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Anotace 

Předloţená práce se zabývá analýzou a následnou syntézou elektronického 

obchodu pro výrobky z ručně zpracovávané ovčí vlny. Práce obsahuje analýzu 

elektronického podnikání, specifikaci poţadavků na vytvoření e-shopu, modely 

datové, funkční a prezentační vrstvy webové aplikace a návrh marketingové strategie 

pro realizovaný e-shop. Výsledkem práce je návrh realizace e-shopu, vytvoření 

příslušných diagramů. Zpracování modelů a propagačních materiálů. 

 

Klíčová slova 

elektronické podnikání, elektronický obchod, e-shop, UML, případy uţití, 

poţadavky, datová vrstva, prezentační vrstva, wireframe, prototyp, reklama 

 

 

 

Abstract 

This diploma work deals with an analysis and synthesis of the e-business of 

hand-made sheep wool products. The work includes the analysis of this form of 

business, specifies the requirements to start such an e-shop, the models of different 

layers of the internet application (data, function and presentation) and also a 

suggestion of a marketing strategy for a real e-shop. In the end this work  presents 

options to create an e-shop with appropriate diagrams, design the models and 

promotional materials. 
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1. Úvod 

Moje práce se zabývá analýzou a návrhem e-shopu s ručně zpracovávanou ovčí 

vlnou a výrobky, které jsou z ní tvořeny. Pracovní název e-shopu je Vlnka. Hlavním 

účelem celé práce je provést analýzu elektronického obchodu, a to v rozsahu 

funkcionality, prezentační vrstvy a oslovení cílové skupiny zákazníků. 

V teoretické části práce se budu zabývat hlavní analýzou elektronického 

podnikání, jehoţ základními pojmy jsou e-commerce, e-bussiness, elektronický 

obchod. Srovnám výhody a nevýhody elektronického obchodování s kamenným 

obchodem, představím jednotlivé kategorie elektronického podnikání a nabídnu také 

pohled ze strany legislativy. Následně se budu věnovat analýze architektury webu a 

na konci teoretické části provedu specifikaci Vlnky samotné a vybrané skupiny 

výrobků. 

V úvodu praktické části se budu věnovat analýze poţadavků e-shopu, tedy 

zmíním obecnou definici poţadavků a provedu specifikaci funkčních a nefunkčních 

poţadavků konkrétně e-shopu Vlnka. V rámci praktické části navrhnu případy uţití a 

konkrétní scénáře. 

Další oblastí, kterou budu řešit v praktické části, bude datová vrstva a 

funkcionalita e-shopu, kde ukáţu moţnosti, které při řešení těchto vrstev jsou 

k dispozici. Na základě shromáţděných dat sestavím návrhový diagram tříd, diagram 

aktivit a sekvenční diagram. 

Nedílnou součástí mé práce bude prototypování, responzivní web design a 

další části prezentační vrstvy. Navrhnu pro Vlnku vhodné logo, grafický návrh, 

specifikuji hlavní i produktové menu a provedu kategorizaci jednotlivých výrobků. 

Výstupem této řešené oblasti budou jednotlivé pohledy na stránky e-shopu. 

Na konci práce představím obchod z marketingového pohledu. Vysvětlím, čím 

je tvořena marketingová strategie, co je marketingový a co je komunikační mix. 

Představím konkrétní prostředky komunikačního mixu, které pak specifikuji přímo 

pro Vlnku a navrhnu vhodnou strategii právě pro ni a pro skupinu zákazníků, kterou 

chce oslovit. 
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2. Systémová analýza projektu elektronického obchodu 

dle vybrané skupiny výrobků 

Systémová analýza zkoumá existující nebo poţadované systémy, jejich 

vlastnosti, chování, součásti a vztahy a vazby mezi nimi. Představuje souhrn 

logických a formalizovaných postupů slouţících pro detailní zkoumání systému 

z hlediska jeho struktury a chování. Zkoumá systémy za účelem jejich pochopení, 

vysvětlení, následného zlepšení a zdokonalení. Jednotlivé jevy jsou zkoumány 

z pohledu jejich chování v systému, nejsou vytrhávány z reality. 

Etapy systémové analýzy: 

- definice systému – tedy volba prvků a vazeb v systému, vymezení hranic systému a 

jeho okolí, 

- analýza vlastností systému – jsou definovány vztahy mezi vstupy a výstupy, 

- návrh na změnu – týká se především struktury a chování systému, návrh na 

zdokonalení. [5] 

2.1. Elektronické podnikání 

Elektronické podnikání neboli e-business, je dle Českého normalizačního 

institutu „série procesů majících jasně srozumitelný účel, zahrnující více než jednu 

organizaci, realizovaných prostřednictvím výměny informací a řízených směrem 

k vzájemně odsouhlaseným cílům, které probíhají během daného časového 

intervalu.“ (Suchánek, 2012) 

Po stránce obchodních aktivit je elektronické obchodování označováno jako 

e-commerce. E-shopy, coby konkrétní webové aplikace, jsou v tomto ohledu brány 

jako klíčové komunikační rozhraní. 
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Obrázek 1 Části elektronického podnikání  

[zdroj: Suchánek, 2012] 

Do elektronického obchodování můţeme zařadit všechny obchodní aktivity a 

sluţby, při nichţ dochází k datovému transferu souvisejícímu s realizací obchodních 

případů za pouţití elektronických nástrojů. Dokonce i, v dnešní době jiţ běţný, 

nákup elektronických knih či software (staţení ze serveru poskytovatele), je zahrnut 

do elektronického obchodování. 

Komunikace v e-commerce nemusí probíhat pouze za pomoci e-shopu. Do této 

kategorie je zahrnuta jakákoli komunikace za pomoci počítačové techniky, 

mobilního komunikačního zařízení či dalšího příslušenství – tedy konkrétně lze 

komunikovat pomocí faxu, PC, tabletu, smartphone. V případě vyuţití mobilní 

komunikační techniky pak označujeme obchodní aktivity na realizaci a podporu 

internetových nákupů jako oblast m-commerce. [11] 

2.2. Elektronický obchod 

E-shop, neboli elektronický obchod, je webová aplikace pouţívaná jako jeden z 

komunikačních kanálů prodejce, pro nabízení jeho produktů a sluţeb. Je pouţíván k 

nabízení a vyhledávání produktů a sluţeb, k jejich objednání, evidování plateb či 

řešení reklamací. Základem bývá katalog zboţí, které je rozděleno do jednotlivých 

kategorií pro snazší vyhledávání. Kaţdý nabízený produkt má pak svoji vlastní 

stránku s detailním popisem a fotografií. 

Základní varianty e-shopů jsou ve své podstatě sadou obsluţných skriptů nad 

databází, v níţ jsou uloţeny informace o produktech. Tento způsob ulehčuje práci 

administrátorovi, který obchod spravuje. Ten můţe snadno měnit informace o zboţí, 

cenách, skladových zásobách atp. 
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Sloţitější varianty pak dokáţou spolupracovat s informačním systémem firmy 

(ekonomickým, logistickým, účetním), umoţňují platit online kreditní kartou, 

elektronickou peněţenkou a v nejvyšší variantě pak vyhodnocují různé statistické 

údaje (nákupní tendence zákazníků, jejich profily). [1] 

Pro vytvoření e-shopu existuje několik různých variant: 

- vyuţití open-source řešení, tedy redakční systém jiţ vytvořený a volně přístupný – 

mezi nejznámější patří PrestaShop, Ubercart (rozšíření pro CMS Drupal), 

Virtuemart.cz (rozšíření pro CMS Joomla), OpenCart a Magento, 

- naprogramování e-shopu „na míru“ – na českém trhu vystupuje mnoho firem, 

které se programováním (nejen) e-shopů zabývají; toto řešení je finančně náročné, 

ale výhodou je přizpůsobení všem poţadavkům klienta, 

- vyuţití hotového řešení e-shopu některé firmy – zde se projevují náklady nejen na 

pořízení, ale většinou také na hostování právě u tvůrce aplikace. 

2.3. Elektronický versus kamenný obchod 

Hlavní myšlenka u obou typů obchodů zůstává stejná – stále jde o 

maximalizaci zisku prodejce, coţ se nejlépe daří sloučením obou variant. Většina 

dnešních firem vyuţívá e-shop jako doplnění své standardní obchodní nabídky.  

Kaţdá moţnost má své výhody a nevýhody, v následující části zmíním některé 

základní: 

Výhody e-shopu: 

- úspora nákladů – vybudování kamenného obchodu s sebou nese spoustu nákladů, 

je zapotřebí sehnat a zaplatit vyhovující prostory, zaměstnance, zajistit energie; 

oproti tomu vytvoření e-shopu je méně nákladné a udrţovacími poplatky jsou 

pouze platby za webhosting a doménu, coţ jsou poplatky mnohonásobně niţší neţ 

pravidelné platby za energie v kamenném obchodě, 

- snížení cen – díky úspoře nákladů za energie můţe prodávající úměrně sníţit ceny 

a přilákat tak širší klientelu, 

- časová flexibilita – zákazník můţe zboţí prohlédnout a objednat v jakoukoli denní 

či noční hodinu, není omezen otevírací dobou, 

- zjednodušení práce – prodejci například odpadá nutnost vypisovat objednávky, 

vyplní ji sám zákazník a odešle prodejci, 
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- rozšíření klientely – zboţí mohou zakoupit zákazníci ze zahraničí, aniţ by fyzicky 

museli přijet do země prodejce, 

- (ne)umístění na skladě – zboţí nemusí být fyzicky umístěno na skladě prodejce. 

Výhody kamenného obchodu: 

- důvěra starších zákazníků  - starší lidé nemají často důvěru k elektronickému 

obchodování, 

- doprava – odpadá nutnost zařizovat různé způsoby dopravy zboţí k zákazníkovi, 

neboť ten si zboţí odnese ihned a sám, 

- fyzický kontakt se zbožím – zákazník má moţnost si na zboţí sáhnout, vyzkoušet 

velikost – konkrétně u výrobků z ovčí vlny tak můţe zjistit, jak jeho kůţe reaguje, 

- snazší reklamace – zákazník vyřídí reklamaci na jednom místě, nemusí zboţí 

nejprve odesílat s vyplněnými protokoly a popisem chyby, vše jednoduše vysvětlí. 

2.4. Subjekty a kategorizace elektronického podnikání 

Při popisu elektronických obchodních aktivit je zapotřebí popsat jednotlivé 

subjekty, které vstupují do obchodního vztahu. K popisu pouţíváme počáteční 

písmena z anglických názvů těchto subjektů. 

Elektronická komerce: 

- C (consumer) – běţný spotřebitel – koncový zákazník, který si objedná zboţí pro 

svou potřebu, 

- B (bussiness) – firma, dodavatel – prodejci nabízející své zboţí za pomoci 

internetového obchodu. 

E-business: 

- A (administration) - instituce veřejné správy, 

- G (government) – instituce státní správy, 

- E (employee) – zaměstnanec. 

Všechny tyto subjekty společně vytvářejí různé kombinace, podle toho do 

jakých vztahů v oblasti elektronického podnikání vstupují. 
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2.4.1. B2B: obchodník -> obchodník (Business-to-Business) 

Tato kategorie vyjadřuje obchodní vztahy a vzájemnou komunikaci mezi 

dvěma společnostmi, většinou na elektronickém principu a to od základních 

informací (např. objednávky, fakturace) aţ po sloţitější (regulace navázaných 

obchodních vtahů, distribuční sítě). 

2.4.2. B2C: obchodník -> zákazník (Business-to-Customer) 

Jedná se o přímý prodej koncovým zákazníkům. Hlavní sloţkou je zde 

poskytování informací o produktech. Webové stránky, které tuto funkci zastávají, ve 

své podstatě nahrazují letáky a informační broţury. E-shop je v této kategorii 

hlavním pojmem. Důleţitá je zde zpětná vazba koncových spotřebitelů pomocí 

formulářů či diskuzních fór. 

2.4.3. Ostatní kategorie  

Další kategorie souvisí jiţ s oblastí e-business: 

- B2A: obchodník -> veřejná instituce – vztahy na niţší úrovni státní správy, 

komunikace obchodníků s finančními institucemi, 

- B2G: obchodník -> státní sektor – nabídka produktů institucím státní správy (např. 

podání daňového přiznání s vyuţitím elektronického podpisu), 

- B2R: obchodník -> obchodní zástupce – komunikace mezi firmou a jejími 

obchodními zástupci – především výměna dat, 

- C2C: spotřebitel -> spotřebitel – v roli prodejce není obchodník, proto není C2C 

zahrnováno do e-business, 

- C2G: občan -> státní sektor – např. podání daňového přiznání elektronickou 

formou, elektronické volby, 

- C2A: spotřebitel -> veřejná instituce – vztahy na niţší úrovni státní správy či 

komunikace spotřebitelů s finančními institucemi, 

- G2B: státní sektor -> obchodník – týká se obchodních vztahů, např. zadávání 

veřejných zakázek, 

- G2C: státní sektor -> občan – komunikace státní správy a běţného občana, 

- G2G: státní správa -> státní správa – vzájemná komunikace různých orgánů státní 

správy či samosprávy. 



Bc. Silvie Fránová: Analýza a syntéza elektronického obchodu 

2015  7 

2.5. Elektronické obchodování a legislativa 

Problematiku nakupování v internetových obchodech řeší především: 

- Občanský zákoník – č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů: 

o smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku, 

o shoda s kupní smlouvou, záruka, odpovědnost za vady. 

- Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů: 

o informace o ceně, 

o informace o reklamaci. 

- Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.: 

o povinnosti při ochraně osobních údajů. 

- Obchodní zákoník – č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Při prodeji na dálku má kaţdý obchodník tzv. informační povinnost vůči 

zákazníkovi. Mezi takové základní informace, které obchodník musí uveřejnit, patří 

například: 

- obchodní firma/jméno a příjmení, IČ, 

- název a hlavní charakteristiky zboţí, 

- platná cena zboţí, 

- způsob platby a dodání, 

- náklady na dopravu zboţí k zákazníkovi, 

- poučení o právu na odstoupení, 

- informace o záruce a reklamaci. 

Zvláštní péči je potřeba věnovat obchodním podmínkám. Lze vyuţít 

předpřipravené obchodní podmínky nebo si je nechat nastavit na míru konzultací 

s právními poradci. Obchodní podmínky nesmí být v rozporu s výše uvedenými 

platnými právními úpravami. 

Další důleţitou informací pro zákazníky je čtrnáctidenní lhůta, během které 

mohou bez udání důvodu zboţí vrátit – dle nového Občanského zákoníku dokonce 

stačí ve stanovené lhůtě zboţí odeslat a odstoupení od smlouvy je nyní moţno 

provést také elektronicky (průkaznější je však forma písemná). Je tomu tak z důvodu 
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nemoţnosti zboţí před nákupem vyzkoušet nebo prohlédnout. Tedy je zapotřebí 

zkontrolovat, zda je na e-shopu uveden reklamační řád a zda zákazníkovi bylo 

zasláno poučení o moţnosti na odstoupení od smlouvy. [7] 

Následující část práce je zaměřena na koncepci tvorby webových aplikací a 

popis konkrétní aplikace, kterou je cílem práce připravit. 

2.6. Třívrstvá architektura 

Tato architektura odděluje prezentační vrstvu, vrstvu funkční či procesní logiky 

a vrstvu datového úloţiště. Jednotlivé vrstvy mají samostatné úkoly, které plní a je 

moţné je udrţovat, vyvíjet nebo nezávisle měnit (pokud zachováme rozhraní mezi 

jednotlivými vrstvami). 

Prezentační vrstva je vrstvou uţivatelského rozhraní. Má na starosti interakci 

s obsluhou, sběr informací a zároveň jejich zobrazení v podobě přívětivé pro 

uţivatele. 

Vrstva funkční logiky odpovídá za přenos informací mezi vrstvou prezentační a 

datovou, včetně začlenění potřebné rozhodovací logiky či transformace předávaných 

dat. Umoţňuje komunikaci mezi prezentační a datovou vrstvou. Řeší zpracování a 

vyhodnocení dat, ošetření bezpečnosti, ošetření transakcí nad nedatovými operacemi 

a tyto sluţby nabízí klientovi pomocí rozhraní. 

Datová vrstva pak implementuje úloţiště dat – většinou je pouţit relační či jiný 

typ databáze. 

Princip této architektury má některé zásadní výhody: 

- umoţňuje nezávisle spravovat jednotlivé vrstvy, 

- umoţňuje snadno vytvořit klientské rozhraní pro platformu jiného operačního 

systému, 

- data je moţno sdílet spolu s jinou aplikací – nejsou vázána na informační systém, 

- bezpečnost systému je moţno řešit centrálně v rámci funkční logiky (kromě fyzické 

bezpečnosti dat), 

- umoţňuje zvýšení výkonu aplikace rozloţením funkcí mezi více počítačů. 

Samozřejmě má tato metoda také nevýhody: 

- pokud vyuţijeme fyzického oddělení datových sluţeb od funkční logiky, pak jsou 

vyţadovány další systémové prostředky (ne vţdy se vyplatí), 
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- není vhodné, aby funkční logika byla realizována jedním modulem, lepší je pouţití 

modulárního systému, kde je kaţdá funkční část oddělená a dá se vylepšovat nebo 

opravovat samostatně. 

2.7. Popis systému Vlnky 

Cílem této práce je tvorba internetového obchodu pro rodinnou farmu, která se 

zabývá ručním zpracováním ovčí vlny a tvorbou dalších výrobků pod hlavičkou 

Centra pro ekologickou výchovu, Klíny, s.r.o. Internetový obchod je zřizován pouze 

jako doplněk a širší nabídka zboţí, které je prodáváno na různých dobových poutích 

a jarmarcích. Hlavním účelem Vlnky je moţnost nabídnout zboţí i mimo prodejní 

akce. Více je o tomto tématu uvedeno v kapitole č. 6. 

Pro provoz internetového obchodu potřebujeme mít k dispozici webhosting, na 

který můţeme daný obchod nahrát a zprovoznit. Na současném trhu je mnoho 

nabídek, například firma Czechia, která funguje jiţ dlouhá léta. Po probrání různých 

variant jsem se rozhodla Vlnku zprovoznit na webhostingu NoLimit firmy WEDOS 

Internet, a.s., data budou ukládána do vytvořené databáze. 

Internetový obchod a výrobky budou roztříděny do kategorií, které budou 

definovat produktové menu a které budou umoţňovat přístup k jednotlivým 

produktům. Jednotlivé kategorie tedy budou obsahovat další podkategorie nebo jiţ 

konkrétní produkty. Produkty bude moţno vkládat do košíku, zde upravovat jejich 

počet či umístění a následně tvořit objednávku. Po jejím uzavření bude uţivateli 

odeslán automatický e-mail o jejím přijetí do systému. Produktů bude více typů, 

jednotlivé typy se navzájem budou odlišovat svými atributy. Kaţdý produkt můţe 

mít více variant, které se budou lišit i více atributy. 

Vlnku bude moţné administrovat – do administrace budou mít přístup pouze 

určení pracovníci. Tito budou systémem rozlišeni podle přístupových informací a 

přidělených rolí. Podle rolí má pracovník oprávnění provádět různé úkony. 

Administrace umoţňuje správu produktů, objednávek a správu zákazníků. Správa 

produktů umoţňuje vkládání, upravování, mazání produktů. Spolu s produkty jsou 

spravovány kategorie, které definují, tvoří a upravují produktové menu. Správa 

objednávek poskytuje náhled do provedených objednávek, jejich detailů, definování 

jejich stavu a také umoţňují generovat statistiky prodeje. Správa zákazníků nabízí 

seznam zákazníků a také základní operace.  
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Další částí systému je prezentační část pro zákazníky. Ti mohou procházet 

jednotlivé kategorie a produkty. Mohou se zaregistrovat do systému a spravovat svůj 

účet. Ve správě mohou měnit své osobní údaje, spravovat fakturační a dodací adresy, 

kontaktní údaje a mohou zobrazit podrobnosti svých objednávek.  

Více jsou konkrétní části popsány v další kapitole. 

2.8. Specifikace vybrané skupiny výrobků 

Jak jiţ bylo předesláno v úvodu, vybranou skupinou výrobků jsou ručně 

tvořené výrobky z ovčí vlny. K výrobě není pouţita dováţená a průmyslově načesaná 

vlna, ale pouze vlna ovcí chovaných v Krušných horách, pasených na loukách 

zařazených do Eko reţimu, na nichţ nejsou pouţívána ţádná umělá hnojiva a 

pesticidy. Hnojení tedy probíhá výhradně trusem pasených ovcí a plevelů se pastevci 

zbavují pouze vypásáním a sečením. Ve výrobcích je tedy obsaţena nejen práce na 

vytvoření konkrétního výrobku, ale také přípravné práce, kterými jsou střiţ, selekce, 

praní, česání a případně barvení.  

Další kategorizace pak závisí na postupu zpracování vlny a jednotlivých 

způsobech výroby, které tvoří přílohu č. 1.  
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3. Analýza požadavků na využití elektronického obchodu 

V této kapitole se budu věnovat nejprve obecné teorii analýzy poţadavků, 

obecné funkce elektronického obchodu a teorii případů uţití. Následně jmenovanou 

teorii uvedu do praxe přímo pro Vlnku. 

3.1. Obecná definice a specifikace požadavků 

Poţadavkem je myšlen popis funkce, nebo vlastnosti, kterou je nutno 

v systému implementovat, tedy to, co uţivatel od systému očekává. 

Existují základní dva typy poţadavků: 

- funkční požadavky – vyjadřují poţadavky na funkčnost systému, 

- nefunkční požadavky – specifikují vlastnosti systému a podmínky omezující jeho 

fungování. 

K získání poţadavků na systém pouţíváme několik moţných zdrojů. 

- Nejzákladnějším jsou požadavky zákazníka, který systém objednal. Většinou tyto 

poţadavky získáme nejlépe osobní konzultací, neboť mnohdy zákazník neumí 

dostatečně popsat, co je zapotřebí, coţ následně ztěţuje zdárné dokončení projektu. 

- Dalším zdrojem je aktuální legislativa, která stanovuje, co vše musí tvořený systém 

obsahovat, aby plnil zákonné podmínky. V případě elektronického obchodu se 

jedná především o uvedení povinně zveřejňovaných informací, jako je název a IČ 

firmy, sídlo, kontakty odpovědných pracovníků, název a hlavní charakteristiky 

zboţí, atd.  

- Dalším zdrojem, který můţeme vyuţít, je stávající systém uţivatele (pokud 

existuje). Z něj je moţné vyčíst většinu základních poţadavků a následně 

přepracovat ty, které jiţ zákazníkovi nevyhovují. 

- Při sepisování poţadavků je důleţité obejít všechny pracovní pozice ve firmě a 

získat jejich náhled a pracovní postupy, zjistit jaké funkce od systému poţadují oni. 

Jednak ne vţdy je vrcholový management firmy informován o pracovních 

postupech nejniţších pozic a vytvoření systému pouze na základě konzultace 

s managementem můţe vést ke ztíţení administrativy a kaţdodenní práce 

zaměstnanců. A za druhé systém, který je vytvořený podle poţadavků jedné 

skupiny zaměstnanců, nemusí vyhovovat jiné skupině (například při vývoji systému 

pro zpracování mezd je důleţité zahrnout poţadavky mzdové účetní, ale můţe 
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vzniknout problém, pokud nebudou brány v potaz poţadavky zbytku 

ekonomického oddělení, které dodává podklady ke zpracování mezd, nebo IT 

oddělení, které bude dodávat hardware). 

- V neposlední řadě je do poţadavků na systém potřeba zahrnout prostředí, ve 

kterém se zákazník pohybuje a jeho hardwarové i softwarové vybavení. [3] 

3.2. Obecné funkce e-shopu 

Vyjdu-li z osobních zkušeností, pak mohu konstatovat, ţe e-shop je souhrnem 

dílčích činností, kterými svým zákazníkům umoţňuje nákup za pouţití internetu – 

tedy on-line nákup. Tento proces, je zahájen v okamţiku, kdy si zákazník vybere na 

e-shopu konkrétní produkt. Proces nákupu pak pokračuje vloţením zboţí do 

nákupního košíku, provedením objednávky nebo také registraci zákazníka. 

Proces nákupu má tedy několik fází: 

- zobrazení e-shopu – pro tuto fázi je zapotřebí znát adresu daného e-shopu či mít 

moţnost jej vyhledat v některém z vyhledávačů, 

- zobrazení produktového menu – díky tomuto menu se zákazník dostane k přehledu 

všech nabízených produktů a k detailnímu vyobrazení, 

- výběr produktu – existují dvě varianty 

o vložení produktu do nákupního košíku – tyto produkty jsou jiţ vyrobené a 

není potřeba další specifikace nutná pro jejich výrobu, 

o stanovení detailů produktu – tedy je produkt kupován na zakázku a je 

zapotřebí stanovit velikosti, rozměry, barevnost, či další potřebné 

parametry, coţ se děje v poznámce, 

- vložení produktu do nákupního košíku – nákupní košík je virtuálním prostorem, ve 

kterém je moţno vytvářet a upravovat budoucí objednávku – tedy přidávat a 

odebírat produkty, nebo měnit jejich mnoţství, 

- vytvoření objednávky – zákazník dává najevo, ţe výběr produktů byl jiţ ukončen, a 

ţe má zájem pouze o produkty uloţené v nákupním košíku; provede výběr typu 

dopravy, typu platby, zkontroluje objednávku a v ní uvedené údaje, a pokud je vše 

v pořádku, pak ji potvrdí a objednávka je odeslána ke zpracování. Zároveň je 

zákazníkovi odeslán e-mail se shrnutím objednávky. 
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Tento proces nákupu je moţno zachytit také graficky pomocí jednoduchého 

diagramu aktivit (či spíše grafického vyjádření algoritmu nákupu), který je dále 

rozpracován v následující kapitole. 

 
Obrázek 2 Algoritmus nákupu  

[zdroj: vlastní návrh] 

3.3. Funkce z pohledu administrátora 

Základem elektronického obchodu je produktové menu, či lépe řečeno, katalog 

produktů. Ten poskytuje základní přehled o nabízených produktech a zároveň 

umoţňuje upravovat jejich vlastnosti, přidávat atributy, obrazové podklady či další 

přílohy a popisy. Cena produktu je stanovena v Českých korunách a příslušně 

zdaněna. Produkty k prodeji jsou fyzicky uloţeny na skladě, kde probíhá postupně ke 

změně jejich mnoţství na základě uspokojování objednávek a nové výrobě. Skladové 

hospodářství nebude v diplomové práci zpracováno, Centrem je pouţívána evidence 

v jiném informačním systému. 

Další částí jsou zákazníci, u kterých jsou evidovány různé atributy. 

Registrovaný zákazník můţe editovat své adresy, můţe pracovat s nákupním 

košíkem, vytvářet objednávky. 

Oblast zákazníků a produktů spojuje objednávka. Kaţdá objednávka obsahuje 

informace o jejím vzniku (kdo a kdy), na kterou adresu mají být odeslány objednané 
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produkty a informace o objednaném mnoţství. Dále obsahuje informace o zvoleném 

typu dopravy a způsobu platby. 

V předchozím textu jsem stanovila nejdůleţitější funkce, které bude Vlnka 

nabízet. V následující kapitole provedu analýzu uvedených funkcí tak, abych mohla 

pokračovat zpracováním konceptuálního datového modelu. Základními entitami 

v něm budou produkt, zákazník a uţivatel. 

3.4. Teorie případů užití a scénářů 

Případy uţití zachycují funkčnost, kterou bude budoucí systém obsahovat, a 

jasně definují rozsah prací, seznam aktérů a především hranice systému. Kaţdý 

případ uţití definuje jedno pouţití systému, jednu funkci. Navrhování případů uţití je 

nutno věnovat velkou pozornost, neboť co není navrţeno v případech uţití, nebude 

v budoucím systému existovat. V diagramu případů uţití zobrazujeme aktéry a jim 

příslušející případy uţití. Dále se sestavují scénáře případů uţití, ve kterých je sepsán 

přesný průběh případu uţití. 

Aktérem je role, ve které vystupuje uţivatel, který má vazby na systém 

a komunikuje s ním. V diagramu je znázorněn symbolem postavy, která je umístěna 

mimo hranice budoucího systému, neboť aktér samotný není součástí budoucího 

systému. Jeden fyzický aktér můţe pro komunikaci se systémem vystupovat 

v několika různých rolích. Zároveň aktérem nemusí být pouze fyzický uţivatel, ale 

například externí systém, který od navrhovaného potřebuje v pravidelných 

intervalech údaje. Případy uţití jsou prováděny jednotlivými aktéry. Platí zde 

kardinalita M:N, kdy jeden aktér můţe provádět více případů uţití a zároveň jeden 

případ uţití můţe být prováděn více aktéry. 

Scénář případu uţití je algoritmem, který popisuje vzájemnou interakci mezi 

aktérem a systémem, reprezentovaným případem uţití. Dále je součástí scénáře 

moţné větvení, seznam vstupních a výstupních podmínek. 

Diagram případů uţití jasně definuje hranice systému, aktér stojí mimo systém, 

případy uţití jsou zobrazeny uvnitř systému. Kromě základních vztahů jsou 

pouţívány další dvě důleţité relace a to <<include>> a <<extend>>.  

Relace <<include>> definuje určité společné chování, které je vlastní 

v návaznosti na základní případ uţití více případům (např. případ uţití uzavřít 

zakázku můţe obsahovat vazbu <<include>> na případ uţití vytvořit daňový doklad a 

také vyhledat zakázku).  
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Relace <<extend>> pouze rozšiřuje či doplňuje původní případ uţití, který je i 

bez přidruţeného případu uţití plně funkční. 

V návaznosti na diagram případů uţití je zapotřebí sestavit jednotlivé scénáře 

pro kaţdý jeden zmíněný případ uţití. Scénář je algoritmem popisujícím interakci 

mezi aktérem a systémem. Dále je součástí scénáře moţné větvení, seznam vstupních 

a výstupních podmínek. [3] 

3.4.1. Pravidla pro tvorbu  

Konkrétní vzhled případů uţití a scénářů není jazykem UML dán, nedefinuje 

pro ně ţádný standard, avšak existují doporučení vycházející z praxe: 

- název případu uţití – slovesná vazba (např. zobrazit kategorii namísto zobrazení 

kategorie), 

- zápis hlavního scénáře – sekvence číslovaných kroků, 

- zápis alternativních scénářů – také sekvence číslovaných kroků, 

- jednotný slovník – vyjádření běţně pouţívaná, jednotná pro všechny případy uţití 

(např. striktní pouţívání slova produkt, nezaměňování se slovem zboží).  

3.5. Funkční požadavky Vlnky 

Na základě rozhovoru s provozovateli Centra ekologické výchovy Klíny s.r.o. 

(dále jen Centrum) byly stanoveny následující poţadavky: 

- Vlnka bude mít dvě části – administrační a prezentační (veřejnou): 

o administrační část bude přístupna pouze přihlášeným zaměstnancům, 

o veřejná část bude přístupná i nepřihlášeným uţivatelům, 

- veřejná část bude obsahovat produkty rozdělené do jednotlivých kategorií (tyto jsou 

definovány v kapitole 5.7 a jejich popis je uveden v příloze č. 4.), 

- detail produktu bude obsahovat podrobnosti a fotografie o produktu, 

- zákazník (coby nepřihlášený uţivatel): 

o bude mít moţnost procházet vystavené produkty, 

o bude mít moţnost spravovat nákupní košík, 
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- přihlášený zákazník bude moci odeslat objednávku ze zboţí, které obsahuje 

nákupní košík. 

3.6. Upřesnění aktérů a případů užití 

Vzhledem k rozdělení na administrační a veřejnou část bude mít Vlnka 

následující uţivatelské role. 

3.6.1. Veřejná část: 

- uživatel – tím je myšlen kterýkoli uţivatel, který se dostane na webové stránky 

e-shopu, bude mít moţnost: 

o registrace, 

o přihlášení, 

o procházet produktové menu, 

o zobrazit detail produktu,  

o vloţit produkt do nákupního košíku, 

o zobrazit nákupní košík, 

o odebrat produkt z nákupního košíku, 

o vytvořit objednávku z nákupního košíku, 

- zákazník – neboli registrovaný uţivatel – bude takový uţivatel, který provede 

registraci a tím mu bude rozšířeno spektrum moţných funkcí, bude zařazen do 

slevových akcí pro stálé zákazníky; stále bude moci provést: 

o přihlášení, 

o procházet produktové menu, 

o zobrazit detail produktu,  

o vloţit produkt do nákupního košíku, 

o zobrazit nákupní košík, 

o odebrat produkt z nákupního košíku, 

o vytvořit objednávku z nákupního košíku, 
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A dále bude moci navíc: 

o editovat zadané údaje ve svém účtu, 

o odhlásit se z Vlnky. 

 

 
Obrázek 3 Veřejná část Vlnka  

[zdroj: vlastní návrh] 
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3.6.2. Administrační část: 

- správce – správce systému bude mít samozřejmě nejvyšší moţná práva, neboť 

bude mít pod kontrolou celý systém; správce se bude moci: 

o přihlásit a odhlásit ze systému,  

o zobrazit přehled uţivatelů, 

 upravit údaje registrovaným uţivatelům – změnit roli, přístup do 

systému, 

 vymazat uţivatele – odstranit uţivatele ze seznamu uţivatelů, 

o zobrazit produktové menu, 

 vymazat kategorii – odstranit kategorii z produktového menu, 

 přidat novou kategorii – zadat název a umístění, 

 upravit kategorii – změnit název či umístění, 

o zobrazit seznam produktů, 

 vymazat produkt, 

 přidat nový produkt, 

 zobrazit detail produktu, 

 upravit produkt, 

o zobrazit seznam objednávek, 

 upravit objednávku, 

 zobrazit detaily objednávky. 

- ekonom – zaměstnanec, který bude mít na starosti pouze správu objednávek a 

s nimi spojenou agendu firmy; bude se moci: 

o přihlásit a odhlásit ze systému, 

o zobrazit seznam objednávek, 

 upravit objednávku, 

 zobrazit detaily objednávky.  
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Obrázek 4 Administrační část Vlnky  

[zdroj: vlastní návrh] 
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Obvyklou součástí elektronického obchodu je řešení reklamací. U ručně 

vyráběných výrobků a výrobků zhotovovaných na zakázku, mnoho reklamací 

Centrum nepředpokládá. Vychází zde z letité zkušenosti z různých prodejních akcí, 

kterých se zaměstnanci Centra účastní a o kterých se více zmiňuji v kapitole č. 6. 

Reklamace tedy nebudou řešeny v systému, ale pokud k nim nastane, budou je 

zákazníci řešit e-mailem přímo s vedením Centra. 

3.7. Nefunkční požadavky Vlnky 

V tuto chvíli není jisté, kterého programátora si Centrum k vytvoření e-shopu 

zvolí, a tedy který jazyk bude pouţit. Jedinými nefunkčními poţadavky ze strany 

Centra tedy zůstává nepřetrţitý provoz, automatické odesílání e-mailů při různých 

stavech (např. odeslání objednávky) a samozřejmě bezpečnost a funkčnost aplikace. 

3.8. Scénáře 

V návaznosti na definované případy uţití je nyní zapotřebí definovat hlavní 

část jednotlivých scénářů. Kompletní scénáře včetně popisů a podmínek jsou 

uvedeny v příloze č. 2. 
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3.8.1. Veřejná část – případy užití 

Příslušný diagram je uvedený na obrázku č. 3. 

Registrace (UC 01) 

Popis: Vytvoří uţivateli zákaznický účet, ke kterému se bude moct přihlašovat. 

Aktéři: Uţivatel 

Scénář: 

1. Uţivatel klikne na tlačítko „registrovat“ v pravém sloupci. 

2. Vlnka zobrazí uţivateli poţadavek na zadání registračních údajů. 

3. Uţivatel zadá údaje, u kterých Vlnka ověří, zda jiţ v databázi uţivatelů 

nejsou uvedeny stejné údaje. 

4. Vlnka vytvoří nový uţivatelský účet. 

5. Uţivateli je zobrazena informace, ţe byl úspěšně registrován. 

Alternativní scénář: 

1. Po ověření v databázi zákazníků Vlnka odmítne registrační údaje a 

vyzve uţivatele k zadání odlišných. 

2. Vlnka vytvoří nový uţivatelský účet. 

3. Uţivateli je zobrazena informace, ţe byl úspěšně registrován. 

Přihlásit (UC 02) 

Popis: Přihlásí uţivatele na základě ověření přihlašovacích údajů. 

Aktéři: Uţivatel 

Scénář: 

1. Uţivatel zadá do příslušného formuláře přihlašovací údaje. 

2. Uţivatel klikne na tlačítko „přihlásit“ u formuláře. 

3. Vlnka ověří přístupová práva náleţící k zadaným údajům. 

4. Uţivatel je na základě práv přesměrován do příslušné části obchodu.  
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Zobrazit seznam produktů v kategorii (UC 03) 

Popis: Zobrazí stránku s přehledem produktů ve vybrané kategorii. 

Aktéři: Uţivatel, zákazník 

Scénář: 

1. Uţivatel/zákazník myší klikne na název kategorie. 

2. Vlnka načte přehled produktů ve vybrané kategorii. 

3. Přehled je uspořádán do tabulky, která je prezentována 

uţivateli/zákazníkovi. 

Zobrazit detail produktu (UC 04) 

Popis: Zobrazí stránku s detailem vybraného produktu. 

Aktéři: Uţivatel, zákazník 

Scénář: 

1. Uţivatel/zákazník myší klikne na náhled produktu ve zvolené tabulce 

kategorie (návaznost na UC 03). 

2. Vlnka načte produkt. 

3. Uţivateli/zákazníkovi je zobrazen detail produktu s popisem a 

fotografií. 

Vložit produkt do košíku (UC 05) 

Popis: Přidá vybraný produkt do košíku uţivatele/zákazníka. 

Aktéři: Uţivatel, zákazník 

Scénář: 

1. Uţivatel/zákazník myší klikne na tlačítko „přidat do košíku“ (návaznost 

na UC 04). 

2. Vlnka uloţí poloţku s produktem do uţivatelova nákupního košíku. 

3. Vlnka zobrazí náhled uţivatelova nákupního košíku. 
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Zobrazit nákupní košík (UC 06) 

Popis: Zobrazí obsah nákupního košíku daného uţivatele v přehledné tabulce. 

Aktéři: Uţivatel, zákazník 

Scénář: 

1. Uţivatel/zákazník klikne myší na ikonu košíku v levé horní části 

stránky. 

2. Vlnka načte produkty z nákupního košíku. 

3. Vlnka spočítá celkovou cenu košíku. 

4. Přehled je uspořádán do tabulky, která obsahuje náhledy produktů, 

jejich počet v košíku a celkovou cenu košíku a je prezentován 

uţivateli/zákazníkovi. 

Odebrat produkt z nákupního košíku (UC 07) 

Popis: Odebere vybraný produkt z nákupního košíku daného uţivatele. 

Aktéři: Uţivatel, zákazník 

Scénář: 

1. Uţivatel/zákazník myší klikne na tlačítko „odebrat produkt“ 

v nákupním košíku (viz UC 09). 

2. Vlnka si vyţádá odpověď uţivatele (dialog), zda má být produkt 

opravdu odebrán z košíku. 

3. Po potvrzení uţivatelem/zákazníkem Vlnka odebere produkt z košíku. 

4. Proběhne UC 09. 

Vytvořit objednávku z košíku (UC 08) 

Popis: Z produktů vloţených do nákupního košíku vytvoří objednávku. 

Aktéři: Uţivatel, zákazník 

Scénář: 

1. Uţivatel/zákazník myší klikne na tlačítko „vytvořit objednávku“. 

2. Vlnka načte formulář pro vloţení přihlašovacích údajů nebo vyplnění 

objednávkových polí. 



Bc. Silvie Fránová: Analýza a syntéza elektronického obchodu 

2015  24 

3. Je-li uţivatel registrován, zadá své přihlašovací údaje. 

4. Vlnka předvyplní do formuláře zákazníkovy fakturační údaje. 

5. Zákazník zkontroluje údaje a myší klikne na tlačítko potvrdit 

objednávku. 

Editovat svůj účet (UC 09) 

Popis: Zobrazí stránku s přehledem informací o účtu přihlášeného zákazníka. 

Aktéři: Zákazník 

Scénář: 

1. Zákazník myší klikne na tlačítko „upravit“. 

2. Vlnka načte informace o účtu s moţností úpravy. 

3. Zákazník vyplní informace do připravených políček a potvrdí odeslání 

kliknutím na volbu odeslat. 

4. Vlnka změní informace o účtu a informuje o uloţení změn. 

Odhlásit (UC 10) 

Popis: Odhlásí ze systému přihlášeného uţivatele. 

Aktéři: Přihlášený uţivatel 

Scénář: 

1. Přihlášený uţivatel klikne na tlačítko „odhlásit“, která bude umístěna 

v levém horním rohu pravého sloupce. 

2. Vlnka odhlásí přihlášeného uţivatele. 

3.8.2. Administrační část 

Příslušný diagram je uvedený na obrázku č. 4. 

Zobrazit seznam objednávek (UC 11) 

Popis: Zobrazí tabulku všech objednávek. 

Aktéři: Ekonom, správce 

Scénář: 

1. Ekonom/správce klikne na tlačítko „zobrazit objednávky“. 
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2. Vlnka zobrazí tabulku s náhledy na objednávky. 

Upravit objednávku (UC 12) 

Popis: Upraví údaje dané objednávky. 

Aktéři: Ekonom, správce 

Scénář: 

1. Ekonom/správce zvolí volbu „upravit“ u zobrazené objednávky z UC 

12. 

2. Vlnka načte objednávku s moţností úpravy. 

3. Ekonom/správce změní informace a potvrdí změnu. 

4. Vlnka změní informace u objednávky dle zadání a informuje o uloţení 

změn. 

Zobrazit detaily objednávky (UC 13) 

Popis: Zobrazí detaily vybrané objednávky. 

Aktéři: Ekonom, správce 

Scénář: 

1. Ekonom/správce klikne na tlačítko „detail“, pokud má z UC 11 

zobrazenou tabulku všech objednávek. 

2. Vlnka načte poţadovanou objednávku. 

3. Vlnka zobrazí detail objednávky danému uţivateli. 

Zobrazit přehled uživatelů (UC 14) 

Popis: Zobrazí tabulku všech uţivatelů. 

Aktéři: Správce 

Scénář: 

1. Správce klikne na tlačítko „zobrazit uţivatele“. 

2. Vlnka zobrazí seznam všech zaregistrovaných uţivatelů. 
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Upravit uživatelské role (UC 15) 

Popis: Upraví uţivatelské role zaregistrovaných uţivatelů. 

Aktéři: Správce 

Scénář: 

1. Správce klikne myší na tlačítko „upravit roli“ u uţivatele, jemuţ chce 

změnit údaje. (v seznamu z UC 14) 

2. Vlnka načte údaje o uţivateli s moţností úpravy. 

3. Správce vybere z menu rolí poţadovanou a potvrdí změnu. 

4. Vlnka načte údaje o uţivateli a potvrdí uloţení změn. 

Vymazat uživatele (UC 16) 

Popis: Odebere uţivatele ze systému. 

Aktéři: Správce 

Scénář: 

1. Správce klikne myší na tlačítko „vymazat uţivatele“ (v seznamu z UC 

14). 

2. Vlnka nabídne správci potvrzovací dialog. 

3. Správce potvrdí vymazání uţivatele. 

4. Vlnka zkontroluje, zda lze uţivatele vymazat a učiní tak. 

5. Vlnka informuje správce o úspěšném vymazání uţivatele. 

Zobrazit Produktové menu (UC 17) 

Popis: Zobrazí produktové menu. 

Aktéři: Správce 

Scénář: 

1. Správce klikne myší na tlačítko „kategorie“ v navigaci. 

2. Vlnka načte jednotlivé kategorie produktů. 

3. Vlnka zobrazí strom kategorií produktů. 
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Přidat novou kategorii (UC 18) 

Popis: Vytvoří novou kategorii produktů v e-shopu. 

Aktéři: Správce 

Scénář: 

1. Správce klikne myší na tlačítko „přidat novou kategorii“ v případě UC 

17. 

2. Vlnka nabídne dialog s textovým polem pro zadání jména a umístění 

kategorie. 

3. Správce vyplní údaj a klikne myší na tlačítko vytvořit. 

4. Vlnka zkontroluje zadaný údaj a vytvoří novou kategorii v daném 

umístění. 

5.  Vlnka zobrazí informaci o úspěšném vytvoření nové kategorie. 

Upravit kategorii (UC 19) 

Popis: Upraví údaje o kategorii (název, umístění). 

Aktéři: Správce 

Scénář: 

1. Správce klikne myší na tlačítko „upravit kategorii“ v seznamu kategorií 

(UC 17). 

2. Vlnka zobrazí dialog pro editaci kategorie. 

3. Správce opraví poţadované údaje a klikne myší na tlačítko uloţit 

změny. 

4. Vlnka zkontroluje zadaná data a uloţí je. 

Vymazat kategorii (UC 20) 

Popis: Vymaţe kategorii z nabídky. 

Aktéři: Správce 

Scénář: 

1. Správce klikne myší na tlačítko „vymazat“ v zobrazeném stromu 

kategorií (z UC 17). 
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2. Vlnka zobrazí potvrzovací dialog. 

3. Správce potvrdí smazání kategorie. 

4. Vlnka zkontroluje moţnost smazání kategorie a provede jej. 

5. Vlnka zobrazí potvrzení o úspěšném smazání kategorie. 

Zobrazit seznam produktů (UC 21) 

Popis: Zobrazí seznam produktů v tabulce. 

Aktéři: Správce 

Scénář: 

1. Správce klikne myší na tlačítko „produkty“ v navigaci. 

2. Vlnka načte přehled produktů do tabulky. 

3. Vlnka zobrazí uţivateli přehled všech produktů. 

Zobrazit detail produktu (UC 22) 

Popis: zobrazí administrátorský detail produktu. 

Aktéři: Správce 

Scénář: 

1. Správce klikne na název produktu v zobrazeném seznamu produktů 

(UC 21). 

2. Vlnka načte zvolený produkt spolu s informacemi o umístění 

v produktovém menu. 

3. Vlnka zobrazí detail produktu se všemi informacemi. 

Přidat nový produkt (UC 23) 

Popis: Vytvoří nový produkt v e-shopu. 

Aktéři: Správce 

Scénář: 

1. Správce klikne myší na tlačítko „přidat nový produkt“ v případě UC 21. 

2. Vlnka zobrazí stránku s formulářem pro vytvoření nového produktu. 

3. Správce zadá údaje, případně nahraje obrázek produktu a klikne myší 

na tlačítko „vytvořit“. 
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4. Vlnka zkontroluje zadané údaje a vytvoří nový produkt v daném 

umístění. 

5.  Vlnka zobrazí informaci o úspěšném vytvoření nového produktu. 

Vymazat produkt (UC 24) 

Popis: Odstraní produkt ze seznamu produktů. 

Aktéři: Správce 

Scénář: 

1. Správce klikne myší na tlačítko „vymazat“ v zobrazeném seznamu 

produktů (z UC 21). 

2. Vlnka zobrazí potvrzovací dialog. 

3. Správce potvrdí smazání produktu. 

4. Vlnka zkontroluje moţnost smazání produktu a provede jej. 

5. Vlnka zobrazí potvrzení o úspěšném smazání produktu. 

Upravit produkt (UC 25) 

Popis: Upraví vlastnosti produktu. 

Aktéři: Správce 

Scénář: 

1. Správce klikne myší na tlačítko „vymazat“ v zobrazeném seznamu 

produktů (z UC 21). 

2. Vlnka zobrazí potvrzovací dialog. 

3. Správce potvrdí smazání produktu. 

4. Vlnka zkontroluje moţnost smazání produktu a provede jej. 

5. Vlnka zobrazí potvrzení o úspěšném smazání produktu. 
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4. Model datové vrstvy a funkcionality elektronického 

obchodu (UML) 

V následující kapitole je představena specifikace jednotlivých entit e-shopu 

Vlnka a stanoveny jejich atributy. Následně je provedena jejich analýza a popis jejich 

vzájemných vztahů. Entity dále obsahují jednotlivé operace, coţ jsou chování a 

sluţby, které entita poskytuje.  

Na základě stanovení jednotlivých operací je moţné sestavit sekvenční 

diagramy pro různé situace, které v e-shopu nastávají. Sekvenční diagram umoţňuje 

provést vizualizaci komunikace z časového hlediska, je jasně stanoveno pořadí 

zpráv. 

Dále je součástí této kapitoly vytvoření aktivitního diagramu, který vystihuje 

celý proces nákupu od vloţení produktu do košíku aţ po odeslání objednávky. 

4.1. Specifikace jednotlivých entit 

Mou snahou je vytvoření především přehledného prostředí s jednoduchou 

navigací, která zákazníkům zajistí příjemný nákup z pohodlí jejich domova. 

V předchozí kapitole jsem rozebrala funkce e-shopu z pohledu administrátora a nyní 

je na místě je rozebrat do detailu a stanovit na jejich základě jednotlivé objekty a 

jejich atributy. 

Základ e-shopu tvoří produkt, který je obsaţen v některé z kategorií 

produktů. Kaţdý produkt obsahuje obrázek a to úvodní a další fotografie produktu. 

Produkt můţe být poloţkou objednávky, kterou vytváří zákazník. Kaţdá 

objednávka vyuţívá některého z nabízených typů dopravy a některého z nabízených 

typů platby. Faktura nebude v e-shopu řešena, neboť je vystavována v externím 

účetním programu. Zákazník můţe objednávku vytvořit ze zaloţeného nákupního 

košíku a zákazník vyuţívá několik adres – fakturační a doručovací. Dalšími aktéry 

jsou správce, který udrţuje aktuální produkty, kategorie, moţnosti dopravy a plateb i 

údaje o zákaznících, ekonom, který spravuje a vyřizuje objednávky a obecný 

uživatel který můţe prohlíţet nabízené zboţí, vkládat ho do nákupního košíku a ze 

kterého se po přihlášení stane zákazník.  
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4.1.1. Produkt 

Produktem je myšlen jakýkoli předmět, který bude ve Vlnce nabízen ke koupi. 

Základními informacemi o produktu jsou: 

- ID produktu – jednoznačný identifikátor slouţící právě pro jeden produkt, 

- název produktu – stručný název produktu slouţící pro jeho vyhledání a určení, 

- popis produktu – delší popis produktu, který určuje způsob výroby, co je 

v produktu obsaţeno a jak produkt vypadá (například růţový set pro novorozence, 

který obsahuje 3 pletené produkty: čepičku, rukavičky a bačkůrky pro novorozené 

děvčátko), 

- cena produktu – produkty budou nabízeny ke koupi pouze v měně České 

republiky, tedy Kč a cena bude vţdy uvedena včetně DPH, neboť prodejce je 

plátcem DPH, 

- obrázek produktu – tento bude mít dvě kategorie 

o obrázek úvodní – bude pouţit v seznamu produktů jednotlivých kategorií, 

bude vizuálně reprezentovat produkt, 

o obrázek další – těchto můţe být více, budou lépe ukazovat výsledný 

produkt, případně další jeho součásti, 

- stav produktu – produkt se bude vyskytovat pouze ve dvou stavech a to 

„dostupný“ nebo „na objednávku“; pokud by měl být stav produktu „nedostupný“, 

znamenalo by to, ţe jiţ nebude v budoucnu prodáván a tedy bude vymazán 

z nabídky. 

4.1.2. Kategorie produktů 

Kaţdý produkt je obsaţen v některé z kategorií, které uvádím v kapitole 5.7 a o 

jejich správu se stará správce e-shopu. Jejich základními atributy jsou: 

- ID kategorie – jednoznačný identifikátor kaţdé kategorie produktů ve Vlnce, 

- název kategorie – ideálně jednoslovný název kategorie, výstiţný, tvořící 

produktové menu, 

- popis kategorie – víceslovný název kategorie, který přibliţuje návštěvníkům, jaké 

produkty obsahuje. 
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4.1.3. Obrázek 

Kaţdý produkt musí obsahovat nejméně jeden obrázek, který je automaticky 

brán jako úvodní, tedy reprezentující daný výrobek vizuálně. Samozřejmě můţe být 

k produktu přiřazeno více fotografií, aby byl lépe reprezentován (jeden obrázek 

mnohdy řekne víc neţ tisíc slov). Atributy obrázku budou: 

- ID obrázku – jednoznačný identifikátor, 

- název obrázku – výstiţný a krátký, aby jej bylo moţno vyhledat, 

- URL obrázku – jednoznačné určení místa, kde je obrázek uloţen. 

4.1.4. Stav 

Kaţdý produkt se bude vyskytovat pouze ve dvou stavech a to „dostupný“ 

nebo „na objednávku“. Do stavu „nedostupný“ se produkt v systému nedostane. 

Pokud by do tohoto stavu měl dojít, bude vymazán z nabídky Vlnky, neboť jiţ 

v budoucnu nebude prodáván. Atributy stavu budou: 

- ID stavu – jednoznačný identifikátor, 

- název stavu – výstiţný a krátký, aby jej bylo moţno vyhledat, 

- popis stavu – vysvětlení konkrétního stavu. 

4.1.5. Objednávka 

Objednávku můţe vytvořit uţivatel stejně jako zákazník, jejím odesláním se 

z neregistrovaného uţivatele stane zákazník. Kaţdá objednávka je tvořena výčtem 

produktů a zvoleným mnoţstvím. To pak dohromady určuje cenu vytvořené 

objednávky. Kromě uvedených údajů obsahuje také fakturační a doručovací adresu 

zákazníka, zvolený typ dopravy a platby. Poslední součástí objednávky je volitelné 

textové pole, vyuţívané jako poznámka pro určení případných parametrů výrobku 

(změna barvy atp.). Atributy objednávky jsou: 

- ID objednávky – jednoznačný identifikátor objednávky, který zároveň slouţí jako 

variabilní symbol pro platbu, 

- celková cena objednávky – uvedena za celou objednávku v Korunách českých, 

- datum vytvoření objednávky, 

- typ platby – který typ platby byl zákazníkem zvolen, 
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- typ dopravy – který typ dopravy byl zákazníkem zvolen, 

- ID zákazníka – jednoznačné určení zákazníka, který objednávku vytvořil, 

- adresa dodání – která byla zákazníkem zvolena.  

4.1.6. Zákazník 

Zákazník je registrovaným uţivatelem Vlnky a má moţnost vytvořit 

objednávku. Je-li objednávka vytvořena neregistrovaným uţivatelem, je mu 

objednávkou vytvořen zákaznický účet. Zákazník má následující atributy: 

- ID zákazníka – jednoznačný identifikátor kaţdého zákazníka, 

- jméno – obsahuje křestní jméno zákazníka, 

- příjmení – obsahuje příjmení zákazníka, 

- e-mailová adresa – adresa, kterou se zákazník přihlašuje do systému; adresa, ze 

které zákazník s Vlnkou komunikuje a na kterou budou v budoucnu přicházet 

zákazníkovi od Vlnky informační zprávy, 

- telefonní číslo – na kterém je zákazník k zastiţení; vhodné uvést pro případnou 

komunikaci s prodejcem či dopravcem, 

- adresa – primární adresa, na které můţe být zákazník zastiţen; je spojena 

s objektem adresa, kaţdý zákazník můţe mít více adres – fakturační, doručovací, 

jednorázovou, 

- heslo – kaţdý účet je zabezpečen uţivatelským heslem, které si zákazník volí sám; 

v případě automatické registrace je mu zasláno vygenerované heslo, které si můţe 

v administraci svého účtu změnit. 

4.1.7. Doprava 

Ve Vlnce budou pouţívány pro začátek pouze dva druhy dopravy, respektive 

vyzvednutí zboţí. Prvním způsobem bude vyuţití sluţeb České pošty s.p., kde je 

cena určována aktuálním ceníkem a váhou balíku a druhým způsobem bude osobní 

odběr v Centru nebo na akcích, o kterých budou zákazníci ve Vlnce také 

informováni. Tento typ odběru nebude zpoplatněn. Atributy dopravy budou: 

- ID dopravy – jednoznačný identifikátor typu dopravy, 

- název dopravy – krátký výstiţný název typu dopravy, 
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- popis – popsání vybraného typu dopravy a jeho podrobností. 

4.1.8. Platba 

Ve Vlnce budou pouţívány pro začátek pouze tři druhy platby. Prvním z nich 

bude dobírka – tedy platba při převzetí zboţí při dopravě za pomoci České 

pošty s. p., účtována podle platného ceníku. Druhým způsobem bude platba při 

osobním převzetí, která bude zdarma. Třetím způsobem bude platba přes bankovní 

účet, tedy platba před převzetím zboţí. Jelikoţ jsou Centrem očekávány především 

objednávky, které se budou vzájemně domlouvat, a bude zapotřebí dohodnout více 

detailů, bude povolena platba pouze předem na účet, nikoli online transakce typu 

PayU. Atributy platby budou: 

- ID platby – jednoznačný identifikátor typu platby, 

- název platby – krátký výstiţný název typu platby, 

- popis – popsání vybraného typu platby a jeho podrobností, 

- poplatek za platbu – kromě dobírky, která bude zpoplatněna podle aktuálního 

ceníku České pošty s. p., bude platba samozřejmě zdarma. 

4.1.9. Adresa 

Kaţdý zákazník bude mít v systému zadané adresy, které bude přiřazovat 

k objednávkám jako fakturační a jako dodací. Atributy adresy budou: 

- ID adresy – jednoznačný identifikátor adresy, 

- ID zákazníka – určení, kterému zákazníkovi adresa patří, 

- ulice, 

- číslo popisné, 

- město, 

- PSČ,  

- země – tedy určení státu, do kterého bude zásilka zákazníkovi poslána. 
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4.1.10. Nákupní košík 

Nákupní košík je virtuálním prostorem, ve kterém probíhá sumarizace 

objednávky zákazníka. Jsou zde obsaţeny všechny produkty v poţadovaném 

mnoţství, pro které se zákazník rozhodl. Kaţdý produkt je zde popsán několika 

údaji: 

- ID produktu – jedinečné označení kaţdého produktu v e-shopu, 

- název produktu – krátké slovní označení produktu, 

- požadované množství – toto mnoţství záleţí na volbě zákazníka, uvádí, kolik kusů 

chce zakoupit; podmínkou je vyřazení záporných hodnot, 

- cena – jedná se o cenu za jeden kus, která je přepočítávána podle vybraného počtu 

produktů, vţdy jiţ obsahuje započítané DPH, 

- celková cena – zde je spočtena celková cena za všechny produkty, vloţené do 

nákupního košíku. 

4.1.11. Správce 

Správce je registrovaným uţivatelem Vlnky a má za úkol spravovat 

objednávky, produkty, kategorie a ostatní registrované uţivatele. Stará se také o 

údrţbu systému a zabezpečení. Správce má následující atributy: 

- ID správce – jednoznačný identifikátor správce, 

- jméno – obsahuje křestní jméno správce, 

- příjmení – obsahuje příjmení správce, 

- e-mailová adresa – pomocí této adresy probíhá přihlašování a komunikace, 

- heslo – přihlašovací heslo správce do systému. 

4.1.12. Ekonom 

Ekonom je registrovaným uţivatelem Vlnky a má za úkol spravovat 

objednávky. Generování faktur a dodacích listů bude probíhat v externím účetním 

systému. Ekonom má následující atributy: 

- ID správce – jednoznačný identifikátor ekonoma, 

- jméno – obsahuje křestní jméno ekonoma, 
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- příjmení – obsahuje příjmení ekonoma, 

- e-mailová adresa – pomocí této adresy probíhá přihlašování a komunikace, 

- heslo – přihlašovací heslo ekonoma do systému. 

4.2. Vztahy mezi entitami 

Entity specifikované v první části této kapitoly, jsou spolu propojeny různými 

vztahy, které jsou vţdy upřesněny pomocí stanovené kardinality. Nyní odůvodním 

jejich pouţití a vysvětlím jednotlivé vztahy. Celkový diagram tříd je práci přiřazen v 

příloze č. 3. Dále je v této kapitole kaţdému atributu jiţ přiřazen vhodný datový typ. 

4.2.1. Produkt – Kategorie produktů 

Kaţdý produkt, který je ve Vlnce zadán, je zařazen do jedné nebo více 

kategorií produktů. Kaţdá kategorie, kterou správce vytvoří, obsahuje alespoň jeden, 

nebo více, produktů. Ţádná kategorie nezůstane prázdná a ţádný produkt nebude 

vytvořen bez přiřazení k příslušné kategorii. 

 
Obrázek 5Vztah Produkt - Kategorie produktů  

[zdroj: vlastní návrh] 
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4.2.2. Produkt - Objednávka 

Kaţdá vytvořená objednávka musí obsahovat nejméně jeden produkt, jinak ji 

nelze vytvořit. Objednávka nemusí obsahovat jen jeden produkt, ale také více 

produktů. Produkt nemusí být součástí ţádné objednávky, nebo můţe být součástí 

více objednávek. 

 
Obrázek 6 Vztah Produkt – Objednávka  

[zdroj: vlastní návrh] 

4.2.3. Produkt – Nákupní košík 

Nákupní košík je vytvořen vloţením prvního produktu. Nákupní košík můţe 

obsahovat také více produktů. Produkt můţe být vloţen do nákupního košíku, ale 

nemusí. 

 
Obrázek 7 Vztah Produkt - Nákupní košík  

[zdroj: vlastní návrh] 
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4.2.4. Produkt - Obrázek 

Kaţdému produktu je přiřazen právě jeden úvodní obrázek, který jej 

reprezentuje. Obrázek můţe být jako úvodní přiřazen alespoň jednomu, nebo více 

produktům. 

Produkt můţe mít také další obrázky, ale není to bezvýhradně nutné, pokud jej 

úvodní obrázek dostatečně vystihuje. Obrázek můţe být přiřazen jednomu, nebo více 

produktům, jako další obrázek. 

 
Obrázek 8 Vztah Produkt - Obrázek  

[zdroj: vlastní návrh] 

4.2.5. Produkt - Stav 

Kaţdý produkt ve Vlnce musí mít přiřazen právě jeden stav. Stavy budou 

přípustné pouze dva. Stav nemusí být přiřazen k ţádnému produktu, ale můţe být 

přiřazen více produktům. 

 
Obrázek 9 Vztah Produkt - Stav  

[zdroj: vlastní návrh] 
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4.2.6. Objednávka – Nákupní košík 

Z nákupního košíku můţe být vytvořena pouze jedna objednávka. Zároveň 

objednávka můţe být zaloţena pouze z jednoho nákupního košíku. 

 
Obrázek 10 Vztah Objednávka - Nákupní košík  

[zdroj: vlastní návrh] 

4.2.7. Nákupní košík – Zákazník 

Kaţdý zákazník můţe zaloţit jeden nebo více nákupních košíků, ale také 

nemusí zaloţit vůbec ţádný. Nákupní košík můţe být zaloţen zákazníkem, ale také 

neregistrovaným uţivatelem, vţdy však pouze jedním. 

 
Obrázek 11 Vztah Nákupní košík - Zákazník  

[zdroj: vlastní návrh] 
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4.2.8. Objednávka - Zákazník 

Kaţdá vytvořená objednávka má svého původce, kterým je právě jeden 

zákazník. Zákazník však nemusí vytvořit ţádnou objednávku, nebo jich můţe 

vytvořit i několik. 

 
Obrázek 12 Vztah Objednávka - Zákazník  

[zdroj: vlastní návrh] 

4.2.9. Objednávka – Doprava 

Kaţdá objednávka má jasně určený typ dopravy, který můţe být pouze jeden. 

Nelze pro jednu objednávku vybrat ve stejném čase více druhů dopravy. Druh 

dopravy nemusí být přiřazen ţádné objednávce, ale můţe být přiřazen i více 

objednávkám. 

 
Obrázek 13 Vztah Objednávka - Doprava  

[zdroj: vlastní návrh] 
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4.2.10. Objednávka – Platba 

Obdobným případem je vztah mezi objednávkou a platbou. Kaţdá objednávka 

můţe mít přiřazen pouze jeden druh platby. Druh platební metody však nemusí být 

přiřazen ţádné objednávce, nebo naopak můţe být přiřazen více objednávkám. 

 
Obrázek 14 Vztah Objednávka - Platba  

[zdroj: vlastní návrh] 

4.2.11. Objednávka – Adresa 

Kaţdá objednávka musí mít jasně určenu právě jednu fakturační adresu. 

Adresa můţe být, jako fakturační, přiřazena více objednávkám, nebo nemusí být 

přiřazena ţádné objednávce. 

Objednávka nemusí mít určenu ţádnou doručovací adresu, nebo právě jednu. 

V případě osobního odběru se dodací adresa neuvádí. Doručovací adresa zákazníka 

nemusí být přiřazena ţádné objednávce, nebo můţe být přiřazena více objednávkám. 

 
Obrázek 15 Vztah Objednávka - Adresa  

[zdroj: vlastní návrh] 
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4.2.12. Zákazník – Adresa 

Zákazník ve Vlnce nemusí mít přiřazenu ţádnou adresu, ale můţe mít 

přiřazeno i více adres. Adresa v systému musí patřit nejméně jednomu zákazníkovi, 

nebo více zákazníkům. 

 
Obrázek 16 Vztah Zákazník - Adresa  

[zdroj: vlastní návrh] 

V administrační části jsou pak Správce a Ekonom propojeni vztahy s produkty, 

kategoriemi a objednávkami. Na straně Správce a Ekonoma je vţdy multiplicita 1 a 

na straně druhé vţdy 0..*, neboť kaţdou z uvedených entit mohou spravovat ale také 

nemusí. 

Specifickou entitou je Rozhraní systému, které slouţí k zavedení funkcí, jejichţ 

provedení je očekáváno na straně Vlnky.  

4.3. Návrh sekvenčních diagramů 

V následující části jsou popsány různé situace, které při pouţívání e-shopu 

mohou nastat. Vybrala jsem tři vzorové situace, pro které jsem vytvořila návrh 

sekvenčního diagramu. 

4.3.1. Přihlášení uživatele 

Situace začíná okamţikem, kdy uţivatel zadá do adresního řádku prohlíţeče 

adresu e-shopu. Jako první se mu zobrazí úvodní stránka, na které jsou uvedeny 

aktuální informace. V pravém horním rohu pravého sloupce je zobrazeno 

přihlašovací pole pro registrované uţivatele. Do něj zadá uţivatel své přihlašovací 

jméno, kterým je e-mail, přes který se do Vlnky registroval, a přihlašovací heslo, 

které si zvolil. Poté proběhne autorizace na straně Vlnky a uţivatel je přihlášen. 
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V případě zadání nesprávných údajů, je uţivatel vyzván k opravě zadaných údajů. Po 

přihlášení můţe uţivatel spravovat svůj účet a upravovat zadané údaje. 

Operace, které jsou očekávány: 

- rozhraní systému – ověření zadaných údajů, autorizace, zadat přihlašovací údaje, 

- zákazník – přihlášení, 

- uživatel – zadat přihlašovací údaje. 

 
Obrázek 17 Sekvenční diagram přihlášení uživatele  

[zdroj: vlastní návrh] 
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4.3.2. Úprava zákaznického účtu 

Neţ můţe zákazník upravovat svůj zákaznický účet, musí být přihlášen. Je-li 

zákazník přihlášen, má v horní části pravého sloupce k dispozici volbu úpravy svého 

zákaznického účtu. Po přepnutí do reţimu úprav můţe měnit své zákaznické údaje. 

Po jejich úpravě je musí odeslat do systému ke schválení. Systém data uloţí a 

zákazníkovi zobrazí detail jeho účtu. 

Operace, které jsou očekávány: 

- rozhraní systému – úprava zákaznického účtu, uloţení provedených změn, 

- zákazník – provede editaci svého účtu, zobrazí detail svého účtu. 

 
Obrázek 18 Sekvenční diagram úpravy zákaznického účtu  

[zdroj: vlastní návrh] 
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4.3.3. Proces nákupu 

Aby mohl zákazník či uţivatel odeslat objednávku, je zapotřebí naplnit 

nákupní košík. Pro tento případ zvolím modelování chování zákazníka. Situace tedy 

začíná ve chvíli, kdy zákazník vloţí produkt do nákupního košíku. Můţe ve vkládání 

pokračovat, můţe měnit poţadované mnoţství. Jakmile je s obsahem nákupního 

košíku spokojen, můţe odeslat objednávku, zvolit typ platby a dopravy. 

Operace, které jsou očekávány: 

- zákazník – zobrazit objednávku, zobrazit nákupní košík, 

- rozhraní systému – přijetí objednávky do systému, 

- nákupní košík – přidání produktu do košíku, odebrání produktu z košíku, 

- produkt – zobrazit detail produktu, 

- objednávka – odeslání objednávky. 

 

Obrázek 19 Sekvenční diagram procesu nákupu 

[zdroj: vlastní návrh] 
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4.4. Návrh diagramu aktivit 

Diagram aktivit se pouţívá k popisu procesů, které se v systému odehrávají. 

Kaţdý proces můţeme chápat jako sadu činností a rozhodnutí, které řídí, jak tyto 

činnosti půjdou za sebou. 

4.4.1. Průběh nákupu produktů 

Základním procesem v elektronickém obchodu je nákup. Obecně jsem tento 

proces popsala jiţ v kapitole 3.2 Obecné funkce e-shopu. Provedla jsem analýzu 

tohoto procesu a namodelovala aktivitní diagram přímo pro Vlnku. 

V diagramu jsou odděleny dvě plavecké dráhy, které vyznačují, které procesy 

jsou vykonávány uţivatelem a které rozhraním systému.  

Aby mohl nákup produktů začít, musí uţivatel zobrazit v prohlíţeči webové 

stránky Vlnky. Následně je mu k dispozici produktové menu a pod ním jednotlivé 

produkty. Uţivatel má moţnost znovu a znovu prohlíţet produkty ve Vlnce a 

průběţně je vkládat do nákupního košíku. Po kaţdém uloţení produktu do košíku je 

mu rozhraním systému zobrazen obsah košíku. Poté je na volbě uţivatele, zda 

pokračuje v nákupu, tedy prohlíţení produktů, nebo zda přejde k objednání produktů, 

které jiţ do nákupního košíku vloţil. 

V tomto okamţiku musí být systémem zjištěno, zda je uţivatel jiţ registrován, 

má své přihlašovací údaje a nemusí zadávat všechny údaje do objednávky. Pokud 

uţivatel registrován není, musí všechna pole objednávky vyplnit a na základě 

provedené objednávky je zároveň do systému registrován. 

Na tomto kroku závisí také odezva systému – je-li uţivatel registrován, je mu 

po odeslání objednávky pouze zaslán e-mail s informacemi o provedené objednávce. 

Pokud uţivatel registrován není, je mu jako první odeslán e-mail s přihlašovacími 

údaji a následně e-mail s informacemi o provedené objednávce.  
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Obrázek 20 Aktivitní diagram - proces nákupu  

[zdroj: vlastní návrh] 
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5. Model prezentační vrstvy elektronického obchodu 

(wireframe modely) 

Prezentační vrstva je vrstvou uţivatelského rozhraní. Má na starosti interakci 

s obsluhou, sběr informací a zároveň jejich zobrazení v podobě přívětivé pro 

uţivatele. V této kapitole představím moţnosti prototypování, moţnosti zpracování 

webové aplikace, stanovím grafický návrh Vlnky, vytvořím konkrétní logotyp a 

faviconu, specifikuji hlavní i produktové menu a na základě shromáţděných a 

vytvořených údajů pak vytvořím jednotlivé wireframe Vlnky. 

5.1. Prototypování 

Prototypem označujeme model, aplikaci či její část, vytvořenou za účelem 

předvedení či otestování. Je mezikrokem mezi specifikací a fungujícím systémem. 

Prototyp nám pomáhá ověřit pouţitelnost aplikace, správně navrţenou architekturu, 

způsob vzájemné interakce. Není to pouhý statický návrh obrazovky, ale opravdu 

částečně funkční aplikací, která dokáţe interagovat s uţivatelem a reagovat na různé 

události. 

Existují dva typy prototypů: 

- hi-fi neboli high-fidelity prototyp svým vzhledem a chováním prakticky odpovídá 

finální aplikaci, jeho obrazovkové prvky, popisky, grafika a interakce obsahují 

velké mnoţství detailů, 

- lo-fi neboli low-fidelity prototyp je strohá verze wireframů, jednoduchých tlačítek a 

textů, ke kterým pouţíváme „lorem ipsum“. 

Ve většině příkladů při tvorbě aplikace začínáme nejprve lo-fi návrhem, který 

sám projde několika iteracemi a posléze jej začneme tzv. obarvovat, tvořit další 

obrazovky, přechody a vytváříme prototyp hi-fi. [8] 

5.1.1. Wireframe a mockup 

Wireframe, nazývaný také jako „drátěný model“ či „skica webu“, je vyuţíván 

k přehlednému rozmístění částí systému, který modelujeme. Patří mezi lo-fi 

prototypy, neboť ukazuje pouze hlavní části obsahu, strukturu – tedy kde které 

informace najdeme, a popis a základní vizualizaci několika uţivatelských interakcí. 

Často bývají wireframe pouţívány jako dokumentace k projektu. 
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Konkrétně na wireframe vidíme rozmístění menu, sloupců obsahu, 

přihlašovacích polí či anket. Obrázky nebývají vloţeny, pouze nahrazeny polem 

s poţadovanou velikostí a popisem. Hlavními barvami jsou černá, bílá a šedá, někdy 

se ještě pouţívá modrá barva pro zobrazení odkazů. 

Mockup, či mock-up, patří mezi střední vrstvu hi-fi prototypů, zobrazuje 

design systému, ale pouze staticky. Reprezentuje strukturu informací a provázanost, 

zobrazuje základní funkcionalitu. Pro jeho tvorbu můţe být pouţito mnoho programů 

včetně grafických programů, či sepsání přímo v HTML a CSS. [15] 

5.2. Responzivní web design 

Při návrhu prototypu (a webu celkově) je zapotřebí mít na mysli aktuální trend 

v oblasti webových aplikací, kterým je responzivní design. V dnešní době se 

k přístupu k internetu nepouţívá jiţ pouze počítač, ale také další zařízení jako jsou 

tablety, mobilní telefony, netbooky, neboli obecně zařízení s menší zobrazovací 

plochou, neţ je klasický monitor. Cílem responzivního designu je navrhnout a 

vytvořit takový web, který bude moţno pohodlně zobrazit na všech přístupových 

zařízeních. Tedy je zapotřebí upravit vzhled webu pomocí vlastnosti Media Queries, 

která je zahrnuta ve specifikaci CSS3. Tato umoţní rozpoznat zařízení, ze kterého 

uţivatel na web přistupuje a přizpůsobit mu tak danou stránku a obsah. 

Responzivní web design má 3 základní úrovně: 

- flexibilní struktura, 

- flexibilní obrázky, 

- media queries. 

Flexibilní struktura 

Flexibilní struktury dosáhneme pomocí procentních šířek, coţ znamená, ţe 

šířku jednotlivých částí nezadám v pixelech, ale v procentech. Díky takovému 

nastavení pak web reaguje na různou šířku zařízení, ze kterého k webu přistupuji. Ke 

konkrétnímu výpočtu je pouţíván vzorec: 

 procentuální šířka = (požadovaná šířka (px) / kontext (px)) *100 

V tomto vzorci hraje kontext roli obalového tagu. Pro zobrazení co 

nejpřesnějších šířek se při aplikaci flexibilní struktury procenta nezaokrouhlují. 
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Flexibilní obrázky 

Tato technika zajišťuje, ţe se obrázky přizpůsobí velikosti zařízení stejně, jako 

samotná struktura stránky. Pro zajištění správného zobrazení platí dvě pravidla: 

- uvnitř tagu <img> neuvádíme atributy width a height, 

- v CSS stanovíme obrázku max-width: 100% a height: auto. 

Media Queries 

Třetí úroveň responzivního designu jsou pravidla, kterými lze měnit stylování 

dokumentu v závislosti na šířce obrazovky zařízení, na kterém web zobrazujeme. Pro 

toto stylování slouţí v CSS selektor @media s určenými atributy max-width a min-

width, které stanovují, ţe bude-li zobrazované zařízení mít šířku obrazovky mezi 

hodnotami stanovenými pomocí zmíněných atributů, pak bude mít určený selektor 

určené atributy. Např. @media (max-width: 750px) and (min-width: 650px) {body 

{background-color: green;}}. [9] 

5.3. Logo 

Logo je obrazovým symbolem firmy, pomáhá rozlišit a identifikovat konkrétní 

firmu. Mělo být jednoduché, atraktivní, snadno zapamatovatelné a srozumitelné. 

Napoprvé se vytváří logo pouze černobílé a teprve po schválení se (dle přání 

zákazníka) zabarvuje. Dále se vytváří inverzní (negativní) varianty pro případ pouţití 

na tmavém pozadí. Všechny způsoby znázornění loga by měly být rozdílné, pouze co 

se barev týče. Tvary a písmo je stále stejné. Jsou stanoveny přesné poměry hran. 

Loga můţeme rozdělit do několika skupin: 

- obrazové – hlavním vizuálním prvkem je piktogram (např. Nike, Playboy), 

- typografické – hlavním vizuálním prvkem je písmo (např. Sony, Baťa), 

- kombinované – je spojením obou skupin, nejčastěji pouţíváno (např. Pepsi, Jaguar). 

Dalším grafickým prvkem webových aplikací, je tzv. favicon.ico. Je to ikona 

webu, která se zobrazuje v adresním řádku prohlíţeče před adresou a zároveň před 

titulkem stránky na záloţce. Má konkrétně specifikované parametry, které je potřeba 

dodrţet, jinak nedojde k jejímu zobrazení. Rozměry jsou stanoveny na 16x16 bodů a 

její vytvoření je nejlepší pomocí specializovaného software, nebo vyuţití různých 

online převodních sluţeb, které tento typ ikony vytvoří během několika vteřin. [13] 
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5.4. Logo a favicon Vlnky 

Logo Vlnky by mělo odráţet účel této webové aplikace, tedy prodej výrobků 

z ovčí vlny. Proto jsem se rozhodla pro logo obrazové, které znázorňuje ovci 

plemene merino. Uvedená je na zeleném pozadí a to z toho důvodu, ţe letáky a 

vizitky budou na tomto pozadí také tištěny. 

 
Obrázek 21 Logo e-shopu Vlnka  

[zdroj: vlastní návrh] 

Favicon jsem zvolila kombinovanou, vyjadřuje dva hlavní úhly pohledu na 

výsledný produkt. Jednak písmeno V – první písmeno názvu e-shopu Vlnka. A jako 

další část loga jsou vlnky, které evokují merinovskou čupřinu, a jemnou, kadeřavou 

vlnu tohoto plemena. 

 
Obrázek 22 Favicon e-shopu Vlnka 

[zdroj: vlastní návrh] 

5.5. Grafický návrh 

Základními prvky grafického návrhu jsou: 

- výběr barev, 

- rozvrţení stránky (layout), 

- dekorativní prvky. 
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5.5.1. Výběr barev 

Na základě různých významů barev a jejich působení v reklamě na zákazníka 

jsem pro Vlnku vybrala následující barvy: 

- ţlutá – evokuje sluneční světlo, vitalitu, teplo, 

- zelená – barva, která uklidňuje a je symbolem naděje, přírody, svěţesti, 

- fialová – je spojována se šlechtickým stavem a kvalitou, 

- vínová – vyjadřuje sílu, energii, dynamiku, oheň. 

Dalším důvodem proč jsem vybrala první dvě barvy (ţlutou a zelenou) je jejich 

propojení s chovem ovcí – ţluté je slunce, které svítí nad zelenou pastvinou. 

Barvy jsem zkombinovala za pomoci webové aplikace paletton.com, který 

kombinuje barvy dle poţadavků a nabízí různé odstíny, které k sobě navzájem ladí. 

 
Obrázek 23 Paletton.com - nastavení barev Vlnky 

zdroj: vlastní výběr na www.paleton.com [6] 

Barvy mohou být popisovány pomocí hexadecimálního kódu nebo pomocí 

modelu RGB. Já osobně dávám přednost hexadecimálnímu kódu, neboť jej dále 

pouţívám v případě formátování webové aplikace v CSS. 

Pouţity mohou být jak základní barvy (ţlutá – F0E90A, zelená - 59BC00, 

vínová – 92002F, fialová – 5F3182) tak jejich různé odstíny uvedené v modelu 

(uvádím vţdy od nejsvětlejší varianty po nejtmavší): 

- pro ţlutou: FFFC96, FFF950, AAA500, 605D00, 

- pro zelenou: A4EC64, 7BE61B, 408900, 1F4300, 
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- pro vínovou: 615156, B77288, 2C000E, 5B001D, 

- pro fialovou: 5F2C86, 5F2F83, 5A2D7D, 552B74. 

5.5.2. Rozvržení stránky – layout 

V této oblasti existují určité standardy, které je dobré dodrţovat. Většina 

uţivatelů internetu je na tyto standardy zvyklá, ví, kde má hledat informace, a tak je 

dobré neměnit zaběhlé systémy. 

Kaţdá webová stránka má několik základních částí: 

- menu – horizontální, vodorovné nebo kombinace obou, 

- hlavička – typicky v záhlaví stránky, 

- patička – typicky v zápatí na spodní části stránky, populární je začlenění části 

menu, 

- obsah – pouţívá se dvou- nebo třísloupcový layout. 

Zároveň existují určitá doporučení pro tvorbu materiálů, které jsou čteny na 

monitoru: 

- pouţít bezpatkového písma, střídat max. 2 druhy (např. Arial, Verdana, Tahoma), 

- nepouţívat kontrasty nepříjemné očím (červené písmo, výrazné pozadí, textury), 

- zvýraznění textu je lepší pomocí změny řezu (tučné písmo či kurzíva) nikoli 

pomocí malé změny velikosti (rozdíly splynou), 

- podtrhávání uvnitř textu – zásadně nepouţívat, podtrţení splyne s okolním textem, 

- strukturovat text pomocí různých typů nadpisů – lepší orientace v textu. [14] 

5.5.3. Dekorativní prvky 

Dekorativními prvky jsou myšleny například různé obrázky a animace, 

analogové hodiny nebo například odpočet do nějakého důleţitého data. Jsou to 

prvky, které mohou velice snadno rušit soustředěnost zákazníka a mohou být 

důvodem, proč tento odejde. To se týká případu webů, které dekorativní prvky 

přeţenou a jsou více na škodu neţ k uţitku. 
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5.6. Specifikace hlavního menu 

V hlavním – horizontálním – menu, které bude umístěné pod úvodním 

obrázkem (hlavičkou) webu, musí být uvedeny základní informace, které poţaduje 

zákon a o kterých by zákazníci měli být informováni. Jednotlivé poloţky tedy budou: 

- O nás – základní informace o provozovateli webu, 

- Akce – průběţně aktualizovaný přehled akcí, na kterých budou výrobky k dispozici 

k prohlédnutí a osobnímu nákupu, tedy seznam termínů a umístění, 

- O nákupu – zde jsou formou pod-menu uvedeny obchodní podmínky, průběh 

reklamace, moţnosti platby, způsoby dopravy, informace o ochraně osobních 

údajů, dokumenty ke staţení (například formulář specifikace zakázkového 

výrobku) a FAQ, 

- O výrobě – popis a vysvětlení všech pouţívaných způsobů výroby produktů, které 

e-shop nabízí, včetně videoukázek. 

5.7. Kategorizace výrobků – produktové menu 

Výrobky budou v e-shopu rozděleny do jednotlivých kategorií, které umoţní 

snadné vyhledávání a které zároveň stanovují produktové menu webu. Výčet a 

konkretizaci výrobků obsahuje příloha č. 4. 

Produktové menu: 

- dle způsobu výroby: 

o ovčí vlna, 

 surové rouno, 

 prané rouno, 

 česance, 

 přadena, 

 klubíčka, 

o tkané výrobky, 

o plstěné výrobky, 

 suché filcování, 

 mokré filcování, 
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 kombinace obou metod, 

o pletené výrobky, 

o háčkované výrobky, 

o paličkované výrobky, 

- akční zboţí, 

- zakázkové zboţí, 

- příslušenství pro výrobu. 

U kaţdého zboţí musí být uvedeno, zda jde o zboţí skladové (např. broţe 

tvořené suchým filcováním) nebo o zboţí, které se vyrábí aţ na základě poptávky 

(např. větší mnoţství ponoţek, speciální broţe, atp.). 

Kategorie zakázkového zboţí bude obsahovat nabídku výrobků, které jsou 

k dispozici aţ na základě dodaných parametrů – například míry, střih a barvy pro 

výrobu svetru.  

Kategorie „příslušenství pro výrobu“ bude obsahovat nabídku potřeb pro ruční 

práce (tedy jehlice, háčky, bavlnu na stav, atp.). Jde tedy pouze o přeprodej zboţí, 

které je moţno pouţít pro zpracování a vlastní tvorbu. 
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5.8. Wireframe 

Wireframe, nazývaný také jako „drátěný model“ či „skica webu“, je vyuţíván 

k přehlednému rozmístění částí systému, který je modelován. Patří mezi lo-fi 

prototypy, neboť ukazuje pouze hlavní části obsahu, strukturu – tedy kde které 

informace lze najít, a popis a základní vizualizaci několika uţivatelských interakcí. 

Často bývají wireframe pouţívány jako dokumentace k projektu. 

 

 
Obrázek 24 Drátěný model webu 

[zdroj: vlastní zpracování] 
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Pro Vlnku jsem si zvolila pouţití třísloupcového layoutu, který dává více místa 

pro akční nabídky, informace pro zákazníky, různé ankety a hlasovací akce. 

Základním prvkem, který zákazníci uvidí jako první, je hlavička stránky, na kterou 

navazuje hlavní menu. Pod ním budou jiţ uvedené tři sloupce, kde v levém sloupci 

bude produktové menu, uprostřed popisy produktů, kategorií, výpis produktů či 

informace o jejich vzniku. Vpravo pak bude přihlašovací formulář, ankety, 

představení nového zboţí, atp. 

Na základě této specifikace, jsem vytvořila první verzi, tzv. drátěného modelu 

webu, která je uvedena na obrázku č. 24.  

Tento drátěný model jsem obarvila za pouţití výše uvedených barevných 

schémat a na následujícím obrázku č. 25 jiţ lze vidět, jak bude web barevný. 

 

 
Obrázek 25 Barevný model Vlnky 

[zdroj: vlastní návrh] 
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V následující části práce představuji pohledy jiţ na konkrétní stránky, které 

budou součástí Vlnky. Prvním pohledem je úvodní strana webu, na které bude 

zpočátku pouze přivítání návštěvníka. Do budoucna je Centrem plánováno 

zveřejňování různých aktualit, prodejních akcí a dalších informací, pro které je 

určena právě tato strana. Na tomto zobrazení je jiţ vidět i zpracované menu (firemní i 

produktové), přihlašovací formulář a moţnost zobrazení košíku. 

 

 
Obrázek 26 Úvodní strana Vlnky  

[zdroj: vlastní návrh] 
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Dále jsem zvolila pohled na detail produktu, který zobrazuje úvodní fotografii, 

popis, cenu, dostupnost a moţnost vloţení do košíku. 

 

 
Obrázek 27 Detail produktu 

[zdroj: vlastní návrh] 
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6. Návrh marketingové strategie 

Tato kapitola v některých bodech (jako je například výběr barev) navazuje na 

předchozí kapitolu. Kapitola je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů spojených s marketingovou 

strategií. Praktická část představuje aplikaci teorie do praxe.  

6.1. Marketingový mix 

Marketingový mix je spojením 4 základních marketingových nástrojů, které 

jsou firmou pouţívány ke zlepšení úsilí o dosaţení svých cílů. Představuje 

strategickou pozici firmy na trhu pomocí čtyř parametrů: 

- produkt – je jím myšlen nejen samotný výrobek, ale také vše, co je s ním spojeno, 

tedy kvalita, design, obal, značka výrobce, poskytované záruky a sluţby; vše co 

z pohledu spotřebitele rozhoduje o uspokojení jeho očekávání, 

- cena – uvádí hodnotu pro zákazníka, vyjádřena v konkrétní měně, za kterou je 

produkt prodáván, součástí jsou i slevy, moţnosti placení, nabídky úvěru, 

- propagace – shrnuje způsoby, kterými se zákazník o produktu dozví – tedy je 

myšlen přímý prodej, reklama či podpora prodeje, 

- distribuce – tato sloţka říká, jak a kde bude produkt prodáván, specifikuje 

distribuční cestu, dostupnost produktu, zásobování a dopravu. [4] 

6.2. Komunikační mix 

Komunikační mix je jednou z částí marketingového mixu. Je sloţen z takových 

nástrojů, které pomáhají splnit marketingové a komunikační cíle. Hlavním důvodem 

tvorby komunikačního mixu je nalezení optimální kombinace jednotlivých 

prostředků. Pomocí prostředků komunikačního mixu můţe firma přesvědčit o koupi 

další zákazníky. 

Komunikační mix se skládá z následujících prvků: 

- reklama, 

- podpora prodeje, 

- osobní prodej, 

- public relations, 
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- výstavy a veletrhy, 

- obaly, 

- merchandising (podpora prodeje, péče o zboţí). 

Volba struktury jednotlivých částí závisí na cíli, jehoţ chce firma dosáhnout, 

na druhu a stadiu ţivotního cyklu výrobků, na čase, rozpočtu a trţních segmentech, 

na kterých chce firma své zboţí propagovat. [10] 

6.3. Příprava marketingové strategie 

Marketingové strategie jsou pouţívány k určení základních směrů, které vedou 

ke splnění stanovených cílů. Prezentují různé prostředky a metody, kterých je právě 

pouţíváno ke splnění cílů. 

Marketingová strategie navazuje na politiku a stanovené cíle firmy, a zároveň ji 

pomáhá utvářet. Je výsledkem kompletní analýzy konkurenčních firem, okolí firmy, 

potenciálních zákazníků a také silných a slabých stránek. 

Strategická marketingová rozhodnutí mohou být: 

- volba konkrétního trhu a jeho části, 

- volba způsobu stimulace trhu, 

- určení pozice firmy vůči moţné konkurenci, 

- rozhodnutí o moţných spojeních s konkurenty. [2] 

6.4. Představení obchodu 

Elektronický obchod – Vlnka – je tvořen pro Centrum ekologické výchovy 

Klíny, s.r.o. (dále jen Centrum), jako podpora současné činnosti. Cílovými zákazníky 

Vlnky jsou v první fázi lidé, kteří přijdou na specifické akce, kde jsou prezentovány 

produkty vyráběné z ručně zpracovávané ovčí vlny. Jsou to různé jarmarky, poutě a 

slavnosti, probíhající od jara do podzimu. Některých akcí se pracovníci Centra 

účastní jiţ od roku 2009: Osecké slavnosti, Kateřinské trhy, Perucké doţínky, 

Ţelenické slavnosti a akce Zooparku Chomutov – Velikonoční neděle, Den Země, 

Adventní neděle ve Staré vsi. Některé akce jsou jednorázové či nové (například 

Masopustní průvod a veselice ve Staré Vsi.), u nových akcí zatím není známo, zda se 

budou či nebudou opakovat a zda Centrum bude, nebo nebude zváno. Na tyto akce 

jsou jednotliví prodejci zváni coby součást historického trţiště, na kterém během dne 
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probíhá nejen prodej, ale také prezentace různých řemesel, jako například kovář, 

tkadlec, košíkář, přadlena. Všechna řemesla patří mezi tradiční krušnohorská 

řemesla, kterými se po staletí lidé v horách ţivili.  

Ve druhé fázi je cílem vedení Centra získat zákazníky prostřednictvím 

rozšíření e-shopu o další nabídky, především nabídku pořádání výukových akcí pro 

širokou veřejnost. Tento e-shop bude teprve spuštěn v září 2015 a samotná tvorba 

e-shopu není cílem diplomové práce. 

Internetový obchod nebude slouţit jako hlavní zdroj obţivy ţádné ze 

zainteresovaných osob, ale jako moţnost nabídnout výrobky i mimo výše uvedené 

akce. Dále bude slouţit lidem, kteří mají specifické poţadavky a chtějí výrobek 

přímo pro ně zhotovený na míru z ovčí vlny. V současné době je tento aspekt trhu 

uspokojován pomocí internetového serveru www.fler.cz, který sdruţuje právě 

řemeslníky a tvořitele v oborech, které v běţných obchodech nemají prodejní 

zastoupení.  

 
Obrázek 28 Fler.cz  

[zdroj: vlastní zpracování] 
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Jde o specifické druhy zboţí, vše ručně vyráběné, jejichţ poptávka je 

uspokojována na základě osobní domluvy. Prodejní ceny na Fleru jsou navýšeny o 

11%, coţ je provize z prodeje, kterou platí kaţdý prodejce Fleru. Prodej na Fleru je 

výhodný z hlediska zvýšení známosti firmy, neboť má jiţ několikaletou tradici, ale 

z dlouhodobého hlediska je cílem Centra přesun všech prodejních aktivit pouze na 

vlastní e-shop.  

Vlnka bude vyuţívat několika prvků komunikačního mixu: reklamy (letáky, 

vizitky), osobní prodej (prezentace na poutích), přímý marketing (katalog výrobků, 

který bude tvořen v budoucnu a není součástí diplomové práce), výstavy a veletrhy 

(zahajovací výstava v galerii), obaly (popis výrobku). Tyto prvky jsou dále 

podrobněji rozepsány. 

6.4.1. Reklama 

Reklama je prostředkem komunikace mezi výrobcem a spotřebitelem. Slouţí 

k přesvědčování a ovlivňování potenciálních zákazníků. Je hlavním nástrojem pro 

posílení prodeje, šířena prostřednictvím různých médií. 

Reklama můţe mít několik funkcí: 

- informační – pouţívá se především v prvotních fázích zavedení výrobku na trh, 

informuje o novinkách, popisuje produkt, 

- přesvědčovací – slouţí jako podpora při velké konkurenci, obchodník se snaţí 

odvést zákazníky konkurenci, velký tlak na okamţitý nákup, 

- připomínací – v období zralosti výrobku obchodník připomíná zákazníkům, ţe jeho 

produkt je stále k dispozici, připomíná vlastnosti a místo prodeje.  

V případě Vlnky bude pouţívána reklama pouze s informační funkcí, 

zaměřená na cílovou skupinu zákazníků, kteří mají zájem o vlněné výrobky z ručně 

zpracovávané ovčí vlny. Hlavními nástroji budou vizitky s uvedením kontaktů a 

letáky zaměřené na postup výroby produktů. 

Vizitky 

Vizitka je většinou karta malého rozměru (standardní rozměry jsou 90x50 mm, 

EURO formát má rozměr 85x45 mm), která obsahuje základní kontaktní informace 

firmy/osoby a slouţí k prezentaci firmy. Často obsahuje také logo firmy a krátký 

popis toho, čím se firma zabývá. [12] 
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V souvislosti s barevným konceptem e-shopu (tedy také firmy) je vhodné, aby i 

vizitka s tímto konceptem korespondovala. Pro vizitku jsem tedy vybrala jako 

podkladovou barvu #408900 s umístěním obrázku merino ovce. Dalším důvodem, 

proč jsem vybrala uvedenou barvu jako podkladovou, je moţná nízkonákladovost 

tisku neboli tisk na barevný papír. Základními údaji (údaje jsou smyšlené) k Vlnce 

jsou: 

- její adresa na webu, tedy internetová adresa – www.vlnka.cz (v současné době 

volná k případnému zakoupení), 

- kontaktní údaje správce, který zodpovídá za provoz: 

o e-mailová adresa – standardně je firmami uţívána adresa „info“ – snadno 

zapamatovatelná adresa, z níţ se e-maily předávají konkrétním lidem 

k odpovědi - tedy v mém případě bude touto adresou info@vlnka.cz, 

o telefonický kontakt, tedy telefonní číslo člověka, který je schopen 

poskytovat relevantní informace o nabízených produktech, 

- výstiţné určení co je hlavním cílem Vlnky – tedy ruční zpracování ovčí vlny. 

 
Obrázek 29 Návrh vizitky e-shopu Vlnka  

[zdroj: vlastní návrh] 

Leták 

Letáky většinou upozorňují na výhodné akce různých obchodů či prodejců. 

V mém případě budou vytvořeny dva typy letáků, pojícím prvkem pak budou 

základní informace o aktualitě, tedy počátek provozu e-shopu a opět kontaktní 

informace. Dále budou rozděleny dle obsahu: 

- leták postupu, který bude obsahovat postup ručního zpracování ovčí vlny, pro 

informovanost klientů co vlastně kupují, jak byl produkt vyroben, 
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- leták produktů, obsahující základní a stručný přehled moţných výrobků, které firma 

nabízí. 

Leták postupu obsahuje postup zpracování ovčí vlny, včetně obrázků, (od 

surového rouna aţ po přadýnko spředené ovčí vlny). V podstatě bude vysvětlovat 

zákazníkům, jakým procesem zpracování vlna projde a také proč je poţadována 

vyšší cena neţ u akrylové příze v obchodech. Většina zákazníků si neumí představit, 

jakým procesem zpracování musí vlna projít, aby z ní nakonec mohl vzniknout 

nějaký produkt.  

 
Obrázek 30 Leták postupu  

[zdroj: vlastní návrh] 

Leták produktů obsahuje přehled typových výrobků. Zákazníci tak mají 

přehled o technikách, které jsou k výrobě produktů pouţívány a mají moţnost si tak 

snadno zvolit ten, který se líbí právě jim. 

 
Obrázek 31Leták produktů  

[zdroj: vlastní návrh] 

Zadní strana obou letáků je pro začátek stejná. 
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Obrázek 32 Zadní strana letáků  

[zdroj: vlastní návrh] 

6.4.2. Osobní prodej 

Podstata osobního prodeje spočívá právě ve slově osobní, jedná se o osobní 

komunikaci prodejce se zákazníky. Cílem je představení produktu, jehoţ záměrem je 

prodej. Prodejce by měl umět komunikovat s lidmi a prezentovat své zboţí tak, aby 

zákazníky přiměl ke koupi. Musí vystupovat sebejistě, mít předem promyšlený obsah 

sdělení. 

V klasickém případě osobního prodeje jsou uplatňovány některé prodejní 

strategie jako například: 

- noha ve dveřích – prodejce musí zákazníka zaujmout, přilákat jeho pozornost 

například vyslovením nízké nabídky; základní princip této strategie tkví ve 

zvyšování poţadavků, vyvíjení nátlaku, 

- zabouchnuté dveře – tato strategie vychází z existence psychologických reakcí, 

tedy ustoupí-li jedna strana, ustoupí i druhá, 

- získat čas – přerušení jednání na krátkou/dlouhou dobu. 

Pokud by pracovníci Centra v konkrétní podpoře Vlnky chtěli pouţít nějakou 

strategii, pak z praxe vyplývá jedině strategie „získat čas“. Na dobových akcích 

prodej tímto způsobem funguje – většinou zákazníci projdou trţiště, zjistí, co 

všechno řemeslníci nabízejí a teprve poté vybírají jednotlivé produkty. 
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Obrázek 33 Ukázka osobního prodeje  

[zdroj: archiv autorky] 

Další výhodou osobního prodeje na jarmarcích je mnoţství doprovodného 

programu na akcích, na zákazníky není vyvíjen ţádný tlak, mají dost času si 

vystavené zboţí prohlédnout a v klidu si rozhodnout co chtějí, nebo nechtějí 

zakoupit.  

6.4.3. Výstavy 

Zahájení provozu e-shopu Vlnka bude podpořeno uspořádáním prodejní 

výstavy v Městské galerii Radniční sklípek v Litvínově na začátku měsíce září 2015. 

Jejím cílem je podpora tradičních řemesel v regionu města a prezentace ručního 

zpracování ovčí vlny. V současné době domlouvám podrobnosti s oddělením 

propagace města. 

6.4.4. Obaly 

Nedílnou součástí zboţí, je při prodeji jeho obal. Při osobním prodeji na 

poutích Centrum ţádné obaly nepouţívá, většina nakupujících má své tašky/koše, do 

kterých nakoupené zboţí ukládá. Ve výjimečných případech byly pouţívány 

igelitové sáčky. Jako součást diplomové práce jsem z různých moţných obalů 

vybrala papírové sáčky, neboť jsou prodyšné, coţ je nutná vlastnost obalového 

materiálu pro vlnu. Na trhu je velké mnoţství různých velikostí a druhů papírových 

sáčků. Pro začátek bude Centrem zakoupeno menší mnoţství hnědých recyklovaných 
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sáčků více velikostí a z důvodu nutnosti nízkých nákladů, budou potištěny v domácí 

inkoustové tiskárně. Potisk flexotiskem je zatím finančně nákladný.  

 
Obrázek 34 Návrh potisku sáčku  

[zdroj: vlastní návrh] 

Součástí obalu je popis - kaţdé zboţí bude označeno visačkou s typem 

zpracování a logem výrobce a ke kaţdému produktu je přidán návod na údrţbu 

(pokud o něj bude zákazník stát). 

 
Obrázek 35 Označení zboží  

[zdroj: vlastní návrh] 

6.5. Marketing na internetu 

Pominu-li základní prodejní strategii Centra, kterou je osobní prodej na 

jarmarcích, právě vytvoření elektronického obchodu, je zpracování jednoho 
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z několika nových komunikačních kanálů. E-shop Vlnka bude podporován dále 

webovými stránkami firmy, na kterých budou uvedeny jednotlivé postupy výroby 

produktů a způsoby zpracování ovčí vlny. 

6.5.1. Facebook 

Další z moţností je vytvoření profilu na sociální síti Facebook (dále jen FB), 

neboť hlavně dnešní mladá generace určila nový trend „ten kdo není na Facebooku 

jako by nebyl“. Facebook umoţňuje vytvořit různé typy zájmových stránek. 

Z nabídky jsem vybrala stránku organizace se zaměřením na zemědělství/farmu, 

neboť Vlnka je zřizována při Centru ekologické výchovy Klíny s.r.o., které je 

součástí Farmy Klíny. 

 
Obrázek 36 FB profil Vlnka  

[zdroj: vlastní zpracování] 

Na FB stránce budou zveřejňovány akce e-shopu, ale také termíny a místa akcí, 

na kterých bude moţno objednané zboţí převzít osobně. Vzhledem ke specifičnosti 

produktů je lepší, kdyţ je zákazník prohlídne, případně vyzkouší, a zjistí, zda s nimi 

opravdu můţe být tak spokojený, jak byla jeho představa. 
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6.5.2. Google Plus 

Google Plus nebo také G+ je internetová sociální síť, kterou provozuje a 

vlastní společnost Google. Opět bude Vlnce slouţit jako sociální podpora mezi 

uţivateli sociálních sítí. 

 
Obrázek 37 G+ profil  

[zdroj: vlastní zpracování] 

6.6. Certifikace 

V dnešní době je moţnost získat několik různých certifikací, které pak dodávají 

„lesk“ produktům. Pro získání takové značky je zapotřebí mít produkty z uvedené 

oblasti (značky jsou udělovány i v jiných regionech České republiky). Značka 

garantuje místní původ výrobku a jeho kvalitu a šetrnost k ţivotnímu prostředí. 

Certifikace je udělena na základě splnění přesně vymezených kritérií Certifikační 

komisí, je platná po dobu 2 let a za její udělení a uţívání se hradí poplatek. Po 

uplynutí certifikátu vţdy můţe drţitel podat ţádost o obnovu značky. Centrum pro 

své výrobky získalo certifikaci pod názvem „Vlněné výrobky od Kloučků“.  

 
Obrázek 38 Značka KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt  

[zdroj: web MASSZK] 
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7. Shrnutí dosažených výsledků 

Na začátku mé práce stála touha vyzkoušet si nový, ucelený projekt a také 

potřeba rozšíření stávajících soukromých aktivit. Pracovníci Centra jsou mi blízkými 

přáteli a zpracování ovčí vlny mě chytilo za srdce víc, neţ jsem si na začátku práce 

s vlnou mohla jen pomyslet. Rozjet projekt e-shopu právě pro Centrum byl zpočátku 

pouze troufalý sen, ale nyní, po dokončení mé práce věřím, ţe bude úspěšný. 

Po dlouhých diskuzích a analýze současného stavu jsem dospěla k úspěšnému 

návrhu poţadavků, které přesně vyhovují aktuálním potřebám Centra. Podařilo se 

specifikovat všechny funkce, které budou po novém e-shopu poţadovány.  

Jejich propojení a vytvoření několika základních diagramů bylo samozřejmostí 

a naučilo mě více se věnovat detailům, sledovat různá propojení a návaznosti. Za 

pomoci návrhového diagramu tříd, jsem stanovila základy pro budoucí vytvoření 

databáze. Sekvenční a aktivitní diagramy řeší poţadovanou funkčnost několika 

oblastí. 

Na základě pětileté znalosti provozu Centra a mé přítomnosti na mnoha 

prezentačních akcích, jsem navrhla vhodnou marketingovou strategii včetně 

zpracování několika základních reklamních materiálů. Tyto půjdou v dohledné době 

do tisku a budou pouţívány Centrem k rozšíření povědomí o značce Vlnka. 

Věřím, ţe se mi povedlo splnit zadání diplomové práce. 
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8. Závěr 

Ve své práci jsem se zabývala analýzou a návrhem elektronického obchodu pro 

vybranou skupinu výrobků. Touto skupinou jsou výrobky z ručně zpracovávané ovčí 

vlny.  

Nejprve jsem provedla analýzu elektronického podnikání, vyhledala 

legislativní poţadavky na e-shop, srovnala výhody a nevýhody elektronického 

obchodu s obchodem kamenným. Shromáţdila jsem údaje o pouţívání třívrstvé 

architektury webových aplikací a specifikovala jsem e-shop Vlnka a výrobky, které 

v něm budou prodávány. 

Dále jsem provedla analýzu poţadavků na e-shop, obecných i konkrétních pro 

e-shop Vlnka, funkčních i nefunkčních. Stanovila jsem případy uţití a sestavila 

jednotlivé scénáře. Pro návrh datové vrstvy jsem sestavila návrhový diagram tříd. Pro 

znázornění funkčnosti jsem vytvořila sekvenční diagram a diagram aktivit. 

Součástí mojí práce bylo vytvoření náhledů na prezentační vrstvu e-shopu, 

návrh vhodného loga, grafický návrh, specifikace obou vybraných menu. Na závěr 

jsem vybrala vhodné reklamní materiály pro Vlnku a s ní spojený provoz Centra. 

Zpracovala jsem návrh letáků, vizitek a vytvořila jsem stránky na G+ a FB. 

Vedení Centra ekologické výchovy Klíny hodnotí moje návrhy jako zajímavé a 

chystá se je prakticky zrealizovat a pouţít nejpozději na Oseckých slavnostech, 

pořádaných v srpnu 2015. Záměr zahájit provoz e-shopu v září 2015 stále trvá a 

věřím, ţe spolu s vedením Centra, se nám jej podaří zrealizovat.  

Zpracovat takto rozsáhlou práci nebylo jednoduché, ale úkol to byl zajímavý a 

získala jsem díky němu cenné zkušenosti.  
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Přílohy 

Příloha č. 1 

Postup zpracování ovčí vlny 

Zpracování ovčí vlny začíná v okamţiku střiţe. Jiţ při stříhání je zapotřebí 

vytvořit ty správné podmínky, pro její budoucí zpracování – v tomto případě pro 

zpracování k výrobě dalších produktů. Pokud by vlna při střiţi byla 

nekontrolovatelně pohazována na jakémkoli podkladu, došlo by k jejímu 

znehodnocení či ke zhoršení její kvality a následné zpracování by bylo zdlouhavé a 

velice nepříjemné. Ovce sama o sobě není čistotné zvíře a tak jiţ v základu vlna 

obsahuje zbytky podestýlky, krmiva i okolní flóry (bodláčí, trny, atp.). Tyto zbytky 

jsou pro další výrobu neţádoucí, a proto je zapotřebí dát pozor a při střiţi pracovat 

v čistém prostředí, aby nedošlo k jejímu dalšímu znečištění, tzv. zakrmení, tedy 

pouţívat čisté podloţky a prodyšné pytle na uskladnění. 

Při střiţi dochází k selekci vlny: 

- pouţitelná pro předení, 

- pouţitelná pro filcování, 

- zakrmená vlna – tato se můţe dále vyuţít např. pro zateplení domů. 

Praní vlny 

Dalším krokem zpracování vlny je praní, neboť vlna, obsahující lanolin, je pro 

další zpracování příliš mastná. Pro praní vlny existují dvě základní pravidla – nesmí 

být prudce měněny teploty vody (tedy ponoření vlny do horké vody a posléze do 

studené, či naopak) a nesmí být pouţit jiný prostředek, neţ prostředek určený na 

vlnu. Při porušení těchto pravidel, začne docházet k plstění vlny, coţ je v případě 

vlny pro předení, velmi neţádoucí efekt. 

Česání vlny 

Po vyprání je vlna připravena k následujícímu kroku a tím je česání – při tomto 

kroku je vlna zbavována nečistot, které v ní ulpěly. Pro česání bylo vyrobeno mnoho 

pomůcek, které usnadňují těţkou práci čištění vlny. Ideální kombinaci zpracování si 

musí kaţdý člověk najít sám. Mně osobně se osvědčil následující postup: vlnu 

nejprve přečešu na bubnové česačce, čímţ srovnám jednotlivá vlákna a uspořádám je 
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do jednoho česance, který následně rozdělím na tři pruhy, které přečešu 2x - 3x na 

holandských hřebenech, čímţ z vlny odstraním prakticky všechny nečistoty. Jakmile 

je vlna zbavena nečistot, je zapotřebí se rozhodnout jakým způsobem, bude nadále 

zpracovávána. Pro vlnu česanou, která je pevnější a vhodná pro větší namáhání 

vláken, ji opět přečešu na bubnové česačce a následně mohu vytáhnout za pomoci 

dizzu; pro vlnu tzv. vlněnou, nadýchanou, vhodnou například pro pletení svetrů či 

šál, pouţiji na poslední česání krample a vytvořím ruličky, ze kterých pak předu. 

Barvení vlny 

Další moţnost zpracování vlny, je její obarvení. Vlna je k dispozici 

v přírodních barvách bílé, béţové, černé, šedé, hnědé a jejich různé kombinaci. Další 

barvy umoţňuje získat příroda za pomoci různých bylin či plodů, nebo je moţné 

pouţít chemické barvy, které jsou výraznější a více se zákazníkům líbí. Oba způsoby 

se shodují v postupu – vlnu namočím do vlaţné vody, přidám barvivo (chemické 

nebo přírodní – například bobulky černého bezu, natrhané kopřivy, atp.) a společně 

přivedu k varu, povařím, nechám vychladnout a vlnu pak přendám do octové lázně 

stejné teploty k ustálení. Po ustálení nechám vlnu proschnout a mohu s ní dále 

pracovat. 

Způsoby výroby 

Po vyprání a vyčesání vlny je moţné přistoupit k dalším způsobům výroby jiţ 

konečných výrobků.  

Předení vlny a skaní 

Máme-li vlnu vypranou, načesanou, případně i obarvenou, je moţné sednout ke 

kolovrátku či vřetánku a vytvořit přízi – nejprve se přede jednonitka, kterou je po 

zafixování ve vodní lázni také moţné pouţít (například k pletení), nebo dále 

pokračujeme skaním a vzniká dvojnitka nebo dokonce trojnitka. Proces předení je 

především o koordinaci pohyhů nohy (která pohání kolovrátek) a rukou (jedna 

přidrţuje rouno, druhá vytahuje vlákna z rouna a pouští je do kolovrátku ke 

spředení). Metod skaní je hned několik. Nejjednodušší je vzít dvě cívky s 

jednonitkou a na kolovrátku je obráceným chodem spříst ve dvojnitku. Trochu 

sloţitějším, avšak o to hezčím, způsobem, je metoda skaní navajo, která vychází 

z tradice indiánských kmenů a jejíţ metodou z jedné cívky vzniká speciálním 

úchytem trojnitka. Základem skaní je vţdy roztočení kolovrátku na opačnou stranu 

neţ při předení jednonitky, jinak by se příze rozpletla.  
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Jakmile je napředena cívka jiţ výsledné příze (tedy dvojnitky nebo trojnitky), 

přemotám nit na tzv. motovidlo, které slouţí k navíjení výsledné příze a k jejímu 

odměřování a konečnému stočení do přadena. Na motovidle je vlna rozvolněná a 

nedochází k jejímu přetáčení či lámání, můţe „dýchat“ a také je pomocí motovidla 

moţné přízi odměřovat. 

Pokud chci z příze začít tkát nebo plést, je vhodné smotat z cívky rovnou 

klubíčko. Já osobně pouţívám na namotávání klubíčka tzv. trn, díky němuţ zůstává 

uprostřed klubíčka širší prostor, ze kterého pak mohu tahat přízi, aniţ by se mi 

klubíčko při pletení nekontrolovatelně motalo. 

Tkaní 

Tkaním vznikají různé látky. Základ spočívá v postupném kříţení jednotlivých 

vláken. Na trhu je k dispozici velké mnoţství různých stavů – od jednolistých po 

velké profesionální stavy, stavy na tkaní tapiserií a další. Pro výrobu různých 

koberečků, podloţek, šálů ale také kabelek či prostírek, lze vyuţívat bavlněnou 

osnovu, která je následně protkávána napředenou přízí. Vzniká tak sukno, které je 

moţno dále přetvořit do dalších výrobků. Hlavní podmínkou pro výrobu dobrého 

výrobku, je pozornost při utahování jednotlivých řad, aby výsledné sukno mělo 

rovný okraj. 

Pletení 

Tradičním způsobem zpracování ovčí vlny – po získání klubíčka – je pletení, 

příze je moţno kombinovat co do tloušťky, barvy, typu skaní. Vzhledem k tomu, ţe 

tato technika je široce rozšířená, nebudu se jí zde více věnovat. 

Háčkování 

Další z tradičních způsobů zpracování příze jako takové. Postup háčkování 

netřeba rozvádět, je to technika velice stará a známá. 

Filcování - plstění 

Existují dva způsoby filcování – filcování suchou metodou a filcování mokrou 

metodou. 

Suchá metoda se provádí speciální jehlou se zpětnými háčky. Vlna se poloţí na 

měkkou podloţku (např. houbu) a postupným zapichováním jehly do vlny dochází 

k jejímu proplétání a filcování. Jehly mají různé tloušťky a různé mnoţství háčků a 

jsou velmi křehké. 
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Mokrá metoda vyuţívá základní vlastnosti ovčí vlny a to vlastnosti plstění za 

nepříznivých podmínek. Zaprvé – ovčí vlna plstí při pouţití nevhodného přípravku – 

tedy přípravku, který není určen k pouţití na vlnu. Zadruhé – ovčí vlna plstí 

samovolně při prudkém střídání teplot. Pokud vlnu namočím do horké vody, nic se jí 

nestane aţ do té chvíle, kdy ji vezmu a ponořím do studené – v tu chvíli započne 

proces plstění. 

Při filcování mokrou metodou pouţívám obou vlastností – na pokladenou vlnu 

nanesu mýdlo (nejvíce se mi osvědčilo klasické „mýdlo s jelenem“), horkou vodu, 

zabalím do rákosové podloţky nebo bublinkové folie, do ručníku a válím. Kombinací 

těchto úkonů postupně vznikne filcovaná hmota. 

Existuje mnoho různých filcovacích technik – mezi hlavní patří filcování na 

formě (takto se vyrábí např. klobouky, rukavice, bačkory), výroba plsti (tedy velkého 

kusu filcované hmoty) kterou je moţno pouţít na vesty, obaly na tablet/mobil/brýle, 

podloţky pod hrnečky, šátky, šály, atp. 

Paličkování 

Paličkování je metoda velice podobná tkaní. Její základ spočívá v pouţívání 

speciálních paliček, na nichţ je navinuta příze vţdy na spojenou dvojici, a kombinací 

několika specifických pohybů, jsou tvořeny různě sloţité krajky. 

K paličkování nejčastěji pouţívám obyčejnou přízi – nejčastěji Perlovku – ale 

v případě speciálních krajek se dá pouţít i ovčí vlna – jen jsou na ni potřeba speciální 

paličky určené na silnou přízi. 
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Příloha č. 2 

Diagram případů užití 

Veřejná část 
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Administrační část 
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Scénáře veřejná část 

UC: Registrace  

ID: UC 01 

Stručný popis: Uţivatel se registruje do Vlnky. 

Hlavní aktéři: Uţivatel 

Vedlejší aktéři: Ţádní 

Vstupní podmínky: Uţivatel má zobrazenou některou ze stránek e-shopu. 

Scénář: 

1. Uţivatel klikne na tlačítko registrovat v pravém sloupci. 

2. Vlnka zobrazí uţivateli poţadavek na zadání registračních údajů. 

3. Uţivatel zadá údaje, u kterých Vlnka ověří, zda jiţ v databázi uţivatelů 

nejsou uvedeny stejné údaje. 

4. Vlnka vytvoří nový uţivatelský účet. 

5. Uţivateli je zobrazena informace, ţe byl úspěšně registrován. 

Výstupní podmínky: Uţivateli byl vytvořen nový účet. 

Alternativní scénář: 

1. Po ověření v databázi zákazníků Vlnka odmítne registrační údaje a 

vyzve uţivatele k zadání odlišných. 

2. Vlnka vytvoří nový uţivatelský účet. 

3. Uţivateli je zobrazena informace, ţe byl úspěšně registrován. 
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UC: Přihlásit  

ID: UC 02 

Stručný popis: Uţivatel se přihlásí do Vlnky. 

Hlavní aktéři: Uţivatel 

Vedlejší aktéři: Ţádní 

Vstupní podmínky: Uţivatel má zobrazenou některou ze stránek e-shopu. 

Scénář: 

1. Uţivatel zadá do příslušného formuláře přihlašovací údaje. 

2. Uţivatel klikne na tlačítko přihlásit u formuláře. 

3. Vlnka ověří přístupová práva náleţící k zadaným údajům. 

4. Uţivatel je na základě práv přesměrován do příslušné části obchodu.  

Výstupní podmínky: Uţivatel je přihlášen ve Vlnce. 

Alternativní scénář: 

1. Po ověření v databázi zákazníků Vlnka odmítne přihlašovací údaje a 

vyzve uţivatele k zadání odlišných. 
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UC: Zobrazit seznam produktů v kategorii 

ID: UC 03 

Stručný popis: Uţivateli je zobrazena stránka s přehledem produktů ve 

vybrané kategorii. 

Hlavní aktéři: Uţivatel, zákazník 

Vedlejší aktéři: Ţádní 

Vstupní podmínky: Ţádné 

Scénář: 

1. Uţivatel/zákazník myší klikne na název kategorie. 

2. Vlnka načte přehled produktů ve vybrané kategorii. 

3. Přehled je uspořádán do tabulky, která je prezentována 

uţivateli/zákazníkovi. 

Výstupní podmínky: V prohlíţeči je zobrazen přehled produktů ve vybrané 

kategorii. 

Alternativní scénář: Ţádný 
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UC: Zobrazit detail produktu 

ID: UC 04 

Stručný popis: Zobrazí stránku s detailem vybraného produktu. 

Hlavní aktéři: Uţivatel, zákazník 

Vedlejší aktéři: Ţádní 

Vstupní podmínky: Uţivatel má zobrazený přehled produktů. 

Scénář: 

1. Uţivatel/zákazník myší klikne na náhled produktu ve zvolené tabulce 

kategorie (návaznost na UC 03). 

2. Vlnka načte produkt. 

3. Uţivateli/zákazníkovi je zobrazen detail produktu s popisem a 

fotografií. 

Výstupní podmínky: V prohlíţeči je zobrazen detail produktu. 

Alternativní scénář: Ţádný 
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UC: Vložit produkt do košíku 

ID: UC 05 

Stručný popis: Přidá vybraný produkt do košíku uţivatele/zákazníka. 

Hlavní aktéři: Uţivatel, zákazník 

Vedlejší aktéři: Ţádní 

Vstupní podmínky: Uţivatel má zobrazený detail produktu. 

Scénář: 

1. Uţivatel/zákazník myší klikne na tlačítko „přidat do košíku“ (návaznost 

na UC 04). 

2. Vlnka uloţí poloţku s produktem do uţivatelova nákupního košíku. 

3. Vlnka zobrazí náhled uţivatelova nákupního košíku. 

Výstupní podmínky: Uţivateli je zobrazen náhled na obsah nákupního košíku. 

Alternativní scénář: Ţádný 
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UC: Zobrazit nákupní košík 

ID: UC 06 

Stručný popis: Zobrazí obsah nákupního košíku daného uţivatele v přehledné 

tabulce. 

Hlavní aktéři: Uţivatel, zákazník 

Vedlejší aktéři: Ţádní 

Vstupní podmínky: Ţádné 

Scénář: 

1. Uţivatel/zákazník klikne myší na ikonu košíku v levé horní části 

stránky. 

2. Vlnka načte produkty z nákupního košíku. 

3. Vlnka spočítá celkovou cenu košíku. 

4. Přehled je uspořádán do tabulky, která obsahuje náhledy produktů, 

jejich počet v košíku a celkovou cenu košíku a je prezentován 

uţivateli/zákazníkovi. 

Výstupní podmínky: Uţivateli je zobrazen náhled na obsah nákupního košíku. 

Alternativní scénář: Ţádný 
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UC: Odebrat produkt z nákupního košíku 

ID: UC 07 

Stručný popis: Odebere vybraný produkt z nákupního košíku daného 

uţivatele. 

Hlavní aktéři: Uţivatel, zákazník 

Vedlejší aktéři: Ţádní 

Vstupní podmínky: Uţivatel má zobrazen náhled na obsah nákupního košíku 

Scénář: 

1. Uţivatel/zákazník myší klikne na tlačítko odebrat produkt v nákupním 

košíku (viz UC 09). 

2. Vlnka si vyţádá odpověď uţivatele (dialog), zda má být produkt 

opravdu odebrán z košíku. 

3. Po potvrzení uţivatelem/zákazníkem Vlnka odebere produkt z košíku. 

4. Proběhne UC 09. 

Výstupní podmínky: Uţivatel má zobrazen náhled na aktualizovaný obsah 

nákupního košíku. 

Alternativní scénář: Ţádný 
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UC: Vytvořit objednávku z košíku 

ID: UC 08 

Stručný popis: Z produktů vloţených do nákupního košíku vytvoří 

objednávku. 

Hlavní aktéři: Uţivatel, zákazník 

Vedlejší aktéři: Ţádní 

Vstupní podmínky: Ţádné 

Scénář: 

1. Uţivatel/zákazník myší klikne na tlačítko vytvořit objednávku. 

2. Vlnka načte formulář pro vloţení přihlašovacích údajů nebo vyplnění 

objednávkových polí. 

3. Je-li uţivatel registrován, zadá své přihlašovací údaje. 

4. Vlnka předvyplní do formuláře zákazníkovy fakturační údaje. 

5. Zákazník zkontroluje údaje a myší klikne na tlačítko potvrdit 

objednávku. 

Výstupní podmínky:  

Alternativní scénář: Uţivatel není registrován 

1. Uţivatel/zákazník myší klikne na tlačítko vytvořit objednávku. 

2. Vlnka načte formulář pro vloţení přihlašovacích údajů nebo vyplnění 

objednávkových polí. 

3. Uţivatel vyplní formulářová pole. 

4. Vlnka provede registraci zákazníka, odešle mu potvrzovací e-mail 

s přihlašovacími údaji a zobrazí vyplněná pole s fakturačními údaji. 

5. Zákazník zkontroluje údaje a myší klikne na tlačítko potvrdit 

objednávku. 
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UC: Editovat svůj účet 

ID: UC 09 

Stručný popis: Zobrazí stránku s přehledem informací o účtu přihlášeného 

zákazníka. 

Hlavní aktéři: Zákazník 

Vedlejší aktéři: Ţádní 

Vstupní podmínky: Zákazník je přihlášen. 

Scénář: 

1. Zákazník myší klikne na tlačítko upravit. 

2. Vlnka načte informace o účtu s moţností úpravy. 

3. Zákazník vyplní informace do připravených políček a potvrdí odeslání 

kliknutím na volbu odeslat. 

4. Vlnka změní informace o účtu a informuje o uloţení změn. 

Výstupní podmínky: Zákazník má zobrazenou stránku s detaily svého účtu. 

Alternativní scénář: Ţádný 
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UC: Odhlásit 

ID: UC 10 

Stručný popis: Odhlásí ze systému přihlášeného uţivatele. 

Hlavní aktéři: Přihlášený uţivatel 

Vedlejší aktéři: Ţádní 

Vstupní podmínky: Uţivatel je přihlášen. 

Scénář: 

1. Přihlášený uţivatel klikne na tlačítko odhlásit, která bude umístěna 

v levém horním rohu pravého sloupce. 

2. Vlnka odhlásí přihlášeného uţivatele. 

Výstupní podmínky: Ţádné 

Alternativní scénář: Ţádný 
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Scénáře administrační část 

UC: Zobrazit seznam objednávek 

ID: UC 11 

Stručný popis: Zobrazí tabulku všech objednávek. 

Hlavní aktéři: Ekonom, správce 

Vedlejší aktéři: Ţádní 

Vstupní podmínky: Uţivatel je přihlášen. 

Scénář: 

1. Ekonom/správce klikne na tlačítko zobrazit objednávky. 

2. Vlnka zobrazí tabulku s náhledy na objednávky. 

Výstupní podmínky: Ţádné 

Alternativní scénář: Ţádný 
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UC: Upravit objednávku 

ID: UC 12 

Stručný popis: Upraví údaje dané objednávky. 

Hlavní aktéři: Ekonom, správce 

Vedlejší aktéři: Ţádní 

Vstupní podmínky: Uţivatel je přihlášen 

Scénář: 

1. Ekonom/správce zvolí volbu upravit u zobrazené objednávky z UC 12. 

2. Vlnka načte objednávku s moţností úpravy. 

3. Ekonom/správce změní informace a potvrdí změnu. 

4. Vlnka změní informace u objednávky dle zadání a informuje o uloţení 

změn. 

Výstupní podmínky: Ţádné 

Alternativní scénář: Ţádný 

  



Bc. Silvie Fránová: Analýza a syntéza elektronického obchodu 

2015  95 

UC: Zobrazit detaily objednávky 

ID: UC 13 

Stručný popis: Zobrazí detaily vybrané objednávky. 

Hlavní aktéři: Ekonom, správce 

Vedlejší aktéři: Ţádní 

Vstupní podmínky: Uţivatel je přihlášen a má zobrazen přehled objednávek. 

Scénář: 

1. Ekonom/správce klikne na tlačítko detail, pokud má z UC 11 

zobrazenou tabulku všech objednávek. 

2. Vlnka načte poţadovanou objednávku. 

3. Vlnka zobrazí detail objednávky danému uţivateli. 

Výstupní podmínky: Ţádné 

Alternativní scénář: Ţádný 
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UC: Zobrazit přehled uživatelů 

ID: UC 14 

Stručný popis: Zobrazí tabulku všech uţivatelů. 

Hlavní aktéři: Správce 

Vedlejší aktéři: Ţádní 

Vstupní podmínky: Uţivatel je přihlášen. 

Scénář: 

1. Správce klikne na tlačítko zobrazit uţivatele. 

2. Vlnka zobrazí seznam všech zaregistrovaných uţivatelů. 

Výstupní podmínky: Ţádné 

Alternativní scénář: Ţádný 
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UC: Upravit uživatelské role 

ID: UC 15 

Stručný popis: Upraví uţivatelské role zaregistrovaných uţivatelů. 

Hlavní aktéři: Správce 

Vedlejší aktéři: Ţádní 

Vstupní podmínky: Uţivatel je přihlášen a má zobrazen seznam 

registrovaných uţivatelů. 

Scénář: 

1. Správce klikne myší na tlačítko upravit uţivatele, jemuţ chce změnit 

údaje. (v seznamu z UC 14) 

2. Vlnka načte údaje o uţivateli s moţností úpravy. 

3. Správce vybere z menu rolí poţadovanou a potvrdí změnu. 

4. Vlnka načte údaje o uţivateli a potvrdí uloţení změn. 

Výstupní podmínky: Ţádné 

Alternativní scénář: Ţádný 
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UC: Vymazat uživatele 

ID: UC 16 

Stručný popis: Odebere uţivatele ze systému. 

Hlavní aktéři: Správce 

Vedlejší aktéři: Ţádní 

Vstupní podmínky: Uţivatel je přihlášen a má zobrazen seznam 

registrovaných uţivatelů. 

Scénář: 

1. Správce klikne myší na tlačítko vymazat uţivatele (v seznamu z UC 

14). 

2. Vlnka nabídne správci potvrzovací dialog. 

3. Správce potvrdí vymazání uţivatele. 

4. Vlnka zkontroluje, zda lze uţivatele vymazat a učiní tak. 

5. Vlnka informuje správce o úspěšném vymazání uţivatele. 

Výstupní podmínky: Ţádné 

Alternativní scénář: Ţádný 
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UC: Zobrazit Produktové menu 

ID: UC 17 

Stručný popis: Zobrazí produktové menu. 

Hlavní aktéři: Správce 

Vedlejší aktéři: Ţádní 

Vstupní podmínky: Uţivatel je přihlášen. 

Scénář: 

1. Správce klikne myší na tlačítko kategorie v navigaci. 

2. Vlnka načte jednotlivé kategorie produktů. 

3. Vlnka zobrazí strom kategorií produktů. 

Výstupní podmínky: Ţádné 

Alternativní scénář: Ţádný 
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UC: Přidat novou kategorii 

ID: UC 18 

Stručný popis: Vytvoří novou kategorii produktů v e-shopu. 

Hlavní aktéři: Správce 

Vedlejší aktéři: Ţádní 

Vstupní podmínky: Uţivatel je přihlášen a má zobrazen přehled kategorií 

produktů. 

Scénář: 

1. Správce klikne myší na tlačítko přidat novou kategorii v případě UC 17. 

2. Vlnka nabídne dialog s textovým polem pro zadání jména a umístění 

kategorie. 

3. Správce vyplní údaj a klikne myší na tlačítko vytvořit. 

4. Vlnka zkontroluje zadaný údaj a vytvoří novou kategorii v daném 

umístění. 

5.  Vlnka zobrazí informaci o úspěšném vytvoření nové kategorie. 

Výstupní podmínky: Ţádné 

Alternativní scénář: Ţádný 
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UC: Upravit kategorii 

ID: UC 19 

Stručný popis: Upraví údaje o kategorii (název, umístění). 

Hlavní aktéři: Správce 

Vedlejší aktéři: Ţádní 

Vstupní podmínky: Uţivatel je přihlášen a má zobrazen přehled kategorií 

produktů. 

Scénář: 

1. Správce klikne myší na tlačítko upravit kategorii v seznamu kategorií 

(UC 17). 

2. Vlnka zobrazí dialog pro editaci kategorie. 

3. Správce opraví poţadované údaje a klikne myší na tlačítko uloţit 

změny. 

4. Vlnka zkontroluje zadaná data a uloţí je. 

Výstupní podmínky: Ţádné 

Alternativní scénář: Ţádný 
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UC: Vymazat kategorii 

ID: UC 20 

Stručný popis: Vymaţe kategorii z nabídky. 

Hlavní aktéři: Správce 

Vedlejší aktéři: Ţádní 

Vstupní podmínky: Uţivatel je přihlášen a má zobrazen přehled kategorií 

produktů. 

Scénář: 

1. Správce klikne myší na tlačítko vymazat v zobrazeném stromu 

kategorií (z UC 17). 

2. Vlnka zobrazí potvrzovací dialog. 

3. Správce potvrdí smazání kategorie. 

4. Vlnka zkontroluje moţnost smazání kategorie a provede jej. 

5. Vlnka zobrazí potvrzení o úspěšném smazání kategorie. 

5. Vlnka zobrazí informaci o úspěšné editaci kategorie. 

Výstupní podmínky: Ţádné 

Alternativní scénář: Ţádný 
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UC: Zobrazit seznam produktů 

ID: UC 21 

Stručný popis: Zobrazí seznam produktů v tabulce. 

Hlavní aktéři: Správce 

Vedlejší aktéři: Ţádní 

Vstupní podmínky: Uţivatel je přihlášen. 

Scénář: 

1. Správce klikne myší na tlačítko produkty v navigaci. 

2. Vlnka načte přehled produktů do tabulky. 

3. Vlnka zobrazí uţivateli přehled všech produktů. 

Výstupní podmínky: Ţádné 

Alternativní scénář: Ţádný 
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UC: Zobrazit detail produktu 

ID: UC 22 

Stručný popis: Zobrazí administrátorský detail produktu. 

Hlavní aktéři: Správce 

Vedlejší aktéři: Ţádní 

Vstupní podmínky: Uţivatel je přihlášen a má zobrazen seznam produktů. 

Scénář: 

1. Správce klikne na název produktu v zobrazeném seznamu produktů 

(UC 21). 

2. Vlnka načte zvolený produkt spolu s informacemi o umístění 

v produktovém menu. 

3. Vlnka zobrazí detail produktu se všemi informacemi. 

Výstupní podmínky: Ţádné 

Alternativní scénář: Ţádný 
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UC: Přidat nový produkt 

ID: UC 23 

Stručný popis: Vytvoří nový produkt v e-shopu. 

Hlavní aktéři: Správce 

Vedlejší aktéři: Ţádní 

Vstupní podmínky: Uţivatel je přihlášen a má zobrazen seznam produktů. 

Scénář: 

1. Správce klikne myší na tlačítko přidat nový produkt v případě UC 21. 

2. Vlnka zobrazí stránku s formulářem pro vytvoření nového produktu. 

3. Správce zadá údaje, případně nahraje obrázek produktu a klikne myší 

na tlačítko vytvořit. 

4. Vlnka zkontroluje zadané údaje a vytvoří nový produkt v daném 

umístění. 

5.  Vlnka zobrazí informaci o úspěšném vytvoření nového produktu. 

Výstupní podmínky: Ţádné 

Alternativní scénář: Ţádný 
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UC: Vymazat produkt 

ID: UC 24 

Stručný popis: Odstraní produkt ze seznamu produktů. 

Hlavní aktéři: Správce 

Vedlejší aktéři: Ţádní 

Vstupní podmínky: Uţivatel je přihlášen a má zobrazen seznam produktů. 

Scénář: 

1. Správce klikne myší na tlačítko vymazat v zobrazeném seznamu 

produktů (z UC 21). 

2. Vlnka zobrazí potvrzovací dialog. 

3. Správce potvrdí smazání produktu. 

4. Vlnka zkontroluje moţnost smazání produktu a provede jej. 

5. Vlnka zobrazí potvrzení o úspěšném smazání produktu. 

Výstupní podmínky: Ţádné 

Alternativní scénář: Ţádný 
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UC: Upravit produkt 

ID: UC 25 

Stručný popis: Upraví vlastnosti produktu. 

Hlavní aktéři: Správce 

Vedlejší aktéři: Ţádní 

Vstupní podmínky: Uţivatel je přihlášen a má zobrazen detail produktu. 

Scénář: 

1. Správce klikne myší na tlačítko upravit v zobrazeném detailu produktu 

(z UC 22). 

2. Vlnka zobrazí moţnost editace. 

3. Správce vloţí aktuální informace a potvrdí jejich uloţení. 

4. Vlnka zkontroluje zadané údaje a uloţí je. 

5. Vlnka zobrazí potvrzení o úspěšném uloţení editovaných informací 

produktu. 

Výstupní podmínky: Ţádné 

Alternativní scénář: Ţádný 
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Příloha č. 3 

Diagram tříd 
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Sekvenční diagramy 
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Diagram aktivit 
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Příloha č. 4. 

Představení produktů 

V kaţdé kategorii produktů je několik typů produktů, které mohou být 

prakticky neustále na skladě (i přesto ţe i tyto lze vyrobit na zakázku). 

Surové rouno 

Někteří zákazníci nemají zájem o jiţ zpracovanou vlnu, ale chtějí si celý proces 

ručního zpracování projít sami. Pro takové zájemce, bude v e-shopu nabízeno surové 

rouno, u kterého bude vţdy specifikované, z kterého plemene pochází. 

Prané rouno 

Opět se jedná o nezpracovanou vlnu, ale v tomto případě je rouno jiţ přeprané, 

odstraněn přebytek lanolinu a hlavní nečistoty. 

Česance 

Česancem je myšlena jiţ vypraná a vyčesaná vlna. Je několik způsobů jak 

můţe takový česanec vypadat. Průmyslově česaná vlna je namotávána v dlouhých 

pruzích. U ručního zpracování vlny můţeme tento způsob napodobit vytahováním 

vlny z česačky přes dizz. Jinak je vlna nabízena v česancích z bubnové česačky. 

Kaţdý česanec (je jedno jakého typu) je zváţen a označen gramáţí. 

V této kategorii bude prodávána vlna v přírodních barvách, ale také barvená – 

přírodními či chemickými barvivy. 

Přadena 

Do přaden se pomocí motovidla namotává vlna, zpracovaná na kolovrátku či 

vřetánku a následně seskaná do dvojnitky nebo trojnitky. Namotání na motovidlo je 

zároveň měrkou – určením metráţe. Kaţdé přadeno je označeno gramáţí, počtem 

metrů a typem vlny (merino, lacone, zwarbles, atp.). 

Opět je moţno zakoupit vlnu čistě přírodní či obarvenou – a to jednobarevnou 

nebo vícebarevnou. 

Klubíčka 

Jiným způsobem uloţení seskané vlny, jsou klubíčka. Vznikají namotáním 

vlny na trn. Kaţdé je označeno také gramáţí, počtem metrů a typem vlny (merino, 

lacone, zwarbles, atp.). 
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Opět je moţné zakoupit vlnu čistě přírodní či obarvenou – a to jednobarevnou 

nebo vícebarevnou. 

Tkané výrobky 

Do této kategorie patří výrobky tvořené na tkalcovském stavu, karetkách či 

stuţkovém stavu. 

Sukno utkané na tkalcovském stavu je moţno pouţít jako kobereček, šálu, 

předloţku, podloţku – záleţí na velikosti navinuté osnovy. Dále je sukno pouţívané 

k výrobě kabelek, které jsou pak dotvořeny za pomoci bavlny a dřevěného 

sortimentu. 

Na karetkách a stuţkovém stavu jsou tvořeny úzké různobarevné pásky z čisté 

vlny či konfekčních přízí. 

Plstěné výrobky 

Tato kategorie se dělí na tři typy výrobků – výrobky tvořené pomocí suchého 

filcování, výrobky tvořené pomocí mokrého filcování a výrobky tvořené kombinací 

obou způsobů filcování. 

Pomocí suchého filcování vyrábíme broţe, spony, náhrdelníky, náušnice a 

různé figurky. 

Pomocí techniky mokrého filcováníje vyráběn filc, ze kterého se dále vyrábí 

například papuče, pouzdra na mobily či tablety, obaly na knihy, podloţky pod hrnky 

či vesty. Mokrým filcováním na formě jsou vyráběny klobouky, rukavice a také 

jednolitá pouzdra na mobily a tablety. Zafilcováním mýdla do obalu z vlny vznikají 

dárková mýdla, pouţitelná namísto ţínky či provonění prostoru. Filcováním tvoříme 

také ozdoby do vlasů, záloţky do knih či broţe na oblečení. Některé výrobky jsou 

dokončovány pomocí suchého filcování nebo vyšíváním. 

Kombinací obou způsobů je tvořena většina z výrobků předchozího typu – tedy 

mokrého filcování – pomocí suchého filcování na tyto výrobky jsou pak vynášeny 

různé vzory.  

Pletené výrobky 

Pomocí techniky pletení je moţné vytvořit nepřeberné mnoţství výrobků, 

záleţí jen na fantazii tvůrce. Mezi standardními výrobky budou především ponoţky, 

papuče, čepice, rukavice, šály a plédy. Větší projekty (tedy svetry, vesty, kabáty) 
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jsou tvořeny na základě objednávky a sloţení zálohy, specifikace střihu, vzoru, 

barev. 

Háčkované výrobky 

V této kategorii budou opět nejčastěji zastoupeny ponoţky, papuče, čepice a 

rukavice. Dále různá háčkovaná zvířátka, míčky. Větší projekty (deky či plédy) jsou 

opět tvořeny pouze na objednávku a po sloţení zálohy. 

Paličkované výrobky 

V této kategorii je ručně zpracovávaná vlna pouţita jen vzácně ve speciálních 

výrobcích. Standardně jsou zde zařazeny paličkované záloţky a prostírky z příze 

určené pro paličkování. Pro specifické akce jsou vytvořeny tématické výrobky – 

např. na Velikonoce (kraslice v proutí k zavěšení coby dekorace) či Vánoce 

(naškrobené tématické obrázky pouţitelné jako výzdoba bytu či vánočního stromu). 
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Příloha č. 5 

Produktový leták 

; 

Leták postupů 

 



Bc. Silvie Fránová: Analýza a syntéza elektronického obchodu 

2015  119 

Zadní strana letáků 

 

 

Visačka 
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Sáček - obal 

 


