí odkazů 
o Jednotlivé podstránky můžete jednoduchým způsobem provázat pomocí 

odkazů.  
• Správa redaktorů 

o Uživatelům systému (redaktorům) můžete nastavit různá oprávnění k 
akcím v systému. 

• Záznam událostí 
o Díky logování všech akcí máte pod kontrolou veškeré zásahy do obsahu 

webových stránek. 
• Různé jazykové verze 

o Web může mít neomezené množství jazykových verzí. 
• Tisková verze, textová verze, mapa stránek, RSS 

o Redakční systém automaticky se vytváří:  
- tiskovou verzi obsahu - pro vytištění na stolní tiskárně,  
- textovou verzi celého webu - pro mobilní zařízení (PDA, MDA),  
- mapu stránek  
- RSS kanál (pro čtečky RSS)  

• Optimalizace pro vyhledávače - SEO 
o Redakční systém zajišťuje správnou sémantiku publikovaných dat, 

automaticky generuje metadata pro vyhledávače, umožňuje také nastavit 
klíčová slova pro každou stránku zvlášť.  

• Zálohování 
o Redakční systém zajišťuje automatické i ruční zálohování veškerých 

dat.“ 
 

Cena základní verze redakčního systému Clips činí je „od 15000 Kč včetně 

webdesignu“. (19) 

 

Toto řešení už se jeví jako lepší z hlediska ceny. 15000 Kč je již přijatelnější částka. 

Bohužel mlžení finální ceny je poměrně neprofesionální záležitost a vezmeme-li 

v úvahu fakt, že se firma Cars-deluxe chce s náklady vejít do 10 tisíc Kč i 

s webdesignem, vychází nám i tato nabídka jako nepřijatelná.  
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Jako posledního kandidáta jsem vybral firmu, která byla vespod vyhledávání 

v domnění, že když mají horší optimalizaci pro prohlížeče, že snad budou levnější. 

 

 

Redakční systém WEBSET Lite od Webset.info 

 

„Tato verze je určena především pro prezentace malého a středního rozsahu (do 

několika  desítek stran). Je vhodná  pro firemní a produktové prezentace. Umožňuje 

vytvářet katalogy zboží, ale neobsahuje internetový obchod. K dispozici však máte 

všechny potřebné nástroje pro vytváření atraktivního obsahu webu.“ Tolik o systému 

z propagačních materiálů na www.webset.info. První z definic redakčních systémů, co 

vypadá střízlivě, žádné slibování super úžasných vlastností. 

 

WEBSET Lite obsahuje: 

 

• neomezenou strukturu kategorií 

• dokumenty, články, foto-galerie 

• soubory ke stažení, odkazy 

• katalogy zboží a služeb 

• ankety, upoutávky, dotazníky 

• šablony dokumentů a výpisů 

• správu uživatelů a uživ. Skupin 

• omezování přístupu uživatelům 

• základní statistiky a historie 

 

Ovšem kámen úrazu je v celkové ceně – cena za licenci tohoto systému je sice „pouze“         

14 500 Kč, ale opět bez grafického designu. Cena za grafický návrh stránek se pohybuje 

opět od 1500 do 4000 Kč. Takže i tento systém nevyhovuje z finančních důvodů. (18) 
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3.2.1 Komer ční řešení – závěr 

Všechna zkoumaná, náhodně vybraná komerční řešení se jeví za určitého předpokladu 

jako vhodná. Tento předpoklad je neomezené množství finančních prostředků, kterými 

bohužel já ani Cars-deluxe nedisponují. Pro Cars-deluxe tedy komerční řešení 

nedoporučuji . 
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3.3  Vytvoření vlastního systému 

Rozhodl jsem se tedy, že naprogramuji vlastní redakční systém, který bude plně SEO 

připravený a bude splňovat všechny požadavky. Do vývoje jsem šel s vědomím, že 

stránky budou plně pokrývat dynamiku rostoucí firmy. 

 

Pro tvorbu využiji svých znalostí z technologií HTML , CSS, PHP a MySQL . 

3.4  Příprava a zahájení projektu 

Před každým započatým projektem je třeba, aby se sešel zadavatel s tvůrcem – sešel 

jsem se tedy se zástupcem firmy Cars-deluxe s.r.o., který byl odpovědný za výběr 

webové prezentace a domluvili jsme se na : 

• Požadovaném vzhledu stránek 

• Požadovaných vlastnostech stránek 

• Požadovaném obsahu stránek 

• Požadovanou maximální cenou stránek 

 

Požadavek na vzhled byl takový, aby stránky působili pokud možno elegantně, luxusně, 

aby nebyly přeplácané. Jedním z požadavků bylo také vytvořit jednoduchý logotyp, 

který by připomínal luxus značky. Co se týka vlastností stránek, tak tam se jednalo o ty 

programové funkce, jako je jednoduchá aktualizace atp., tedy redakční systém. 

Maximální cena stránek byla stanovena na deset tisíc Kč. 

Stanovili jsme spolu také časový harmonogram prací, přičemž jsem se dozvěděl, že 

mám tolik času na tvorbu, že u toho stihnu ještě psát tuto bakalářskou práci, a to právě 

z toho důvodu, že zástupci firem musejí odjet na blízký východ domluvit všechny 

operativní procedury pro transport automobilů. 

V normální fázi příprav ve firmě by teď bylo ideální domluvit se, kdo se zhostí jakých 

úloh, ale protože je na vývoj dostatek času, není třeba najímat nikoho zvláštního na 

tvorbu grafiky a někoho externího na tvorbu kódu. (1) 
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3.4.1 Zakoupení domény 

Před samostatnou prací na stránkách bylo třeba zjistit, zda je volná, zaregistrovat a 

zakoupit doménu cars-deluxe.cz. Z předchozích zkušeností jsem si dostupnost domény 

ověřil na http://www.pipni.cz, což je hostingová společnost spravující nyní 36323 

domén. Po zjištění v jednoduchém dialogovém okně, že je doména volná, jsem vyplnil 

své kontaktní údaje a na e-mail mi přisly platební podmínky. Za doménu na dva roky 

včetně bezplatného hostingu jsem zaplatil 536 Kč. 

 

 

Obrázek 3-1 : Registrace domény 

 

3.4.2 Instalace MySQL a PHP  

Před samostatným započetím programovacích prací jsem musel také nainstalovat 

MySQL, PHP a Apache (tzv. svatá trojice), abych mohl efektivně tvořit a nemusel 

pokaždé testovat na cizím serveru, což by znatelně protáhlo vývoj. 

 

Pro jednoduchost jsem zvolil již připravené balíčky instalace, které obsahují všechny tři 

potřebné programy a jsou pokud možno aktualizované. Vybral jsem si tedy EasyPHP 

instalační soubor z http://www.easyphp.org . Tento balíček obsahuje Apache server, 

MySQL databázi, PHPMyAdmin a samotné PHP. 
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Instalace proběhla stáhnutím balíčku, spuštěním a pak už jen stačilo mačkat [OK], 

[OK], [OK] … Konfiguraci samotných částí jsem provedl podle návodu na 

http://jary.borec.cz/prog/easyphp.php a už jsem mohl bez problému testovat a vyvíjet na 

svém počítači. 

 

3.5  Grafické práce 

 

Neboť mne osobně mnohem víc přitahují grafické práce než programátorská činnost, 

začnu i zde ukázkou grafických prací, které jsem musel vytvořit pro vzhledovou 

funkčnost cars-deluxe.cz v programu Adobe Photoshop 7.0. 

 

3.5.1 Návrh vizuální hierarchie jednotlivých prvk ů 

„Má-li být stránka rychle a snadno pochopitelná, je důležité, aby vzhled věcí na stránce 

– všechny vizuální podněty – jasně a přesně zobrazovaly vztah mezi objekty na stránce: 

co spolu souvisí a co je součástí něčeho jiného. Jinými slovy, každá stránka by měla mít 

jasnou vizuální hierarchii. 

Stránky s jasnou vizuální hierarchií mají tyto tři vlastnosti: 

• Čím je něco důležitější, tím je to nápadnější. Například nejdůležitější nadpisy 

jsou buď větší, tučnější, mají jinou barvu, jsou odděleny větší mezerou anebo 

blíže k hornímu okraji stránky – případně kombinace výše uvedeného. 

• Objekty, které spolu logicky souvisí, jsou propojeny také vizuálně. Že spolu 

nějaké objekty souvisí, můžete demonstrovat například tím, že je seskupíte pod 

jeden titulek. Nebo k jejich zobrazení použijete podobný vizuální styl anebbo je 

všechny umístíte do jasně vymezených oblastí. 

• Objekty jsou vizuálně „zanořeny“, aby bylo zřejmé, co je částí čeho. Například 

nadpis „Počítačová literatura“ by se měl objevit pod názvem konkrétní knihy, 

čímž vizuálně obsáhne celou stránku, protože kniha je součástí celé sekce. A 

název titulu by měl zase překlenout prvky, které popisují danou knihu.“6 
                                                 
6 KRUG, Steve. Webdesign - Nenuťte uživatele přemýšlet. Brno:Computer Press, 2006. 2.aktualizované 

vydání. ISBN 80-251-1291-8. str.33, 34. 
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Těmito i dalšími radami od Steve Kruga jsem se řídil při vypracovávání grafické 

koncepce práce, respektive samotného redakčního systému. Zajímavou myšlenku lze 

najít i dále v této populární publikaci, která nám objasňuje důležitost vizuální 

hierarchie: „Vizuální hierarchii analyzujeme každý den. Děje se to ale tak rychle, že si 

to uvědomíme až tehdy, když to dělat nemůžeme – když nás vizuální podněty (nebo jejich 

absence) donutí přemýšlet.“7 

 

Správně nastavená vizuální hierarchie návštěvníkům internetové prezentace tedy 

umožnuje, aby vůbec nepřemýšlelia pohybovali se po stránce zcela intuitivně, což je 

poznatek, který má cenu zlata. 

 

Neboť má práce na cars-deluxe.cz působit elegantně, důvěryhodně a přesto 

srozumitelně, nemohu zvolit experimentální rozložení, jako je minimální výška nebo 

nestandardní menu, nemohu si dovolit, aby se uživatel ztrácel. Využíji tak osvědčenou 

klasiku – výrazný vršek s grafikou, pod ním horizontální menu, pod menu submenu a 

pod tím samotnou obdělníkovou oblast obsahu. Design je zakončen patičkou. (2) 

 

                                                 
7 KRUG, Steve. Webdesign - Nenuťte uživatele přemýšlet. Brno:Computer Press, 2006. 2.aktualizované 

vydání. ISBN 80-251-1291-8. s.35. 
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Obrázek 3-2 : Návrh rozložení stránky 

 

3.5.2 Volba barevného schématu 

Opět, s přihlédnutím k požadavku vypadat pokud možno důvěryhodně, vybral jsem 

barevnou kombinaci černé, bílé a stříbřité. (2) 

 

3.5.3 Vytvo ření hlavi čky 

Pro názornou ukázku předvedu, jak jsem vytvořil decentní hlavičku, přesně vystihující 

podstatu stránek – dobrý příklad toho, jak má vypadat vrch prezentace na internetu. 
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Obrázek 3-3 : Hlavička, krok 1 

  

Nejprve nastavím na pozadí o velikosti 900 x 225 pixelů zrcadlený přechod z bílé do 

černé více směrem dolů. Nahoře si nechávam místo na vyniknutí logotypu. 

 

 

Obrázek 3-4 : Hlavička, krok 2 

Poté vymyslím jasný, krátký slogan a hlavní vylíčení činnosti, hlavní podstatu 

podnikání. Samozřejmě, nápis „nejlevnější prodejce na trhu“ toho moc nenapoví, ale 

v další fázi přidáme na pozadí automobil, což vše vyjasní. Slogan „Pro ty, kteří chtějí 

být společností uctíváni“ vyjadřuje nedostupnost luxusního zboží pro „průměrného“ 

občana. Jako typ písma zde volím Calibri, velikost 15 bodů. Zvýrazňuji důležitá slova. 

 

 

Obrázek 3-5 : Hlavička, krok 3 
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Nyní nastává část, kdy přidám auto, vyjadřující sortiment zboží, které firma nabízí. 

Kdyby firma prodávala ponožky, patrně by bylo vhodné sem dát pletené ponožky. Ale 

to je jiné téma. 

 

3.5.4 Vytvo ření logotypu 

Požadavek na logotyp nebyl specifikovaný, pouze že by měl vypadat kvalitně. Odhodlal 

jsem se tedy upravit speciální typ písma tak, aby vypadal plasticky a chromovaně. 

Následující obrázek ukazuje výsledek zobrazený na několika pozadích, a ukazuje 

připravenost logotypu být tisknut. 

 

Obrázek 3-6 : Logotyp, verze pro tisk 

 

Nyní zakopmonuji logotyp do již vytvořené hlavičky, přidám mu nějakou tu vnější záři 

a vidíme, že to sedí výborně. 
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Obrázek 3-7 : Hotový hlavička 

 

3.5.5 Vytvo ření navigace 

Fakt je ten, že „lidé nebudou používat váš web, pokud se v něm nezorientují“8. Určitě 

to sami znáte, navštívíte-li pěknou webovou prezentaci a nenaleznete to, co hledáte, 

pravděpodobně zde moc dlouho nezůstanete a nikdy se už nevrátíte. O navigaci bylo 

popsáno již spousta stran, a vzhledem k tomu, že použiji záložkovou navigaci, ocituji 

následujících pár vět z publikace S.Krug – Nenuťte uživatele přemýšlet. 

 

„Pro č mám rád záložkovou navigaci: 

• Záložky jsou zřejmé. Ještě jsem neviděl nikoho, kdo by při pohledu na záložky 

prohlásil, „Hmmm. Zajímalo by mně, k čemu tohle je ? “ 

• Jsou těžko přehlédnutelné, právě kvůli své vizuální zřetelnosti. A protože je 

stěží budete pokládat za něco jiného než navigaci, fungují na první pohled jako 

zřetelné dělitko mezi navigací a obsahem. 

• Jsou uhlazené. Weboví designéři usilují o to, aby byly stránky vizuálně 

zajímavější. Pokud jsou udělány dobře, mohou záložky stránky vylepšit a 

současně poslouží dobré věci, to vše bez zvětšení fyzické velikosti stránky. 

• Budí dojem prostoru. Zvýraznění vytváří iluzi, že se aktivní stránka posune 

dopředu. Je to laciný trik, necméně efektní  i efektivní Asi proto, ž eje založen na 

vizuálním podnětu, který velice snadno odhalíme („jedna věc nad ostatními 

                                                 
8 KRUG, Steve. Webdesign - Nenuťte uživatele přemýšlet. Brno:Computer Press, 2006. 2.aktualizované 

vydání. ISBN 80-251-1291-8. str.45. 
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věcmi“). Výsledek budí silnější dojem, že je server rozdělen na více sekcí a vy 

jste právě v jedné z nich.“9 

 

Z těchto důvodů jsem zvolil jako systém horizontální navigace záložkovou navigaci, 

viz. následující obrázek. 

 

 

Obrázek 3-8 : Menu 

 

3.5.6 Vytvo ření obsahu a pati čky  

Hlavnímu oknu s obsahem jsem nastavil variabilní výšku spolu s fixní šířkou, černým 

pozadím a rozdělením na dvě části – jednu pro propagační text a druhou pro obrázky. 

Obsah stránek je jasně zarámován linkou o šířce 1 pixel a šedé barvě a obsahuje i 

podnadpisy, aby bylo ještě více jasné, kde se právě nacházíme a co to zobrazujeme. 

 

                                                 
9 KRUG, Steve. Webdesign - Nenuťte uživatele přemýšlet. Brno:Computer Press, 2006. 2.aktualizované 

vydání. ISBN 80-251-1291-8. str. 69. 
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Obrázek 3-9 : Rozložení obsahové části 

 

Obsahová část, stejně jako menu je generovatelná na straně serveru za pomoci 

redakčního systému. To neplatí pro patičku, která je definována předem a není 

editovatelná z redakčního systému. Obsahuje copyright, jaké vozy se prodávají, kontakt 

a odkaz na plné znění obchodních podmínek. 

 

 

Obrázek 3-10 : Patička  

 

Ještě si ukážeme, jak vypadá celkový grafický návrh stránky, zkompletování 

předchozích částí. Je třeba podotknout, že stránka vypadá jak intuitivně, tak dostatečně 

kvalitně, jak si zadavatel přál. 
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Obrázek 3-11 : Náhled na celou stránku 



 44 

3.6  Redakční systém a jeho moduly 

V této části práce přeskočím grafickou tvorbu a vizualizaci redakčního systému, 

v zásadě jsem se ale řídil stejnými pravidly, jako předtím. Tedy mít dostatečně jasnou a 

intuitivní navigaci a vypadat alespoň trošku k světu, i když administrační rozhraní již 

není určeno pro běžného uživatele, ale pro správce stránek. Grafické stránce jsem tedy 

nepřikládal takový význam. 

V popisu jednotlivých modulů se zdržím pouze u popisování důležitých prvků systému, 

nebudu tedy popisovat zdrojové kódy či postupy, jak to či ono vytvořit. Spíše bych rád 

příblížil formou obrázků funkce jednotlivých modulů. 

 

3.6.1 Přihlášení 

Základ redakčních systému tvoří šifrovaná komunikace. Nelze přejít na odkaz, kde se 

mění stránky, aniž byste se předtím přihlásil. Tímto přihlášením skript nastaví globální 

proměnné, porovná vaše zadané údaje s údaji, které má v tabulce „Users“ (a nebojte se, 

i kdyby se vám podařilo zobrazit tuto tabulku, uživatelská jména sice získáte, ale hesla 

jsou uložena v MD5 šifře, tedy zatím nerozluštitelně zakódované). Tento jednoduchý 

redakční systém nemá nastavené automatické odhlašování po nečinnosti, neboť pokud 

se někdy editace stránky ve WYSIWYG editoru protáhne třeba na hodinu, ztracená 

práce díky neuložení na server by vás hodně mrzela. 

 

Obrázek 3-12 : Přihlašovací dialog do redakčního systému 
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Adresa redakčního systému, který je uložen na serveru v adresáři www/admin, je 

http://www.cars-deluxe.cz/admin a po zadání této adresy se vám zobrazí právě tento 

jednoduchý dialog, který po vás žádá uživatelské jméno, heslo, dále tento dialog 

obsahuje tlačítko pro přihlášení a stručnou nápovědu.  

Systém rozeznává dva typy uživatelů – admin a super admin. Super admin může 

navíc přidávat další uživatele a spravovat cizí účty, kdežto admin může spravovat 

„pouze“ obsah webových stránek. 

 

3.6.2 Celkový pohled 

Jakmile se úspěšně přihlásíme do systému, dostáváme poměrně komplexní pohled na 

celý systém, nyní již se zakomponovanými intuitivními ikonami. Přihlásíte-li se jako 

super admin, máte na výběr ze tří aktivit – Menu, Uživatelé, Statická stránka. 

Přihlásíte-li se jako admin, můžete pouze do oblasti Menu a Statická stránka. V levé 

části stránek vidíme jednoduchou navigaci s dostatečně zvýrazněnou strukturou, v pravé 

samotný zobrazovaný obsah systému, vršek obstarává hlavička a tlačítka „Změna 

hesla“ a „Odhlásit se“. 

Do budoucna neplánuji přidávání nových funkcí do systému, nebude-li to třeba. 
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Obrázek 3-13 : Náhled na úvodní stranu systému 

 

3.6.3 Modul Menu 

Modul menu je poměrně propracovaný modul, který umožňuje následující akce: 

 

Přidání položky do menu 

 

Po kliknutí na přidání položky máme na výběr, zda přidáme odkaz na Statickou 

stránku (samotný obsah webové prezentace), nebo odkaz na Úvodní stránku (základní 

stránka, která se zobrazí při zadání www.cars-deluxe.cz do vašeho prohlížeče. Protože 

to hlavní, co se bude do menu přidávat, jsou odkazy na statické stránky, volba je 

předdefinovaná a „defaultně“ zaškrtnutá na Statické stránky. 

Po kliknutí na obrázek šipky doprava (tedy jakési Dále) se dostáváme na dialog, kde 

nastavujeme všechny parametry, které jsou potřeba pro správné fungování tlačítka 

v navigaci. 
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Obrázek 3-14 : Dialog přidání položky do menu 

 

KATEGORIE slouží jako jakýsi filtr statických stránek – budeme-li mít v systému 

stovky stránek, těžko by se nám v nich orientovalo. Můžeme tedy každé stránce 

nastavit, do jaké kategorie patří. Na tomto webu jsem kategoricky odděloval vozy podle 

jejich značky. 

Výběr STRÁNKA systému říká, na jakou (námi vytvořenou) statickou stránku 

v systému bude tato položka v menu odkazovat a podle toho se také vyvede vykreslení. 

 

Pokud necháme výběr SUBMENU prázdný, pak se položka menu vytvoří v hlavním 

menu, nikoliv submenu. Pokud bychom rozbalili tuto nabídku, viděli bychom tam nyní 

položky jako Nissan, Mitsubishi, Lexus, Toyota… a to by systému signalizovalo, že 

námi vytvořenou položku má vytvořit v submenu, tedy v druhé úrovni navigace.  

Pak již stačí jen zadat JMÉNO nové položky v menu a klepnout na ikonu diskety, která 

celosvětově signalizuje uložení změn, a vytvořili jsme právě vlastní položku v menu. 

 

Upravit / smazat položku menu 

 

Druhou možností v nabídce menu je Upravit / Smazat. Tento submodul mi zabral 

poměrně mnoho času, ale myslím si, že za to stojí. Po vybrání této možnosti se nám 

totiž vypíše seznam všech položek v menu, které jsme zatím vytvořili. Zobrazení to 
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není ledajaké, zobrazí se nám to totiž hierarchicky, tedy vizuálně jsou jasně odděleny 

hlavní položky v menu a položky v submenu. A co víc, u každé takovéto položky 

(kromě odkazu základní stránku, který nemůže být modifikován) můžete provést hned 

pět akcí. Můžete vyvolat zjednoduššený dialog na editaci odkazu, kde můžete nastavit 

odkazu jinou kategorii a změnit také, na jakou stránku odkazuje. 

Další významnou možností je schopnost posouvat položky v menu „nahoru a dolů“, 

tedy měnit pořadí zobrazování jednotlivých menu. Programátorské řešení bylo poměrně 

jednoduché, do databáze menu jsem přidal numerický identifikátor, který určuje pozici 

zobrazení a funguje to jak pro položky v menu, tak položky v submenu. Lze tak 

libovolně seskupovat položky menu i submenu. Po každém kliknutí se sice musí znovu 

načíst celý tento výpis odkazů, ale to je otázka dvou, tří vteřin. 

U každé položky v menu lze také nastavit v databázi jednoduchou boolean proměnou – 

ano/ne zobrazení položky menu/submenu. Vytvořili jste-li totiž „pracně“ nějaké 

menu, může se stát, že ho momentálně nebudete potřebovat, a stejně tak nebudete 

potřebovat stránky, na které tato položka menu odkazuje. Byla by hloupost cokoliv 

mazat, tak za pomoci této ikonky lupy (přeškrtnuté lupy) můžete nastavit, zobrazí či 

nezobrazí se návštěvníkovi stránek to, co právě vy potřebujete. 

Poslední ikonkou je ikonka koše, která jednodušše zajišťuje smazání příslušného 

záznamu v databázi, tedy vymazání celého odkazu. Pozor - systém se neptá, jestli 

chcete opravdu smazat tuto položku menu, buďte tedy opatrní. Smažete-li totiž položku 

menu, která má v submenu třebas 50 odkazů, smažou se všechny tyto odkazy. 

 

 

Obrázek 3-15 : Přidat / upravit menu 
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3.6.4 Modul Statická stránka 

Tento modul je pravděpodobně stavební kámen celého redakčního systému. Dovolím 

si tvrdit, že je důležitější, než modul Menu, i když jeden bez druhého nemohou 

existovat. Tvrdím v tomto případě tedy, že slepice byla ještě před vejcem. 

 

Modul Statická stránka má tři hlavní sekce – Přidat, Upravit / Smazat a Kategorie 

(filtr) . Podívejme se na tyto moduly zblízka. 

 

Přidat statickou stránku 

 

Po kliknutí nám vyjede už sofistikovanější dialog, ve kterém lze vytvořit, pojmenovat a 

určit detaily samostatné statické stránky (statická stránka budiž názvem pro 

obsahovou stránku, tedy takovou stránku webové prezentace, která obsahuje 

informace a odkazuje na ni položka z menu). 

Tento dialog obsahuje dva zaškrtávací boxy – zobrazit na úvodě a novinky, dále výběr 

kategorie, samostatná pole pro jméno stránky, SEO nástroje (vyplnitelné položky Title, 

Keywords, Description) a samostatný WYSIWYG panel Page pro vytváření obsahu. 

Podívejme se a detailněji popišme následující obrázek. 
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Obrázek 3-16 : Dialog přidání statické stránky, část 1 

 

Zobrazit na úvodě a Novinky určí, zda se stránka zobrazí ještě před samostatnou 

domovskou stránkou prezentace. 

Kategorie zde funguje jako jakýsi filtr, bude-li vyšší počet statických stran, lze je 

zobrazovat podle kategorií. Jméno nastaví identifikátor stránky a stejně tak tento 

odentifikator vytvoří URL, přes kterou se dostaneme na onu stránku. Název může být 

s diakritikou i mezerami, systém ji převede do použitelného tvaru. 

Pole Title, Keywords a Description slouží k vyplnění těchto částí do HTML kódu 

vytvářené stránky. Tyto části kódu jsou důležité při SEO. 
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Obrázek 3-17 : Dialog přidání statické stránky, část 2 – WYSIWYG editor 

Další část formuláře je samotný editor vizuálního obsahu. Funkce zde jsou podobné 

jako v Microsoft Word. WYSIWYG editor je open-source modul jménem TinyMCE 

(jeho domovská adresa je http://tinymce.moxiecode.com/ ),  který stačilo pouze 

nahrát do PHP kódu. 

Ikonky vpravo nahoře na stránce slouží k vypnutí/zapnutí WYSIWYG editoru (stránky 

se dají tvořit i jako čisté HTML) a k uložení změn. 

 

Upravit / Smazat statickou stránku 

 

Tato část je velice podobná Upravit/Smazat menu. Také se vypíší všechny existující 

stránky z databáze, a vypíše se jméno a kategorie stránky, dále se zobrazí informace, 

zda má stránka nastaveny boolean hodnoty úvod a novinky. V tomto jsou pouze dvě 

funčkní tlačítka, zbytek je pouhé vypsání z databáze. Těmi tlačítky je UPRAVIT 

stránku a SMAZAT stránku. Upravení nás přenese do dialogu popisovaného výše, 

smazání provede výmaz příslušného záznamu z databáze. 
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Obrázek 3-18 : Výpis statických stránek 

 

 

Kategorie (Filtr)  

  

V této části systému se vypíše krátký seznam kategorií, které máme zatím vytvořené. 

Lze zde vytvořit novou kategorie či upravit / smazat stávající kategorie. U kategorie lze 

nastavit pouze její název. 

 

Tato kategorie je poslední v modulu na správu statických stránek v internetové 

prezentaci a přejdeme na další modul, modul na správu uživatelů. 

 

Obrázek 3-19 : Náhled na úpravu kategorií 
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3.6.5 Modul Uživatele 

Tento modul spravuje uživatele, kteří mají přístup do systému a je přístupný pouze 

uživatelovi s oprávněním super admin. Po kliknutí na Přidat uživatele se nám otevře 

následující dialog. 

 

Obrázek 3-20 : Přidání uživatele 

 

Po vyplnění tučně zvýrazněných polí se vytvoří v systému příslušný uživatel 

s nastavenými právy. 

 

Zvolíme-li Upravit / Smazat uživatele, zobrazí se nám následující dialog, kde lze 

editovat jednotlivé uživatele. Heslo u uživatele lze změnit jen tehdy, když známe jeho 

původní heslo. Dále můžeme záznam o uživatelovi vymazat z databáze stisknutím 

ikonky koše (smazat). 
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Obrázek 3-21 : Dialog upravit / smazat uživatele 

 

3.6.6 Změna hesla, Odhlášení 

Tyto tlačítka v horní liště (obrázek č. 19) nám provedou přesně to, k čemu jsou určena. 

Změna hesla vyžaduje znalost současného hesla a heslo si může změnit libovolně 

jakýkoliv uživatel kdykoliv. 

Odhlásit se z programátorského hlediska smaže vše, co je uložené v relaci ( „session 

neboli relace umožňuje přesnou identifikaci uživatele a pohyb na serveru. Za pomoci 

session jsou naprogramovány všechny web-based mailové servery. Má tedy použití 

všude tam, kde je zapotřebí monitorovat nebo ověřovat uživatele, například pomocí jeho 

IP adresy. Nutno podotknout, že session jsou implementovány do PHP až od verze 4.0. 

Session pracuje na jednoduchém principu. Každý uživatel, který vstoupí na stránku 

obdrží jednoznačné číslo, budeme ho nazývat ID, resp. SID (Session ID-uloženo v 

Cookies). Často to nebývá pouze číslo, ale vyskytují se v něm i znaky, např. 

a3c54cd96d712021d54587d5a4b4c. Tímto číslem se tedy bude uživatel identifikovat, tz. 

ve všech odkazech je zapotřebí předávat tento parametr.“10 ) a poté smaže i samotnou 

relaci. 

 

Obrázek 3-22 : Změna hesla, odhlášení - tlačítka 

                                                 
10 Pracujeme se session[online]. Interval, 2001, 1.3.2001 [cit. 2008-05-12]. Dostupný z WWW: 

<http://interval.cz/clanky/pracujeme-se-session-v-php>. 
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3.7  Databázová struktura redakčního systému 

Základem samotné funčknosti redakčního systému je práce s tabulkami, databází. Celý 

systém tak není nic jiného, než jen o něco složitější zobrazování, přidávání, mazání 

záznamů z tabulek v databázi. Nastavil jsem si jistou syntaxi názvů – podtržítka místo 

mezer, angličtina a názvy tabulek začnou řetězcem „rs_ “. Tabulky byly vytvořeny s 

nástrojem PHPMyAdmin. 

 

Databáze obsahuje následující tabulky, které jsou plně editovatelné přes rozhraní 

redakčního systému: 

• rs_menu 

o obsahuje informace o položkách v menu a je to základ variabilního 

menu; proměnná pos  určuje pozici menu, tedy kde bude položka 

zobrazena, proměnná view  určí, zda zobrazit či nezobrazit tuto položku 

v menu 

• rs_menu_url 

o určuje, zda je to odkaz v menu odkazem na statickou stránku, nebo na 

úvodní stránku prezentace (tzv. home) 

• rs_page 

o uchovává samotný obsah stránek (ten je uložen v proměnné page typu 

longtext); dále informace o částích stránky jako title , desciption  či 

keywords , což se využíva při SEO technikách; jméno stránky, do jaké 

patří strana kategorie.. to vše je zde  

• rs_page_category 

o uchovává názvy kategorií 

• rs_users 

o uchovává informace o uživatelích včetně zahashovaného hesla pomocí 

kryptovací šifry MD5 

• rs_users_typ 
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o typické použití cizího klíče nám určuje, jedná-li se o super admina, který 

může spravovat účty uživatelů. nebo o admina, který je nemůže 

spravovat  

• rs_settings 

o v této pomocné tabulce je nyní uložena pouze informace o tom, zda 

zobrazit či nezobrazit WYSIWYG editor; původní plány zde počítaly 

s uloženými nastaveními celého redakčního systému. 

 

Propojení tabulek v databázi pomocí primárních klí čů (PK) a cizích klíčů (FK) lze 

vyjádřit následujícím ER diagramem: 

 

Obrázek 3-23 : ER diagram databáze redakčního systému 
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3.8  Implementace PHP do HTML 

Každý PHP kód lze do HTML struktury internetové prezentace vložit za užití párových 

tagů <? a ?> . Jak bylo zmíněno v definici PHP v teoretické části této práce, do 

zdrojové HTML stuktury stránky se vloží provádění těchto skriptů právě tam, kde je 

chceme provést. Využije se to tak hlavně v různých výpisech dat z databáze, například 

při zobrazení položek v menu či samotném obsahu statických stránek. (1) 

 

Pro lepší demonstraci přikládám jako přílohu č. 2 ukázku zdrojového kódu index.php 

z projektu cars-deluxe.cz. 

 

3.9  Uživatelské testování 

Nejcitovanější publikací v této práci je kniha od Stevena Kruga, jenž zmiňuje, že jednou 

ze základních stavebních kamenů úspěšné webové prezentace je uživatelské testování. 

Ačkoliv mnoho firem v praxi tuto skutečnost ignoruje, fakt je ten, že i na malém vzorku 

uživatelů pochopíte, co děláte špatně a zjistíte, jak co vylepšit.  

 

Uživatelské testování se zaměřuje především na efektivitu (existenci) přístupnosti 

webové stránky, tedy zda je stránka dostatečně přehledná, snadno použitelná a zda 

splňuje informační účel, který splňovat má. Jakékoliv uživatelské testování je vždy o 

řády lepší, než testování žádné. 

 

Pro testování prezentace je zapotřebí vybrat aspoň přiměřeně vhodný vzorek uživatelů, 

kteří budou se stránkami přicházet do styku. Tedy je vhodné mít v testování jak ženy, 

tak muže, jak IT specialisty, tak pouhé PC uživatele. (6) 

 

3.9.1 Samotná p říprava a pr ůběh testování 

Je třeba přichystat místnost, ve které bude počítač s přístupem na testovanou webovou 

prezentaci a klid na testování. 
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[1] Připravíme si zadání úkolů, které prověří snadnou orientovatelnost na stránkách 

a jejich funkčnost, například 

a. Zjistěte, zda firma prodává Nissan 350 Z 

b. Vytvořte vlastní statickou stránku 

c. Vytvořte podmenu v sekci Mitsubishi se jménem Outlander 

d. Zjistěte kontaktní údaje o firmě 

e. Atd. 

 

[2] Připravíme formulář sloužící ke sběru dat pro naši testovanou skupinu. Tento 

formulář bude obsahovat otázky k zadaným úkolům, například 

a. Je pro vás text čitelný? 

b. Je pro vás navigace systémem přehledná, je jasné, kde se právě nacházíte 

? 

c. Čím se zabývá firma Cars-deluxe ? 

d. Jaký pocit máte z prezentovaných stránek ? 

e. Atd. 

 

[3] Vybereme vhodný vzorek testovacích subjektů, nejlépe své přátelé, kamarády 

nebo známé, o kterých máme dostatek informací. Při výběru testovaného vzorku 

dbáme také na to, aby naše finanční náklady na testování byly co nejmenší. 

 

[4] Zvolíme člověka, který se podílel na vývoji prezentace a který bude po dobu 

testování spolu se subjektem v místnosti a bude mu klást otázky, popř. měřit čas, 

za který provede subjekt jednotlivé úkony. 

 

Průběh testování pak je takový, že testující subjekt uvedeme k počítačí, předvedeme 

mu, co po něj požadujeme a testerovi pak klademe různé úkoly. Jeho výsledky si 

zaznamenáváme, po skončení testu pokládáme dodatečné otázky. 

 

Výsledky testu vyhodnotíme, sestavíme report a ten pošleme vývojovému týmu, který 

zapracuje na odstranění problémů. (6) 
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3.10 Ekonomické zhodnocení redakčního systému 

V této části své teze zhodnotím mnou vytvořený redakční systém aplikovaný na 

www.cars-deluxe.cz z ekonomického pohledu. 

 

3.10.1 SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, pomoci které je možno identifikovat silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby, spojené s určitým projektem, typem podnikání, opatřením, 

politikou… 

Tato analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym, který vedl v 60. a 70. letech 

výzkumný projekt na Stanfordově univerzitě, při němž byla využita data od 500 

nejvýznamnějších amerických společností. 

 

Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do 4 výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných 

a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze 

získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich 

vzájemného střetu. 

 

Výstupem kompletní analýzy SWOT je chování společnosti, která maximalizuje 

přednosti a příležitosti a minimalizuje své nedostatky a hrozby. 
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Prezentovaný redakční systém – SWOT analýza : 

 

Silné stránky  

• Jednoduchá manipulace,což snižuje nároky na obsluhující personál – není třeba 

techniik na aktualizaci stránek. 

• Dynamičnost – rychlá aktualizace obsahu stránek 

• Rychlá aplikovatelnost na jiné webové prezentace 

• Webové rozhraní, což umožňuje spravovat své stránky odkudkoliv, kde je 

počítač a připojení na internet 

• Multiplatformnost – redakční systém funguje na jakémkoliv operačním systému 

 

Slabé stránky 

• Nemožnost aplikovat hlavní část optimalizace pro vyhledávače (automatické 

upravování odkazu v prohlížeči) na hostingu, který nepodporuje tzv. rewrite 

mód 

• Neexistence manuálu pro redakční systém 

• Neexistence správy fotogalerií 

• Nevhodnost systému pro malé prezentace s minimem textu 

 

Příležitosti  

• Snadná rozšířitelnost o mnoho funkcí pomocí PHP modulů 

• Rozšíření na lokálním trhu vzhledem k snadné implementaci (nízké náklady) a 

výdělku (vysoký zisk) by bylo velice profitující 

 

Hrozby 

• Již existující redakční systémy jsou propracovanější a komplexnější 

• Uživatelé si uvědomí, že nebudou potřebovat aktualizovat obsah svých stránek a 

redakční systém by pro ně byl nevhodný. 
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3.10.2 Porovnání vložených prost ředků a cílového užitku 

Určit přesně vložené prostředky na vývoj redakčního systému a webové prezentace je 

téměř nemožné, nicméně to lze velice zhruba vyčíslit. Na vývoji redakčního systému a 

webové prezentace cars-deluxe.cz se podílel jeden člověk a to zhruba po dobu jednoho 

měsíce, tedy zhruba 120-150 hodin práce. Spočteme-li si náklady na čas, které mají na 

volném trhu cenu zhruba 200 Kč na hodinu, dostaneme se na cenu 24 – 30 tis. Kč. 

Samozřejmě je třeba vzít v úvahu i fakt, že jsem stále student, mé znalosti nejsou 

dostatečné, nemám za sebou žádnou firmu a mé náklady obětované příležitosti jsou 

stále nulové. Tedy reálná cena klesá minimálně na polovinu, ne-li na 75% . Tedy jsme 

přinejhorším s náklady na 6 tisících korunách, což je pro studenta příjemné přilepšení 

ke studiu. Prodá-li se to za 10 tis. Kč, student bude rád a firma spokojená s tím, že jsme 

se vešli do požadovaného limitu. Kdyby nebyl implementovaný redakční systém, práce 

technika na aktualizaci dat by vyšla měsíčně zhruba na 1500 Kč. Návratnost 

investice do systému tak činí 7 měsíců provozu stránek a vytvoření systému se tak jeví 

jako ekonomicky nejpřijatelnější volbou. 

 

Za tuto minimální cenu firma je schopná získat webovou prezentaci na profesionální 

úrovni, s pěkným grafickým zpracováním, snadnou orientací, vynikajícím systémem na 

správu obsahu, optimalizaci pro vyhledávače… 

 

Z pohledu zadavatele se tedy jedná o stoprocentně úspěšný obchod, kdy je poměr 

vložených prostředků a získaného užitku pozitivně maximální. Za cenu 10 tisíc korun 

by bylo totiž velice obtížné sehnat profesionálně vypadající webovou prezentaci, natož 

s fungujícím redakčním systémem. 

 

Z pohledu tvůrce si myslím, že se vložená práce vyplatí už jen z toho důvodu, že již 

hotový redakční systém není problém nasadit na libovolnou webovou prezentaci a opět 

za stejnou cenu, jako kdyby se tvořil od začátku. Není problém nasadit redakční systém 

na prezentace, které obsahují více než 5 stran až k neomezenému počtu (a to právě diky 

filtru Kategorie). 
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3.10.3 Dopad implementace systému na fungování firm y 

Vzhledem k faktu, že je firma teprve na počátku své existence, je příliš brzy hodnotit 

dopady na efektivitu. Faktem zůstává ale to, že náklady na úpravu obsahu jsou do 

budoucna známé – budou nulové. Systém dokáže obsloužit i sekretářka firmy, 

aktualizace se zvládá bez problémů a zadavatelé jsou nadmíru spokojení. Přeji jim tedy 

touto cestou, ať se jim obchodování s importovanými vozy maximálně daří. 
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Závěr 

Během své tvorby a psaní bakalářské práce jsem dospěl k několika novým poznatkům, 

která mi zajisté poslouží do mé profesní budoucnosti. Utvrdil jsem se kupříkladu 

v názoru, že Internet je nekonečnou studnicí vědomostí a že cokoliv děláte, dělal již 

někdo před vámi. Internet tak je největším současným osobním rádcem i učitelem. 

 

Uvědomil jsem si, že funkční redakční systém je nepostradatelný pomocník při tvorbě a 

aktualizaci úspěšné webové prezentace. 

 

Mnou vytvořený redakční systém naprosto plní požadavky, které jsem si zadal při 

určování cílů této práce a zadavatel je velice spokojený s výsledkem. Uživatelské testy 

také prokázaly, že stránky vypadají pěkně, ovládání že je intuitivní a redakční systém že 

je snadný na obsluhu. 

 

Za dobu jednoho měsíce se mi podařilo vytvořit komplexní webovou prezentaci 

společnosti cars-deluxe.cz s.r.o. a vytvořil jsem také plnohodnotný a funkční systém pro 

správu obsahu této prezentace, což je závěr, který hovoří sám za sebe. 

  

Hypotéza, že pro aktualizovanou prezentaci je nejvýhodnější stvořit redakční systém se 

potvrdila jako správná.  
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Příloha č.1 : Vzor smlouvy o pronájmu domény 

 

Smlouva o nájmu  

internetové domény uzavřená dle § 663 a násl. občan. Zákoníku uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a 

roku mezi 

…………………………………………………… 

sídlem …………………………………….……… 

IČO ……………………………………….……... 

Zastoupena p. ……………………….…….……... 

 (dále jen pronajímatel) 

a 

……………………………………………………… 

sídlem …………………………………….………… 

IČO …………………………………..…………….. 

Zastoupena p. ……………………….……………… 

(dále jen nájemce) 

 

Preambule 

Pronajímatel si řádně zaregistroval a je vlastníkem internetové domény …………………..cz (dále jen 

doména) Touto smlouvou poskytuje pronajímatel nájemci do podnikatelského nájmu doménu. 

 

I. Předmět smlouvy 

Pronajímatel dává tímto nájemci do nájmu doménu. Nájemce doménu tímto do nájmu přijímá a zavazuje 

se užívat ji v souladu s touto smlouvou, obecnými právními předpisy a pokyny pronajímatele. Nájemce se 

zavazuje užívat doménu výhradně k podpoře prodeje přírodního linolea a podpůrných materiálů pro jeho 

pokládku – stavební chemie firmy Henkel a příslušného nářadí. 

 

II. Obsah domény 

Nájemce se tímto zavazuje, že prostřednictvím domény bude podporovat prodej stavební chemie firmy 

Henkel. Nájemce se tímto zavazuje, že bude dbát na to, aby doména neobsahovala žádné informace ať 

v písemné nebo grafické podobě, jejichž šíření by bylo zakázáno právními předpisy České Republiky 

a/nebo jejichž šíření by bylo v rozporu s dobrými mravy a/nebo jejichž šíření by poškozovalo dobré 

jméno společnosti HENKEL a/nebo jejich výrobků.  Nájemce se zavazuje neprezentovat prostřednictvím 

domény žádný pornografický nebo rasistický materiál. Nájemce se zavazuje přiměřeným způsobem dbát 

na to, aby obsah domény a jeho grafické a technické zpracování bylo na úrovni odpovídající zásadám 

moderního marketingu. Nájemce se zavazuje, že do každé jednotlivé stránky domény bude vhodným 

způsobem začleněn jeden z prvků Corporate Identity pronajímatele jako např. logo některého výrobku 

nebo systému  pronajímatele s odpovídající hyperlink.  



 

Nájemce tímto prohlašuje a bere výslovně na vědomí, že pronajímatel nepřebírá žádnou odpovědnost ze 

obsah domény. Nájemce se tímto zavazuje, že odškodní pronajímatel v případě, že mu v souvislosti 

s užíváním domény nájemcem vznikne jakákoli škoda a že ho bude chránit před požadavky třetích osob 

vzniklých na základě užívání domény. 

 

III. Právo kontroly  

Nájemce tímto bere na vědomí, že pronajímatel je oprávněn kdykoli kontrolovat obsah domény a jeho 

zpracování. Nájemce a pronajímatel se tímto dohodli, že pokud pronajímatel zjistí, že doména je užívána 

v rozporu s touto smlouvou především s čl. II odst. 2 je oprávněn tuto smlouvu okamžitě vypovědět.  

 

IV. Nájemné 

Nájemné se sjednává na 1.000,-  Kč ročně.  Pronajímatel se tímto zavazuje, že bude platit veškeré 

poplatky spojené s registrací domény u CZ-NIC a případné další poplatky vzniklé v souvislosti 

s registrací domény v jeho prospěch. 

 

V.Trvání smlouvy 

Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou. Tuto smlouvu může vypovědět každá ze smluvních stran a 

to i bez udání důvodu písemnou výpovědí adresovanou druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí 1 

měsíc ode dne odeslání výpovědi druhé smluvní straně.  

 

VI.Záv ěrečná ujednání 

Smluvní strany se tímto zavazují, že budou veškeré z této smlouvy vzniklé spory řešit smírnou cestou. 

Pokud spor nebude možno řešit smírně je příslušným soudem pro řešení sporů z této smlouvy Městský 

soud v Praze. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podepsání oběma smluvními 

stranami.  Pokud jedno z ustanovení této smlouvy se stane neplatné, zavazují se smluvní strany nahradit 

ho ustanovením jiným, které svým hospodářským významem bude co nejblíže neplatnému ustanovení.  

Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že tato smlouva nebyla ujednána ani v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek.  

 

 

V Praze dne …………………………….. 

 

 

…………………………………………     

 …………………………………………. 

Pronajímatel       Nájemce 

 



 

Příloha č. 2 : Obsah souboru index.php 

 

<?php 

minclude('admin/connect.php'); 

include('class.php'); 

connect(); 

$seo = new seo; 

switch($_GET['page']){ 

 case 'page': 

  $seo->select_seo_page($_GET['id']); 

 break; 

 default: 

  $seo->select_seo_home(); 

 break; } 

 

$seo->default_text($seo->title,$seo->keywords,$seo->description); 

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" /> 

<title><?= $seo->title ?></title> 

<meta name="keywords" content="<?= $seo->keywords ?>" /> 

<meta name="description" content="<?= $seo->description ?>" /> 

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?= HOST_NAME ?>style.css" /> 

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="style.css" /> 

</head> 

 

<body> 

<div id="page"> 

 <div id="header"> 

  <div id="h_box"> 

   <div id="h_menu"> 

    <a href="<?= HOST_NAME ?>o-nas/">O nás</a> 

    <a href="<?= HOST_NAME ?>kontakty/">Kontakty</a> 

    <a href=" <?= HOST_NAME ?>aktualni-nabidky/">Aktuální 

nabídky</a> 



 

   </div> 

  </div> 

</div> 

 

<div id="menu"> 

  <div id="menu_box"> 

   <?php     

    $menu = new menu; 

    $menu->select($_GET['id_m']); 

    $menu->select_submenu($_GET['id_m']);    

   ?>   

  </div> 

 </div> 

 <div id="obsah"> 

  <div id="o_all"> 

   <?php    

    new sablona($_GET['page'],'uvod.php');  

    /* 

     * $news = new news;    

     */    

   ?> 

  </div> 

  <div id="footer"> 

     &copy; 2008 cars-deluxe.cz - prodej lux vozů MITSUBISHI, 

NISSAN, LEXUS tel. +420 776 123 456  |  

     <a href="<?= HOST_NAME ?>obchodni-podminky/">Obchodní 

podmínky</a> 

  </div> 

 </div> 

</div> 

</body> 

</html> 


