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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou webového portálu jako zdroje studijních 

materiálů pro studenty a k popularizaci historie člověka. Cílem je vytvořit uţivatelsky 

přívětivé a lehce modifikovatelné stránky za vyuţití teoretických poznatků. 

 

Abstract 

This thesis describes the design and creation of a web portal as a source of study 

materials for students and for popularization of human history. The goal is to create user 

friendly and easy to modify web pages by using theoretical knowledge. 
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Úvod 

Nejen komerční projekty potřebují být cíleně prezentovány. Internet a jeho 

sluţby jsou velikou příleţitostí také pro vědecké a vzdělávací instituce, jak po stránce 

vzájemné komunikace, tak i po stránce popularizace mezi laickou veřejností. 

Klíčovým atributem při vyuţití internetu je shromáţdění velkého kvanta 

informací na jednom, snadno dostupném místě a s tím spojené zjednodušení ve 

vyhledávání. To jde ruku v ruce s trendem digitalizace, na síti uţ nyní můţeme najít 

celé univerzitní knihovny, databáze vědeckých prací a nepřeberné multimediální zdroje. 

Abychom zde uspěli, musíme vytvořit materiál, který bude splňovat standardy 

moderního webu, bude optimalizovaný a v neposlední řadě také dovede zaujmout 

uţivatele. 
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1 Vymezení problému a cíl práce 

Následuje nastínění současného stavu webové prezentace a moţné postupy 

zpracování k dosaţení stanovených cílů. 

1.1 Vymezení problému 

Obrazová galerie pravěku Antropark vznikla v roce 2004 jako součást 

prezentace Oddělení pro paleolit a paleoetnologii Archeologického ústavu Akademie 

věd ČR v Brně, stejně tak i další přidruţené webové stránky. Dnes tyto, dovolím si říci, 

zastaralé weby nesplňují poţadavky pouţitelnosti pro uţivatele, jejich zdrojový kód, 

vytvořený převáţně WYSIWYG editorem Microsoft FrontPage je chaotický a 

nedovoluje téměř ţádnou úpravu. Stránky samotné, díky absenci SEO a SEM postupů 

mají nízkou návštěvnost a ve vyhledávačích se téměř neumisťují.  

1.2 Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce bude vytvoření nového webového portálu, který by 

měl slouţit jako zdroj studijních materiálů pro studenty a k popularizaci pro širokou 

veřejnost. Za dodrţení standardů by měl vzniknout návrh, splňující pravidla moderního 

webu, měl by být uţivatelsky přívětivý, po funkční stránce optimalizovaný a pro další 

pouţití lehce upravitelný a aktualizovatelný. Konečnou snahou bude sjednocení pod 

hlavičkou jediné společné domény a pouţití jednotících grafických prvků. 

Součástí bude analýza webu, výběr webového hostingu a nové domény, návrh 

architektury a grafické podoby, vytvoření vlastního nebo pouţití některého 

z dostupných redakčních systémů, v rámci něho vytvoření samotného návrhu stránek a 

jejich optimalizace. 
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2 Teoretická východiska práce 

Teoretická východiska shrnou základní poznatky, ze kterých budu vycházet při 

tvorbě nových stránek. V krátkosti popíši internetovou historii, vyuţívané protokoly, 

vlastnosti programovacích a skriptovacích jazyků, nástrojů pro práci s databázemi, 

redakčních systémů a postup tvorby moderního webu s jeho optimalizací. 

2.1 Internet a historie 

Internet jako zkratka označuje celosvětové propojení počítačových sítí za účelem 

sdílení informací – přenosu dat, dle protokolů TCP/IP. 

Internet vznikl původně jako vojenský projekt za období studené války. Cílem 

bylo vytvořit na velké vzdálenosti síť s navzájem nezávislými uzly tak, aby v případě 

výpadku jednoho zůstal zbytek sítě nadále funkční. Tento projekt Ministerstva obrany 

USA nesl název Advanced Research Project Agengy (ARPA). Agentura ARPA v roce 

1969 propojila první čtyři počítače na amerických univerzitách. Vznikla tak 

experimentální síť s přepojováním paketů, označená ARPANet.
1
 Robustnost a stabilita, 

nezávisle na platformě, byla realizována prostřednictvím internetového protokolu (IP) a 

Transmission Control Protocol (TCP). 

V 80. letech se k síti připojovaly další vládní a vzdělávací instituce, v roce 1991 

Tim Berners-Lee v laboratořích CERNu vytvořil HyperText Markup Language 

(HTML) pro tvorbu dokumentů a HyperText Transfer Protocol (HTTP) k jejich 

posílání. Základní myšlenkou hypertextu bylo, aby libovolný text mohl odkazovat na 

jiný libovolný text. Aby bylo moţné tyto dokumenty zobrazit, vznikl také první webový 

editor – World Wide Web, jehoţ název se později vţil jako označení pro samotný 

systém webových stránek. 

2.2 Architektura TCP/IP 

Spojení TCP/IP nelze chápat pouze jako označení dvou přenosových protokolů, 

ale jako celou soustavu (DNS, UDP, POP3, ATM a další), která vytváří síťový model se 

svými vrstvami a funkcemi, které mají plnit, podobně jako referenční model ISO/OSI.
2
 

                                                 
1
 PUŢMANOVÁ, R. TCP/IP v kostce. 2009. str. 27 

2
 PETERKA, J. Síťový model TCP/IP. [online]. 2011 [cit. 2011-11-20]. Dostupné z: 

http://www.earchiv.cz/a92/a231c110.php3. 
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Vrstvy architektury jsou čtyři a to aplikační vrstva – zajišťující přepis formátu dat mezi 

komunikujícími aplikacemi, transportní vrstva – nacházející se v koncových zařízeních 

a zajišťující přenos datagramů nebo proudu bytů mezi porty procesů, síťová vrstva – 

provádějící síťovou adresaci, směrování, přepojování nebo předávání paketů a vrstva 

síťového rozhraní – mající přístup k fyzickým médiím, mezi kterými provádí vysílání a 

příjem, mapuje IP adresy na fyzické. Poslední zmiňovanou vrstvu TCP/IP nedefinuje, 

ale vyuţívá existující síťové technologie (ATM, Ethernet, Token Ring). 

2.2.1 HTTP 

HyperText Transfer Protocol slouţí pro komunikaci mezi klientem – browserem, 

který si prostřednictvím URL
3
 ţádá zdroj dat a webovým serverem, který zasílá 

odpověď v podobě informace o serveru, stavový kód a pokud ji obsahuje, tak i ţádanou 

informaci
4
. 

2.3 WWW 

„World Wide Web (WWW nebo jednoduše Web) je informační prostor, ve kterém 

položky zájmu, označované jako zdroje, jsou identifikovány globálními identifikátory, 

které se nazývají jednotné identifikátory zdroje (URI =Uniform Resource Identifier)“
5
 

Web se řadí mezi základní a nejvyuţívanější součásti internetu po boku emailu, 

DNS, FTP, VoIP a dalších sluţeb. Vývojem standardů se zabývá World Wide Web 

Consortium (W3C). 

2.3.1 Prvky WWW 

Systém Webu je postaven na komunikačním modelu klient – server. Na straně 

klienta stojí webový prohlížeč, který vytváří uţivatelské prostředí a zobrazuje webové 

dokumenty. Na druhé straně je to WWW server, který na základě poţadavků klienta 

posílá kopie souborů. Webovské dokumenty jsou strukturovaně uloţeny na webovém 

místě – websitu. 

                                                 
3
 URL – Universal Resource Locator – adresa a metoda přístupu ke zdroji 

4
 DOSTÁLEK, L., KABELOVÁ A. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. 2008. str. 363. 

5
 KOSEK, J. Architektura WWW. [online]. 2004 [cit. 2011-11-19]. Dostupné z: 

http://www.kosek.cz/w3c/webarch/. 
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2.4 Technologie tvorby 

V této části budou popsány základní vlastnosti značkovacích jazyků, 

vyuţívaných při tvorbě webových stránek, jejich výhody, nevýhody a moţnosti pouţití. 

2.4.1 Značkovací jazyky 

Vznikly za účelem vkládání značek do textů, které prohlíţeči říkají, jak má 

obsah (text a další objekty) a struktura webových dokumentů vypadat. Tyto značky  –

formátovací příkazy by měly splňovat několik základních poţadavků: 

 Měly by se řídit přísnými pravidly. 

 Měly by být obsaţeny v textovém dokumentu. 

 Pro koncového uţivatele by měly být neviditelné. 

 Zobrazovacímu zařízení (webovému prohlíţeči) by měly ukázat, kde má 

formátování začít, skončit a jak má vypadat.
6
 

2.4.2 HTML 

HyperText Markup Language je jednoduchý značkovací jazyk, vyvinutý 

z univerzálního značkovacího jazyka SGML. Jak uţ jsem uvedl výše, základem je 

hypertext, tedy vzájemné propojení dokumentů odkazy a moţnost přecházet z jednoho 

na druhý. Značky – tagy jazyka HTML jsou interpretovány prohlíţečem, uţivatel vidí 

pouze výsledně zformátovaný dokument. 

Pouţívaným standardem je stále aktuální HTML 4.01. Ve vývoji je nový 

standard HTML 5, který přináší řadu vylepšení, zejména zpracování multimediálního 

obsahu. Současné prohlíţeče podporují jen část z nich, zpětná kompatibilita se staršími 

prohlíţeči není. 

2.4.3 XML 

XML – eXtensible Markup Language vznikl v roce 1998 jako obecný 

značkovací jazyk, který přichází nejen se sadou pevně definovaných značek, ale i 

moţností vytvářet značky vlastní, při zachování pravidel XML.
7
 Slouţí k popisu dat 

(jejich adresování), ne k jejich interpretaci a je zpracovatelný libovolným textovým 

                                                 
6
 SHAFER, M. S. HTML, XHTML a CSS: bible [pro tvorbu WWW stránek]. 2009. str. 38. 

7
 HAUSER, M., HAUSER, T., WENZ, CH. HTML a CSS : velká kniha řešení. 2006. str. 37. 
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editorem. Umoţňuje snadnou konverzi do jiných formátů, uchování, přenášení a 

výměnu dat i mezi naprosto nesourodými systémy.
8
 Aktuální je verze XML 1.1. 

2.4.4 XHTML 

Zkratka XHTML znamená eXtensible HyperText Markup Language, tedy 

„rozšířitelný hypertextový značkovací jazyk“. Rozšířitelný proto, ţe vznikl rozšířením 

staršího jazyka HTML o podmínky tvorby XML dokumentů a je tak moţné jej dále 

rozšiřovat o nové funkce.
9
 

Přestoţe vznikl rozšířením, je naopak přísnější v syntaxi značek. Značky se musí 

psát pouze malými písmeny, musí být uzavřeny, není dovoleno kříţení značek. 

Nepárové značky musí být ukončeny lomítkem, atributy musí mít hodnotu a ta musí být 

uvedena v uvozovkách. Dokumenty musí být označeny správným Doctype, aby 

prohlíţeč věděl, kterou variantu XHTML preferujeme. Aktuální revize XHTML nese 

označení XHTML 1.1, ve vývojovém stádiu specifikace HTML 5 je obsaţeno i 

XHTML 5. 

2.4.5 CSS 

HTML původně vzniklo za účelem zobrazování informací, nepočítalo se 

s designem a úpravou vzhledu, proto má výrazná omezení. Pro umisťování prvků na 

stránce se dříve pouţívaly tabulky, ty jsou ovšem málo flexibilní, v prohlíţečích se 

načítají dlouho (pro načtení obsahu se nejdříve musí načíst celá tabulka) a nelze pouţít 

skriptování. Tyto problémy vyřešilo zavedení CSS. 

CSS je zkratka pro Cascading Style Sheets, česky "kaskádové styly". 

Kaskádové, protoţe se na sebe mohou vrstvit definice stylu, ale platí jenom ta 

poslední.
10

 CSS slouţí k formátování obsahu, aniţ by zasahovalo do struktury 

samotného dokumentu. Můţeme definovat styly všech dokumentů naráz v jednom 

souboru, to vede k ulehčení a zpřehlednění práce. Aktuální revize CSS nese označení 

CSS2.1, pracuje se na verzi CSS3.  

                                                 
8
 BLAŢEK, M. XML pro začátečníky - 1. část. [online]. 2007 [cit. 2011-11-19]. Dostupné z: 

http://programujte.com/clanek/2007030501-xml-pro-zacatecniky-1-cast/. 
9
 DRUSKA, P. CSS a XHTML : tvorba dokonalých webových stránek krok za krokem. 2006. str. 25. 

10
 JANOVSKÝ, D. CSS styly – úvod. [online]. 2011 [cit. 2011-11-19]. Dostupné z: 

http://www.jakpsatweb.cz/css/css-uvod.html. 
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2.4.6 JavaScript 

JavaScript je objektově orientovaný skriptovací jazyk, běţící na straně klienta, 

obsahující podmínky if, cykly a další prvky. Vznikl za účelem ověřování údajů 

zadávaných uţivateli v době, kdy jich většina pouţívala vytáčené připojení k Internetu a 

kaţdé odesílání dat na server a zpět bylo časově náročné. Dnes kromě jednoduché 

validace JavaScript vytváří interaktivní obsah, dovolí vypsat text do stavového řádku, 

umoţňuje efekty s prvky stránek, např. změnu barvy nebo ohraničení při najetí kurzoru 

nebo kliknutí na objekt.
11

 Skripty se interpretují přímo v prohlíţeči a jsou zabudovány 

buď přímo do HTML stránek, nebo nahrávány z externího souboru, který můţe vypadat 

takto: 

 

Obrázek 1: Ukázka JavaScriptu, zdroj: vlastní 

Jedná se o část funkce, která zkontroluje správnost vyplnění formuláře a poté ho 

odešle na email autora. 

Výhody: 

 rychlost – běţí na straně klienta. 

Nevýhody: 

 běţí pouze v prohlíţeči a ne kaţdý ho umí interpretovat správně; 

 neumí pracovat se soubory (vyjma cookies); 

                                                 
11

 HAUSER, M., HAUSER, T., WENZ, CH. HTML a CSS : velká kniha řešení. 2006. str. 49. 
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 uţivatel ho můţe zakázat. 

Pouţití: 

 otevírání a zavírání oken; 

 rozbalovací menu; 

 změny elementů (při najetí myší). 

2.4.7 PHP 

PHP je zkratka pro Hypertext Preprocessor. Jedná se o skriptovací jazyk, který, 

na rozdíl od JavaScriptu, běţí na straně serveru, vykonává určitou činnost jako reakci na 

výskyt určité události. Tato technologie je nezávislá na platformě, ať běţí pod systémy 

Windows nebo Unix. Skript napsaný na jednom serveru bude prakticky bez úprav běţet 

na jakémkoli jiném. 

Původně bylo PHP zkratkou anglické fráze „Personal Home Page“, kterou jako 

označení pro svůj systém pouţil v roce 1994 Rasmus Lerdorf. Ten si tak v jazyce Perl a 

C vytvořil uţitečný nástroj na správu svých osobních stránek, jednalo se především o 

sledování návštěvnosti a generování obsahu. Tento systém se postupně rozšiřoval mezi 

další uţivatele, kteří poţadovali nové funkce a udrţeli tak systém ve vývoji. V roce 

1997 přepsali zdrojový kód Andi Gutmans a Zeev Suraski a vytvořili profesionální 

verzi PHP 3, nyní jiţ pod označením Hypertext Preprocessor.
12

 

PHP skripty se mohou vkládat přímo do HTML kódu, pro oddělení se pouţívá 

párový tag, <?php nebo zkráceně <? jako počáteční a ?> jako ukončovací oddělovač. 

Celý script, vloţený do html kódu, pak můţe vypadat jako na následujícím obrázku. 

Daný skript vypíše při načtení HTML stránky na dva řádky pod sebe text uvedený 

v uvozovkách. Jednotlivé instrukce se oddělují, jak je zřejmé na obrázku, středníkem. 

                                                 
12

 ULLMAN, L. PHP a MySQL : názorný průvodce tvorbou dynamických WWW stránek. 2004. str. 12. 
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Obrázek 2: Ukázka PHP skriptu, zdroj: vlastní 

PHP lze vyuţít, pokud máme na webových stránkách opakující se části jako 

záhlaví, zápatí nebo menu, které můţeme umístit do samostatných souborů a pro 

všechny stránky je společně načítat pomocí skriptu. Obrovskou výhodou je, ţe 

v případě změn v těchto částech upravíme vţdy jen jednotlivé soubory, odkud jsou 

načítány a nemusíme je přepisovat ve všech HTML stránkách. 

Výhody: 

 není náročný na hardware a software klienta, výstupem je obvykle čistá HTML 

stránka; 

 menší objem přenesených dat – skripty se neobjevují na výstupu, jsou 

interpretovány na serveru; 

 vyšší ochrana zdrojových textů programu – díky interpretaci kódu na serveru se 

k nim klient nedostává. 

Nevýhody: 

 větší zátěţ serveru, který musí spouštět interpret jazyka a provádět výpočty; 

 nemoţnost interakce s objekty na webové stránce – nemůţe reagovat na stisk 

kláves, pohyb myši apod.
13

 

  

                                                 
13

 BRÁZA, J. PHP 5: začínáme programovat. 2005. str. 16. 
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Pouţití: 

 diskuzní fóra (phpBB); 

 knihy návštěv; 

 počítadla; 

 spojení s databázemi (nejčastěji MySQL); 

 internetové obchody; 

 redakční systémy. 

Aktuálně verze, volně dostupná na www.php.net, nese označení PHP 5.4.0. 

2.4.8 SQL 

Zkratka SQL znamená strukturovaný dotazovací jazyk (Structured Query 

Language) typu klient/server, který se pouţívá pro organizování, správu a získávání dat, 

uloţených v relační databázi, tedy slouţí pro vytváření databázových schémat, ukládání 

tabulek, plnění tabulek daty a definování vazeb mezi nimi, jejich úpravu a v neposlední 

řadě umoţňuje vícenásobné pohledy – kombinace dat z různých částí databáze.
14

 Vznikl 

jako projekt firmy IBM na konci 70. let a stal se standardem všech hlavních 

databázových řídicích systémů, např. MySQL, Microsoft SQL nebo PostgreSQL. 

2.5 Redakční systémy 

Redakční systémy (RS) nebo také Systémy pro správu obsahu (z anglického 

CMS – content management system) jsou aplikace, umoţňující vytváření a následnou 

správu digitálního obsahu, v případě Web CMS přímo přes webový prohlíţeč. Po 

prvotní fázi instalace a nastavení, která vyţaduje kvalifikovaného pracovníka (vytvoření 

nového layoutu, zformátování vzhledu, nastavení přístupových práv a databáze), je 

schopen základní vlastnosti RS vyuţívat i člověk neznalý výše uvedených 

programovacích a skriptovacích jazyků. 

Společné vlastnosti RS jsou: 

 Skládají se z Front-End, tedy zobrazované webové části a Back-End, tedy 

administrace a databáze. 

                                                 
14

 GROFF, J. R., WEINBERG, P. N. SQL : kompletní průvodce. 2005. 936 str. 29-35. 
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 Pouţití šablon – textový obsah se nahrává do připravených grafických šablon a 

je spravován editorem typu WYSIWYG. 

 Administrace uţivatelů – lze nastavit několik úrovní práv (viditelnost obsahu, 

editace, správa systému). 

 Online přístup – přes webové rozhraní kdekoliv a kdykoliv. 

 Modularita – ať uţ samotného jádra RS, tak dalších částí, které lze doinstalovat. 

RS mohou být buď nabízeny jako komerční produkty, vytvořené na míru 

zákazníka nebo vznikat jako open-source projekty s rozsáhlou základnou vývojářů a 

testerů, poskytujících bohatou podporu. Mezi nejrozšířenější patří WordPress, Joomla! a 

Drupal.
15

 Jedná se o kvalitní produkty, coţ dokazuje jejich nasazení na stránkách Bílého 

domu, NASA nebo New York Times. 

 

Graf 1: Zastoupení redakčních systémů, zdroj16 

I RS mají své nevýhody, protoţe vyuţívají jazyka PHP. Pro dynamické 

generování stránek jsou na zatěţované servery a databáze kladeny vyšší nároky. Jelikoţ 

nejrozšířenější RS vznikají jako open-source, jsou náchylnější na útoky hackerů. 

Obtíţnější je i SEO
17

, díky nečistému kódu, generovanému RS. 

                                                 
15

 W3TECHS. World Wide Web Technology Surveys. [online]. 2012 [cit. 2012-04-14]. Dostupné z: 

http://w3techs.com/. 
16

 tamtéţ. 
17

 SEO – Search Engine Optimalization – optimalizace pro vyhledávače, vysvětleno v kapitole 2.7. 
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V následující tabulce můţete vidět porovnání základních vlastností třech 

nejrozšířenějších open-source RS: 

Tabulka 1: Základní vlastnosti open-source RS, zdroj18 

 
Drupal 7.12 Joomla! 2.5.4 WordPress 3.0.4 

Systémové poţadavky 

Aplikační server Apache 

Databáze MySQL 

Operační systém Nezávislé na platformě 

Programovací jazyk PHP 

Podpora 

Kódy šablon a jádra Ano Rozšiřitelné Ne 

Veřejné fórum Ano Ano Ano 

Pouţitelnost 

Drag-N-Drop obsah Rozšiřitelné Ne Ano 

Friendly URL Ano Ano Ano 

Editace obrázků Rozšiřitelné Ano Ano 

WYSIWYG editor Rozšiřitelné Ano  Ano 

Správa 

Online administrace Ano Ano Ano 

Vzhled/skiny +správa Ano Ano Ano 

Vícejazyčnost Ano Rozšiřitelné Rozšiřitelné 

Statistiky webu Ano Ano Rozšiřitelné 

Interoperabilita 

RSS Ano Ano Ano 

Podpora FTP Limitovaná Ano Rozšiřitelné 

Podpora UTF-8 Ano Ano Ano 

Dodrţování XHTML Ano Ano Ano 

Zabudované aplikace 

Blog Ano Ano Ano 

Chat Rozšiřitelné Rozšiřitelné Rozšiřitelné 

Fotogalerie Rozšiřitelné Rozšiřitelné Ano 

Správa obsahu Rozšiřitelné Ano Rozšiřitelné 

Diskuze/fóra Ano Rozšiřitelné Rozšiřitelné 

Správa dokumentů Rozšiřitelné Rozšiřitelné Ne 

FAQ organizace Ano Ano Rozšiřitelné 

Sitemap Ano Ano Ano 

                                                 
18

 CMS MATRIX. CMS Comparation. [online]. 2012 [cit. 2012-05-04]. Dostupné z: 

http://www.cmsmatrix.org/matrix/cms-matrix. 
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2.6 Postup při tvorbě webu 

Grafik vám bude tvrdit, ţe nejdůleţitější je nápaditá a unikátní podoba. 

Programátor naopak, ţe bez kvalitního (X)HTML kódu, zformátovaného podle 

validního CSS a norem W3C, nebude váš web zobrazen správně ve všech prohlíţečích. 

Copywriter bude vyzdvihovat kvalitní texty, které jiný člověk bude chtít, společně 

s klíčovými slovy a metaznačkami, optimalizovat, protoţe první příčky ve 

vyhledávačích jsou to hlavní.
19

 

Pokud bychom vytvářeli webové stránky v takovémto kolektivu lidí, můţeme 

říct, ţe kaţdý z nich má částečně pravdu, ale aţ spojení všech těchto činností dělá dobrý 

webdesign, ovšem vše se musí opírat, tak jako u vytváření fyzického produktu, o dobrý 

marketingový plán. 

2.6.1 Marketingový plán 

Marketingový plán by měl obsahovat cíl, tedy zdůvodnění, za jakým účelem 

web vzniká (prodej produktu, prezentace firmy nebo osoby, vzdělávání, úřední 

informace atd.). Stanovením cíle se dostáváme i k definování cílové skupiny – věku, 

pohlaví, národnosti, profese uţivatelů, ale také jaké mají zkušenosti s počítačem nebo 

zdali netrpí zrakovými dysfunkcemi. 

Je nutné analyzovat konkurenci, úspěšnost webů, zjistit co dělá dobře, co špatně, 

proč zákazníci navštěvují právě jejich stránky, abychom dosáhli výsledků stejných nebo 

vyšších. Pokud máme jiţ fungující web, analyzujeme i ten, abychom neopakovali 

vlastní chyby, naopak vyzdvihli silné stránky a odstranili slabé. 

2.6.2 Návrh architektury webu 

V počáteční fázi bychom si měli vytvořit mapu webových stránek, tzv. sitemap, 

tedy diagram, znázorňující celkovou strukturu webových stránek, rozdělení do sekcí a 

jejich propojení mezi sebou. Bude nám dále slouţit jako podklad pro vytvoření stromu 

navigace. 

                                                 
19

 OPTIMAL MARKETING S.R.O. Jak postupovat při tvorbě webu. [online]. 2006 [cit. 2012-04-15]. 

Dostupné z: http://www.web71.cz/clanky/10-jak-postupovat-pri-tvorbe-webu/. 
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Dalším uţitečným nástrojem je vytvoření scénářů, případových situací chování 

uţivatelů z cílové skupiny. Ty vypovídají o posloupnosti webových stránek při jejich 

postupu k vytyčenému cíli.
20

 To nám pomůţe ve vytvoření takové architektury, která 

bude intuitivní, se snadnou orientací a nebude uţivatele nutit přemýšlet. 

2.6.3 Grafický návrh 

Sebevíc zajímavý bude obsah informace, vzhled dělá první dojem, stejně jako u 

lidí. Uţivatelé webové stránky nečtou, ale doslova skenují. Během několika prvních 

vteřin mají jasno, zda je web zaujme nebo odradí. 

Pokud se jedná o firemní návrh a neexistuje podoba Corporate Identity (CI), je 

vhodné ji vytvořit zároveň s webem. Pod CI – firemní kulturu spadá jednotná 

komunikace firmy s okolím, reklama, uniformy, v našem případě především úprava 

tiskových a propagačních materiálů firmy, firemní barvy a logo. 

V této fázi je důleţité navrhnout layout stránky, tedy rozloţení a podobu 

jednotlivých částí dokumentu (hlavička, navigace, obsah, patička), který bude převeden 

do kaskádových stylů a jeho grafika upravena v editoru. 

2.6.4 Programování webu 

Ve chvíli, kdy máme představu o tom, jak bude web vypadat, můţeme přistoupit 

k samotnému programování webu, převedení grafického návrhu do podoby CSS 

dokumentu, vytvoření šablony jednotlivých stránek za dodrţení standardů, validity a 

pravidel optimalizace. Webové stránky by měly být funkční i bez pouţitého CSS, 

grafiky a s vypnutým JS, protoţe i tato situace můţe nastat. Pomocí CSS by měla být 

vytvořena i verze stránek pro tisk – pouţití patkových fontů, které se lépe čtou, 

odstranění grafických prvků, reklamy a navigace. 

Pokud se rozhodneme pouţít pro web hotový systém CMS, čeká nás jeho 

instalace, vytvoření databáze, úprava nebo vytvoření nového tématu (opět jde o 

formátování CSS), instalace modulů nebo vytvoření vlastních funkcí. 

Během programování je nutné kontrolovat, jak se stránky chovají v různých 

prohlíţečích, kaţdý je můţe interpretovat odlišně, více v kapitole 2.7.3. 

                                                 
20

 DOUGLAS, K. D., LANDAY, J. A., JASON, H. I. Návrh a tvorba webů : vytváříme zákaznicky 

orientovaný web, 2005. str. 57. 
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2.6.5 Naplnění webu obsahem 

Nyní zbývá provést copywriting – naplnit šablony unikátním, obsahově plným 

textem, který bude srozumitelný, dobře strukturovaný, věcný, bude obsahovat vhodná 

klíčová slova a tím bude pozitivně působit na uţivatele, „skenujícího“ stránky. 

Podrobněji je navázáno v kapitole 2.7.2 o SEO. 

2.7 Moderní web 

„Když se podívám na nějakou webovou stránku, měla by být intuitivní, 

pochopitelná a samovysvětlující“
21

 

Takový je názor Steva Kruga, ale co vše se pod touto frází skrývá, to bude 

obsahem následující kapitoly, společně s technikami optimalizace a marketingu, které 

by měly webu zaručit co nejlepší pozici ve vyhledávačích. Pokud se nám poté podaří 

přivést uţivatele, měl by na něj čekat pouţitelný a přístupný obsah, který ho zaujme. 

2.7.1 SEM 

Search Engine Marketing, volně přeloţeno jako marketing ve vyhledávačích, je 

soubor technik, který je postaven na nelineární strategii tahu, tzv. pull marketingu, kdy 

je zákazníkovi předloţena stránka, jejíţ obsah souvisí s vyhledávaným klíčovým 

slovem. SEM můţe mít více podob, nejčastěji je vyuţíváno registrace do katalogů a 

PPC. Vţdy se jedná o placené nástroje.
22

 

 Registrace do katalogů – katalogy slouţí stejně jako zlaté stránky, rozdělené podle 

kategorií, obsahují odkazy na webové stránky společně s jejich krátkým popisem. 

Jsou tak součástí tzv. linkbuildingu, budování zpětných odkazů mezi stránkami 

(Více v kapitole o SEO). 

 PPC – tzv. Pay Per Click je druh inzerce, odkazů, které se zobrazují ve výsledcích 

vyhledávání (nejčastěji nad) nebo ve sloupci po jeho straně. Inzerent neplatí za 

samotné zobrazení, ale za počet návštěvníků vstupujících přes prokliky těchto 

odkazů a dle míry konkurence slova. Nejznámějšími jsou Google AdWords, 

AdFox.cz nebo český Sklik. 

                                                 
21

 KRUG, S. Webdesign - nenuťte uživatele přemýšlet. 2006. str. 19.  
22

 KUBÍČEK, M. Velký průvodce SEO : jak dosáhnout nejlepších pozic ve vyhledávačích. 2008. str. 16. 
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Obrázek 3: Příklad PPC reklamy, zdroj: vlastní 

 Kontextové odkazy – jsou velice blízké metodě PPC, jedná se o zobrazení 

reklamního odkazu nebo grafiky v běţném textu, např. pokud si čtenář prohlíţí 

cestopis z dovolené, zvýrazněné slovo ho odvede na stránku cestovní agentury. 

Nabízí je např. Etarget.cz nebo Google se sluţbou AdSense. 

2.7.2 SEO 

Vyhledávače dokáţí tak rychle odpovídat na dotazy, protoţe po síti neustále 

vysílají speciální programy (roboty, spidery), jejichţ účelem je stahovat navštívené 

stránky do hlavních databází. Zde jim vyhledávače pomocí vlastních algoritmů přidělují 

hodnocení – ranking (např. Google PageRank, Seznam s S-Rank). 

Cílem Search Engine Optimalization, v překladu Optimalizace pro vyhledávače, 

je přizpůsobit obsah stránek tak, aby je vyhledávač sám při řazení výsledků po zadání 

dotazu návštěvníkem umístil co nejvýše. 

 On-page faktory, tedy úprava samotného obsahu, by měla probíhat za dodrţení 

těchto zásad: 

o Dodrţení validnosti kódu – za základ povaţuji mít syntakticky správně 

napsané stránky, dle vybrané deklarace (HTML, XHTML, Strict, 

Transitional), uzavřené všechny párové značky, nekříţící se značky, funkční 

odkazy. Čistý kód, vyplněné meta značky, určen hlavní jazyk obsahu 

stránek. Pro kontrolu je vhodné pouţít např. validátor konsorcia W3C na 

adrese http://validator.w3.org/. 

o Při přesunu stránek na novou adresu správně nastavit přesměrování URL. 

o Správné nastavení přístupu robotů při procházení stránek, buď kódem v nich 

samotných nebo hromadně v souboru robots.txt. 

o Pouţití jednoduchých, nejlépe statických adres. 
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o Zajištění kvalitního obsahu – obsah stránek by měl být věcný, související, 

unikátní pro daný web a především aktuální. Jen tak se na stránky budou 

vracet vyhledávače a především uţivatelé. 

o Klíčová slova a jejich pouţití – název organizace, produktu, odborná 

označení, nabízené sluţby, oborové výrazy, zahrnuté ve viditelném textu v 

dostatečném rozsahu. 

o Dodrţení rozumné velikosti stránek (do 100 kB bez obrázků), obsahově 

jednoho tématu na stránku. Uţivatel nechce číst dlouhé texty a rolovat 

posuvníky, ztrácí přehled, stránky se dlouho načítají, proto je dobré je 

rozdělit na více částí. 

o Důleţitý text umísťovat mimo obrázky a flashové animace, které roboti 

nedokáţou přečíst, obrázky naopak opatřit popisky (alt tagy v kódu stránky). 

o Mít vyplněný titulek (title) kaţdé stránky, korespondující s obsahem, je 

jedním z nejvýznamnějších on-page faktorů. 

o Udrţení jednoduché hierarchie webu, kaţdá stránka vzdálená z domovské na 

max. 3 kliknutí, pouţití mapy webu.
23

 

 Off-page faktory, resp. optimalizace faktorů mimo stránky, v sobě nese především 

budování zpětných odkazů, tzv. linkbuilding, čím více a na kvalitněji ohodnocených 

stránkách, tím lépe. Tyto odkazy je moţné získat přirozeně, kdy na nás bude někdo 

jiný odkazovat, nákupem nebo vzájemnou výměnou. Dále umísťováním do článků 

na jiných webech, fórech, diskuzích, inzertních serverech, vlastním blogu a 

samozřejmě registrací do katalogů. Off-page faktory mají na umístění ve 

vyhledávači větší vliv neţ on-page, nelze je také většinou ovlivnit. Mezi další patří 

např. stáří odkazu nebo anchor texty, tedy slova, umístěná ve viditelné části odkazu. 

Měla by jasně říkat, kam odkaz vede, co se stane po nakliknutí. Hodnocení zvyšuje 

především pouţití klíčových slov.
24

 

 Nepovolené praktiky – tzv. Black Hat SEO, jsou techniky optimalizace, které 

vyuţívají podvodné a neetické způsoby za účelem velkého nárůstu návštěvnosti 

v krátké době. Za pouţití BH SEO hrozí vyřazení z výsledků vyhledávání. 

Nejznámější techniky jsou podvodné vstupní stránky, klamavé přesměrování, 

                                                 
23

 KUBÍČEK, M. Velký průvodce SEO : jak dosáhnout nejlepších pozic ve vyhledávačích. 2008. str. 92. 
24

 tamtéţ, str. 190. 
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duplicitní stránky, nesmyslné texty s příliš mnoha klíčovými slovy nebo skrytý 

obsah na stránce. 

2.7.3 Optimalizace pro prohlíţeče a obrazovku 

Validní kód stránek ještě není zárukou stejného zobrazení u všech uţivatelů. Je 

to dáno rozdílnou interpretací zobrazovacích zařízení, především webových prohlíţečů 

(rozdíly jsou jak mezi prohlíţeči, tak i mezi jejich verzemi). Dle statistik jsou v roce 

2012 nejrozšířenějšími prohlíţeči v ČR Internet Explorer, Mozilla Firefox a Google 

Chrome. 

 

Graf 2: Podíl prohlíţečů na trhu ČR, zdroj25 

Řešením je pouţití CSS stylů, popř. i s rozpoznáním uţivatelova prohlíţeče přes 

JavaScript  a nadefinování těch částí stránek, které by se zobrazily chybně, pro kaţdý 

prohlíţeč zvlášť (především starší verze prohlíţeče IE 6 a 7). 

Pouţití rozdílných zobrazovacích zařízení znamená také různá rozlišení 

obrazovek uţivatelů. Tomu by se měla přizpůsobovat obzvlášť šířka stránek, aby 

uţivatelé nemuseli pouţívat horizontálních posuvníků, coţ pro ně, na rozdíl od 

vertikálního scrollování myší, není přirozené. Dle statistik je nejpouţívanější rozlišení 

v ČR 1366x768, zde je patrný přechod k širokoúhlým monitorům. 

                                                 
25

 GEMIUS SA. Web browsers. [online]. 2012 [cit. 2012-05-16]. Dostupné z: 

http://www.rankings.cz/en/rankings/web-browsers.html. 
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Graf 3: Podíl rozlišení obrazovek v ČR, zdroj26 

Bylo by chybné, vytvářet stránky pro jeden konkrétní prohlíţeč nebo rozlišení a 

uţivatele na nich přímo upozorňovat, ţe pro korektní zobrazení si ho musí stáhnout 

resp. měnit rozlišení. To uţivatel neudělá a raději odejde hledat informace jinam. 

2.7.4 Pouţitelnost 

Pokud mluvíme o pouţitelnosti, navazujeme volně na SEO optimalizaci. Jde o 

úpravu obsahu, která pomáhá návštěvníkovi v pochopitelném pohybu a rychlém 

vyhledávání, mluvíme tedy především o jednoduchém a přehledném menu, navigaci 

odlišené od ostatního obsahu a zároveň jednotné pro celý web společně s dalšími 

základními prvky, jako je logo a hlavní nadpisy. Kaţdá stránka strukturovaná pomocí 

nadpisů a odstavců by měla odkazovat na úvodní stránku a sama by měla být 

zařaditelná do příslušné sekce.
27

 

2.7.5 Přístupnost 

Přístupností rozumíme vytvoření obsahu dostupného, čitelného a korektně 

zobrazovaného různými prohlíţeči, hardwarovými zařízeními (PDA, komunikátory, 

mobily, čtečky) a s minimálními překáţkami pro osoby handicapované. 

                                                 
26

 GEMIUS SA. Screen resolutions. [online]. 2012 [cit. 2012-05-16]. Dostupné z: 

http://www.rankings.cz/en/rankings/screen-resolutions.html 
27

 SYMBIO DIGITAL, S. R. O. Použitelnost. [online]. 2012 [cit. 2012-04-21]. Dostupné z: 

http://www.symbio.cz/slovnik/pouzitelnost.html. 
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Základem jsou informace dostupné a ovladatelné i bez netextových prvků, CSS 

stylů a bez doplňků – při vypnutém JavaScriptu, cookies, objektech, appletech a prvcích 

Active X. Grafické prvky by měly mít svoji textovou alternativu (souvisí s on-page 

faktory výše), dostupnou nevidomým a slabozrakým uţivatelům. Textové prvky by 

měly být s pozadím dostatečně kontrastní. Informace sdělené barvou by měly být 

dostupné i bez barevného rozlišení. Velikost písma by měla být moţná zvětšit na 200% 

a zmenšit na 50% bez ztráty funkcionality. 

Práci řídí uţivatel, stránky se v novém okně mohou otevírat jen z podstatných 

důvodů a s předchozím upozorněním uţivatele, načtení či přesměrování jen po aktivaci 

odkazu nebo po odeslání formuláře. Pokud se na stránce nachází zvuková stopa, musí 

být moţnost ji vypnout.
28

 

2.8 Testování 

Tvorbu webu by po celou dobu mělo provázet testování. Uţ ve chvíli návrhu 

grafické podoby je vhodné vybrané skupince osob předloţit hrubé náčrty naší práce, 

získat nezávislý názor a odstraňovat případné nedostatky za chodu. Ve chvíli, kdy 

máme hotové funkční části webu, můţeme je ukázat „testovacím uţivatelům“ a 

pokládáním otázek zjišťovat, zda chápou účel, způsob organizace a fungování. Nebo 

jim zadáme klíčový úkol a sledujeme jejich postup.
29

 

Pokud se nejedná o úzce specializovaný web, nemusíme vybírat reprezentativní 

vzorek osob, který by spadal do cílové skupiny, ale lze pouţít kohokoli, mimo samotný 

tým pracující na webu. 

2.9 Doména a webhosting 

Po splnění všech předchozích fází můţe být vytvořený web nahrán na hosting a 

zpřístupněn veřejnosti. Zajištění webhostingu a výběr domény můţe probíhat nezávisle 

na tvorbě webu, v případě domény si tak můţe zadavatel zajistit jedinečné jméno a 

předejít např. zaregistrování spekulanty nebo obsazení konkurencí se stejnými 

klíčovými slovy. 

                                                 
28

 H1.CZ. Pravidla tvorby přístupného webu. [online]. 2011 [cit. 2012-04-21]. Dostupné z: 

http://www.pravidla-pristupnosti.cz/. 
29

 KRUG, S. Webdesign - nenuťte uživatele přemýšlet. 2006. str. 118.  
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Doménové jméno se skládá z několika částí. Generická doména nebo také 

doména prvního řádu se nachází na prvním místě (čtené zprava) a je buď všeobecného 

zaměření (gov, com, net, info) nebo náleţí jednotlivým státům a EU (cz, sk, de, uk, eu). 

Kaţdá generická doména má svého správce, např. česká doména CZ je spravována 

zájmovým sdruţením CZ.NIC. 

Doména druhého řádu je samotný název, nacházející se před generickou 

doménou oddělený tečkou. Ten si mohou zaregistrovat fyzické i právnické osoby u 

organizací – registrátorů, které mají přístup do registrů. Registrátoři jsou většinou i 

provozovateli samotných webhostingů, v ČR např. ACTIVE 24, INTERNET CZ nebo 

ZONER software. Cena registrace na rok se v roce 2012 pohybuje mezi 150-250Kč. Pro 

české domény platí několik základních pravidel. Jméno se můţe skládat pouze 

z písmen, číslic a pomlčky a nesmí přesáhnout délku 63 znaků. 

Doménu třetího a vyššího řádu, neboli také subdoménu, si lze zaregistrovat po 

přijetí podmínek u majitele domény druhého řádu, v ČR např. freeweby IC.cz nebo 

WZ.cz. 

Hostování webu opět lze řešit několika způsoby. První moţností je provoz na 

zaplaceném serveru webhostingové společnosti, která pronajímá datový prostor, 

databázi a další potřebné sluţby. Druhou moţností je provoz webu na vlastním serveru 

a to buď umístěném v cizím placeném datacentru (např. česká Casablanca INT) nebo ve 

vlastní serverovně (nutné zajištění vlastní statické IP adresy a dostatečné konektivity). 

Jak jsem uvedl výše, web lze provozovat i zdarma na doméně třetího řádu, zde jsou 

ovšem limity ve velikosti diskového prostoru, není garantovaná dostupnost serveru a je 

to většinou spojeno s umístěním reklamního baneru na vlastních stránkách. 
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3 Analýza současné situace 

Před samotnou prací bude nutné provést analýzu společnosti a především 

zhodnotit současný stav webové prezentace a stanovit si marketingový plán. V rámci 

něho porovnat silné a slabé stránky, na základě toho určit cíle, kterých má být dosaţeno 

a jakým způsobem, po stránce technické - softwarového vybavení, tak i samotné 

praktické části. 

3.1 Základní informace o společnosti 

Název: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. 

Sídlo: Královopolská 147, 612 00 Brno 

Právní forma: veřejná výzkumná organizace, zaloţena na základě zřizovací listiny 

Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., ze dne 28. června 2006, 

nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2007. 

3.1.1 Organizační struktura 

ARÚB zaměstnává 69 pracovníků, přičemţ rozdělení je následující: 

Výzkumná činnost ARÚB 

 Středisko pro výzkum paleolitu a paleoetnologie 

 Středisko pro výzkum doby římské a doby stěhování národů 

 Středisko pro slovanskou a středověkou archeologii 

 Detašované pracoviště Opava 

 Oddělení moravskoslezského pravěku 

 Oddělení archeologické prospekce  

Ostatní činnost ARÚB 

 Archiv a knihovna 

 Referát archeologické památkové péče 

 Restaurátorské laboratoře 

 Technicko-hospodářská správa 

 Rada ústavu, Dozorčí rada ústavu, Sekretariát 
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Zřizovatelem ARÚB je Akademie věd České republiky – organizační sloţka 

státu. Statutárním orgánem v.v.i. je ředitel, který rozhoduje ve věcech, pokud nejsou 

svěřeny do působnosti rady instituce, dozorčí rady nebo zřizovatele.
30

 

3.1.2 Předmět činnosti 

Předmětem hlavní činnosti Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i. (dále jen 

ARÚB) je vědecký výzkum v oblastech pravěkých a raných dějin na území Moravy a 

Slezska, převáţně na základě archeologických pramenů získaných soustavnými i 

záchrannými výzkumy, konzervace a rekonstrukce archeologických nálezů.
31

 

Ve spolupráci s externími pracovníky se dále snaţí o popularizaci dějin člověka 

mezi laickou veřejností, poskytování studijních materiálů studentům, pedagogům a 

publikování nových vědeckých objevů a teorií. 

Jmenovitě Antropark, obrazová internetová galerie, přináší v podobě grafických 

děl, obrazových rekonstrukcí autora Libora Baláka, nový pohled a bourá staré, 

nevědecké mýty o historii člověka. 

3.1.3 Financování 

ARÚB jakoţto v.v.i. je financován především formou grantů, jedná se o 

dobíhající Granty GA Akademie věd a především Granty GA ČR. Dalším zdrojem 

financí jsou fondy EU čerpané při práci na mezinárodních projektech v rámci 

vědeckých programů. 

3.1.4 Konkurenční prostředí 

Nelze jednoduše mluvit o obchodní situaci firmy, v případě ARÚB se nejedná o 

společnost, zabývající se výrobou nebo poskytováním sluţeb, nicméně lze najít s těmito 

sektory trhu ekvivalentní údaje. 

I na poli vědy svádějí instituce konkurenční boj, jde samozřejmě o zdroje financí 

poskytovaných granty, stejně jako o samotné archeologické lokality. To vede ke hledání 

nových cest a přinášení co nejlepších výsledků výzkumu. Mezi organizacemi zřízenými 
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 ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, BRNO, V. V. I. Organizační struktura. [online]. 2012 [cit. 

2011-04-29]. Dostupné z: http://www.arub.cz/organizacni-struktura.html. 
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 ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, BRNO, V. V. I. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 

2010. [online]. 2012 [cit. 2011-04-29]. Dostupné z: 

http://dino.iabrno.cz/dokumenty/vz/vyrocni_zprava_ARUB_2010.pdf. 
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státem, to je např. Moravské zemské muzeum či Archeologický ústav MUNI. 

Konkurenci představují i soukromé archeologické společnosti, např. Archaia Brno nebo 

firma PERES. 

3.2 SWOT analýza ARÚB 

 Silné stránky 

o bez nutnosti stálé expozice; 

o soustředění na terénní činnost; 

o otevřenost veřejnosti. 

 Slabé stránky 

o omezené mnoţství odborníků; 

o prodlevy způsobené neznalostí zadavatelů (archeologů); 

o chybějící multidisciplinární znalosti. 

 Příleţitosti 

o nové moţnosti propagace; 

o internetové galerie; 

o „jít za lidmi“ – výstavy, např. v galerii OC Vaňkovka. 

 Ohroţení 

o boj o lokality; 

o byrokratické problémy; 

o úpadek zájmu o vědu. 

3.3 Marketingová analýza 

Jednoduchá analýza současné situace, vlastní webové prezentace, vymezení cíle 

a cílové skupiny, dle toho určení konkurence na internetu a její hodnocení. 

3.3.1 Současný stav webové prezentace 

Webová prezentace Antroparku je umístěna, tak jako další související texty, 

odděleně na několika adresách. Kaţdá z těchto částí (mluvím o částech, protoţe jedním 

z cílů je sjednocení webů) vznikala jiným způsobem, většinou chybným. Analyzuji tedy 

jejich stav a v rámci pravidel o tvorbě webu zdůrazním, čeho je třeba se ve vlastní části 

vyvarovat. 
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 www.arub.cz – nově vzniklé domovské stránky ARÚB, XHTML 1.0 validní, 

běţící na publikačním systému Public08. Přehledné menu, kontrastní barvy, přesto 

poněkud fádní design. Jediný problém, který zde nastává, je v kvalitě 

poskytovaného hostingu. V loňském roce (2011) došlo k poškození serveru společně 

s databází a web byl tři týdny nedostupný. Následovalo nové nahrání, bohuţel část 

zálohy chyběla. Celkově je komunikace s externími IT pracovníky problematická a 

časově náročná. To je zřejmé např. na setrvávajícím problému s existencí starých, 

neaktuálních a poškozených webových stránek na adrese http://arub.public08.cz, 

které mohou být pro návštěvníka matoucí. Stejně tak je mohou vyhledávače 

vyhodnotit jako duplicitní obsah a sníţit ranking stránkám aktuálním. 

 anthropark.wz.cz – jak je vidět uţ na první pohled, prvním problémem je 

freehosting. Tyto stránky běţí na doméně třetího řádu webzdarma.cz, tedy bez 

garantové podpory, zálohy, naopak s moţností smazání ze strany poskytovatele, s 

měnícími se pravidly hostingu a s nutným reklamním banerem. Po obsahové stránce 

se jedná o statický web, vytvořený WYSIWYG editorem MS FrontPage, tedy 

s nevalidním kódem plným balastu navíc, bez odděleného formátování CSS a 

odlišným zobrazením v prohlíţečích. Jako pozadí je pouţit opakující se obrázek ve 

velkém formátu tvořící přechody, text je špatně formátovaný, chybí strukturování 

podle úrovně nadpisů. Pokud pomineme prosté odkazy, web postrádá jakoukoliv 

navigaci. Stránky jsou plné velkých obrázků, to mu nelze přímo vytknout, jsou 

hlavním obsahem prezentace, ovšem při délce stránek zpomalují načítání a následné 

prohlíţení nutí uţivatele k dlouhému scrollovaní myší. Názvy stránek a obrázků 

nekorespondují s obsahem, chybí „alt“ popisky, nadměrné mnoţství klíčových slov 

se nevyskytuje v textech stránek. Umístění souborů postrádá adresářovou strukturu, 

vše je v rootu webu. Opět duplicitní a neaktualizovaná verze těchto stránek je 

umístěna na adrese http://www.iabrno.cz/~skrdla/ANTROPARK/. 

 tvarpraveku.wz.cz – opět se jedná o statický web vytvořený editorem 

FrontPage, navíc vytvořený pouţitím rámců. V době vzniku běţně pouţívaný 

způsob, dnes jiţ zastaralý a hlavně problematický. Ve chvíli, kdy je v jednom 

z rámců umístěná navigace a návštěvník přichází přes vyhledávač, který 

zaindexoval obsahovou stránku, v ten moment je návštěvník odříznut od dalšího 

prohlíţení webu.  
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 rekonstrukcepraveku.wz.cz, paleoetnologie.wz.cz – odborné články a materiály 

pro studenty SŠ a VŠ, statické weby, jednodušší, bez nebo jen s jednoduchou 

navigací, opakující se chyby výše zmíněných webů, relativně slušně formátovaný 

text.  

Výhodou v nevýhodě je právě roztříštěnost, která vedla autory k vytvoření 

rozsáhlého linkbuildingu mezi těmito weby, coţ společně s unikátním obsahem zvyšuje 

šanci na umístění ve vyhledávačích (ovšem jen malé procento specifických klíčových 

slov, na mnohá, která by si autor přál, se umisťují na 3-4 stránce, kam návštěvník dojde 

jen výjimečně). 

 

Obrázek 4: Úvodní strana Antroparku, zdroj32 
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 ANTROPARK. Obrazová galerie paleolitu. [online]. 2012 [cit. 2012-05-05]. Dostupné z: 

http://anthropark.wz.cz/agalery.htm. 
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Obrázek 5: Ukázka rámců na webu, zdroj33 

Výše zmíněné nedostatky znamenají porušení většiny SEO technik, pravidel 

pouţitelnosti a přístupnosti. 

3.3.2 Stanovení cíle, vymezení cílové skupiny 

Cílem je popularizace vědního oboru, předávání kompletní, ucelené a názorné 

informace o paleolitu a umoţnění samo-vzdělávání poskytováním studijních materiálů. 

Informace budou svým rozsahem na přání zadavatele určeny pro poměrně širokou 

skupinu uţivatelů, děti, studenty SŠ, VŠ, učitele a vědeckou veřejnost. 

Korektury stávajících textů a jejich budoucí překlady počítají s mutacemi do 

angličtiny, němčiny, španělštiny a francouzštiny. 

3.3.3 Konkurence na internetu 

Svým poskytovaným obsahem oboru paleoetnologie by měl být Antropark, dle 

tvrzení autora, jako celek unikátním dílem. Pokud se zaměříme jen na určité části, 

můţeme hledat alespoň částečně srovnatelnou konkurenci. 

V oblasti obrazových rekonstrukcí působí v ČR malíř Petr Modlitba. Na adrese 

http://www.petrmodlitba.cz/ můţeme nalézt statické html stránky, informace 
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 TVARPRAVEKU. Persona gravettienu. [online]. 2012 [cit. 2012-05-05]. Dostupné z: 

http://www.tvarpraveku.wz.cz/. 
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stylizované na obrázku malířského plátna. Navigace stylizovaná do podoby malířského 

plátna je dobrá, bohuţel odkazy vyvedené v zelené barvě se na ní stávají nečitelnými. 

Pokud se pokusíme zvětšit velikost písma, dochází k překryvu s dalšími objekty na 

stránce. V sekci odkazů je pouţit odlišný patkový font, který je také nečitelný. Zdrojový 

kód stránky je validní, jediné, co lze vytknout je neoddělené formátování CSS, omlouvá 

to malý rozsah webu, úpravy se dají zvládnout v rozumném čase. 

Srovnání by se mohlo nabízet také se stránkami kamenných muzeí, jejich obsah 

je ovšem pouze informativní, přinášejí pozvánky na aktuální expozice a informace o své 

činnosti. 

3.3.4 Poţadavky zadavatele 

Po předloţení analýzy současné webové prezentace si stanovil zadavatel 

následující poţadavky: 

 validní kód; 

 sjednocený grafický design, přehledná navigace; 

 snadná editace a rozšiřitelnost; 

 vytvoření loga, zřízení vlastní domény na samostatném webhostingu; 

 připravenost stránek pro překlad do dalších jazyků. 
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4 Vlastní řešení 

Na základě teoretických poznatků a analýzy současné situace jsem mohl přejít 

k návrhu vlastního řešení. Samotné práci předcházel výběr redakčního systému, 

softwarových nástrojů pro zpracování grafické a programové podoby webu a 

vývojového prostředí pro testování. Po vytvoření funkční kostry webu následoval export 

RS a databáze na vybraný hosting, konfigurace, přidělení práv uţivatelům, plnění 

obsahem a optimalizace. Ekonomické zhodnocení shrne finanční náročnost na pořízení 

a provoz. 

4.1 Výběr pouţitého softwaru 

I dnes by se v krajní nouzi daly webové stránky napsat v Poznámkovém bloku. 

Je zde ale řada nástrojů, které nám mohou práci ulehčit a umoţní nám vytvořit více, neţ 

jen prosté html. Abychom mohli začít, musíme si vybrat potřebný software, pro psaní 

webu, kontrolu chyb, práci s grafikou, testování a upload hotového webu na server. 

4.1.1 Redakční systém 

Jednou z podmínek zadavatele bylo vytvoření snadno editovatelného webu, 

konkrétně jeho obsahu a v budoucnu moţnost přidání dalších vlastností a funkcí. A to i 

osobami, které nedisponují znalostí značkovacích jazyků. Přesně pro tento účel se hodí 

redakční systémy. Jejich další výhodou, kterou jsem zmínil uţ v teoretické části, je 

administrace uţivatelů, umoţní nám přidělit jim práva např. jen na tvorbu nových 

stránek resp. článků a nehrozí tak zásah do funkcionality celého RS. 

Moţnosti jsem měl dvě. Vytvořit od základu vlastní RS nebo vyuţít volně 

dostupných. Rozhodl jsem se porovnat nejrozšířenější open source CMS, které nabízejí 

všechny potřebné funkce a díky modularitě umoţňují přidávat nebo vytvářet vlastní 

rozšíření. V návaznosti na kapitolu 2.5 jsem se rozhodoval mezi systémy Drupal, 

Joomla! a WordPress. Poslední zmiňovaný je jednoduchý na administraci, ovšem stále 

je to především nástroj na blogování a je vhodný především pro stránky malého 

rozsahu. Joomla! i Drupal nabízejí spoustu rozšíření, drupalovské moduly mají 

kvalitněji vytvořenou dokumentaci. Je pravda, ţe Drupal má náročnější admin interface, 

oproti Joomle! nabízí ale zase výhodu v úpravě bloků, je také více zaměřen na 

generování obsahu uţivatelem. Pro práci jsem si vybral Drupal ve verzi 7.12. 
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4.1.2 Grafický editor 

Pro úpravu grafiky, tj. logo, vytvoření grafického návrhu webu a vloţených 

obrázků jsem vyuţil bitmapový editor Adobe Photoshop CS3, se kterým mám 

několikaleté zkušenosti, je přístupný ve školních laboratořích a jeho zkušební verze je 

dostupná pro všechny zdarma. 

4.1.3 Programování webu 

Pro vytvoření nové šablony stránek v XHTML, formátu CSS a úpravu kódu 

v PHP byl pouţit freeware editor PSPad. Přináší řadu výhod, ať uţ ve zvýraznění 

syntaxe dle typu souboru, doplňování párových značek, základní šablony dokumentů 

nebo FTP klienta pro úpravu souborů na webu. 

Při testování stránek v prohlíţeči Firefox bylo vyuţito doplňku Firebug. Pomocí 

něho si můţeme okamţitě, rovnou v uvedeném prohlíţeči zobrazit kód stránky, opět se 

zvýrazněnou strukturou syntaxe, přesun po elementech stránky se nám promítne 

v označení odpovídající části kódu společně se zobrazením informace o formátování 

kaskádovými styly, které lze vypínat nebo přímo přepisovat. Dále v něm můţeme 

trasovat a odstraňovat chyby v JavaScriptu. 

4.1.4 Testování provozu 

Během programování stránek a konfigurování RS je nutné všechny části 

otestovat a vyladit, abychom předešli problémům během ostrého provozu, kdy by 

nefungující části webu vedly ke sníţení návštěvnosti i rankingu stránky. Stejně tak 

chceme uţivatelům předloţit ucelený obsah, aby během postupné tvorby nedošlo 

k předání mylných informací. V neposlední řadě je zbytečné dopředu platit webhosting, 

který by navíc neměl takové časové odezvy jako localhost
34

. Bylo tedy pouţito 

vývojové prostředí WampServer, které obsahuje aktuální verze webového serveru 

Apache, databázového systému MySQL a technologie PHP, s jednoduchou správou 

přes programový systém phpMyAdmin. 

                                                 
34

 localhost – označení pro právě pouţívaný místní počítač  
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4.2 Doména, webhosting 

Doménové jméno se vedle loga stává symbolem webových stránek, uvádí se na 

vizitkách, můţe zaznít v médiích, je uvedeno vedle miniatury webu ve výsledcích 

vyhledávání. 

Kvalitní webhosting je synonymem spokojeného administrátora i uţivatele. Tuto 

sluţbu nabízí v ČR na tři desítky společností. Při výběru bychom se měli orientovat 

podle systémových poţadavků a zúţený výběr porovnat s referencemi stávajících 

zákazníků Lze tak odhalit problematické a špatně fungující poskytovatele. 

4.2.1 Doména 

Jako první bylo uvaţováno o doméně pravek.info, zatím nezaregistrovaná, 

vystihující obsah webu - předkládání informací o pravěku, snadno zapamatovatelná. Pro 

svoji, dle tvrzení zadavatele, přílišnou obecnost, byl tento návrh zamítnut a byl 

zaregistrován jiný, který je názvem stěţejní části webu a zároveň klíčovým slovem, 

antropark.cz. 

4.2.2 Webhosting 

Při výběru webhostingu jsem vyšel ze struktury dat (mnoţství obrázků ve 

velkém rozlišení) a potřebné minimální konfigurace serveru pro redakční systém Drupal 

7, která je následující: 

 diskový prostor 15MB pro RS + prostor pro obsah; 

 PHP 5.2.5 a vyšší; 

 MySQL 5.x, PostgreSQL 8.x nebo SQLite 3.x; 

 webový server Apache 2.x nebo Microsoft IIS7; 

 memory limit pro PHP alespoň 64MB, doporučeno 128MB; 

 podpora mod_rewrite, .htaccess, spouštění Cronu. 

Memory limit je paměť, vymezená pro provádění PHP skriptů. Potřebná velikost 

závisí na mnoţství a typu nainstalovaných modulů RS, pro náročné moduly, slouţící na 

úpravu multimédií se běţně doporučuje aţ 128MB paměti. 

Modul mod_rewrite na serveru Apache umoţňuje přepisování URL adres na 

„hezké“, přesměrování a podstrkávání adres jiných. Tyto změny se společně s dalšími 
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nastaveními (chybová stránka 404, ochrana adresářů heslem, blokování IP adres a další) 

Apache serveru ukládají do souboru .htaccess. 

Cron je druh správce úloh, který ve stanovený čas spouští programy (skripty) 

určené např. pro zálohu databáze, generování statistik nebo aktualizace rejstříků. 

Tabulka 2: Srovnání webhostingu, zdroj35 

 
Gigaserver Český hosting Webhosting - C4 

Název programu Hyperpower Český hosting C4 Hosting 

Prostor na serveru (webová prezentace/emaily/databáze) 

Datový prostor (GB) 
5 (Volné 

rozdělení) 
2/2/1 

4 (Volné 

rozdělení) 

Přenos dat (Traffic) Bez limitu Bez limitu Bez limitu 

Memory limit pro 

PHP 
100MB 64 MB/128 MB 64 MB/128 MB 

Skripty a databáze 

Podpora PHP 4.x, 5.x 4.4, 5.2, 5.3 4, 5.2, 5.3 

Databáze 
MySQL, 

PostgreSQL 

MySQL, 

PostgreSQL, 

SQLite 

MySQL 

Webový server Apache Apache Apache 

Cron Ano Ano Ano, na poţádání 

mod_rewrite Ano Ano Ano 

.htaccess Ano Ano Ano 

Emaily, FTP přístup 

Emailové schránky Neomezeně Neomezeně 100 

FTP/FTPS Ano/Ne Ano/Ano Ano/Ano 

Ostatní 

Subdomény Neomezeně Neomezeně 100 

Statistiky Ano Ano Ano 

Zálohování 24 hodin 24 hodin 24 hodin 

Zákaznická podpora Nonstop 
Tel./email/ICQ 

(9:00 - 18:00) 

Tel. (10:00 - 

17:00)/email 

Cena v Kč (bez 

DPH) 
1 200 1 000 1 200 

V porovnání třech vybraných hostingů, které splňují minimální poţadavky, byl 

vybrán C4 Hosting. Nabízí sice nejmenší datový prostor, provozovatel ovšem garantuje 

kaţdoroční navýšení o 500MB. Počet schránek a subdomén je dostatečný, memory limit 

                                                 
35

 TWO BITS S.R.O. Webhosting. [online]. 2012 [cit. 2012-05-18]. Dostupné z: 

http://www.hostingy.cz/webhosting.html. 
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lze navýšit jednoduše online přes administrační systém. Reference slibují rychlou 

komunikaci s technickou podporou v případě problémů, v provozu je vlastní web 

s návody a zákaznické diskuzní fórum. 

4.3 Struktura stránek 

Nové stránky vznikly spojením obsahu z freehostingu wz.cz uvedeného 

v kapitole 3.3.1 a nových částí. Abychom byli schopni představit si strukturu budoucí 

navigace a rozdělení na sekce, byl vytvořen návrh architektury, jeho grafická podoba je 

znázorněna na následující straně. Web je dle obsahu rozdělen na pět základních částí: 

 O nás – tato část poskytuje základní informace o projektu Antropark jako takovém, 

o jeho autorovi, měsíční reporty o činnosti a aktualitách na webu, je zde uvedená 

stránka s kontaktními údaji a sponzory a autorská práce. 

 Antropark – obsahově je tato část stejná jako materiály na webu anthropark.wz.cz, 

přináší dle časových období rozdělené informace v podobě obrazových 

rekonstrukcí, kaţdá z podsekcí je rozdělena na několik stránek. 

 Odborné články – tato část obsahuje materiály z webu tvarpraveku.wz.cz, doplněné 

o nové texty. 

 Výuka – tato část obsahuje vzdělávací materiály pro děti, maturitní otázky a 

základní skriptum pro studenty VŠ, přenesené z webu paleoetnologie.wz.cz. 

 Příběhy – tato část obsahuje knihu a autorské povídky L. Baláka s pravěkou 

tématikou. 

Mimo těchto pěti částí je do architektury zahrnuta samostatná stránka s odkazy, 

mapa webu a jednoduchý vyhledávací formulář. 
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Obrázek 6: Architektura webu, zdroj: vlastní 
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4.4 Návrh vzhledu 

Při tvorbě grafického návrhu jsem měl poměrně volnou ruku a vycházel pouze 

z poţadavků na funkčnost a dodrţení standardů, zadavatel definoval pouze barevné 

kombinace hnědá – béţová, černá – bílá, které chtěl na svých stránkách pouţít. 

4.4.1 Layout stránky 

V návaznosti na strukturu stránek a z potřeby globální a lokální navigace bylo 

navrţeno toto rozloţení prvků: 

 

Obrázek 7: Layout stránky, zdroj: vlastní. 

V levé části hlavičky stránky je umístěné logo Antroparku, v pravé části budou 

po přeloţení textů umístěny piktogramy pro volbu jazykové mutace stránek. Pod 

hlavičkou je umístěna rozevíratelná globální navigace, která se zobrazuje na všech 

stránkách. Pod ní je prostor pro samotný text stránek a v levé části panel s lokální 

navigací, jejíţ obsah se mění v závislosti na výběru sekce. Na úvodní stránce tento 

panel není umístěn. V patě kaţdé stránky je informace o autorských právech, odkaz na 

mapu webu a stránku pro přihlášení do systému. 
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4.4.2 Logo a grafická podoba stránek 

Antropark dosud neměl grafické logo, vyšel jsem tedy z přání zadavatele a 

pouţil obraz, umístěný na aktuální adrese anthropark.wz.cz. Postava lovce z obrazu byla 

oříznuta, zmenšena v grafickém editoru a k ní přidán název webu. Logo bylo uloţeno 

jako PNG soubor s průhledným pozadím, které lze umístit na jakýkoliv barevný 

podklad. Dále byla vytvořena ikonka stránky (favicon.ico) 16x16 pixelů, která se 

zobrazí v záloţkách nebo adresním řádku prohlíţeče. 

 

Obrázek 8: Návrh loga, zdroj: vlastní 

 

Obrázek 9: Výsledný grafický návrh, zdroj: vlastní 

 

Obrázek 10: Favicon, zdroj: vlastní 
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4.5 Struktura stránek 

Na základě grafického návrhu byla vytvořena nová šablona stránky, 

nadefinované jednotlivé části a jejich CSS styly. Vyšel jsem ze základního tématu 

Framework. 

4.5.1 Šablona HTML a PHP 

Webové stránky RS Drupal 7 jsou zaloţeny na tématech vzhledu – šablonách. 

Šablony obsahují soubory *.tpl.php ve kterých jsou odděleně uloţeny HTML kostry 

jednotlivých částí stránek s PHP skripty, plnícími je obsahovými daty z databáze. 

Základní kostra všech webových stránek je definována v souboru html.tpl.php. 

Zde je deklarován typ dokumentu; vidíme, ţe Drupal je psán v XHTML 1.0, rozšířený o 

sémantický popis dat pomocí metadat RDF. Následuje atribut pro jazyk stránky, 

uloţený v proměnné, která se bude měnit dle zvolené jazykové mutace. V hlavičce je 

definován titulek stránky a volání proměnných $styles/$script pro připojení 

souborů s  kaskádovými styly a JavaScriptem. V těle dokumentu je pak přes proměnnou 

$page vygenerován dynamický obsah stránky. 

 

Obrázek 11: Zdrojový kód šablony stránek, zdroj: vlastní 

Soubor page.tpl.php obsahuje nadefinované jednotlivé regiony tak, jak byly 

navrţeny v layoutu stránky. Do regionů se umisťují jednotlivé stavební kameny – bloky, 
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jako např. logo, menu, uzel s textem nebo RSS kanál. Region je potom definován tak, 

ţe pokud mu přiřazená proměnná obsahuje hodnotu (v administraci webu je daný blok 

povolený), je splněna jednoduchá if podmínka a obsah proměnné je funkcí print() 

zobrazen. Kaţdá tato if podmínka je „obalena“ do dvojice blokových elementů 

<div></div>, na kterou je aplikována CSS třída. Na následujícím obrázku je screen 

z tohoto soboru, tato část kódu definuje zobrazení levého panelu. 

 

Obrázek 12: Definice regionu, zdroj: vlastní 

Stejným způsobem jsou v souboru page.tpl.php definovány regiony pro ostatní 

části korespondující s rozloţením layoutu. 

Všechny vytvořené regiony je nutné zapsat do souboru *.info, v našem případě 

antropark.info, kde se definují označení, mimo jiné i pro soubory s kaskádovými styly, 

JavaScriptem, samotné označení tématu, jádra Drupalu nebo jiné související vlastnosti a 

nastavení. Základní podoba našeho souboru vypadá takto: 

 

Obrázek 13: Ukázka .info souboru, zdroj: vlastní 
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Node.tpl.php je soubor, který řídí zobrazování uzlů, tedy všeho obsahu – 

základních stránek, článků, anket, aktualit atd. Pouţil jsem základ Frameworku s tím, ţe 

dodatečné úpravy proběhly pouze v rámci CSS. 

U šablony bloků block.tpl.php jsem také vyšel ze základů Frameworku, pouze 

došlo ke změně v úrovni nadpisu bloků z <h2> na <h3>, aby neměl stejnou hodnotu 

jako nadpis u node. 

Vytvořené soubory byly uloţeny do sloţky s názvem tématu, umístěné 

v adresářové struktuře na adrese root\sites\all\themes\nazev_tematu. Pokud bych 

některou ze základních částí nedefinoval, Drupal bude brát údaje z defaultních souborů, 

uloţených v systémové sloţce. 

4.5.2  CSS 

Do sloţky tématu byl uloţen soubor style.css, formátující jednotlivé <div> 

elementy. 

Stanovil jsem pevnou šířku stránky na 1000px, dle kapitoly 2.7.3 by se dnes 

měla zobrazovat většině uţivatelů bez problémů, v budoucnu navrhuji rozšíření a 

přidání dalšího bloku s tím, ţe se musí dát pozor na příliš dlouhé texty, u kterých by 

mohlo dojít ke zhoršení čitelnosti. U širších monitorů zbytek prostoru vyplňuje světle 

hnědá barva pozadí, která uzavírá stránku. 

Jako hlavní font jsem vybral bezpatkový Arial o velikosti 1.25em, který dnes 

podporují všechny známé prohlíţeče, pokud by chyběl, další v pořadí jsou Georgia a 

Times New Roman.  

Výška hlavičky stránky je 225px, v CSS je dále nadefinována url cesta 

k souboru s logem, jeho umístění a pozicování pomocí vlastností left a okraje 

margin. Levý panel má nastavenou pevnou šířku 18em, jeho délka je společně 

s obsahem relativní, závisí na délce bloků, umístěných v těchto dvou regionech. Patička 

stránky s vycentrovaným textem opticky uzavírá celou stránku. 
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4.5.3 Navigace 

Hlavní menu, umístěné horizontálně pod hlavičkou, je řešené nastylovaným 

seznamem <ul> a <li> v podobě vizuálně zřetelných záloţek, jednotlivé poloţky se 

při najetí kurzoru zvýrazní, při nakliknutí vytváří dojem přepínání mezi sekcemi. 

 

Obrázek 14: Detail záloţek a podmenu, zdroj: vlastní 

Pokud poloţka hlavního menu neodkazuje jen na jedinou stránku, ale má pod 

sebou další úroveň odkazů (viz. Obrázek 6, sekce Výuka, Odborné články), tak se při 

najetí kurzoru rozbalí roletkové podmenu. 

Pokud uţivatel rozklikne jednu ze záloţek v hlavním menu a ta pod sebou má 

další úrovně odkazů, zobrazí se na nové stránce v levém sloupci jako lokální menu 

v podobě tlačítek. Třetí a niţší úrovně odkazů se rozbalí po nakliknutí pod kaţdým 

tlačítkem. Kaţdé lokální menu je v Drupalu řešeno jako nový samostatný blok, tzn., ţe 

jsem v administraci naplnil pět nových menu a všechny umístil do levého panelu s tím, 

ţe kaţdý má povoleno zobrazovat se jen na stránkách, ke kterým patří. To je vyřešeno 

taxonomií a popsáno v kapitole 4.6.2. Na úvodní stránce je lokální menu vynecháno. 

 

Obrázek 15: Lokální navigace, zdroj: vlastní 
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Aby uţivatel vţdy věděl, v jaké části webu se nachází a mohl se dostat o úroveň 

výš, je v záhlaví kaţdého bloku v regionu obsahu (vyjma domovské stránky) tzv. 

drobečková navigace, posloupnost všech úrovní odkazů aţ na aktuální stránku. 

Proměnnou $breadcrumb, která je v Drupalu obsaţena, jsem doplnil o výpis aktuální 

stránky funkcí drupal_get_title(). 

 

Obrázek 16: Ukázka drobečkové navigace, zdroj: vlastní 

4.6 Funkční vlastnosti 

Standardně nainstalované jádro Drupalu nám umoţňuje definovat regiony, do 

nich umisťovat bloky s uzly a ty plnit textem. To by nám mohlo stačit pro kaţdodenní 

blogování, ne však pro plnohodnotný web. Rozšíření o nové funkce je zde řešeno 

instalací modulů. 

4.6.1 Tvorba stránek 

Jedním z poţadavků zadavatele bylo umoţnění tvorby a editace obsahu nových 

stránek i pracovníkům, kteří neovládají značkovací jazyky. Standardní typy obsahu 

nadefinované v Drupalu, článek a základní stránka, umoţňují vkládat buď jen prostý 

text, nebo text obohacený o html tagy. Abych dosáhl uţivatelské přívětivosti, musel 

jsem v rámci modulu doinstalovat WYSIWYG CKEditor, který obohacuje rozhraní pro 

správu obsahu lištami s tlačítky, podobnými těmi v MS Word. Pro vkládání obrázků a 

dalších soborů jsem dále musel nainstalovat modul správce souborů IMCE. 

 

Obrázek 17: CKEditor interface, zdroj: vlastní 

Pro správu obrázkových galerií jsem vybral modul Lightbox2 v kombinaci s 

Views, pomocí nich je na úvodní stránce v regionu obsahu vyřešena slideshow, kde se 

v 5s intervalech prolínají vybrané grafiky obrazových rekonstrukcí. 
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4.6.2 Třídění obsahu 

Nově vytvořené stránky je moţné řadit do sekcí buď ručně, výběrem 

v rozbalovacím seznamu při editaci stránky, zadáním pevné URL nebo automatickým 

řazením podle výrazů, uvedených v uţivatelských slovnících. Pro tyto účely jsem 

nadefinoval v modulu Taxonomy nové slovníky s názvy jednotlivých sekcí a přiřadil 

jim termíny shodné s názvy jednotlivých podsekcí, tyto slovníky jsem poté přidal jako 

pole do editačního okna obou standardních typů obsahu. 

4.6.3 Jazykové mutace  

Zadavatel má v plánu lokalizovat většinu obsahu do čtyř světových jazyků. 

Opětovné vytváření všech stránek a navigace by bylo zbytečně časově náročné. Tato 

činnost bude zautomatizována modulem i18n (Internationalization). Tento modul 

přidává na kaţdou stránku button pro vytvoření překladu (vznikne nový uzel s vlastní 

adresou, např. /en/prelozeny_nazev_stranky) a link na přepínání mezi verzemi. 

 

Obrázek 18: Lokalizace modulem i18n, zdroj: vlastní 

4.6.4 Ostatní 

Přáním zadavatele bylo zachovat v sekci Antropark zvětšeniny ve velkém 

rozlišení, protoţe o předání grafické informace mu jde především. Obrázky, které svým 

rozlišením přesahovaly velikost stránky, byly tedy co nejméně zmenšeny, u všech byla 

v editoru nastavena taková míra komprese, kdy nedochází k poškození detailů. U 

obrázků v textu byla vytvořena slideshow, která se otevře nakliknutím jednoho z nich. 

V takové galerii je moţné samostatně procházet obrázky ve větším rozlišení, neţ na 

stránce. 
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Ze stránek bylo vypuštěno fórum, stejně tak i moţnost přidávat komentáře 

k jednotlivým článkům. V případě připomínek uţivatelů je moţný kontakt přes 

formulář, umístěný v jádru Drupalu. 

4.7 Správa uţivatelů 

Veškerá nastavení Drupalu se provádějí po přihlášení v administrátorském menu 

v horní části obrazovky. Jeho poloţky se mění dle role uţivatele. 

 

Obrázek 19: Admin menu, zdroj: vlastní 

Drupal umoţňuje vytvářet nové role a rozdělovat tak uţivatele do skupin 

s různými přístupovými právy. Anonymním uţivatelům, kterými jsou všechny osoby 

přicházející na web, je dovoleno pouze procházet obsah, pouţívat dynamické prvky 

stránky, vyuţívat vyhledávání obsahu a stahování veřejně přístupných souborů. 

Jako administrátor se všemi právy jsem vytvořil roli redaktora, kterou budou mít 

přidělenu pracovníci zadavatele. Tato role k právům anonymního uţivatele přidává: 

 tvorbu, editaci a mazání nových článků, základních stránek a slideshow; 

 pouţití WYSIWYG editoru CKEditor v reţimu základních html značek; 

 vkládání nových poloţek podmenu a lokální navigace, úpravu URL aliasů; 

 práci se soubory prostřednictvím správce souborů IMCE; 

  editaci vlastních uţivatelských informací (jméno, email). 

Není dovolena individuální registrace, právo vytvořit nový účet redaktora má 

pouze administrátor. 
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4.8 Plnění obsahem 

V této fázi je RS připravený k naplnění obsahem. Přes FTP rozhraní byly 

překopírovány soubory Drupalu, přes rozhraní phpMyAdmin vyexportována MySQL 

databáze a opětovně nahrána na hosting C4. Bylo nutné upravit informace v souboru 

.htaccess.  

Jelikoţ si zadavatel přeje mít čas na seznámení s novým systémem a chce na 

nové doméně přijít s téměř kompletní českou verzí webu, bude po potřebnou dobu 

ponechán RS v reţimu offline, kdy bude povolen přístup jen uţivatelům s oprávněním. 

4.9 Optimalizace 

Některé z technik optimalizace bude moţné provést aţ po zprovoznění 

webových stránek, jiné byly uplatněny jiţ během tvorby. Hierarchie webu, vycházející z 

navrţené architektury (Obrázek 6), je jednoduchá, pouţití lokální navigace zpřístupňuje 

kaţdou stránky na 3., max. 4. kliknutí. 

Tvorba validního kódu v prostředí RS probíhá automaticky, resp. deklarace 

Doctype, vyplnění meta značek jazyka, kódování a připojení JS a CSS souborů je 

provedeno opakovaným kopírováním ze šablon, nehrozí tak přepsání nebo chybějící 

znak. CSS soubor byl otestován validátorem W3C bez chyb. Titulek stránky se vyplňuje 

automaticky, bez něj nový uzel ani nelze uloţit. Zadavatel byl poučen o důleţitosti a 

pouţití klíčových slov v titulku i textu stránky. 

Drupal nově vytvořeným stránkám přiřazuje automaticky adresu typu 

nazevwebu.cz/?q=node/1. Z takovéto adresy ani uţivatel ani vyhledávač nepozná, co se 

na daném místě nachází. Pro tvorbu tzv. „čistých URL“ jsem proto vyuţil modulu 

Pathauto, který převádí tyto adresy na nastavené aliasy, např. [node:title] nahradí 

v adresním řádku číslo stránky jejím titulkem. Modul Transliteration pak převádí znaky 

s diakritikou v adresním řádku na základní sadu. 

Vytvořil jsem nový soubor robots.txt s nastaveným přístupem robotů pouze ke 

stránkám, obrázkům a publikovaným souborům (např. pdf) a se zákazem indexace 

souborů s nastavením, přihlašovacího formuláře a nepřevedených node. Poslední 

zmíněné by vyhledávače braly jako duplicitní stránky k aliasům a vyřadily by je 

z výsledků vyhledávání. 
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Abych měl jistotu, ţe vyhledávače zaindexují všechny stránky webu, pouţil 

jsem modul XML sitemap a pomocí Cronu pravidelně generuji stránku s odkazy, datem 

poslední úpravy a informací, jak často se obsah těchto stránek mění a roboti se na ně 

mají vracet. 

Jelikoţ se nejedná o komerční projekt, nemá zadavatel v plánu provádět PPC ani 

jiný druh reklamy. V rámci linkbuildingu budou stránky zaregistrovány do katalogů 

s vysokým PageRankem, odkazy budou vzájemně vyměněny s domovskou stránkou 

arub.cz, výměnu odkazů přislíbily tematicky zaměřené stránky (např. Prácheňské 

muzeum v Písku). 

Stránky jsou podporovány všemi třemi nejrozšířenějšími prohlíţeči, bez rozpadu 

zvládají doporučenou změnu velikosti písma, obsah je pouţitelný i při vypnutých 

kaskádových stylech. 

4.9.1 Statistiky 

Poskytovatel webhostingu sice nabízí vlastní statistiky přístupu, pokud ale 

pouţijeme zdarma dostupný nástroj Google Analytics firmy s totoţným názvem, 

získáme navíc i informace o struktuře návštěvníků, odkud přišli, jak dlouho a které části 

našich stránek prohlíţeli. Tyto data můţeme filtrovat a zobrazovat v různých grafech a 

exportovat. To se můţe hodit v případě dalšího shánění sponzorů projektu. Drupal řeší 

GA stejně jmenovaným modulem, který na kaţdou stránku vloţí JS kód pro sledování. 

4.10 Ekonomické zhodnocení 

Při nákladech vycházím z částky za vytvoření webu a z částky vyčleněné na jeho 

provoz. Samotný web vznikl po dohodě bez nároku na honorář jako obsah bakalářské 

práce, s návrhem na další spolupráci a jako moje další reference. 

Softwarové nástroje, potřebné pro vývoj webu, byly dostupné zdarma, včetně 

Adobe Photoshop, který běţel v trial verzi. Pro další úpravu obrázků doporučuji 

dostačující freeware editor Gimp. Redakční systém Drupal je šířen pod licencí open-

source, náklady na vytvoření jsou nulové. 

Náklady spojené s provozem v sobě nesou platbu za registraci domény 

antropark.cz ve výši 263 Kč a platbu webhostingu C4 ve výši 1200 Kč ročně. Doména 
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byla zakoupena samostatně, další prodlouţení její platnosti uţ bude započítáno v ceně 

webhostingu, roční provoz tak klesá jen na částku 1200 Kč. 

S náklady nepřímo souvisí i platby za překlad do dalších světových jazyků, tuto 

sluţbu si zajišťuje zadavatel sám. 

Díky SEO a SEM postupům je zaručeno zlepšení pozice ve vyhledávačích, 

XML mapa zaručuje zaindexování všech stránek roboty. Uţivatelé se díky přehledné 

navigaci budou snadno orientovat na webu. 

Oblast vzdělávání přímo negeneruje ekonomické výsledky v podobě zisku, 

přínos nicméně vidím ve zvýšení návštěvnosti, které přináší nové zakázky obrazových 

rekonstrukcí pro muzea a publikace v odborných materiálech platby za autorská práva. 

Nová doména pomůţe při budování jména projektu, lze na ní v budoucnu stavět 

marketingovou kampaň. Překlad do dalších světových jazyků také zvyšuje zájem 

zahraničních institucí a odborníků. 

Pro samotného zadavatele usnadňuje pouţití RS tvorbu a vkládání nového 

obsahu webových stránek, mohou ho tvořit i vlastní lidé bez znalosti programovacích 

jazyků. Umístěním na novém hostingu odpadají problémy se zdlouhavou komunikací 

s externími IT pracovníky. Stejně tak nejistota zálohování a dostupnosti na původním 

freehostingu. 
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvoření návrhu webového portálu, určeného 

k prezentaci studijních materiálů a publikaci nových vědeckých poznatků v oblasti 

historie člověka. Vycházel jsem přitom z jiţ existujících webových prezentací, 

roztříštěných na několika freehostingových serverech. Analýza, opírající se o teoretické 

poznatky v oblasti tvorby a optimalizace internetových stránek, jasně ukázala, ţe tyto 

webové prezentace nesplňují většinu zavedených pravidel. 

Vytvořil jsem tedy návrh nové architektury webu, přenesl ji do kostry stránky 

s přehledně uspořádanou navigací a obalil do grafické podoby. Následně jsem převedl 

grafický návrh a jeho funkce do podoby kaskádových stylů. Jedním z hlavních 

poţadavků zadavatele byla snadná tvorba a editace obsahu, toho jsem dosáhl pouţitím 

redakčního systému Drupal a několika jeho dalších modulů. Vše za dodrţení pravidel 

optimalizace a tvorby pouţitelného a přístupného webu. 

V tomto stavu jsem převedl web z lokálního PC na vybraný hosting s novou 

doménou antropark.cz, vytvořil uţivatelské účty a předal ho zadavateli, který zajistí 

naplnění obsahem. V tu chvíli bude web spuštěn, zaregistrován do katalogů a proveden 

aktivní linkbuilding se spřátelenými stránkami. 

Ještě před spuštěním doporučuji zadavateli odstranit obsah ze všech původních 

webů na freehostingu, aby nedošlo k označení duplicitního obsahu vyhledávači a 

nahradit ho buď přímým přesměrováním, nebo pouhým odkazem. Po uplynutí cca 1 

měsíce tyto domény zrušit. 

Cíl práce byl splněn, nicméně stránky si po spuštění vyţádají opětovnou analýzu 

klíčových slov a chování uţivatele. Zadavatel musí také počítat s tím, ţe vysoká 

návštěvnost je spojená s aktuálním obsahem a přinášet nové informace. 

 



 

58 

Seznam pouţitých zdrojů 

ANTROPARK. Obrazová galerie paleolitu. [online]. 2012 [cit. 2012-05-05]. Dostupné 

z: http://anthropark.wz.cz/agalery.htm. 

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, BRNO, V. V. I. Výroční zpráva o činnosti a 

hospodaření za rok 2010. [online]. 2012 [cit. 2012-04-29]. Dostupné z: 

http://dino.iabrno.cz/dokumenty/vz/vyrocni_zprava_ARUB_2010.pdf. 

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, BRNO, V. V. I. Organizační struktura. [online]. 

2012 [cit. 2012-04-29]. Dostupné z: http://www.arub.cz/organizacni-struktura.html. 

BLAŢEK, M. XML pro začátečníky - 1. část. [online]. 2007 [cit. 2011-11-19]. Dostupné 

z: http://programujte.com/clanek/2007030501-xml-pro-zacatecniky-1-cast/. 

BRÁZA, J. PHP 5: začínáme programovat. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 244 s. ISBN 

80-247-1146-X. 

CMS MATRIX. CMS Comparation. [online]. 2012 [cit. 2012-05-04]. Dostupné z: 

http://www.cmsmatrix.org/matrix/cms-matrix. 

DOSTÁLEK, L., KABELOVÁ A. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. 

5. akt. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 488 s. ISBN 978-80-251-2236-5. 

DOUGLAS, K. D., LANDAY, J. A., JASON, H. I. Návrh a tvorba webů : vytváříme 

zákaznicky orientovaný web. 1. vyd. Brno: CP Books, 2005. 672 s. ISBN 80-251-0508-

3. 

DRUSKA, P. CSS a XHTML : tvorba dokonalých webových stránek krok za krokem. 1. 

vyd. Praha: Grada, 2006. 200 s. ISBN 80-247-1382-9. 

GEMIUS SA. Screen resolutions. [online]. 2012 [cit. 2012-05-16]. Dostupné z: 

http://www.rankings.cz/en/rankings/screen-resolutions.html 

GEMIUS SA. Web browsers. [online]. 2012 [cit. 2012-05-16]. Dostupné z: 

http://www.rankings.cz/en/rankings/web-browsers.html. 

GROFF, J. R., WEINBERG, P. N. SQL : kompletní průvodce. 1. vyd. Brno: Computer 

Press, 2005. 936 s. ISBN 80-251-0369-2. 

H1.CZ. Pravidla tvorby přístupného webu. [online]. 2011 [cit. 2012-04-21]. Dostupné 

z: http://www.pravidla-pristupnosti.cz/. 

HAUSER, M., HAUSER, T., WENZ, CH. HTML a CSS : velká kniha řešení. 1. vyd. 

Brno: Computer Press, 2006. 912 s. ISBN 80-251-1117-2. 

JANOVSKÝ, D. CSS styly – úvod. [online]. 2011 [cit. 2011-11-19]. Dostupné z: 

http://www.jakpsatweb.cz/css/css-uvod.html. 

KOSEK, J. Architektura WWW. [online]. 2004 [cit. 2011-11-19]. Dostupné z: 

http://www.kosek.cz/w3c/webarch/. 



 

59 

KRUG, S. Webdesign - nenuťte uživatele přemýšlet. 2. akt. vyd. Brno: Computer Press, 

2006. 167 s. ISBN 80-251-1291-8. 

KUBÍČEK, M. Velký průvodce SEO : jak dosáhnout nejlepších pozic ve vyhledávačích. 

1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 318 s. ISBN 978-80-251-2195-5. 

OPTIMAL MARKETING S.R.O. Jak postupovat při tvorbě webu. [online]. 2006 [cit. 

2012-04-15]. Dostupné z: http://www.web71.cz/clanky/10-jak-postupovat-pri-tvorbe-

webu/. 

PETERKA, J. Síťový model TCP/IP. [online]. 2011 [cit. 2011-11-20]. Dostupné z: 

http://www.earchiv.cz/a92/a231c110.php3. 

PUŢMANOVÁ, R. TCP/IP v kostce. 2. upr. a rozš. vyd. České Budějovice: Kopp, 

2009. 619 s. ISBN 978-807-2323-883. 

SEDLÁČEK, D. Redakční systémy srovnání. [online]. 2011 [cit. 2012-04-15]. Dostupné 

z: http://genmedia.cz/blog/redakcni-systemy-srovnani.html. 

SHAFER, M. S. HTML, XHTML a CSS : bible [pro tvorbu WWW stránek]. 4. vyd. 

Praha: Grada, 2009. 647 s. ISBN 978-80-247-2850-6. 

SYMBIO DIGITAL, S. R. O. Použitelnost. [online]. 2012 [cit. 2012-04-21]. Dostupné 

z: http://www.symbio.cz/slovnik/pouzitelnost.html. 

TVARPRAVEKU. Persona gravettienu. [online]. 2012 [cit. 2012-05-05]. Dostupné z: 

http://www.tvarpraveku.wz.cz/. 

TWO BITS S.R.O. Webhosting. [online]. 2012 [cit. 2012-05-18]. Dostupné z: 

http://www.hostingy.cz/webhosting.html. 

ULLMAN, L. PHP a MySQL : názorný průvodce tvorbou dynamických WWW stránek. 

1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 534 s. ISBN 80-251-0063-4. 

W3TECHS. World Wide Web Technology Surveys. [online]. 2012 [cit. 2012-04-14]. 

Dostupné z: http://w3techs.com/. 



 

60 

Seznam obrázků 

OBRÁZEK 1: UKÁZKA JAVASCRIPTU................................................................................ 17 

OBRÁZEK 2: UKÁZKA PHP SKRIPTU ................................................................................ 19 

OBRÁZEK 3: PŘÍKLAD PPC REKLAMY .............................................................................. 26 

OBRÁZEK 4: ÚVODNÍ STRANA ANTROPARKU ................................................................... 36 

OBRÁZEK 5: UKÁZKA RÁMCŮ NA WEBU .......................................................................... 37 

OBRÁZEK 6: ARCHITEKTURA WEBU ................................................................................. 44 

OBRÁZEK 7: LAYOUT STRÁNKY. ...................................................................................... 45 

OBRÁZEK 8: NÁVRH LOGA ............................................................................................... 46 

OBRÁZEK 9: VÝSLEDNÝ GRAFICKÝ NÁVRH ..................................................................... 46 

OBRÁZEK 10: FAVICON .................................................................................................... 46 

OBRÁZEK 11: ZDROJOVÝ KÓD ŠABLONY STRÁNEK .......................................................... 47 

OBRÁZEK 12: DEFINICE REGIONU .................................................................................... 48 

OBRÁZEK 13: UKÁZKA .INFO SOUBORU ........................................................................... 48 

OBRÁZEK 14: DETAIL ZÁLOŢEK A PODMENU ................................................................... 50 

OBRÁZEK 15: LOKÁLNÍ NAVIGACE .................................................................................. 50 

OBRÁZEK 16: UKÁZKA DROBEČKOVÉ NAVIGACE ............................................................ 51 

OBRÁZEK 17: CKEDITOR INTERFACE .............................................................................. 51 

OBRÁZEK 18: LOKALIZACE MODULEM I18N .................................................................... 52 

OBRÁZEK 19: ADMIN MENU ............................................................................................. 53 

Seznam grafů 

GRAF 1: ZASTOUPENÍ REDAKČNÍCH SYSTÉMŮ.................................................................. 21 

GRAF 2: PODÍL PROHLÍŢEČŮ NA TRHU ČR ....................................................................... 28 

GRAF 3: PODÍL ROZLIŠENÍ OBRAZOVEK V ČR .................................................................. 29 

Seznam tabulek 

TABULKA 1: ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI OPEN-SOURCE RS .................................................. 22 

TABULKA 2: SROVNÁNÍ WEBHOSTINGU ........................................................................... 42 

 


