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Anotace 

Tématem  bakalářské práce je prezentace firmy v prostředí Internetu. Teoretická 

část se zaměřuje na charakteristiku firmy Sklolamináty,  předmět podnikání, technologii 

výroby. Práce popisuje vnitřní informační systém, způsob  komunikace firmy s okolím.  

Zároveň je proveden rozbor a porovnání  možností a prostředků při tvorbě prezentace.  

Jsou srovnávány redakční systémy Joomla, Drupal a Wordpress.  Na základě  jejich 

rozboru a porovnání  je  navrženo optimální řešení pro firmu Sklolamináty. Následuje 

praktická tvorba webové prezentace pomocí redakčního systému Wordpress.  Také 

představení nejdůležitějších pluginů a samozřejmě jsou v práci popsány techniky SEO 

optimalizace. 

Klíčová slova:  CMS, SEO, webová prezentace, Sklolamináty,   

Annotation 

Theme of this bachelor´s  thesis is presentation of a company on the Internet. The 

theoretical part is focused on characteristics of Sklolamináty company, business and 

production technology. This work describes the internal information system, methods of 

communication with the surroundings. This work also deals with analysis and comparison 

of options and resources required for creating presentations. There are compared content 

management systems Joomla, Drupal and Wordpress. Final proposal for Sklolamináty 

company is established according to analysis and comparison of used management 

systems. There is also practical creation of website using WordPress and  presentation of 

most important plugins and SEO optimization. 

Keywords: CMS, SEO, web presentation, Sklolamináty 
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Seznam  zkratek 

API  Application Programming Interface 

ASP  Active Server Pages 

CNC  Computer Numeric Kontrol 

DKIM  Domain Keys Identified Mail 

FTP  File Transfer Protocol 

GB  Gigabyte 

GNU  "GNU's Not Unix" 

GPL  General Public Licence 

HTML  hypertext markup language 

IMAP  Internet Message Access Protocol 

ISO  International Organization for Standardization 

JPG  Joint Photographic Experts Group 

PHP  Hypertext Preprocessor 

POP  Post Office Protocol 

PPC  Pay Per Click 

PR  Public Relations 

SEO  Search Engine Optimization 

SMTP  Simple Mail Transfer Protocol 

SQL  Structured Query Language 

SSL  Secure Sockets Layer, 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

TSL  Test-and-Set Lock 

TÜV  Technischer Überwachungs-Verein 

URL  Uniform Resource Locator 

WWW  World Wide Web 

WYSIWYG je akronym anglické věty „What you see is what you get“, 

XML  Extensible Markup Language  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Search_Engine_Optimization
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1. Úvod 

V dnešním světě se nikdo z nás neobejde bez informací. Pro každého z nás jsou 

důležité, slouží nám k rozhodování, plánování, poznávání. U informací je velice důležitá 

kvalita a hlavně čas, protože informace velmi rychle stárnou. Získáváme je různými 

způsoby v tištěné podobě či mediální podobě a hlavně pomocí informačních systémů. 

Slouží nám k pocitu snížení nejistoty. Jedním z největších a nerozšířenějších informačních 

systémů je Internet. Z těchto důvodů je nezbytné pro každou společnost, podnikatele či 

obchodníka prezentovat svou společnost a informace o ní prostřednictvím webové 

prezentace. Internet je v dnešní době něco, bez čeho si mnoho z nás nedokáže představit  

existenci. Hledáme zde  inspiraci na výlet, kam jít do kina, za zábavou, nakupujeme 

produkty, služby, shromažďujeme se na sociálních sítích. 

 O Internet v dnešní podobě se zasloužili odborní vědci a pracovníci výzkumných 

ústavů. Myšlenka na vznik Internetu se začala objevovat v šedesátých letech minulého 

století v USA. Základní podstatou této myšlenky bylo vytvořit decentralizovanou síť, která 

bude schopna propojit důležité vojenské, vládní a vědeckotechnické počítače. První síť 

byla nainstalována v roce 1968 v laboratořích ve Velké Británii. Americké ministerstvo 

obrany chtělo vybudovat podobnou síť, proto vznikla agentura ARPANET. Propojení v síti 

Arpanet vytvořil Bob Taylor v průběhu roku 1969 pomocí propojení počítačů. V roce 1970 

byly do této sítě zapojeny 4 počítače a o dva roky později již 23 počítačů. V 80.  letech se 

jednalo již o stovky počítačů. Postupem času se síť rozdělila na Arpanet a Milnet (armádní 

síť). Velké problémy se začaly objevovat při komunikaci na mnoha různých platformách. 

Proto byl prováděn intenzivní výzkum a došlo k  zavedení  protokolu  TCP/IP, který je 

používán dodnes. O dnešní podobu Internetu, se zasloužil Tim Berners Lee. Vymyslel 

nový způsob výměny informací, který známe pod zkratkou WWW. Veřejnosti se stal 

internet přístupný po roce 1993, kdy byl naprogramován první internetový prohlížeč 

Mosaic. Internet se začal velmi rychle rozšiřovat, protože neexistuje centrála, která by ho 

řídila či omezovala. Patří k nejrozšířenějšímu a nejpopulárnějšímu informačnímu systému 

současnosti. I pro malou firmu je potřeba prezentovat se na Internetu. Stává se to nutností, 

protože konkurence roste, lidé si zvykli nakupovat přes internet, porovnávat ceny, 

porovnávat  kvalitu zboží, zjistit si potřebné recenze na služby či zboží. Vzhledem k těmto 

poznatkům mohu jen doporučit naší společnosti prezentaci v prostředí Internetu. 
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  Velmi pádným důvodem, proč prezentovat  naši firmu na webu je skutečnost,  že se 

jedná  o malou výrobní společnost  zabývající se velmi specifickou a ne příliš známou 

výrobou sklolaminátů a kompozitů. Je potřeba, aby si potenciální  zákazník dokázal 

představit způsob a možnosti naší výroby. Z pohledu marketingu je webová prezentace 

klíčovým prvkem. 

  



Markéta Andělová: Prezentace firmy v prostředí internetu 

 

 

                                                                                                                                                    

2014                                                                                                                                      3 

 

 

2. Charakteristika firmy a informace v jejím vnitřním 

informačním systému. 

2.1. Vznik a vývoj společnosti 

Společnost se zabývá výrobou sklolaminátových a kompozitových dílů téměř 20 

let. Česká firma založená roku 1995 dvěma společníky p. Kulhajem a p. Pospíšilem, z toho 

vznikl název firmy „KUPOS“. Jejich  spolupráce trvala 6 let. Poté se názory společníků 

začaly rozcházet, neboť se objem výroby  zvětšoval, zákazníci začali požadovat vyšší 

kvalitu výroby. Od roku 2001 funguje firma jako fyzická osoba, majitelem je Slavomír 

Pospíšil. Provozovna společnosti je již od začátku existence ve Vroutku. Sídlo společnosti 

je v obci Blšany 439 88, v ulici Žatecká. Firma Sklolamináty zaměstnává 20-25 

zaměstnanců.  Převážná většina jsou stálí zaměstnanci, neboť výroba je tak specifická, že 

je obtížné vychovat si dobrého pracovníka.  Z těchto důvodů si vážíme stávajících 

zaměstnanců. Poskytujeme jim různé výhody, či zaměstnanecké benefity.  Např.  penzijní 

připojištění, stravování, pružná pracovní doba aj. 

2.2. Předmět podnikání, technologie výroby 

2.2.1. Předmět podnikání 

Naše firma vyrábí produkty pro různá průmyslová či stavební odvětví. 

Spolupracujeme se zahraničními společnostmi v Německu, Rakousku, Francii. Dva  

nejdůležitější odběratelé jsou firma Lätzsch a Fiber-Tech. Firma Lätzsch se zabývá 

převážně automobilovým průmyslem. Specializuje se na zpracování plastů, sklolaminátů a 

kompozitů. Používá sklolaminátová či uhlíková vlákna  nebo polyuretanovou integrální 

pěnu. Dále má ve svém podnikání také kovovýrobu, je vybavena nejmodernějšími stroji. 

Nabízejí soustružení, frézování, hoblování, řezání na automatizovaných pilách a svařování 

všech materiálů (nerez, ocel, hliník atd.). Další podnikatelskou činností je prodej a servis 

vozidel komunální techniky, oprava a veškerý servis spojený s provozem těchto strojů, 

bezpečnostní testování, emisní a technické kontroly. 

Pro tuto společnost vyrábíme 60 % své produkce. Převážně se jedná o  motorové 

kryty, střechy, kryty řemenic pro kolové nakladače a jiné zemědělské, či stavební stroje. 
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Konečným zákazníkem jsou  firmy Weidemann a Wacker. Firma Weidemann je jedním 

z největších výrobců zemědělské techniky ve střední Evropě. Ukázka kolového nakladače 

střední třídy s teleskopickým ramenem (obr. 1). 

                                  

Obrázek 1 Kolový nakladač společnosti Weidemann 

Druhou velmi důležitou partnerskou společností je firma FIBER – TECH. 

Společnost Fiber-Tech založil Matthias Pfalz a Juliane Pfalz v roce 1990. Společnost 

vyrábí sklolaminátové, kompozitové a plastové výrobky do všech možných odvětví. 

Produkty sahají od jednoduchých krytů motorů, zastřešení objektů, lopatek větrných 

elektráren až ke složitým fasádním prvkům. Pro mechanické úpravy používají moderní 

CNC stroje. Hlavní výrobní závod je v Chemnitzu. Dále probíhá výroba v partnerských 

společnostech v Polsku, Rumunsku a České republice. Tato firma se specializuje převážně 

na stavební prvky,  např.  různé fasádní ozdoby nebo celé sklolaminátové budovy, dále je 

možná kombinace sklolaminátu s betonem. Tímto způsobem je postaveno mnoho 

moderních nákupních či jiných objektů. Ukázkou velmi mohutné sklolaminátové stavby je 

obchodní centrum Wallbrock v Londýně (obr. 2).  

Společnsot Lätzsch a Fiber-Tech představují  naše dva nejdůležitější odběratele. 

Pokrývají 80– 90 % naší výroby, ostatní produkce firmy jsou jednorázové zakázky či 

projekty. 

http://www.agrocentrumzs.cz/produ


Markéta Andělová: Prezentace firmy v prostředí internetu 

 

 

                                                                                                                                                    

2014                                                                                                                                      5 

 

 

2.2.2.  Technologie výroby 

Jedná se o klasickou metodu kontaktního ručního kladení, metoda zvaná spray – up. 

Předností této technologie je investiční nenáročnost s ohledem na cenu výrobního zařízení.  

Pro vlastní výrobu se používají následující stroje a vybavení: 

Stříkací pistole, kompresory, válečky, štětce, hrbáčky, frézy, úhlové brusky, vrtačky, 

excentrické brusky, leštičky a formy či modely. 

 

Obrázek 2 Walbrock nákupní  centrum v Londýně 

Technologický postup při výrobě: 

1) Dle přání a požadavků zákazníka se podle výkresové dokumentace vyrobí model, 

z modelu je sejmuta forma. Forma se vyrábí ze speciální  formové pryskyřice a formového 

gelcoatu. Dodržení speciální technologie při výrobě formy je velmi důležité, neboť při 

následné výrobě z forem bude docházet k chemické reakci při níž se výrobek zahřívá na 

vysokou teplotu, tím dochází k přehřívání formy.  

 

2) Po vytvrdnutí dojde k sejmutí formy z modelu, je potřeba nechat formu minimálně 

2 dny vytvrdit. Tuto dobu je vhodné využít k fixaci formy výztužnými prvky, např. 

schaum, profilové železo. Fixace je důležitá, aby při zahřívání formy nedocházelo k její 

deformaci. V případě velkých forem je vhodné připevnění ke kovové, nejlépe otočné 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=/search?q=fiber+tech+products+gmbh&biw=1093&bih=494&rurl=translate.google.cz&sl=de&u=http://www.fiber-tech.de/cms/architektur-und-fassade/fassadenelemente.html&usg=ALkJrhgv7-7qdry5Hg
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konstrukci  pro snadnější manipulaci s těžkou formou. Velmi vhodné je, aby konstrukce 

byla opatřena kolečky. Dalším důležitým procesem při výrobě je důkladná příprava formy. 

Je potřeba ji  před první výrobou vyleštit, eventuelně opravit zabroušením, či lehkým 

frézováním odstranit  veškeré povrchové nedostatky. Pokud je forma připravená a 

naleštěná, je třeba ji navoskovat. Při voskování je možno používat tekuté či tuhé waxy, 

např: Trennwaxx, Honey wax, které slouží k tomu, aby se při výrobě forma nenapekla 

vlivem vysokých teplot. Voskování se provádí v intervalech po 45 min. 4-5 se opakuje. 

Tím je forma připravena k výrobě. 

 

3) Do připravené formy se potom natře nebo nastříká gelcoat a nechá se asi 1-2 hod. 

vytvrdnout. Jakmile je gelcoat pevný,  natře se tenkou vrstvou pryskyřice se  2 %  

iniciátoru a do ní se  vkládá první vrstva emulzní sklorohože, nebo rovingu, či tkaniny. 

Tato vrstva se pak válečkem a hrbáčkem “vyhrbáčkuje“ a přebytečná pryskyřice se odsaje. 

Výrobek se nechá zavadnout. Následuje pokládání dalších vrstev stejným způsobem, dle 

požadované síly konečného výrobku. Po položení poslední vrstvy se nechá výrobek ve 

formě (zpravidla do druhého dne, min. však 4-5 hod.) vytvrdnout.  

 

4) Po vytvrdnutí se výrobek vyjme, je  oříznut a vyleštěn. Forma se nechá min. 2 hod. 

odpočinout, poté se přeleští a je připravena pro další výrobu. Takto je možné formu použít 

pro 5 až 8 výrobků v závislosti na kvalitě použitého dělícího vosku. Nakonec se musí 

forma opět navoskovat a vyleštit.  

 

5) Při výrobě kapot se před konečným leštěním musí ještě namontovat kovové panty a 

železné rámy pro jejich uchycení. Do některých se montují také vzduchové kanály, které 

jsou rovněž z laminátu. Tyto součástky se do kapoty připevní přelaminováním. Vnitřek 

kapoty se pak musí přetřít topcoatem, který obsahuje parafín zabraňující odpařování 

zbytkového, zdraví ohrožujícího styrenu z laminátu. 
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2.3. Rozbor současného informačního systému a prezentace 

Naše společnost získává převážnou většinu zakázek a důležitých informací od 

svých dvou partnerských společností firmy Lätzsch a Fiber-Tech. Tyto společnosti mají 

velmi propracovanou prezentaci v prostředí Internetu a často navštěvují velké průmyslové 

veletrhy.  Dále mají velmi dobré zkušenosti a jsou schopni zajistit veškeré potřebné 

certifikáty k používaným technologiím.  Jiné  požadavky jsou v potravinářském průmyslu, 

jiné nároky má chemický průmysl nebo automobilový. Naši obchodní partneři nastavili  

systém kvality v řízení jakosti ISO 9001, dále splňují normy pro požární bezpečnost, která 

je velmi důležitá při stavbě a kolaudaci velkých nákupních či obytných center. To jim 

zaručuje velmi dobré předpoklady k získávání nových  zákazníků,  ze kterých se pak 

stanou i naši zákazníci. 

 Firma Sklolamináty má svůj vnitřní informační systém a pomocí něj je plánována 

výroba, jsou zhotovovány zakázky a následně expedovány zákazníkovi. Svou vlastní 

reklamu či webovou prezentaci firma nemá. Propagaci si vytváří firma sama ve svém 

okolí, ve kterém je známa různými  jednorázovými projekty, např. čističky odpadních vod, 

jezírka, bazény. Schéma informačního systému firmy Sklolamináty (obr. 3). 

  

Obrázek 3 Schéma informačního systému firmy Sklolamináty 

příjem 
zakázek 

objednání 
materiálu 

výrobní 
proces 
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kontrola 
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export 

zákazník 
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2.4. Komunikace firmy s okolím 

2.4.1. Komunikace s dodavateli 

 Firma komunikuje s okolím prostřednictvím Internetu, faxu a telefonu. Naše 

společnost preferuje při objednávkách telefonickou podobu, neboť je velmi rychlá. 

Dodavatelé materiálu jsou stálí. Velmi zřídka je měníme, neboť je důležité zachovat 

stejnou kvalitu výrobku. Při použití pryskyřice stejného označení  od dvou různých 

dodavatelů může být její kvalita  i vlastnosti jiné, stejné to může být i emulzních či 

práškových rohoží. Proto jsme po delším a důkladném zkoumání našli na trhu určité 

značky pryskyřice a rohoží, u kterých známe přesně jejich vlastnosti a chování.  Stejné je 

to i u barevných výrobků. Při volbě barvy v RAL je dán jeden číselný odstín, ale každá 

společnost ho namíchá o setinu jinak a v případě výrobku, který je složen z několika 

komponentů, kdy každý komponent dodá jiná společnost,  by došlo ke vzniku 

vícebarevného kusu. Z tohoto důvodu musíme mít stejného výrobce barevných laků jako 

firma, které produkt dodáváme.  

2.4.2. Komunikace se zákazníkem 

Komunikace se zákazníkem je velmi důležitá, proto preferujeme osobní kontakt. 

V případě, že zákazník projeví zájem o naše služby, provedeme zaměření a kalkulaci 

v kanceláři dle dodaných výkresů, či modelů. Pokud se jedná o bazén či septik, provedeme 

zaměření přímo na místě. V případě, že  se jedná o výrobu z  forem či modelů, provádíme 

nabídku dle dodané výkresové dokumentace.  Při sjednávání nových projektů, kde je 

potřeba určité věci doladit či předělat, využíváme z důvodu velkých vzdáleností našich 

zákazníků, program TeamViewer. Pomocí tohoto  programu se domlouváme se 

zákazníkem či konstruktérem, jak dané věci nejlépe řešit. Po úspěšném vyřešení všech 

problémů a vyrobení prvního  prototypu  následuje cesta k zákazníkovi, kde je výrobek  

namontován a ověřen v praxi, zda vše vyhovuje. Prototyp je opět znovu přeměřen              

a zkontrolován, zda odpovídá i výkresové dokumentaci, vše je zaprotokolováno, aby 

nedocházelo k výrobním chybám. 
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3. Informace pro veřejnou prezentaci 

3.1. Požadavky na webovou prezentaci 

Vzhledem k tomu, že společnost má svou stálou klientelu již vytvořenou a z velké 

části se jedná o sériovou výrobu pro automobilový průmysl, bude sloužit webová 

prezentace k doplnění informací pro stávající zákazníky. Dále bude poskytovat informace 

zákazníkům, kteří mají zájem o naši  jednorázovou zakázkovou výrobu, aby byli schopni 

vytvořit si nějaký obraz o naší činnosti,  projektech a samozřejmě získat nějaké reference    

o naší práci. V neposlední řadě se domnívám, že přispějí k velmi dobré reklamě naší 

společnosti, neboť dodáváme zboží do velkých a známých firem.  S těmito společnostmi 

spolupracujeme již dlouhou dobu, což vypovídá o velmi dobré kvalitě našeho zboží. 

Prezentace našeho  zboží a našich úspěšných projektů na webových stránkách nám může 

pomoci získat nové zákazníky z průmyslového trhu. Prioritou našich stránek bude 

reprezentativnost, přehlednost a hlavně přístupnost všem zákazníkům.  

3.2. Volba vhodného loga a domény 

Majitel firmy Slavomír Pospíšil si jako název své firmy vybral již na začátku 

podnikání slovo Sklolamináty. Pod tímto názvem je firma vedená na Internetu v seznamu 

firem. Používá se i na reklamních tabulích před provozovnou, dále je tištěno na firemních 

vizitkách. Z těchto důvodů bylo potřeba zakomponovat název firmy i do názvu domény. 

Doména sklolaminaty. cz byla již obsazená. Hledali jsme jiné varianty a po konzultaci 

s majitelem jsme zvolili název domény: sklolaminaty-laminaty.cz. 

3.3. Výběr informací pro prezentaci 

Základní data o společnosti a jejím vzniku byly poskytnuty přímo majitelem firmy, 

některá data jsem použila z vlastního poznání, neboť u této společnosti pracuji již šestým 

rokem. K prezentaci jsem měla k dispozici  materiály od našich zákazníků, katalogy firem 

Weidemann, Tunnissen, Wacker. Data o našich zákaznících ani jejich jména jsem na 

webové stránky nedávala vzhledem ke konkurenci, která by je mohla zneužít. Použila jsem 

pouze obecná data, nic konkrétního. Dále jsem měla k dispozici mnoho firemních 

fotografií, jak z výrobních prostorů, fotografie při zahajování nové výroby, dále kompletní 
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fotodokumentace rozsáhlých výrobních procesů. Z těchto dokumentů jsem vybírala 

nejzajímavější výrobky z oblasti automobilového průmyslu. Jednalo se o motorové kryty 

pro kolové nakladače firmy Weidemann a Wacker. Dále fotky nového průmyslového drtiče 

větví TIGER od firmy Tunnissen (Francie). Velice mě zaujaly fotky ze stavby velkého 

obchodního centra Wallbrok, pro kterou jsme vyráběli speciální nehořlavé komponenty, ze 

kterých byla budova postavena, jednalo se o sklolaminátovou ocelovou stavbu. Dalším 

zajímavým projektem byl pomník postavený na počest návštěvy papeže, vyrobeno pro 

firmu Fiber-Tech. 
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4. Prostředky pro webovou prezentaci 

4.1. Nabídka možností a prostředků při tvorbě prezentace 

V současné době je nabídka  webhostingů velmi pestrá, záleží na finančních 

možnostech, v případě firemní společnosti je velmi vhodné zvolit placenou variantu 

webhostingu. Bezplatná varianta webhostingu velmi často umísťuje reklamy na stránkách, 

nezahrnuje také žádné záruky ohledně funkčnosti a má velmi omezenou technickou 

podporu. U webhostingu  jsou pro nás velmi důležité nabízené parametry a cena. 

4.1.1. Požadavky na  výběr vhodného webhostingu 

Základní vlastnosti webhostingu:  

 důležitá je podpora technologií určených ke spuštění stránek, podpora HTML 

stránek, dále podpora skriptovacího jazyka PHP. Je důležité, aby v ceně hostingu byla         

i  databáze, MySQL, MSSQL, PostgreSQL, 

 při rozsáhlejších projektech je potřeba zvolit dostatečný prostor pro tvorbu stránek, 

aby byla možnost umístit dostatek fotografií, či výrobních videí, ideální prostor v GB, 

 webhosting musí podporovat plnohodnotné připojení FTP. S tímto by neměl být 

problém u placených hostingů, 

 samozřejmě je důležitá technická podpora poskytovatele, jeho dostupnost a  jaké 

garance nám nabízí v případě výpadku nebo poruchy webhostingu, 

4.1.2. Představení  společností nabízejících webhosting 

Active 24 

Tato společnost patří v Evropě k nejvýznamnějším poskytovatelům služeb v oblasti 

domén a hostingu. Společnost má tradici od roku 1996 jako sdružení  a v roce 1997 vznikla 

jako společnost s.r.o. GLOBE INTERNET. V letech 2004 vložila společnost Active 24 

kapitál do Globe Internet a přejmenovala ji na Active 24.  

Filozofií společnosti je: cituji  „že uživatel internetu tu není od toho, aby řešil  technické 

problémy, ale proto, aby v plné míře využil možnosti, které správně fungující internetová 

síť nabízí.“ [12] 
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Společnost Active 24 má v České republice přibližně 41 zaměstnanců a spolupracovníků 

věkového průměru 30 let. V současnosti má společnost více než 300 000 zákazníků. 

Nabízené služby můžeme porovnat dle tabulky (tab. 1). 

Parametry poskytovaných služeb: 

Tabulka 1 Nabídky služeb společnosti Active 24.  

[Active 24], 2013. [cit.8. 3. 2014]. Dostupné  z  www: 

<http://wwwactive24.cz/?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=Brand&utm_contect=Activ

e24> 

parametry  služeb pro Windows 

 CENA/MĚS v Kč 

KOMPLET HOME BUSINESS 

49,- 129,- 249,- 

Základní parametry 1 GB 10 GB 20 GB 

Datové přenosy neomezeně neomezeně neomezeně 

Multihosting x   

Počet domén 1 5 10 

zákaznické centrum,podpora 7 x 24    

ASP.NET,NET2(3.5),NET4(4.5.1)    

MSSQL počet databází 1 až 5 až 10 

My Littleadmin    

MySQL počet databází lze dokoupit až 5 až 10 

PostgreSQL lze dokoupit lze dokoupit lze dokoupit 

počet emailových schránek neomezeně neomezeně neomezeně 

podpora POP3,IMAP,SMTP    

SSL/TSL  DKIM     

Počet FTP účtů  1   5 10 

Alias k doméně II. Úrovně včetně 

emailových schránek  1  25  50 

 

Wedos 

Společnost Wedos a. s. vznikla na počátku roku 2010. Sídlo této společnosti je  

v obci Hluboká nad Vltavou. Za cíl si tato společnost vytyčila  vybudovat profesionální 
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datové centrum. Společnost je sestavena z týmů kvalitních techniků, programátorů, 

manažerů a pracovníků zákaznické podpory. 

Přestože je společnost poměrně mladá, její majoritní akcionář, předseda 

představenstva Mgr. Josef Grill založil v roce 1997 společnost P.E.S. consulting s. r. o. a 

společnost INTERNET CZ a.s. Tyto společnosti jsou společnou obchodní značkou 

FORPSI, která poskytuje webhosting a registraci domén. Druhým důležitým  členem ve 

vedení společnosti Wedos je výkonný technický ředitel Mgr. Petr Šťastný, který pracoval 

ve výše uvedených firmách jako vývojář a provozní ředitel doménového oddělení. [15] 

Domnívám se, že tyto praktické zkušenosti získané u konkurenčních firem jsou pro 

růst a řízení této mladé společnosti přínosem. Wedos chce svým zákazníkům umožnit 

nahlédnout do svých použitých technologií. Pořádá různé akce či dny otevřených dveří. Na 

svých internetových stránkách přináší aktuální informace, videa a fotografie. Nalezené 

služby, jež nabízí, můžeme porovnat v následující tabulce (tab. 2). 

Tabulka 2 Nabídky služeb společnosti Wedos. 

 [Wedos], 2013. [cit.8. 3. 2014]. Dostupné  z  www: <http://hosting.wedos.com/cs/  > 

parametry nabízených služeb 

 CENA/MĚS v Kč 

Miniweb k 

doméně 

zdarma 

Webhosting 

"NoLimit" 

Webhosting 

"NoLimit 

Extra" 

0,- 25,- 100,- 

Diskový prostor pro web 100 MB neomezeně neomezeně 

Datové přenosy neomezeně neomezeně neomezeně 

Počet databází MySQL  1 GB 2 GB 

PHP 5.3 a 5.4 (vysoké parametry s možností 

změn) 
 

  

Počet e-mailových schránek (celkový limit 5 

GB)** 
 

5 GB 10 GB 

Antivir, Antispam, POP3, IMAP4, SMTP, 

Webrozhraní 
 

  
Zabezpečená komunikace SMTPS, POP3S, 

IMAPS 
 

  

Počet subdomén  neomezeně neomezeně 

1 alias zdarma (neomezený počet za příplatek) 
 

  

http://hosting.wedos.com/cs/webhosting/php.html
http://hosting.wedos.com/cs/webhosting/php.html
http://hosting.wedos.com/cs/webhosting/emaily.html
http://hosting.wedos.com/cs/webhosting/emaily.html
http://kb.wedos.com/a/149/webhosting-subdomeny.html
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parametry nabízených služeb 

 CENA/MĚS v Kč 

Miniweb k 

doméně 

zdarma 

Webhosting 

"NoLimit" 

Webhosting 

"NoLimit 

Extra" 

0,- 25,- 100,- 

FTP účet, FTPS, zamykání FTP,        WebFTP  
  

Počet dalších FTP účtů (do podadresářů)  
neomezeně neomezeně 

NONSTOP zákaznická podpora a technický 

dohled    

CRON (periodické spouštění skriptů)    

Komprese (mod_deflate), mod_expires 

(parametry Apache) 
 

  

Denní zálohování    

Obnova ze zálohy zdarma    
Nastavení chybových stránek a hlášek 

(htaccess) 
 

  
Certifikace dle norem ISO 9001 a ISO 14001 a 

ISO 27001 od TÜV SÜD  
  

 

Ignum 

Tato společnost patří k profesionálním poskytovatelům hostingových služeb            

a registrátorům internetových domén. Počátek její činnosti je v letech 1998, k založení 

společnosti s. r. o. IGNUM došlo v roce 2000. [14] 

Ignum nabízí 5 různých variant hostingu. Vzhledem ke konkurenci jsem vybrala na 

srovnání pouze 3 nejlepší, protože první 2 nabídky nenabízejí téměř žádný webový prostor. 

Srovnávat budu variantu Lite, Medium, Full, neboť je potřeba, aby parametry byly téměř 

stejné jako u konkurence (tab. 3). 

 

 

 

 

http://hosting.wedos.com/cs/webhosting/podpora.html
http://hosting.wedos.com/cs/webhosting/podpora.html
http://hosting.wedos.com/cs/webhosting/cron.html
http://hosting.wedos.com/cs/webhosting/apache.html
http://hosting.wedos.com/cs/webhosting/apache.html
http://hosting.wedos.com/cs/webhosting/apache.html
http://hosting.wedos.com/cs/webhosting/apache.html
http://datacentrum.wedos.com/a/149/certifikace-iso-9001-iso-14001.html
http://datacentrum.wedos.com/a/149/certifikace-iso-9001-iso-14001.html
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Tabulka 3 Nabídky společnosti Ignum.  

[Ignum], 2014. [cit.8. 3. 2014]. Dostupné na www: < https://www.ignum.cz/webhosting/> 

parametry nabízených služeb 

 CENA/MĚS v Kč 
Lite Medium Full 

165,- 360,- 770,- 

Diskový prostor pro web 1 GB 3 GB 5 GB 

Datové přenosy neomezeně neomezeně neomezeně 

PHP 5.3     

PHP 5.4         
Počet e-mailových schránek je 

neomezený velikost je 2 GB 5 GB 10 GB 

Antivir, Antispam, POP3, IMAP4, 

SMTP, Webrozhraní    
Zabezpečená komunikace SMTPS, 

POP3S, IMAPS    

FTP účet počet 1 8 16 

přístup přes FTP je nostop    

Počet aliasů k doméně 1 8 16 

počet databází 

MSSQL,MySQL,Postgre SQL  1 3 

NONSTOP zákaznická podpora a 

technický dohled    
CRON (periodické spouštění 

skriptů)    

Denní zálohování    

Obnova ze zálohy    
 

Czechia 

Počátky této společnosti zabývající se hostingem sahají do roku 1996, kdy bylo ve 

společnosti ZONERsoftware a. s. založeno oddělení internetových služeb. Jako jedna 

z prvních firem v České republice začali nabízet domény s koncovkou com. Původní 

myšlenka byla pomoci českým firmám prosadit se v zahraničí, hlavně v Americe. První 

servery měla firma umístěné v USA. Od roku 1997 nabízí firma profesionální 

https://www.ignum.cz/webhosting/
http://hosting.wedos.com/cs/webhosting/php.html
http://hosting.wedos.com/cs/webhosting/emaily.html
http://hosting.wedos.com/cs/webhosting/emaily.html
http://hosting.wedos.com/cs/webhosting/podpora.html
http://hosting.wedos.com/cs/webhosting/podpora.html
http://hosting.wedos.com/cs/webhosting/cron.html
http://hosting.wedos.com/cs/webhosting/cron.html
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webhostingové služby na serverech v České republice. V roce 2001 si firma zřídila vlastní 

datové centrum, které je připojené přímo na uzel páteřní sítě GTS .[12] 

Czechia nabízí svým klientům profesionální zázemí se skvělou konektivitou a nepřetržitou 

technickou podporou. Pro srovnání tabulka s možnostmi webhostingů (tab. 4). 

Tabulka 4 Nabízené služby společnosti Czechia.   

[Czechia], 2014. [cit.8. 3. 2014].  Dostupné na www:  < http://www.czechia.com/webhosting/ > 

parametry nabízených služeb 

  
Windows Start Linux Linux PHP5 

149,- 145,- 290,- 

při roční platbě 15% sleva 127,-   247,- 

operační systém Windows Linux Linux 

prostor pro web 3 000MB 3 000MB 5 000MB 

prostor pro databáze 500 MB  2 000 MB 

prostor pro email 10 000MB 5 000 MB 20 000 MB 

počet emailových schránek 100 100 999 

maximální velikost 

email.schránky 2 000 MB 2 000 MB 2 000 MB 

POP3, IMAP a SMTP    

POP3S, IMAPS a SMTPS    

Databáze MS SQL  

MySQL/         

Postgre SQL 

Databází celkem 1  10.10 

Podpora PHP 5    

technická podpora 24/7, 

nostop    

zálohování dat pravidelně    

obnova ze zálohy 490,- 490,- 490,- 
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4.1.3. Možnosti tvorby webové prezentace 

Při rozhodování o realizaci naší firemní prezentace jsme  zvažovali,  zda zvolit 

specializovanou firmu nebo některý z opensource projektů, které nabízejí hotové řešení 

v podobě systému pro správu  obsahu, obrázkové galerie, elektronické obchody a jiné. 

Výhodou těchto systémů jsou nízké náklady na pořízení základního jádra našeho 

budoucího webu. Pokud bude jako základ pro náš projekt použit již existující opensource, 

budou naše pořizovací náklady oproti specializované firmě mnohem nižší. Každé řešení 

má své výhody i nevýhody. Pro naši webovou prezentaci, u které se bude obsah pravidelně 

měnit, je vhodnou volbou redakční systém. 

 Výběr správného redakčního systému ovlivní pozdější nesnáze v případě, že 

budeme svou prezentaci rozšiřovat. Z těchto důvodů je dobré zjistit, jak je to s případnými 

úpravami konkrétního redakčního systému. Zda je k dispozici přehledná dokumentace, 

jestli je systém průběžně vyvíjen, aktualizován a zda jsou odstraňovány především 

bezpečnostní chyby. Je potřeba si předem rozmyslet co budeme na webu prezentovat, 

abychom nezvolili zbytečně rozsáhlý redakční systém, který nikdy nevyužijeme a do 

budoucna může být zbytečně pomalý. 

4.1.4.  Přehled nejrozšířenějších redakčních systémů 

V dnešní době je na trhu velmi mnoho redakčních systémů, při  rozhodování pro 

mě bylo důležité: reference na redakční systémy, jaká je  podpora  programátorů                

a vývojářů.  Zjistila jsem, že nejpoužívanější  redakční systémy jsou JOOMLA, DRUPAL 

a WORDPRESS. Pro srovnání, který z nich je nepreferovanější a nejoblíbenější jsem 

použila statistické údaje získané ze Opensource cms.com stránek. První 3 místa obsadili 

Wordpress, Joomla  a  Drupal. Na základě tohoto zjištění jsem se rozhodla tyto tři redakční 

systémy porovnat a zjistit, který bude nejvhodnější pro naši prezentaci. 
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DRUPAL 

Jedná se o holandský projekt oblíbený  u mnoha vývojářů. Tento systém využívá 

technologie PHP. Drupal je tvořen základními funkcemi. Pro ostatní rozšiřující  musí 

administrátor stránek doinstalovat požadované doplňky dle svého uvážení. To znamená, že 

po instalaci to není hotový produkt. Je to otevřený systém, základ pro skládačku, ze které si  

pomocí doplňkových modulů a témat vzhledu sestavíte webové stránky dle svých představ. 

Velkou výhodou je velký počet šablon, které lze individuálně nastavit. Instalace Drupalu  

je možno provést pomocí administračního nástroje VertrigioServ, který vše nastaví téměř 

automaticky. Lze ho stáhnout z jeho domovské stránky vertrigo.sourceforge.net. 

Nevýhodou aplikace  VertrigioServ je skutečnost, že občas může způsobovat  kvůli 

bezpečnostnímu nastavení počítače Windows Vista a Windows 7 problémy. Alternativ 

k VertrigoServu je mnoho, avšak co se komfortu týče je vítězem Microsoft Web Platform 

Installer. Ten je založen na webovém serveru IIS, obsahuje databázi MySQL i podporu 

PHP. Nainstaluje nám Drupal automaticky. Microsoft Web Platform Installer je možno 

stáhnout na adrese www.microsoft.com/web.  Základní jádro Drupalu je kompletně 

lokalizováno do češtiny. Přeloženo je i mnoho doplňků. Ve svém porovnávání jsem se 

zaměřila na Drupal verze 7. Pro  práci s tímto redakčním systémem je vyžadováno 

rozšíření PHP s názvem PDO, které slouží ke komunikaci s různými databázemi. Je 

součástí PHP od verze 5.1. Drupalovské API přidává podporu pro sestavení SQL příkazů 

INSERT, DELETE, MERGE, UPDATE, nejste omezení jen na výběrový SELECT. Dále 

přibyla podpora pro replikace, transakce, vícenásobné vkládací příkazy, zpožděné inserty a 

další. Tím se Drupal stává více použitelný pro podniková řešení.[7] Obrázek prezentace 

vypracované v Drupalu (obr. 4). 

JOOMLA 

Joomla je bezplatný opensource  CMS pro účely publikování informací v prostředí 

internetu a intranetu. Název Joomla je anglický fonetický přepis svahilského slova 

„jumla“, které znamená: „všichni dohromady“, nebo „v celku“. První verze produktu byla 

vydána v září 2005, o dva roky později než Wordpress. Tato verze byla identická 

s produktem Mambo 4.5.2.3. Byly pouze opraveny některé bezpečnostní chyby. 

Porovnávala jsem Joomla verze 3.2. Systém pracuje s PHP 5.3 a vyšší, podporuje 
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databázové systémy MySQL 5.1. a vyšší, MSSQL, PostgreSQL. Podporuje webové 

servery Apache, Microsoft IIS. Celý systém je velmi jednoduchý, lze doinstalovat český 

jazyk. I začátečníci se v tomto redakčním systému rychle zorientují. V případě, že neznáte 

jazyk HTML, tak i přesto dokážete vytvořit příjemnou a atraktivní prezentaci.[9] 

 

Obrázek 4 Webová prezentace v prostředí Drupalu 

Pro správu redakčního systému se používá  vlastní administrační rozhraní, kde se 

provádí veškerá nastavení. Základním stavebním prvkem pro správu obsahu v Joomle je 

článek. Články jsou tvořeny pomocí WYSIWYG editoru pro tvorbu HTML obsahu. 

WYSIWYG editor představuje v Joomle  jednotné koncové prostředí pro správu veškerého 

obsahu ze strany uživatele. Doplňky se stahují přímo z administrace za pomoci tří 

jednoduchých kroků. Velké množství šablon je rovněž ku prospěchu celého systému. Přes 

Joomlu si můžete na svůj projekt vložit obrovské množství doplňků přes internetový 

obchod, až po obrázkovou galerii či inzertní server. Ukázka webové stránky v Joomle 

(obr.5). 

WORDPRESS 

Wordpress je svobodný opensource blogovací publikační systém v PHP                  

a podporuje MySQL. Je vyvíjen pod licencí GNU GPL a je silně podporován společností 

Automattic, jejíž vývojáři se Wordpressu věnují. Vývoj systému Wordpress vede Ryan 



Markéta Andělová: Prezentace firmy v prostředí internetu 

 

 

                                                                                                                                                    

2014                                                                                                                                      20 

 

 

Boren a Matt Mullenweg, Matt a Mike Little jsou zakladatelé projektu. Vznik systému je 

datován k roku 2003. Od července roku 2009 lze stáhnout oficiální českou lokalizaci 

z webových stránek cs.wordpress.org. WordPress patří k publikačním systémům, které 

podobně jako další free redakční systémy umožňují vytvořit velice profesionální web.[16] 

 WordPress má své vlastní administrativní rozhraní, v němž je možno kdykoliv a 

jakkoliv upravovat nejen obsah, ale samozřejmě i vzhled. S tímto redakčním systémem 

můžeme vytvořit dokonalý blogovací server, magazín, dynamický firemní web, či e-shop.  

WordPress je psán ve skriptovacím jazyce PHP, pro ukládání a úpravu dat používá 

databázi MySQL verze 5.0. a vyšší. Velkou výhodou Wordpressu je jeho rozšíření o další 

funkce pomocí pluginů, kterých existují stovky. Mimo to vše nabízí dnešní Wordpress 

automatickou aktualizaci celého systému, přičemž po uvolnění lokalizačního balíčku 

nabídne ke stažení přímo verzi, v níž je obsažen. Nechybí mu ani export či import databáze 

pro snadný přesun webu z jedné domény na druhou. 

 

Obrázek 5 Webová prezentace tvořená  v Joomle 

4.2. Přehled  těchto prostředků a možností 

4.2.1. Srovnání jednotlivých serverů recenze 

Vhodný webový server jsem  hledala podle dat získaných na portálu CZ.NIC. 

Zajímali mě ti největší a nejvíce preferovaní poskytovatelé. Výhodou tohoto portálu je, že 
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jsou všichni poskytovatelé přehledně uspořádáni na jednom místě. Pokud mě poskytovatel 

zaujme, mohu přes odkaz vstoupit  na jeho webovou prezentaci, srovnat ceny, zda nabízí 

pouze webhosting  či registraci domén. Jaké jsou cenové relace a kolik mohu za své peníze 

získat. Zda podporují redakční systémy a které. Tato data byla pro mě při výběru velmi 

důležitá. 

Pokud bych porovnala s ostatními, tak například u provozovatele Ignum, který 

nabízí u programu Medium  3 GB prostoru pro web, 5 GB pro e-maily a 500 MB pro 

databáze.   Při dnešní veliké konkurenci je tato nabídka za cenu 360,- Kč měs. velmi slabá. 

Z dalších parametrů uvádím následující: safe-mod vypnutý, PHP verze 5.2.10, PHP 

memory limit je 128 MB, MySQL 5.1.34 a MSSQL za příplatek. Jak často nebo jakým 

způsobem jsou data zálohována, nelze z dostupné dokumentace Ignumu vyčíst. Dle mého 

mínění je Ignum hosting  drahý a extrémně konzervativní. Samozřejmě existuje segment 

zákazníků, pro které o nijak závratnou sumu nejde. Firemní klientela, která chce 

maximálně spolehlivou službu od velkého partnera s bezvadnou podporou, ráda prostředky 

investuje. Na rozdíl od hostingových programů menších poskytovatelů se Ignum 

neomezuje jen na PHP, ale zvolit lze i NET a ASP platformu. Světlou stránkou tohoto 

hostingu je technická podpora. Pracuje nonstop a nad konkurencí vyčnívá možností využít 

bezplatnou zelenou linku. 

Czechia (Zoner) na tuto firmu jsem nenašla mnoho recenzí, ale dle parametrů 

nabídky ostatních provozovatelů je na tom firma Czechia podobně jako Ignum. Cena je o 

trochu zajímavější, ale stále se dá u konkurence najít lepší zázemí a kvalitnější služby za 

nižší cenu. Příkladem hostingu, který nabízí velmi zajímavé parametry za rozumnou cenu, 

je společnost Wedos.  

4.2.2. Srovnání  redakčních systémů, graf preferencí, recenze 

Po  prozkoumání všech tří nejpoužívanějších redakčních systémů jsem došla k 

závěru, že redakční systém Drupal má silné stránky ve své flexibilitě a škálovatelnosti, 

zlepšil oproti starším verzím přívětivost frontendu a  administrace. Verze 7, kterou jsem 

porovnávala, je schopna pracovat na téměř libovolném webserveru (Apache, Lighhttpd, 

Microsoft IIS),  vyžaduje verzi PHP 5.2 a vyšší, starší verze již nepodporuje.  Drupal 6 

podporoval MySQL či PostgreSQL, protože v Drupalu 7 byla kompletně přepsána podpora 
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databází a Drupal nyní používá PHP PDO, je mezi podporovanými databázemi Oracle, MS 

SQL či SQLite. Celkový dojem pro mě je, že systém stále není uživatelsky tak přívětivý 

jako Joomla či Wordpress.  

Další systém, který zde porovnávám je Joomla. Patří k těm nejpopulárnějším 

opensource redakčním systémům. Předností je snadná správa obsahu i pro méně zkušeného 

uživatele. Podporuje caching, indexaci stránek, RSS, blogy diskusní fóra atd. Zde mě 

velmi zaujalo přívětivé uživatelské rozhraní. Posledním porovnávaným redakčním 

systémem je Wordpress.  Má širokou uživatelskou a vývojářskou podporu. Jeho hlavní 

přednost vidím ve snadné instalaci, pohodlném a jednoduchém administračním prostředí. 

Wordpress  nabízí automatické aktualizace celého systému, zejména bezpečnostní či 

opravné.  Přednosti spatřuji  v možnosti rozšíření o další funkce pomocí pluginů či 

widgetů. Pluginy jsou umístěny na stránkách http://wordpress.org/extend/plugins/. [16]  

V grafu můžeme vidět  preference uživatelů těchto tří redakčních systémů ( obr. 6). 

4.3. Návrh a doporučení nejvhodnějšího řešení 

4.3.1. Výběr  vhodného webhostingu 

Po důkladném zkoumání a porovnávání  mě zaujal zatím velmi mladý provozovatel 

hostingových služeb, firma Wedos. Tento provozovatel začal s velmi agresivní cenovou 

politikou nejlevnějších domén na českém trhu. Ze začátku byl nabízen neomezený hosting 

za akční cenu 15 korun bez DPH měsíčně. Zaváděcí ceny však již neplatí, takže běžný 

neomezený hosting stojí 25 korun bez DPH měsíčně. Vzhledem ke konkurenci je to stále 

velký extrém. Za tuto cenu je k dispozici neomezené množství webového prostoru, přenosu 

dat, k tomu PHP verze 5.3 a MySQL 5.1. Technická podpora je dostupná pouze přes email 

nebo chatem, nicméně reaguje rychle a je k dispozici téměř nonstop. 

4.3.2. Výběr vhodného redakčního systému 

Pro realizaci našeho firemního webu jsem zvolila redakční systém. Z mého pohledu 

je volba redakčního systému velmi vhodná, neboť nejsem profesionální programátor a k 

výhodám redakčních systémů patří velká podpora programátorů a vývojářů. Pro firmu je  

optimálním řešením použít systém, který je vyzkoušený, má silnou uživatelskou podporu, 

než vyvíjet vlastní program. Z redakčních systémů, které zde srovnávám, jsem se rozhodla 

http://wordpress.org/extend/plugins/
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pro Wordpress. Výhodu spatřuji v jednoduché administraci, velké uživatelské podpoře, 

k dispozici je nepřeberné množství rozšiřujících funkcí v podobě pluginů či widgetů. 

 

 

 

Obrázek 6 Preference redakčních systémů. 

[Opensource], 2014. [cit. 20.03.2014]. Dostupné na www: <http://www.opensourcecms.com/general/cms-

marketshare.php> 

  



Markéta Andělová: Prezentace firmy v prostředí internetu 

 

 

                                                                                                                                                    

2014                                                                                                                                      24 

 

 

5. Optimalizace webu 

Při provozu webových stránek  je důležité zaměřit se  na důslednou propagaci. 

Nutností by mělo být, optimalizace stránek  do podoby, která bude vyhovovat 

vyhledávačům a katalogům. Optimalizaci provádíme technologií SEO (Search  Engine 

Optimization). Je to metodika pomocí které vytváříme a upravujeme webové stránky, aby 

jejich forma a obsah byl vhodný pro automatické zpracování ve vyhledávačích. Cílem je 

získat pro danou stránku tu nejvyšší pozici. 

5.1. SEO optimalizace 

Optimalizace webu je z velké části marketingové odvětví, je důležité znát cíle. 

Pokud známe cíle, je nutné zvolit správná klíčová slova. Při tvorbě stránek je důležité 

analyzovat koncepci marketingové kampaně již na začátku tvorby stránek. 

Pomocí SEO optimalizace dosáhneme: 

 Zvýšení návštěvnosti stránek – nejdůležitější důvod, proč se zabýváme 

optimalizací. U webů s obchodní tématikou může dojít po optimalizaci ke zvýšení prodeje, 

pro firmu zisk. 

 Analýza návštěvníků – dalším efektem vyladění webových stránek je získat detailní 

přehled o návštěvnících. Zjistím, jaká klíčová slova zadávají do vyhledávačů a katalogů, 

odkud na web přišli, jak dlouho setrvali, zda se po určité době vrátili. Tyto ukazatelé jsou 

důležité pro další vývoj webu. 

 Posun úrovně webu – důsledkem SEO vyladění obsahu  webu je jeho posun na 

vyšší úroveň. 

Analýza webu je velmi důležitá. Řekne nám, kdo jsou naši návštěvníci, získáme přehled      

o jejich pohybu a času, který tráví na našich stránkách. Získané informace je potřeba využít 

a dle nich zajistit rozvoj svých stránek a nejvhodnější propagaci. 
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Katalogy a vyhledávače 

Katalog  je web, který obsahuje řadu odkazů na jiné stránky. Odkazy jsou zpravidla 

zařazeny do tématických oblastí. Donedávna platilo, že mezi hlavní katalogy patří Seznam, 

Centrum, a Atlas. Z těchto katalogů se staly vyhledávače, ale z jejich obsahu je patrné, že 

jsou kombinací  katalogu a vyhledávače. Záznam do katalogu se provádí registrací do 

příslušné sekce, po kontrole je záznam přidán do databáze. 

Vyhledávače jsou pro nás důležitější, jsou to softwary, které hledají a stahují 

dokumenty, indexují je,  zpracovávají  a ukládají do databáze. V této databázi pak 

umožňují svým návštěvníkům webových stránek vyhledávat pomocí jednoduchých             

i složitých webových dotazů. Mezi nejznámější zahraniční vyhledávače patří Google, mezi 

české Seznam, Centrum. Tyto vyhledávače prohledávají celý dokument, proto se jedná       

o fulltextové vyhledávače. Vyhledávač je složen ze dvou částí robota  nebo pavouka           

a druhou částí je webové rozhraní. Robot má na starosti procházení webů, stahování 

souborů a jejich indexaci. Vyhledávač Google, nejpoužívanější světový vyhledávač, pro 

hodnocení webu popisuje tzv. PageRank. PR vyjadřuje něco jako věrohodnost, nebo 

důležitost stránky. PR ovlivňuje řazení výsledků. Pro českého administrátora webových 

stránek jsou nejdůležitějšími hodnotícími faktory PR od společnosti Google a dále SR     

(S-rank) od společností Seznam. Metoda hodnocení SR je velmi podobná systému             

u Googlu. Hodnota SR je v rozmezí 0-10. Hodnotu zjistíme pomocí různých nástrojů. 

Např.: Seznam Lištička. Přesný algoritmus výpočtu SR je neveřejný, hodnota SR se 

zvyšuje počtem kvalitních odkazů směřujících na hodnocený web. SR počítá automaticky  

a jeho zvyšování je pozvolné, není snadné v krátké době dosáhnout vysokých hodnot. 

Zjistit hodnotu ranku lze na webové adrese: http//rank.webatlas.cz. 

5.2. Linkbuilding 

Linkbuilding je nezbytná součást naši optimalizace webových stránek. Je to proces, 

při kterém získáváme odkazy na náš web z jiných domén.  Smyslem zpětného odkazu je 

nasměrovat uživatele na určitou stránku. Pokud na web vede řada odkazů z kvalitních 

webů, znamená to, že je kvalitní. A z kvality a množství zpětných odkazů se vypočítává 

PR, SR, JR. (JyxoRank). 
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U zpětného odkazu je důležité: 

 Kolik stránka obsahuje odkazů, čím méně, tím větší hodnotu má zpětný  odkaz. 

 Kolik vede na stránku zpětných odkazů. 

 Dalším důležitým prvkem při odkazu je tématická podobnost  stránek. 

 PageRank vybrané stránky, čím vyšší, tím lepší. 

 Důležitá je také návštěvnost webu. 

Pokud bude web kvalitní a s atraktivním obsahem získá odkazy snadno.  Je potřeba, 

aby web byl jedinečný a obsahově přínosný. Velmi důležitá je registrace do katalogů 

Seznam, Centrum, kde získáme zpětný odkaz zdarma. V současné době se velmi často 

využívá možnost nakoupit zpětné odkazy, ale to může pro naši firmu být 

kontraproduktivní, protože odkazy se mohou objevit i na tématicky odlišných stránkách 

nebo na odkazových farmách. 

Kam mohu umístit odkazy webových stránek: 

 KATALOGY  - registrace našich webových stránek do internetových 

katalogů. Existuje mnoho katalogů, které nabízí zpětné odkazy. Je potřeba vybrat kvalitní 

katalogy, kterých je přibližně 100. Při registraci je vhodné zvolit ruční způsob, kdy 

vytvořím poutavý text bohatý na klíčová slova. 

 PR ČLÁNKY  - PR weby jsou vhodné pro publikaci článku, které 

budou obsahovat odkaz na naše webové stránky. Při publikování PR článků je potřeba 

dávat pozor na duplicitní obsah. 

 BLOGY ZDARMA - Dalším podpůrným bodem je tvorba miniblogů. Jsou 

nabízeny zdarma a bývají součástí kvalitních domén. V případě nově vytvořeného blogu je 

PR nulové, ale je součástí kvalitního serveru. Na tomto nově vytvořeném blogu mohu 

publikovat 1-3 články bohaté na klíčová slova, a správně zvolená a získám poměrně 

kvalitní zpětné odkazy.  

 MIKROSTÁNKY - Je další možnou metodou, jsou umístěny na vlastní 

doméně a hostingu v rozsahu několika málo stránek (obvykle 1-5). Tyto stránky jsou 

napsány s důrazem na klíčová slova, z každé této stránky vede několik odkazů na náš web. 

 VÝMĚNA ODKAZŮ - Při spolupráci s dodavateli, partnery, přáteli je 

možno domluvit se na vzájemné výměně zpětných odkazů. 
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 SOCIÁLNÍ SÍTĚ  - Sociální síť,  nepatří sem pouze Facebook, ale 

dále Twitter, YouTube, Linkedln. Zde je možno prezentovat např. pomocí videa. Odkazy 

sociálních sítí většinou vyhledávače nevnímají, ale mohou nám na naše stránky přivést 

mnoho cílených návštěvníků. 

5.3. PR články 

Tvorba PR článků je další formou, jak si zdarma vytvořit zpětné odkazy. Při tvorbě 

PR článku je dobré si uvědomit, že chci předat poselství. Rozhodně to není reklama, která 

bude firmu vychvalovat. Tento článek musí být cílen na konkrétní skupinu čtenářů. 

Důležitá je objektivnost a nestrannost. Je potřeba upoutat čtenáře, aby článek přečetl 

jedním dechem od začátku do konce. Pomocí  velmi dobrého PR článku získáme kvalitní 

zpětný odkaz a zároveň upozorníme potencionálního zákazníka. V odborných publikacích 

se uvádí, že kvalitní PR článek je ½ - 1 stránka formát A4. Dále je velmi vhodné články      

a odkazy obměňovat, tím získávají na své hodnotě. Na některé portály je možno umístit 

články bezplatně, některé požadují zpětný odkaz, některé jsou zpoplatněny.  

Příklady portálů s PR články: http://www.prclanek.cz, http://www.dobre-clanky.cz, 

http://www.firmy-sobe.cz 

5.4. PPC kampaně 

U PPC reklamy neplatím za její zobrazování, ale za návštěvníky, které tato reklama 

upoutá  a přes zobrazený odkaz  navštíví naše stránky. Výhodu vidím v tom, že platím 

pouze za reálně navštívené webové prezentace. Tato reklama je složena obvykle z textové 

a kontextové reklamy. PPC reklama se umisťuje zpravidla ve vyhledávačích, Google -  

AdWirs, Seznam – Sklik, centrum – adFOX aj. Pomocí této reklamy  mohu oslovit nejen 

zákazníky, kteří nabízený produkt či službu hledají, ale samozřejmě i ty, co se o dané téma 

zajímají. PPC kampaně, která je dobře a velmi kvalitně připravená, se může stát 

nejvýnosnějším nástrojem. PPC reklamu je možno vytvořit svépomocí, ale domnívám se, 

že při malých zkušenostech není možno dosáhnout takových úspěchů, kterých mohou 

dosáhnout profesionálové. Na rozdíl od SEO je u PPC kampaně viditelnost výsledků 

rychlejší. Uvádí se, že po odstartování kampaně do 48 hodin. Další výhodou v případě 

http://www.prclanek.cz/
http://www.dobre-clanky.cz/
http://www.firmy-sobe.cz/
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dobře vytvořené PPC kampaně je, že čím více lidí na odkaz klepne, tím se cena klepnutí 

snižuje. 

Systémy PPC: 

K českým PPC systémům, které má smysl použít patří: Google, AdWords, Sklik, 

ad FOX a eTarget. 

Google AdWords  - počet uživatelů Googlu je velmi významný. Kampaň  

je možno nastavit tak, aby se reklama zobrazovala pouze ve vyhledávači. Z uživatelského 

hlediska je Google velmi pokročilý a skvěle se s ním pracuje. 

Sklik    - Sklik nám zobrazuje reklamu na Seznamu. Je velmi 

vhodné umístit zde kampaň, neboť Seznam patří k nejpoužívanějšímu českému 

vyhledávači. Nastavování je téměř stejné jako u Google. 

adFOX    - PPC reklama se nám bude zobrazovat na 

serveru Centrum a v síti partnerských webů. Centrum má nižší počet uživatelů. 

Ceny za PPC kampaně se pohybují různě. Začínají na několika haléřích za klik a mohou se 

vyšplhat i k tisícikorunovým položkám. Cena se nedá přesně dopředu určit, ale všechny 

systémy umožňují nastavit maximální cenu za klepnutí. 

Metody jak určit cenu jsou:  

  

 Matematický výpočet 

 Kvalifikovaný odhad 

 Metoda nejnižší ceny 

U matematického odhadu je cena klepnutí menší  nebo rovna zisku z objednávky,  

dělí se počtem návštěv potřebných na uskutečnění objednávek. Tato metoda není často 

přesná. Kvalifikovaný odhad volíme v případě, kdy nemáme z čeho vypočítat přiměřenou 

cenu. V tomto případě je potřeba mít zkušenosti. Ve většině případů  se používá třetí 

způsob  metoda nejnižší ceny. Výsledná cena se velmi blíží povolenému minimu platby za 

klepnutí. Používá se v případě, pokud chci zvýšit traffic svému nevýdělečnému webu. 
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Nasazení PPC kampaně: 

V případě, kdy jsem definitivně rozhodnuta a vím, co a jak budu inzerovat, je 

potřeba provést poslední krok, vložit vše do systému. Při vkládání do systému je nutné co 

nejvíce kroků zautomatizovat a zjednodušit. V případě velké kampaně nám to ušetří 

mnoho času. U automatizace je potřeba dát pozor na příliš robotické texty.  Z volně 

dostupných produktů na klíčová slova můžeme použít: 

 Retalův keyword kombinátor: pracuje s pořadím klíčových slov ve frázích, 

z kterých vytváří shody včetně bezdiakritických verzí 

 Garcobův bookmarklet na generování shod: je přímo v systému, funguje pro 

AdWords a Sklik. Při napsání klíčových slov či frází vygeneruje shody, přesné, frázové, 

volné. Samozřejmě i bez diakritiky. 

 Retalův nástroj na generování překlepových variant. Generuje nám pro daná slova 

všechny možné překlepy. Funguje pro angličtinu i češtinu. 

Při tvorbě kvalitní PPC kampaně je potřeba nejprve analyzovat trh, na kterém chci působit. 

Zjistit jaké aktivity podniká v této oblasti  konkurence a jaká budou nejvhodnější klíčová 

slova. Pak je potřeba vytvořit vhodnou strategii PPC kampaně a samozřejmě mít nastavené 

cíle a metriky, jež chceme dosáhnout, neboť jsou důležité k vyhodnocení naší kampaně. 
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6. Realizace webové prezentace ve firmě Sklolamináty 

6.1. Výběr hostingu a registrace domény 

Pro hosting jsem se rozhodla na základě porovnání v předchozích kapitolách. 

Vzhledem k požadavkům, které má firma Sklolamináty na webovou prezentaci, jak po 

finanční, tak i funkční stránce se domnívám, že firma Wedos je schopna poskytnout 

vhodný webhosting, se zajímavými parametry a za výhodnou cenu.  

Při volbě domény jsme chtěli použít název firmy. Slovo bylo již obsazeno, proto jsme 

hledali shodnou  variantu. Nakonec jsme dospěli k možné a domníváme se, že nejbližší 

variantě  sklolaminaty-laminaty.cz. Doména byla zaregistrována přes portál Wedos a jako 

akční nabídka byla k registraci  webhostingu zdarma. Cena hostingu je 300,- Kč/rok, 

doména pro tento rok zdarma, příští za poplatek 120,- Kč/rok. Ceny jsou uvedeny bez 

DPH. 

6.2. Instalace redakčního systému a tvorba DB 

Instalace byla provedena prostřednictvím  portálu Wedos. Po zřízení webhostingu 

mi byly zaslány přihlašovací údaje k FTP. Dalším krokem byla tvorba MySQL databáze. 

Přes zákaznické centrum v sekci webhosting jsem si vytvořila  databázi. Na email mi došly 

přihlašovací údaje k MySQL databázi. Následovalo  stažení Wordpressu verze 3.8.1. 

Archiv jsem rozbalila, složky a soubory Wordpressu zkopírovala pře FTP do adresáře 

domény, po dokončení kopírování jsem spustila instalátor. Dalším krokem bylo nastavení 

databáze s údaji, které mi byly doručeny na email.  Po úspěšném nastavení databáze, 

instalaci systému jsem se mohla přihlásit do administrace  a začít s tvorbou webu. Na 

obrázku uvádím screenshot  administrace Wordpressu pro jeho uživatelskou přívětivost      

a přehlednost (obr. 7). 
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Obrázek 7 Uživatelské rozhraní Wordpressu 

6.3. Tvorba samotného webu 

6.3.1.  Příprava před implementací webu 

Nejdříve jsem provedla analýzu, co od webové prezentace očekávám. Zda je určena 

ke zvýšení prodeje  nebo zviditelnění naší firmy. Prezentace bude sloužit k představení 

naší společnosti a upevnění pozice na trhu. Naše výrobní zakázky  jsou zatím postačující, 

ale vzhledem k vysoké konkurenci v tomto oboru  je potřeba být viditelný a známý. Proto 

kladu důraz na to, aby náš web byl reprezentativní, propracovaný, přehledný a moderní. Je 

potřeba ukázat potencionálním zákazníkům, co vše jsme schopni vyrobit, jaké významné 

projekty jsme již uskutečnili a kde všude je možno se s našimi projekty či výrobky setkat, 

eventuelně ověřit osobně jejich kvalitu.  Na základě této analýzy jsem si udělala náčrt 

úvodní stránky, co vše je potřeba zde umístit. Připravila jsem si fotografie našich projektů, 

jak z minulosti i současnosti, vše ve formátu JPG. Fotografie jsem před prezentací 

zmenšila v programu Microsoft Office Picture Manager, neboť mám menší množství 
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fotografií. Pokud bude fotografií mnoho,  budu uvažovat o nějaké free aplikaci (např. 

JPEG Resampller). 

6.3.2.  Provedení a realizace webové prezentace 

Prvním krokem při implementaci webu bylo základní nastavení, kontrola názvu 

webu, úprava popisu webu. Popis webu je  podtitul našich webových stránek, proto jsem 

zde použila klíčová slova, která směřují k zaměření naší prezentace.  Velmi důležité je 

v podnabídce  zobrazování nastavit indexaci stránek. Neboť jsou stránky ve vývoji, 

nedovolila jsem zatím indexaci. Důležitým krokem byla instalace  pluginů, většina je 

v anglickém jazyce, některé mají i českou lokalizaci. Jsou servery, které nabízejí překlady 

některých pluginů. Instalace provádíme dvěma způsoby: 

1. v administraci Wordpressu v podnabídce Instalace pluginů 

2. pomocí protokolu FTP 

 uvádím alespoň některé pluginy a jejich funkce: 

 All in One SEO Pack velmi důležitý pro zajišťování základních prvků týkajících se 

SEO optimalizace uvnitř webu. S jeho pomocí nastavím titulek, popis a klíčová slova pro 

celý web i jednotlivé stránky. 

 Google Analytics for Wordpress pomáhá propojovat internetové stránky s účtem     

u Google Analytics. Monitoruje návštěvnost, odkud uživatel vstoupil na web, jak často 

jsou stránky navštěvovány apod. 

 Google XML Sitemaps vytvoří na webu soubor sitemaps.xml. Tento soubor 

obsahuje všechny URL adresy webu a její hlavní účel je snadná indexace stránek ve 

vyhledávačích. 

 All In One Favicon pomáhá vytvořit malou ikonku, která se zobrazuje v horní liště 

stránek, hned vedle titulku stránky. Je to malý detail našich stránek, který vyhledávače na 

webu oceňují. 

 Broken Link Checker kontroluje nefunkční odkazy, zobrazí je v nabídce Nástěnka. 

Rychlou úpravu provádíme v nabídce Nástroje. 

 WP-CopyProtect zabraňuje nežádoucímu kopírování obsahu našich webových 

stránek. 
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Pluginů je mnoho, často jsou poskytovány zdarma, některé jsou placené. Po nastavení 

nejdůležitějších pluginů jsem pokračovala v tvorbě prezentace. Vytvořila rubriku: 

„aktuální projekty“, kde budu vkládat naše nejnovější a nejzajímavější projekty jako 

příspěvky, samozřejmě budou doplněny informacemi a zajímavostmi k projektu. Ke 

každému obrázku doplňuji název a titulek, opět jsou to důležité  plusové body při SEO 

optimalizaci. Příspěvky budu v pravidelných intervalech obměňovat, doplňovat. Neboť 

pravidelná aktualizace opět prospívá SEO optimalizaci.  Je vhodné, aby příspěvky měly 

hlavně informační hodnotu a přiměřený počet klíčových slov, méně může být někdy více. 

6.4. Zkušební provoz a testování 

Webové stránky jsou téměř dokončeny a byly uvedeny do zkušebního provozu. 

V administraci WordPressu se pracuje velmi pohodlně a jednoduše. Pravidelně jsou 

hlášeny nové aktualizace. Bezpečnostní aktualizace se stahují automaticky a v současné 

době se systém aktualizoval na verzi 3. 8. 2. Nyní pracuji na SEO optimalizaci, hlavně na 

tvorbě zpětných odkazů, neboť jsou velmi důležité pro hodnotu PR, SR, JR. Dále se věnuji 

rubrice aktuální projekty, kterou pravidelně doplňuji. Ohlasy zákazníků jsou převážně 

kladné, stránky jsou prý jednoduché a přehledné. Problémy s provozem našich webových 

stránek se zatím neobjevily žádné a věřím, že i v budoucnu bude vše bez problémů. 

Ukázka webové prezentace naší společnosti (obr. 8). 

 

Obrázek 8 Ukázka webové prezentace firmy Sklolamináty 
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7. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření webové prezentace pro firmu Sklolamináty, 

ve které pracuji. Po provedení analýzy současného informačního systému byly stanoveny 

cíle a požadavky na webovou prezentaci. Na základě poznatků z provedené analýzy jsem 

provedla rozbor možností a prostředků pro prezentaci. Nejprve jsem porovnala nejznámější 

společnosti poskytující webhosting Czechia, Ignum, Active 24, Wedos.  Při porovnání 

nabídek jsem došla k závěru, že pro naši firmu je zajímavá nabídka firmy Wedos.  Tato 

firma je velmi mladá, nabízí velmi výhodné ceny, za které je k dispozici neomezené 

množství prostoru, PHP verze 5.3 a databáze MySQL 5.1. Stránky fungují velmi dobře, 

technická podpora reaguje velmi rychle a je k dispozici téměř nonstop. Domnívám se, že 

pro naši firmu je tato volba optimálním řešením, neboť cena těchto stránek je 300,- 

Kč./měs.  

 Dalším důležitým bodem mé práce bylo zvolit vhodný redakční systém. Pro 

redakční systém jsem se rozhodla, protože se domnívám, že je vhodnější zvolit cestu, která 

je odzkoušená, má silnou uživatelskou a programátorskou podporu, než vyvíjet něco 

nového. Porovnávala jsem zde redakční systémy: Drupal, Wordpress, Joomla. Na základě 

preferencí zákazníků, jejich recenzí jsem zvolila redakční systém Wordpress. Pomocí 

tohoto systému jsem provedla implementaci našich webových stránek. V současné době na 

prezentaci stále pracuji a zdokonaluji ji. Hlavně se věnuji SEO optimalizaci, aby se 

hodnota ranku našich stránek zvedala. 
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