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1 Úvod 

Technický pokrok západní společnosti byl ve dvacátém století markantní. Jedním z 

nejvýznamnějších posunů lidstvo učinilo na poli informačním. První telefonní aparát byl 

vytvořen jiţ na konci devatenáctého století skotským vynálezcem Grahamem Bellem, 

nicméně pořádného rozmachu se dostalo telefonním sítím aţ ve století následujícím. 

Významným mezníkem v mediálním světě byl vynález televizoru, který sehrál nejsilnější 

roli v oblasti masového přenosu informací mezi lidmi. Televizní vysílání je však 

limitováno mírou interakce s jejím příjemcem, který je navíc omezený televizním 

programem a neposkytuje tak divákovi moţnost dostat se k jakékoliv informaci okamţitě. 

Tuto mezeru se podařilo vyplnit aţ internetem, který za poslední dekády prošel (a 

stále prochází) razantním vývojem. Internet je velice populární pro svých hned několik 

vlastností. Jako tu hlavní můţeme pojmenovat jeho nezměrnou obsáhlost. Na webu dnes 

kaţdý najde vše potřebné – informace a zábava jsou doslova na kaţdém odkazu.  

Samostatným faktorem, který určil roli internetu jako primárního poskytovatele 

informací pro postmoderní společnost, je jeho dostupnost. V devadesátých letech, kdy se 

internet do našeho státu teprve zaváděl, byla jeho vyuţitelnost ne příliš vysoká, a to jak 

z pohledu rychlosti, ale rovněţ ceny za poskytované sluţby. Vytáčené připojení bylo 

nepraktické, jelikoţ cena byla účtována od hodiny. V současné době jsme jiţ zvyklí na 

paušální zúčtování, kdy se nemusíme na faktor času ohlíţet a za několik stokorun měsíčně 

můţe prakticky kaţdý občas České republiky vyuţívat internetovou přípojku nejen na 

doma, ale rovněţ ve svém přenosném zařízení. Jediným omezujícím faktorem současnosti 

se tak stává objem přenesených dat, s kterým se setkáme uţ jen u mobilního připojení.  

Od doby, kdy mobilní telefon představoval formu komunikace pouze 

prostřednictvím prostého telefonování a textových zpráv, uběhla značná doba. Tato 

přenosná zařízení zaţívají poslední léta obrovský nárůst popularity, a byl to právě rozmach 

takzvaných „chytrých zařízení“, který dal uţivateli moţnost prohlíţení webu doslova 

kdekoliv.  

Tomu se však musel začít přizpůsobovat i web samotný, jelikoţ menší displeje 

představovaly pro tradiční statické pojetí webu novou výzvu. Ta se za posledních pět let 

velmi výrazně promítla do podoby webového prostředí, a jelikoţ je webová stránka 

tvořena pro pohodlí svých návštěvníků, vznikla nová vývojová větev, která s přenosnými 

zařízeními začala pracovat jako s plnohodnotnou platformou.  
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Takzvaný responzivní webdesign je v současnosti hlavním směrem, a tvořit tak 

stránky v klasické jedné podobě pro počítače, nemá smysl. Moderní webová prezentace 

v roce 2015 dává uţivateli moţnost čitelného a přehledného zobrazení svého obsahu za 

kaţdé situace, ať stánku čte v telefonu, tabletu či na klasickém stolním počítači. Trend 

posledních let dává na zřetel, ţe v budoucnosti můţeme očekávat postupné vytlačování 

osobních počítačů telefony a tablety. Hovoříme samozřejmě o vytlačení ze strany 

uţivatelů, desktopová zařízení si jistě nadále najdou své uplatnění na poli vývoje či herního 

průmyslu.  

Cílem předkládané diplomové práce je zachytit moderní směr vývoje webu a 

prakticky jej aplikovat na konkrétní návrh nového uţivatelského prostředí. Internetové 

stránky, které budou vytvářeny s vyuţitím moderních responzivních technik, budou 

posléze prezentovat konkrétně nevládní a nepolitické sdruţení – Zemědělský svaz České 

republiky. Výsledkem tvorby tak vznikne ucelený koncept, který bude uzpůsoben pro 

zobrazení na různorodém koncovém zařízení, jehoţ prostřednictvím uţivatel na web 

přistupuje 
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2 Teoretická východiska a pojmy web designu 

V rámci první kapitoly teoretických východisek se budeme zabývat vysvětlením 

pojmů, které tvoří jako celek moderní webovou stránku.  

2.1 Evoluce web designu 

První webová stránka je stará jiţ přes 2 desetiletí a jejím autorem byl Tim Bernes-

Lee, současný ředitel konsorcia W3C. V počátcích byly internetové stránky tvořeny 

pouhými symboly a tabulátory. Grafické rozhraní, které známe dnes, dostal web aţ 

mnohem později. Zásadním krokem k uţivatelskému prostředí současné doby byl vývoj 

prohlíţečů. Revoluci odstartovaly ty prohlíţeče, které dovedly zobrazit obrázky (Ruluks, 

2014). 

V začátcích běţným způsobem, jak strukturovat obsah webu, byl koncept tabulek, 

existující jiţ v HTML. Ačkoliv bylo původním záměrem tabulek především členění čísel, 

uţívala se tato metoda konstrukce webu běţně ještě delší časový úsek. Tabulkám však 

nelze upřít kvantum výhod, které tehdy tvůrcům webu poskytovaly. Jako příklad můţeme 

uvést vertikální zarovnávání prvků, zadávání rozměrů pomocí pixelů, ale i procent.   

Kdyţ se v roce 1995 poprvé objevil Javascript, byl jakousi odpovědí na jistá 

omezení jazyka HTML. S Javascriptem přišly nové moţnosti, jako vyskakovací okna, 

přičemţ hned o rok později se aklimatizoval ve webovém prostředí také modul Flash. 

S ním přišly nové technologie, které daly tvůrci webu moţnosti do té doby neskýtané – 

libovolné tvary, layouty, animace, či interakci s návštěvníkem. Pokud měl návštěvník 

Flash plugin, a vydrţel čekat, neţ se vše načte, vše fungovalo převratně. Byla to takzvaná 

zlatá doba úvodních obrazovek a intro animací. Přehrávač Flash zůstává součástí 

moderních stránek do dnešní doby, především jako přehrávač streamovaných videí 

(Ruluks, 2014). 

Zhruba ve stejné době jako Flash se narodily i kaskádové styly CSS. Ty s sebou 

přinesly lepší přístup ke struktuře návrhu, přičemţ základním konceptem bylo oddělení 

obsahu od způsobu prezentace. První verze CSS nebyly nijak pruţně pouţitelné, ale 

největší problém představovala (ne)podpora stávajících prohlíţečů. Trvalo několik let, neţ 

bylo CSS přijato v širším smyslu a přesto bylo plné chyb. Implementace kaskádových stylů 

probíhala v letech, kdy byla rozličnost mezi prohlíţeči enormní, coţ ztěţovalo vývojářům 

práci (Ruluks, 2014). 
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Od doby, kdy se pro prohlíţení internetu začaly pouţívat i mobilní telefony, 

vznikala mezi tvůrci webu jakási roztříštěnost. Ta tkvěla ve filozofii, jak webové stránky 

přizpůsobit na tyto malé displeje. Jelikoţ se v druhé polovině minulé dekády značně 

rozšířilo umisťování inzerce na web, designeři museli řešit i takové věci, jako ponechání 

reklamy pro mobilní zařízení a současně příliš nezatěţovat uţivatele objemem přenesených 

dat (Ruluks, 2014). 

Díky přechodu webu na mobilní zařízení se dnes setkáváme s pojmem responzivní 

web design. Jeho zakladatel, Ethan Marcotte přišel s převratnou myšlenkou – jedna verze 

webu, která se umí natahovat či smrskávat pro jakýkoliv zobrazovací formát. Technicky je 

web stále HTML a CSS, mění se však jeho pojetí (Ruluks, 2014). 

2.2 Nová sémantika HTML 5 

HTML 5 je nejnovější specifikací značkovacího jazyka Hypertext Markup 

Language. HTML 5 klade důraz na zjednodušování, a proto nabízí nové sémantické 

elementy, které v konečném důsledku tvoří smysluplnější a přehlednější strukturu kódu. 

Umoţňuje rovněţ lepší zpětnou vazbu pro uţivatele, díky které jiţ není třeba vyuţívat 

natolik Javascript, jako v dřívějších dobách. Toto vše tak utváří kvalitní podmínky pro 

tvorbu responzivního webu, jelikoţ kód se stává čistějším, štíhlejším a rychleji se tak 

načítá (Frain, 2012). 

 Nové sémantické elementy jsou důleţitou součástí této specifikace HTML, jelikoţ 

se nám dostává nových smysluplných značek. Běţná struktura HTML stránky je členěna 

na hlavičku, navigaci, obsah atd. Tyto sekce nyní běţně označujeme svým zvláštním 

tagem, kdy navigaci můţeme umístit do značky <nav>, která jiţ dává prohlíţeči na 

vědomí, ţe se jedná o sekci kódu s nabídkou menu. Takto strukturovaný kód poskytuje 

větší přehlednost uţ samotným tvůrcům webu. Co je však důleţitější, tímto způsobem 

psaný kód umoţňuje především vyhledávačům kvalitněji identifikovat obsah dané webové 

stránky (Frain, 2012). 

2.2.1 CSS 3 

V současnosti nejnovější specifikací kaskádových stylů je jejich třetí verze. Ta je 

vyvíjena téměř 10 let, a přestoţe dlouhou dobu byla ve vývojové fázi, prohlíţeče se uţ 

několik let mezi sebou přetahují o to, který bude podporovat více funkcí této specifikace 

(Štastný, 2010). 
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Současná verze CSS 3 svými rozšířeními značně usnadňuje designérovu úlohu, 

jelikoţ prvky, které bylo nutné dříve zprovoznit pomocí obrázků, je nyní naprosto 

jednoduché provést kódově. Namátkově můţeme uvést například kulaté rohy (border-

radius) či stínování prvků (shadow-box).  

2.2.2 Javascript 

Javascript je dnes prakticky nepostradatelná součást kaţdé moderní webové 

aplikace. Ačkoliv pátá specifikace jazyka HTML přinesla mnoho nových vylepšení, stejně 

jako CSS 3, stále existuje mnoho záleţitostí, které nedokáţí řešit. Javascript dokáţe najít 

velmi širokého uplatnění, ať uţ od něj poţadujeme animace nebo sledování návštěvnosti.  

2.2.3 JQuery 

JQuery je Javascriptovou knihovnou, která tvůrci webu ulehčuje práci se samotným 

Javascriptem. Dá se říci, ţe se jedná o Framework, který je v dnešní době vůbec 

nejpopulárnější na poli web designu. Jeho prostřednictvím můţeme aplikovat na web 

různorodé animace nebo funkce, které samotná HTML nedokáţe. Autorem knihovny je 

John Resig (Hanák, 2015). 

2.3 Přístupy k tvorbě webové stránky 

Přístupů, jak tvořit internetové stránky, je v současné době hned několik. Kaţdý 

z nich má své výhody i nevýhody, přičemţ moderní doba si vynucuje uţití jistých principů, 

které jiţ nelze ignorovat. Základním stavebním kamenem moderního designu by však měla 

být především úvaha nad jeho praktičností mezi svými návštěvníky.  

2.3.1 Layout s pevnou šířkou 

Prvním způsobem, jakým můţeme tvořit obsah webové aplikace je fixní layout. 

V tomto přístupu je layout kódován přesnou číselnou hodnotou, většinou v jednotkách px. 

Tento postup měl své opodstatnění ještě několik let zpátky, kdy nebyla mobilní zařízení 

příliš rozšířená a stránky byly většinou navrhovány tak, aby vykreslily kompletní obsah na 

dnes jiţ archaickém rozlišení 1024 x 768 bodů.  

Layout s fixní šířkou dává tvůrci falešný pocit téměř neomezené kontroly, jelikoţ 

znalost přesné šířky poskytuje moţnost obsahovat vysoké mnoţství grafických prvků, 

které se nebudou „rozsypávat“ s tím, jak se mění rozlišení obrazovky. Naopak největším 

problémem tohoto přístupu je nutnost některé věci předvídat, přičemţ nezbytností je 

v tomto případě znalost nejčastěji pouţívaného rozlišení návštěvníků webu. Tento problém 
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byl markantní jiţ před příchodem telefonů a tabletů, jelikoţ rozličnost pouţívaných 

prohlíţečů byla tehdy vysoká a uţivatelé rovněţ typicky pouţívali různé doplňky pro své 

prohlíţeče, například vyhledávací lišty, které zmenšovaly vykreslovací prostor prohlíţeče 

jak na šířku či výšku.  

Samotný koncept konzistentní šířky webové stránky je tak velmi zavádějící. Pokud 

se vývojář rozhodne konstruovat webovou prezentaci o šířce 1000 px, přičemţ návštěvník 

bude mít okno prohlíţeče široké jen 800 px, uţivateli se zobrazí pouze část obsahu a 

horizontální posuvník, s jehoţ pomocí se dostane ke zbytku (Kadlec, 2013). Opačný 

problém nastává, pokud obě hodnoty vyměníme mezi sebou – návštěvník pro změnu vidí 

na stránce nevyuţitý prostor. Aktuálně, kdy mobilní zařízení předstihují tradiční počítače, 

je tento přístup poněkud špatně vyuţitelný a pouţíváme tak odlišné způsoby.  

2.3.2  Dva nezávislé weby – mobilní a desktopový 

Toto řešení zastává filozofii, kdy se na mobilních zařízeních zobrazuje odlišná 

verze, neţ na desktopu. Web sám na straně serveru rozpoznává, jakým zařízením je na něj 

přistupovaná a dle tohoto poznatku je načtena poţadovaná verze webu. Toto pojetí 

umoţňuje typicky přepínat mezi oběma verzemi, takţe pokud se uţivateli na telefonu zdá 

obsah příliš stručný, má moţnost přepnout na plnou verzi s tím, ţe orientace a čitelnost 

bude pravděpodobně zhoršena.  

Hlavní výhodou čistě mobilních verzí webu je bezesporu jejich niţší datová 

obsáhlost a s ní související rychlejší načítání obsahu. Mobilní verze stránek je rovněţ lépe 

optimalizovaná na přenosná zařízení, a tudíţ je jejich ovládání jednodušší.  

Nevýhodou můţe být jeho pořizovací cena. Pakliţe si firma objednává mobilní a 

desktopovou verzi, většinou musí vynaloţit dvojnásobné finanční prostředky, jelikoţ se 

jedná technicky o dva weby – je potřeba navrhnout, graficky zpracovat a optimalizovat dvě 

různá uţivatelská rozhraní. Druhou nevýhodou je častá nespolehlivost detekce zařízení, a 

z toho vyplývající výchozí zobrazení (Forgáč, 2013). Tato metoda rozděluje stránky 

bipolárně do dvou verzí a proto je zde přehlíţena takzvaná střední cesta, kterou představují 

tablety. Mobilní verze je pro ně příliš strohá a desktopová stále objemná.  

2.3.3 Fluidní layout 

Fluid layout je charakterizován vlastnostmi, kdy jednotlivé dimenze zobrazení jsou 

určovány procentuálně. Zde vidíme zásadní rozdíl oproti fixnímu způsobu, který rozloţení 

určuje pomocí pixelů. Výsledkem je pak rozloţení webu, které není závislé na 
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zobrazovacím formátu daného návštěvníka. Pakliţe uţivatel přistoupí na web z telefonu 

nebo z počítače, šířka sloupců se v obou případech rozpočítá ve stejném poměru a 

výsledný efekt je tak totoţný (Kadlec, 2013). 

Tekutý layout dokáţe eliminovat značné mnoţství nedostatků fixního přístupu – 

především se jedná o odstranění horizontálního posuvníku, díky čemuţ má tak uţivatel 

neustále na očích celistvý obsah. S moţností adaptace na šířku prohlíţeče přichází rovněţ 

efektivnější vyuţívání dostupného místa a minimalizace nechtěných hluchých míst, 

vyskytujících se u fixního rozvrţení. Implementace responzivních technik typu media 

queries je mnohem jednodušší u takto pojatých layoutů a tvorba jednotlivých separátních 

verzí se stává méně pracnou, neţ v případě, kdy je vyuţito pevných jednotek. Tekutý 

layout ovšem nezajišťuje sám o sobě kvalitní čitelnosti na všech platformách, nicméně jeho 

výběr je dobrým začátkem při stavbě moderních webových prezentací (Kadlec, 2013).  

2.3.4 Elastický layout 

Elastický layout je zaloţen na podobném principu, jako tekutý, poskytuje však 

silnou typografickou kontrolu. Roztahuje se zároveň se zvětšovaným textem s tím, ţe 

zachovává proporce webu.  

Nevýhoda je jasná na první pohled. Nízká rozlišení a potřeba většího textu vytvoří 

obratem horizontální posuvníky. Někteří autoři elastický design porovnávají k 

zoomovací funkci kaţdého moderního prohlíţeče. Identifikovat však elastický layout jako 

přibliţování v prohlíţeči je irelevantní. Technologicky je zoom v prohlíţeči nadřazen 

pouţitému layoutu, weby s elastickým layoutem budou tedy prohlíţečem zoomovány 

velmi podobně, jako weby s ostatními typy layoutů (se všemi souvisejícími výhodami a 

nevýhodami). A vzhledem ke stále vyššímu rozšíření zoomu tedy elastický layout nedává 

ţádnou výraznou výhodu, kvůli které by jej bylo vhodné pouţít (Řezáč, 2010).  

2.3.5 Hybridní layout 

Poslední moţností, jak stavět obsah webu, je hybridní layout, který kombinuje dva 

nebo více předchozí způsoby. Nejedná se o nijak nový koncept, a existuje více moţností, 

jak hybridní design vytvořit.  

Příkladem můţeme uvést fixně určený reklamní prostor na webu, specifikovaný 

podle obrazových bodů. Jako hybridní moţností se nabízí vyuţít postranní (sidebar) 

sloupec, který bude mít fixní proporce, uzpůsobené s ohledem na jeho šířku. Tento přístup 

je právě pro reklamní prostor velice často vyuţívaný, jelikoţ reklamní bannery vytvářejí po 
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web často třetí strany – reklamní agentury a pro ty je definování rozměrů pomocí 

obrazových bodů důleţité.  

Mimo reklamu však samozřejmě stránka prezentuje i samotný obsah. Ten však 

v tomto případě jiţ můţe být definován tak, aby dokázal vyplnit zbytek okna prohlíţeče – 

jeho chování je tak tedy jiţ proporciální, ne fixní.  Díky zarovnávání prvků (floatování) 

však můţe tento způsob získat brzy velmi chaotický nádech. Příčinou je nesoulad mezi 

uţíváním procentuálních jednotek a těch pixelových. Výsledná šířka webové prezentace se 

tak často potýká s nestabilitou (Kadlec, 2013). 

2.4 Základní pojmy responzivního web designu  

Responzivní web design je relativně mladý pojem. Poprvé jej definoval v květnu 

2010 Ethan Marcotte. Podstata RWD tkví v jeho přívětivosti vůči uţivateli, a proto taková 

tvorba stránek směruje k cíli uţivateli nabídnout pohodlnou navigaci a čitelnost, bez 

nutnosti neustálého rolování či manipulaci se zoomem. RWD souvisí především 

s uceleným zobrazením obsahu webu na různých typech zařízení, ale i přesto jej nelze 

popsat jednou větou, která jej definuje jako mobilní verzi určité webové prezentace. 

Takový přístup by byl uţ z principu věci omezující a neprospíval by konečnému efektu. 

Moderní webové stránky poskytují moţnost zobrazení na zařízeních s různým rozlišením, 

ať uţ se jedná o desktop, notebook, tablet či televize (Schenker, 2013). 

Problém skladby stránek je takový, ţe někdy se jejich tvorba aţ moc odvíjí od 

tištěných materiálů. A také proto se zřejmě říká webovým prezentacím slovem „stránky“. 

Díky této myšlence pak občas nebývá vyuţita ústřední koncepce webu, která představuje 

především moţnost interaktivity. Pokud bychom se měli tedy snaţit o responzivní záţitek, 

je zapotřebí vést diskuzi v širším hledisku, neţ jen o layoutu. Web by se měl samozřejmě 

přizpůsobovat parametrům zařízení, které jej zobrazuje, nicméně celé řešení by mělo být 

pojato poněkud komplexněji. Finální produkt musí brát na zřetel také velikost dat, obsah 

ale i další prvky, které dokáţi uţivateli prohlíţení zpříjemnit (Kadlec, 2013). 

Spíše neţ vytvářet zvláštní design pro kaţdé zařízení nebo prohlíţeč na míru, měli 

bychom stavět na stejných základech. Díky této skutečnosti pak můţeme vytvářet stránky, 

které jsou nejen pruţnější, ale umí se doslova adaptovat na médium, které je zobrazuje. 

Flexibilita tohoto typu rozkrývá nové moţnosti, bez nutnosti vzdávat se kontroly, kterou 

poţadujeme jako designeři (Marcotte, 2011).  
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2.4.1 Viewport 

Pojmem Viewport v odvětví návrhu webu rozumíme značku, která umoţňuje 

ovládat velikost zobrazovací plochy stránky u daného zařízení. Tento prvek tak definuje 

velikost průhledu, jakým bude prohlíţeč web zobrazovat, a proto by se také dal jeho 

anglický význam do češtiny přeloţit jako „výřez“. Šířku tohoto výřezu lze deklarovat v 

pixelech, ale rovněţ v proměnné pixelové hodnotě šíře zařízení, z kterého jsou stránky 

prohlíţeny. Druhá varianta je pak u responzivního designu hojně vyuţívána (Marcotte, 

2011). 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-

scale=1"> 

Weby, které tento tag neobsahují, jsou při načtení na telefonu či tabletu nečitelné, 

protoţe jsou zobrazeny rozprostřeně celé – veškerý obsah je typicky příliš malý a uţivatel 

si zde musí k čitelnosti pomoci přibliţovacími gesty.  

Na obrázku vlevo názorný příklad chybějícího metatagu Viewport, napravo pak 

varianta webu s aplikovaným tagem (Marcotte, 2011). Příklad je demonstrován záměrně na 

webu, který není responzivní (obr. 2.1). 

 

Obrázek 2.1 - Ukázka efektu metatagu Viewport (Zdroj: vlastní tvorba) 

Tento atribut pro meta element poprvé představila společnost Apple společně 

s prvním iPhonem v roce 2007 pro svůj prohlíţeč Safari. Tehdy tímto Apple řešil problém 

zobrazení klasické desktopové stránky na svém iPhonu a díky tomu se tag pouţívá dnes 

jako standard (Marcotte, 2011). 
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Druhou části tohoto meta tagu je takzvané měřítko - initial-scale. To upravuje 

úroveň přiblíţení stránky, jestliţe je stránka poprvé načtena. Dále lze deklarovat také 

rozsah měřítka, který omezuje uţivatele přiblíţit či oddálit zobrazení aţ do určitých 

hodnot. K tomu slouţí hodnoty maximum-scale, minimum-scale, and user-scalable. 

V posledním jmenované proměnné lze manipulaci se zobrazením dokonce zcela zakázat 

(Mozilla, 2015).  

2.4.2 Media queries  

Media queries je stěţejní modul obsaţený ve třetí verzi CSS, který umoţňuje tvůrci 

webu uzpůsobit určité vlastnosti CSS stylů na základě detekce zařízení, z kterého je web 

prohlíţen. Media queries však dokáţí spíše detekovat vlastnosti a funkce onoho zařízení, 

neţ jeho přesný typ. Z toho pak vyplývá potřeba věnovat značný čas výběru kritérií tak, 

abychom úspěšně pokryli co nejvíce typů telefonů či tabletů na trhu (Frain, 2012). 

Praktičnost modulu media queries tak tkví v jeho moţnostech testovat vlastnosti 

zařízení, přičemţ odpověď nabývá hodnot pravda, nepravda. Modul kontroluje dvě 

záleţitosti – typ média (typicky displej) a šířku viewportu (výřezu). Pokud bychom tak 

v základním stavu chtěli cílit stylování pro zařízení mající svou šířku mezi hodnotami 640 

px a 1023 px, pouţili bychom typicky tento zápis: 

@media only screen and (min-width: 640px) and (max-width: 

1023px){  

/* Zde definujeme požadované CSS modifikace   

} 

(Kadlec, 2013). 

Stále však není popřen princip kaskádových stylů (CSS), který umoţňuje stylům 

definovaným níţe ve zdrojovém textu přepsat ty, které byly deklarovány výše. V případě 

tvorby stránek, které budou responzivní si tak můţeme nastavit základní styly na začátku 

kódu, které budou pouţity ve všech verzích webu – jako typickým příkladem můţeme 

uvést barvu nadpisů, odkazů apod., jelikoţ barevné schéma stránek zůstává po celou dobu 

totoţné (Frain, 2012). 

Ačkoliv jsou moderní prohlíţeče dostatečně inteligentní, aby uměly ignorovat 

media queries dotazů jim nepatřičných, nezamezuje jim to stahovat tyto zdrojové kódy a 

dochází tak k nadbytečnému stahovaných dat. Tento problém však můţeme ošetřit 
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vyuţitím samostatného CSS souboru pro kaţdý dotaz. Pro separátní stylesheet pak stačí 

přidat odkaz do hlavičky HTML následujícím stylem: 

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

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="only screen and 

(max-device-width: 640px)" href="small-device.css" /> 

(Frain, 2012). 

V současné době se typicky vyuţívají pro rozpoznání vlastností zařízení dotazy na 

šířku, výšku, orientaci (landscape, potrait), rozlišení a poměr hardwarového rozlišení 

zařízení k CSS rozlišení. K tomu, aby měla media queries na webu silnější pole působnosti 

můţeme vyuţívat kombinaci různých vlastností prostřednictvím logických operátorů AND 

nebo NOT. Dotaz tak dostane specifičtější podobu a zacílení pro dané zařízení je tak 

mnohem přesnější (Kadlec, 2013).   

Pokud strukturujeme styly webové stránky, s ohledem na responzivní pojetí je 

potřeba zváţit jakým způsobem stránku budovat.  Postup tvorby vybíráme z několika způsobů, 

přičemţ velmi populární je dnes varianta mobile first (od mobilní verze k vyšším). Zmíníme ale 

také desktop – down, která znamená postup od desktopové verze k niţším, mobilním podobám. 

2.4.3 Budování od desktopové verze k mobilní (desktop - down) 

Jedná o tradiční formu postupu tvorby responzivního web designu a zřejmě je stále 

častěji uţíván. První návrh stránky je utvořen pro prohlíţeče stolního počítače, nebo 

notebooku. Poté, je pomocí několika media dotazů (typicky max-width) layout 

přizpůsobován a zjednodušován pro menší displeje.  

Tento postup je dnes, ale byl i v dřívější době, poněkud problematický. Nelze totiţ 

předpokládat, ţe všichni uţivatelé, kteří navštěvují jakýkoliv web, disponují tou nejnovější 

technologií. Jednoduše je třeba počítat s tím, ţe jsou na trhu zastoupena i zařízení, která 

mají starší prohlíţeče a majitelé je neaktualizují. Obzvláště uţivatelé pouţívající telefony 

značky BlackBerry jsou rizikovou skupinou, jelikoţ aţ 66 procent z nich přistupuje na 

weby s operačním systémem nepodporující modul Media Queries (Kadlec, 2013). 

2.4.4 Breakpointy  

Breakpoinem rozumíme hraniční rozměr displeje zařízení, který se pouţívá pro 

vyhrazení prostoru, ve kterém bude web vypadat přibliţně stejně. Tradiční způsob jeho 

vyuţití svádí k rozdělení do tří skupin – smartphony, tablety a klasický desktop.  



17 

 

V dřívějších dobách by takové rozdělení postačovalo s tím, ţe smartphone by 

končil při šířce 320 px, iPad by definoval tablety kolem 768 px a pokud by šířka okna 

zařízení byla více neţ 1024 pixelů, automaticky bychom jej povaţovali za desktop 

(Kadlec, 2013). Pokud bychom se však měli na takové hodnoty spoléhat i v roce 2015, 

vznikl by asi často problematický produkt.  

Při výběru breakpointů pro nový web se nevyplatí spoléhat pouze na oficiální 

rozlišení rozličných zařízení. Detekce zařízení je stěţejním bodem úspěchu responzivity 

webu. Pomocí media queries, jak je jiţ uvedeno výše, detekujeme určité vlastnosti zařízení, 

ale nelze jej detekovat konkrétně, jako takové. Minimálně je tento způsob v několika 

ohledech nespolehlivý (Michálek, 2014). 

Pokud cílíme dotaz na šířku okna prohlíţeče 640 px, cílíme na starší model iPhonu 

v landscape módu, který má velikost úhlopříčky 4 palce. Taková podmínka je však 

teoreticky platná i pro laciný tablet, který má naprosto stejné rozlišení, ale jeho úhlopříčka 

je desetipalcová (Michálek, 2014). 

Jedno kritérium tedy splňují dvě zařízení s velice odlišnou fyzickou velikostí, a 

právě na tomto případě lze demonstrovat záludnost různorodosti přístrojů, s kterou je třeba 

při procesu vývoje webové prezentace počítat a adaptovat se na ni (Vzhůru dolů, 2014). 

2.5 Zobrazovací formáty a platformy současnosti 

Kdyţ před zhruba dvaceti lety různí analytici předpovídali, ţe bude mobilní telefon 

něčím převratným, jistě netušili, jak moc budou mít ve svém tvrzení pravdu. Jakákoliv 

cesta veřejnou dopravou, či jen zastávka v supermarketu dává znát, ţe lidská rasa prochází 

komunikační revolucí. Mobilní přístroje jsou všude a nelze předpokládat, ţe by tomu 

nebylo v budoucnosti jinak (Wroblewski, 2011). 

Mobilní zařízení, disponující připojením k síti zde existovala ještě před nástupem 

dnešního konceptu dotykového zařízení. Komunikátory PDA, které byly proslulé svými 

hardwarovými klávesnicemi, znamenaly povinnost prakticky pro kaţdého manaţera. 

Slouţily však spíše pro mailovou komunikaci a prohlíţení webu na nich bylo spíše 

nouzovým, neţ kvalitním záţitkem.  

Rozdíl mezi zařízením navrţeným pro pohodlné surfování a tím, které jej nabízí 

spíše okrajově, je dosti značný. Vše ilustrují data, která tvrdí, ţe za rok 2009 byl ve 

Spojených státech jeden iPhone odpovědný za stejný objem přenesených dat, jako 30 
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tradičních mobilních telefonů. Telefony však nezaznamenávají zvyšující se podíl na trhu 

jen díky tomu, ţe jsou neustále technicky vylepšovány, ale také díky jejich klesajícím 

cenám. Lidé, kteří by si ještě před několika lety chytrý telefon pořídit nemohli, jej dnes 

mají (Wroblewski, 2011). 

2.5.1 Podíly jednotlivých kategorií na trhu 

Jiţ v roce 2008, zhruba rok po uvedení původního iPhonu, se objevil článek 

s tučným titulkem „Mobilní zařízení již brzy předběhnou klasické desktopy do roku 2014―. 

Byla to předpověď Maryho Meekera, amerického analytika společnosti Kleiner Perkins 

Caufield Byers. Aktuální data mu dávají jasně za pravdu (Bosomworth, 2014). 

Jak je čitelné z následujícího grafu (Obr. 2.2), v první polovině roku 2014 se 

celosvětově počet uţivatelů mobilních zařízení dostal v konečném součtu před uţivatele 

klasických počítačů. Díky těmto faktům uţ víme, jakým směrem se moderní aplikace a 

webové stránky musejí zákonitě ubírat. Od dělení mobilních zařízení a desktopových se 

tak spíše dostáváme k otázce jak správně dělit ty přenosné a jak pro ně připravit samotný 

web (Bosomworth, 2014). 

 

Obrázek 2.2 - Graf používaných zařízení celosvětově (zdroj: http://techcrunch.com) 

Dále se můţeme podívat na data portálu Statcounter.com, který se zabývá 

monitoringem globálního zastoupení jednotlivých zařízení po celém světě. Na grafu 

vidíme silnou roztříštěnost různých rozlišení, coţ dokumentuje velkou rozmanitost trhu 

s telefony a tablety.  

http://www.smartinsights.com/author/danyl/
http://www.smartinsights.com/author/danyl/
http://techcrunch.com/
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Mezi nejpouţívanější však řadíme rozlišení 768x1024, které je typické pro iPady 

starších generací, které ještě nedisponovaly vysokokapacitními Retina displeji. Poměrně 

dobře vyuţívané jsou rovněţ telefony s rozlišeními 320 x 480 HW pixelů nebo 480 na 800 

px. Tato obě rozlišení nalezneme v běţných smartphonech s Androidem, které jsou cenově 

velmi dostupné a díky tomu mají svou oblibu. Shrnutí těchto tvrzení podtrhuje graf 

pořízený ze statistického webu StatCounter.com. (Obr. 2.3) 

 

Obrázek 2.3 - Graf zastoupení rozlišení mobilních zařízení (zdroj: http://statcounter.com) 

2.5.2 Připojení telefonu k internetu (Problematika objemu dat) 

V době tvorby této diplomové práce, čili počátkem roku 2015, se Česká republika 

nachází v poměrně ţivém prostředí přenosu dat. Zhruba 2 roky po příchodu různých 

virtuálních operátorů jsou moţnosti poměrně široké. S příchodem nejvýkonnější sítě LTE 

lze počítat s opravdu dostatečnou rychlostí prakticky na celém území republiky, 

problémem však stále zůstává datové omezení FUP - Fair User Policy.  

Poskytovatelé sluţeb tak limitují svého zákazníka objemem přenesených dat za 

určité časové období, a pokud překročí dané omezení, je mu dále internetové připojení buď 

zpomaleno, případně jsou účtovány poplatky navíc. Tarify, které nabízejí štědré omezení 

dat kupříkladu 10 GB, jsou však pro většinu uţivatelů příliš nákladné a spokojí se proto 

s lacinějšími variantami. Nutno však dodat, ţe na českém trhu v současné době najdeme i 

operátora, který nabízí připojení zdarma v rámci dobití kreditu. Je však omezeno na 200 

MB a 30 dní.  

http://statcounter.com/
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Před samotnou tvorbou webové aplikace je zapotřebí všechna takto fakt zvaţovat. 

Webové stránky šetrnější na objem data jsou tak stále praktičtější, a zřejmě i mezi uţivateli 

více oblíbeny.  

2.5.3 Referenční pixel a reálná detekce zařízení (Pixel ratio) 

Na trhu probíhá pochopitelně konkurenční boj, který s sebou přináší i technická 

vylepšení. Markantní pokrok zaznamenala mobilní zařízení za poslední léta především u 

svých zobrazovačů. Displeje rostou rozměrově a s nimi i jejich hardwarové rozlišení.  

Zatímco v roce 2011 měly špičkové smartphony různých společností sotva 4 palce 

a rozlišení WVGA (800 x 480 bodů), dnes není jiţ ojedinělý přístroj o velikosti 5,5 palce, 

mající rozlišení QUAD HD (2 560 × 1 440 pixelů). Takový displej disponuje čtyřnásobně 

vyšší jemností neţ klasické HD 720p. Běţný uţivatel si rozdílu nepovšimne, jedná se spíše 

o tabulkové překonávání konkurence, kdy marketingová oddělení přicházejí kaţdým 

rokem s novými tvrzeními, jak jemné rozdíly dokáţe lidské oko rozeznat (Kůžel, 2014). 

Koncovému uţivateli jsou tyto displeje jistě přísunem, pro webového designera uţ 

však představují jisté komplikace. Dnes jiţ běţné rozlišení Full HD je pouţíváno na 

širokém spektru přístrojů, od televizí aţ po smartphony. Škála úhlopříček pro toto 

standardní rozlišení je tedy široká. Teoreticky by se web měl vykreslovat totoţně pro 24 

palcový monitor i pětipalcový telefon, a měl by díky totoţnému počtu bodů detekovat 

stejný breakpoint. Zde však přichází bod, v kterém je nutné si uvědomit rozdíl mezi 

Referenčním pixelem (hardwarovým) a CSS pixelem. Klíčový je poměr mezi těmito 

dvěma rozlišeními - anglicky se nazývá device-pixel-ratio (Michálek, 2014). 

Pokud bychom vzali v úvahu Retina displej iPhonu 5S, který disponuje hardwarově 

640 x 1136 pixelů - takový displej má od výrobce daný poměr HW vs. CSS 1:2. V praxi to 

pak znamená, ţe pokud budeme vykreslovat objekt o velikosti 1x1 px, uţivateli se fyzicky 

vykreslí mříţka 2 x 2 px, celkem tedy 4 pixely. V konečném důsledku vidíme, ţe se 

zvětšuje pouze jemnost zobrazení, přičemţ finální obraz je v poměru k celému displeji 

stejný. Při návrhu webu tak musíme toto rozlišení podělit číslem 2 a aţ poté dostáváme 

reálné rozlišení, v němţ bude webová stránka vykreslena (Michálek, 2014). 

Na následujícím obrázku jsou názorně demonstrovány rozdíly mezi pojmy 

referenční a hardwarový pixel, doplněné o příklady konkrétních zařízení (Obr. 2.4).  
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Obrázek 2.4 - Device pixel ratio (zdroj: Michálek, 2014) 

Opačný problém nastává, pokud se budeme snaţit vykreslit v prostředí pixel-ratio 2 

fotografii. Za předpokladu, ţe bude mít obrázek velikost původně 100 x 100 pixelů, ale 

vykreslí se referenčně 200 x 200, naráţíme na nedostatečnou kvalitu fotografie. Problém 

lze odstranit přípravou fotografie v x-násobném rozlišení a poté ji u jiných displejů pomocí 

HTML zmenšit. V tomto případě bude fotka vypadat na všech zařízením ostře, nicméně, 

navyšuje se zde rychlým tempem objem dat (Michálek, 2014).  

2.5.4 Způsoby používání telefonů a tabletů 

Velmi často se stává, ţe jsou telefony a tablety pojímány stejným způsobem. Obě 

tato zařízení sice spadají do kategorie „přenosné“, nicméně způsoby jejich vyuţívání jsou 

naprosto stejné a rozhodně tak nelze definovat tablet jako větší telefon. Díky tomuto 

častému přesvědčení tak vznikají zkreslené představy, které o tabletech široká veřejnost 

má, a z toho pramení i časté chyby při tvorbě webu.  

Pokud bychom mohli připustit mírné zobecnění, hlavní rozdíl mezi tabletem a 

telefonem spočívá v míře jejich mobility a s ním spojené jejich vyuţívání. Uţivatel se 

s tabletem pohybuje typicky po domě či nejbliţším okolí. Také proto se prodávají více neţ 

tři čtvrtiny těchto zařízení ve verzi pouze s konektivitou WI-FI, coţ ilustruje nepotřebu 

uţivatelů tablet uţívat na kaţdém kroku. Spíše se s ním usadí doma či v kavárně. I díky 
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těmto faktům je třeba k těmto zařízením přistupovat odlišně, jelikoţ jako platforma 

představují velký potenciál na trhu (Budinský, 2014). 

„Vezměte si Bata.cz — na iPadu se vám zobrazí ořezaná mobilní verze. Je to něco, 

co uživatel iPadu ocení? Uživatel smartphonu ano. Nebo uživatel malého tabletu s 

Androidem za 2 tisíce Kč. Ale zmlsaný iPadista? Nebo iPadista zvyklý občas holt zatnout 

zuby a použít desktopový web nepříliš dobře optimalizovaný pro dotykové ovládání a menší 

displej? Tipuji, že Baťa má „super web pro desktop a ořezaný web pro mobily.‖ OK, ale 

pro uživatele tabletu je super web až moc super a ořezaný web až moc ořezaný. Když by 

super-desktopový web jen trochu počítal s většími tablety, je problém vyřešený. (Michálek, 

2013, 6 chyb cestou do responzivního pekla) (Obr. 2.5). 

 

Obrázek 2.5 – Webová prezentace firmy Baťa na různých zařízeních 

Při návrhu webové stránky je nutné pracovat se specifičtějším rozdělením, neţ je 

základní - desktop/mobil (Michálek, 2013). Mezi stolním počítačem a telefon patří tablet, 

pro který je v dnešní době více neţ vhodné svůj responzivní design rovněţ přizpůsobit. Má 

to i své výhody, jelikoţ tablet jako zařízení, nezatěţuje problém objemu dat, jako je tomu u 

mobilního telefonu, kdy je vyuţíváno mobilní připojení.  

2.6 Webová typografie 

Základem úspěšného webového projektu je především jeho obsah. Nabídka obsahu 

je však závislá především na samotném umu jej dobře prezentovat konečnému uţivateli. 

Někteří odborníci na tvorbu webu se domnívají, ţe lidé obsah nečtou, ale spíše jej v 

rychlosti „skenují“. Číst pak uţivatel začíná aţ v momentě, kdy se dostává k poţadovaným 

informacím. Poţadavkem na moderní webovou stránku je tedy vytvořit text způsobem, 

http://www.bata.cz/
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který jej umoţňuje rychle „proskenovat“, ale zároveň zachována výbornou čitelnost 

(Křovák, 2014). 

2.6.1 Zásady 

Jako první doporučení zde Křovák uvádí jednoznačnou definici hiearchie textu. 

Jedná se o jasné odlišení nadpisů, odstavců, citací a dalších struktur. Uţivatel se na takto 

navrţeném webu jednoduše orientuje, ví kde začít číst a kam pokračovat. Mezi dalšími 

doporučeními zde Křovák zmiňuje dostatečné provzdušnění stránky. Tento pojem zahrnuje 

členění dlouhých bloků textu do kratších odstavců či sloupců. Zvyšuje se tak přehlednost 

obsahu webu a uţivatel se dostane rychleji ke své informaci (Křovák, 2014). 

Nejdůleţitějším faktorem ovlivňující čitelnost obsahu je však stále kontrast textu 

proti pozadí. Jako ideální kombinaci pro čtení delších textů vidí černé (tmavě šedé) písmo 

na bílém pozadí. Inverzní výběr barev dle jeho slov zpomaluje čtení aţ o 32% (Křovák, 

2014). 

2.6.2 Absolutní jednotky 

Pouţívání absolutních jednotek je spolehlivé a konzistentní, přičemţ jejich zápis 

pomocí CSS je dosti snadný. Tento způsob však příliš neobstojí, pokud se bude tvůrce 

snaţit o responzivní web design, jelikoţ ten s sebou přináší určité poţadavky na flexibilitu 

(Igloomet, 2012). 

2.6.3 Relativní jednotky - Jednotka EM 

Relativní jednotky EM jsou závislé na velikosti aktuálního písma. Aktuální písmo 

můţe být ovlivněno nadřazeným stylem (font-size), formátovacími značkami jako jsou 

<small>, <big> atd., ale také samotným operačním systémem či prohlíţečem, který 

umoţňuje uţivateli velikost písma změnit. Základním významem těchto jednotek je tak 

tedy udrţitelnost stejného poměru jednotlivých stylů písmen mezi sebou (Jakpsatweb.cz, 

2014). 

Jiţ v minulosti designeři pouţívali častěji jednotky EM pro dimenzování 

typografie, neţ jakékoliv jiné. Důvodem byla především nemoţnost přiblíţení textu 

definovaného v pixelech ve starších prohlíţečích Internet Exploler. Moderní prohlíţeče 

touto schopnosti disponují bezproblémově, nicméně jednotky EM nacházejí i dnes silného 

uplatnění (Frain, 2012). 



24 

 

Vhodným způsobem jakým jednotku EM vyuţít na responzivním webu je nastavení 

defaultního fontu pro celý element <body>. Jakmile mu určíme velikost fontu 100%, 

přičemţ další styly budeme psát v jednotkách EM, všechna další typografie se bude odvíjet 

od tohoto. Tato technika s sebou přináší nezměrnou výhodu v případě, kdy klient poţádá o 

změnu velikosti písma pro celý web. Stačí tak změnit hodnoty v elementu <body>, 

přičemţ zbylá typografie se přizpůsobí jiţ proporcionálně (Frain, 2012). 

Někteří vývojáři webu pouţívají jako defaultní velikost pro svůj body element 

62,5%. Toto číslo vychází z předpokladu, ţe defaultně mají prohlíţeče určenou velikost 

písma na hodnotu 16 px. Hodnotou 62,5% se tak dostáváme k výchozí hodnotě 10 px a 

díky tomu se vývojáři poté pracuje velmi pohodlně s relativní jednotkou. Hodnota 1.4 EM 

pak představuje velikost písma 14 px a tak dále. 

body { font-size:62.5%; } 

h1 { font-size: 2.4em; } /* =24px */ 

p  { font-size: 1.4em; } /* =14px */ 

li { font-size: 1.4em; } /* =14px? */ 

 

2.6.1 Relativní Jednotka REM 

Jednotky REM fungují totoţným způsobem jako EM, s tím rozdílem, ţe zde není 

určena ţádná nadřazená velikost písma. Velikost písma je v tomto případě závislá na 

hodnotě v kořenovém elementu HTML, coţ znamená, ţe se zde jiţ tvůrce webu nepotýká 

se situacemi, kdy má uţivatel svou výchozí velikost prohlíţeče nastavenou dle svého.  

Jednotky REM nebyly při svém představení přijatý příliš vlídně, jelikoţ jejich 

podpora napříč prohlíţeči nebyla ideální, nicméně, dnes je jiţ moţné tyto jednotky 

vyuţívat na všech hlavních moderních plaformách (Cousins, 2013). 

2.7 Obrázky v responzivním prostředí 

Pokud existuje pravidlo, kterého by se měli weboví designeři drţet, je to to, které 

říká, ţe obrazová kvalita je mnohem důleţitější neţ mnoţství obrázků obsaţených ve 

webové prezentaci. Nekvalitní obrázek nepůsobí esteticky v ţádné velikosti a čas, po který 

se načítá, je téměř stejně důleţitý jako jeho velikost. Tato skutečnost bude zejména 

v souladu s názorem uţivatelů přistupujících na internet prostřednictvím mobilního 
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připojení, jelikoţ je jejich rychlost připojení omezena jak rychlostně, tak i datově 

(Schenker, 2013). 

Klíčem úspěchu je najít soulad mezi časem načítání obrázku a kvalitou jeho 

zobrazení.  K tomu slouţí i úprava velikosti obrázku nastavením výšky a šířky v CSS, 

naprosté zamezení načítání obrázků v plné velikosti a optimalizace obrázků pro internetové 

prostředí. Je vhodné obrázek nejprve ořezat a uloţit v nejmenší moţné velikosti, ve které si 

stále ještě zachovává ostrost a vizuální kvalitu, a teprve poté ho vloţit na webovou stránku 

(Schenker, 2013). 

2.7.1 Využití vektorové grafiky 

V roce 2015 jsou jiţ běţné displeje s CSS/HW pixelovým poměrem 1:3, ale jiţ jsou 

oznámeny přístroje s hodnotou device-pixel-ratio 4. Tento fakt s sebou přináší jednoznačně 

komplikaci ohledně pouţívání zaţitých grafických metod za poslední léta, kdy si tvůrce 

webu vystačil s rastrovou grafikou. Vysokokapacitní displeje vystavují weby tlaku na 

zvyšování kvality grafických komponent, přičemţ jediným řešením, jak pro takové displeje 

stránky připravit a nezvyšovat zároveň závratně objemy dat, je vyuţití vektorových 

grafických prvků (Michálek, 2014). 

2.7.2 Obrázky ve formátu SVG  

Pro displeje s vysokapacitním rozlišením (například Retina od Applu) můţeme 

vyuţívat vektorové elasticity. Dnes poměrně dobře pouţitelným formátem je takzvané 

SVG – scalable vector graphics. Tyto obrázky jsou psané pomocí XML, coţ dává formátu 

tu ideální moţnost obrázek zvětšovat do neomezených rozměrů, přičemţ jeho datová 

velikost se nemění. Nevýhodou vyuţití SVG je jeho omezená podpora ve starších verzích 

prohlíţeče Internet Exploler nebo u Androidu do jeho verze 2.3 (Kadlec, 2013). 

Vektorový obrázek ve formátu SVG je však oproti tradičním bitmapovým strojově 

čitelný a Google jej díky tomu umí indexovat. Jeho vyuţitelnost je poměrně široká – od 

klasických ikon, přes logotyp, aţ k animacím. SVG lze dnes získávat poměrně jednoduše, 

protoţe jeho vyuţitelnost u moderních aplikací neustále roste (Michálek, 2014). 

2.7.3 Adaptivní obrázky – Art direction 

Zřejmě nejzáludnějším problémem responzivního designu je jiţ delší dobu problematika 

načítání odlišného obrazového obsahu na různých zařízeních. Řešení se zřejmě konečně 

podařilo najít v září roku 2014, kdy společnost Google přišla s návrhem specifikace, 
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přičemţ cílem bylo pokrýt všechny známé důvody vyuţití adaptivních obrázků definované 

pracovní skupinou WC3. Zápis této syntaxe vypadá takto:  

 <img src-1="(max-width: 400px) pic-small.jpg" 

       src-2="(max-width: 1000px) pic-medium.jpg" 

       src="pic-large.jpg"> 

Základem jsou atributy img pojmenované src-1 a src-2, a podle toho se 

technika nazývá src-N. Těchto elementů lze definovat nekonečně mnoho, přičemţ kaţdý 

v sobě nese informaci, kdy se má aplikovat. Podmínky se zapisují stejně jako v media  

queries, coţ celou záleţitost dosti usnadňuje. Zpracování atributů tedy probíhá postupně, 

aţ se vybere ten správný. Není-li vybrán ţádný z src-N, pouţije se obrázek v tradičním 

atributu src (Pokorný, 2014). 

Na následujícím příkladu je vyţití techniky Art direction demonstrováno konkrétní situací 

(Obr. 2.6). V případě, kdy je uţivateli k dispozici velký monitor, vidíme celou scénu. 

Kdeţto na menších zařízeních se postupně zmenšuje výřez, aţ je zobrazen pouze detail, 

zaměřený na psa. Tato situace je ţádoucí ať uţ z pohledu objemu dat, ale také z estetických 

důvodů, jelikoţ celá scéna by na telefonu působila miniaturně (Pokorný, 2014). 

 

Obrázek 2.6 - Art direction (zdroj: http://usecases.responsiveimages.org) 

Moţnosti zápisů src-N je více, nicméně všechny fungují na stejném principu media queries 

a na alternativních zdrojích. Skutečná výhoda této techniky tkví v krátkosti syntaxe, která 

je navíc velmi intuitivní (Pokorný, 2014). Vyuţitelnost této techniky je však stále spíše 

otázkou do budoucna, jelikoţ praktické vyuţití podobného zápisu nepodporují všechny 

moderní platformy. 
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2.8 Současné trendy web designu 

Předmětem této části teoretického rozboru budou moderní prvky, které utvářejí 

kaţdou moderní webovou prezentaci. Ačkoliv nejsou všechny nezbytné, jejich výskyt 

v internetovém prostředí prudce roste.  

2.8.1 Flat design 

Takzvaný flat design – plochý design, je zřejmě nepopulárnějším grafickým 

směrem současnosti. Webové stránky, ale i mobilní aplikace za zhruba poslední 3 roky 

prošly výraznými proměnami, kdy můţeme registrovat znatelné zjednodušování grafiky 

s často jednobarevným schématem.  

Typickým příkladem je aplikace populární sociální sítě Twitter. Při porovnání 

vizuálních stylů aplikace (Obr. 2.7) vidíme verzi z roku 2012, kde nechybí přechodový 

efekt v modré horní liště. Text, a rovněţ ikony jsou zde podkresleny stínem, coţ utváří 

z designu dojem větší propracovanosti. Naopak napravo, současná verze aplikace (rok 

2015) je pojata mnohem jednodušším způsoben. Lišta je najednou jednobarevná, ikony 

jsou čistě bílé a čitelné. Celý koncept tak působí o poznání plošším dojmem, coţ je 

v souladu s dnešními trendy.   

 

Obrázek 2.7 - Redesign aplikce sociální sítě Twitter (zdroj: vlastní tvorba) 
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Můţeme zmínit, ţe tento současný trend nastartoval příchod operačního systému 

Windows 8 v roce 2012, přičemţ jeho „ploché“ pojetí si následně osvojily i další 

významné firmy na poli IT - postupně Apple ve svém iOS nebo Google v Androidu.  

Flat design má však i své nevýhody a nedá se tak tvrdit, ţe by byl pouţitelný pro 

všechny typy mobilních aplikací či stránek. Vše závisí především na cílové skupině, kdy 

jsou preferovány skupiny podle věku. Můţeme se tak domnívat, ţe jednoduchost, jeţ je 

tolik typická pro flat prostředí, nemusí zaujmout například šestileté dítě. (Forst, 2014) 

2.8.2 Ikony v responzivním prostředí 

Ikony jsou nedílnou součástí moderních internetových stránek i aplikací a dá se říci, 

ţe svým způsobem začínají vytlačovat text. Ikona jako symbol, je na první pohled snadno 

rozpoznatelná, coţ usnadňuje a především urychluje uţivateli orientaci. Cílem je vytvořit 

vhodnou sadu ikon, která vyhovuje současným trendům. Zajištění jejich optimální 

čitelnosti nezávisle na velikosti zobrazení, nazýváme elastickou ikonografii.  

Obsah webu je tvořen více dimenzemi neţ v minulosti, kdy postačovala fixní verze 

stránek. Nyní se denně utkáváme se zařízeními s odlišnými vlastnostmi displeje, coţ má 

v konečném důsledku dopad na čitelnost samotného obsahu. Jelikoţ ikony jsou těmito 

faktory široce ovlivňovány, je zapotřebí ikonografii chápat jako prvek webu, který 

ovlivňuje konečný estetický dojem dosti značně (Onori, 2013). 

Tvorba sad ikon pro jednotlivé stránky v minulosti dokázaly zaměstnat grafika na 

dlouhé hodiny, jelikoţ se ikony tvořily převáţně rastrově. To se změnilo s příchodem 

fontů, které namísto písma nabízejí vektorové symboly (Kříž, 2013). 

Takzvané ikonové fonty v současné době představují poměrně příjemnou revoluci. 

Ikona je sama o sobě nosným prvkem stránek, ať uţ se jedná o jakýkoliv druh webu. Pojetí 

ikon tímto způsobem odstraňuje nedostatky, které zde v minulosti byly – samozřejmě za 

předpokladu, ţe je daná knihovna ikon kvalitně optimalizovaná. Ačkoliv fonty s podporou 

ikon existovaly jiţ v rannějších verzích HTML a CSS, teprve nyní našly ideální uplatnění. 

 Pro designery dnes naprosto nedocenitelnou výhodou těchto fontů, je jejich 

flexibilita, která je samozřejmostí bez nutnosti úprav prostřednictvím grafického programu 

a navyšování objemu dat. Díky tomu, ţe jsou tyto ikony pojaty jako sady písmen, lze krom 

velikosti ovlivňovat také jejich barvu a dalších vlastnosti, prostřednictvím kaskádových 

stylů. Jako nevýhodu ikonových fontů lze zmínit jejich omezení týkající se malé velikosti 

zobrazení symbolů - pokud bychom font příliš zmenšili, ikona můţe vypadat kostrbatě. Na 
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tento neduh však autoři ikonových fontů pamatují a doporučují určitý rozsah, který by měl 

designer dodrţovat (Kříž, 2013). 

Aplikace ikonfontu se provádí přes @Font-face v kaskádových stylech, stejně jako 

u klasických písem, nebo nalinkováním CSS souboru do sekce head dokumentu HTML.  

@font-face { 

font-family: 'Ikonovy_font';  

     src: url('/fonts/IkonkovyFont.eot'); 

} 

 

<link rel="stylesheet" href="fonts/Ikonovy_font.css"> 

2.8.3 Animace na webu 

Součástí moderní webové aplikace jsou rovněţ různé animace, které mají za úkol 

návštěvníka zaujmout svým nevšedním chováním. V dřívější době byly animované 

webové stránky tvořeny pomocí flashe, nicméně jejich náročnost na hardware a objem data 

nakonec představovaly výrazný problém, díky kterému jej dnes vytlačily animace pomocí 

Javascriptu.  

Princip Javascriptových animací je poměrně jednoduchý. Jsou vybrány určité 

elementy v kódu stránky, mezi které nejčastější patří <img> nebo <div>, s kterými je 

následně manipulováno po stránce prostřednictvím funkcí.  

2.8.4 Lazy loading 

K současným trendům moderní tvorby web designu patří rovněţ technika lazy 

loading. Takzvané opoţděné načítání obrázků funguje na principu získávání obrázku ze 

serveru aţ v momentě, kdy jej návštěvník potřebuje zobrazit (Jahoda, 2013). Typicky se 

tak děje s obrázky, které jsou mimo viewport uţivatele, kdy tak celá technika šetří přenos 

dat a zrychluje načítání poţadované oblasti webu. Názorným příkladem vyuţití lazy 

loadingu je YouTube, kde jsou jednotlivé náhledy videí načítány, aţ kdyţ je zapotřebí.  

2.9 Ovládání webu pomocí gest  

Prohlíţení webu pomocí dotykových gest se v současné době stalo standardem, 

přičemţ i ty nejlevnější telefony na trhu jiţ povětšinou dotykovou obrazovkou disponují. 

V dřívější době se dotykové události v mobilních verzích prohlíţečů interně překládaly na 

události myši, jako onlick a podobně. Tato technika překládání funguje stále, nicméně, 

přibyla řada nových událostí, které mají dopad na pohodlnost ovládání. 
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Právě v oblasti dotykového ovládání registrujeme výrazný odklon od tradičního 

způsobu pomocí myši či klávesnice. Rozdíl však není jen technický, ale především 

v samotné podstatě. Uţ jeden z nejstarších prvků tvorby weby, najetí kurzorem na objekt 

(a:hover) nelze zcela jednoduše simulovat dotykovým ovládáním stejně jako u myši.  

Dotykové ovládání však přináší celou řadu nových gest, kdy systém umí 

rozpoznávat, kolik prstů se obrazovky dotýká a na základě toho vyvolá akci. Gesta, která si 

uţivatelé osvojili za poslední léta z různých aplikací, dnes můţeme vyuţívat také pro web.  

Překlady moderních gest jsou přiloţeny v následující tabulce (Tabulka 2.1). 

Sloupce následují v pořadí: název gesta, popis gesta a popis následující akce. (Malý, 2012)  

Tap Prst se dotkne 

displeje a zase se 

oddálí 

Pokud není objekt klikatelný, nestane se nic. Pokud je, 

jsou vyvolány události mouseover a mousemove. Pokud 

zůstane stránka nezměněná, jsou vyvolány události 

mousedown, mouseup a click. 

Double 

tap 

Prst se rychle 

dvakrát po sobě 

dotkne displeje 

Je zavolána obsluha systémové události „double tap 

zoom“ (přiblíţení dvojdotykem). Ţádná zachytitelná 

událost není vyvolána 

Tap and 

hold 

Prst se dotkne 

displeje a setrvá 

tam 

Je vyvolána systémová „bublina“, není adekvátní 

zachytitelná událost myši 

Pan Prst se dotkne 

displeje a 

přesouvá se po 

něm 

Systém vykonává vlastní události pro přetahování obsahu. 

Po dokončení pohybu je vyvolána akce onscroll. 

Two-

finger 

pan 

Dva prsty se 

dotýkají displeje a 

přesouvají se 

U skrolovatelných elementů je vyvolána událost 

onmousewheel, jinak je provedena systémová obsluha a 

nakonec vyvolána událost onscroll. 

Tabulka 2.1 – Překlad dotykových gest do událostí 

 Práci s dotykovým ovládáním umoţňuje Javascript, přičemţ API umoţňuje 

reagovat na specifické události. Nabízí se dvě úrovně zpracování – vyšší úroveň umí 

rozpoznávat samotná gesta a niţší úroveň umoţňuje sledovat jednotlivé body dotyku. Zde 

se tedy naskýtá moţnost sledovat pohyb samotných prstů po ploše displeje (Malý, 2012). 
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2.10 Časté chyby při tvorbě responzivního webu 

Webová prezentace můţe vypadat po designové stránce naprosto bezchybně, 

funkčně rovněţ nevykazovat ţádné chyby, ale přesto můţe mít zásadní nedostatky. Tím 

naprosto prvotním nedostatkem je rychlost načítání designu.  

Autoři článku uvádějí velmi zajímavé údaje. Dle jejich informací 47% uţivatelů 

očekává maximální načítací dobu stránek do 2 sekund. Pokud se web není schopen načíst 

ještě o vteřinu déle, aţ 40% návštěvníků ztrácí trpělivost a odchází. Rychlost načítání webu 

se odvíjí od dvou základních věcí – serverová vytíţenost a datová obsáhlost (Michálek, 

2013). 

Tato data se dají vysvětlit velice snadno technologickým pokrokem, kdy rychlost 

připojení k internetu za poslední desetiletí výrazně vzrostla. Uţivatelé jsou tak méně 

trpěliví a očekávají mnohem rychlejší odezvu, neţ tomu bylo v minulosti.  

Autoři webů by rovněţ neměli podceňovat jeho testování. Současný software 

dokáţe poskytnout různorodé nástroje, které dokáţi simulovat zobrazení a chování na 

specifických zařízeních (Michálek, 2013). V praxi má tento přístup často dopad na 

samotnou kvalitu stránek, protoţe fyzicky dostupné zařízení se můţe v konečném důsledku 

chovat diametrálně odlišně. Z toho pak vyplývají následující chyby:  

- Nedostatečná velikost dotykových ploch (rovněţ malé odkazy). 

- Dotyková zařízení neumoţňují desktopový hover efekt. 

- Web je na mobilních zařízeních často pomalejší – animace nebývají tak hladké, 

a web se můţu při posouvání nepříjemně trhat. 

- Čím náročnější skripty, tím je zapotřebí vyšší výkon procesoru – s tím souvisí 

rovněţ i výdrţ baterie, na coţ je kaţdý uţivatel pochopitelně háklivý (Michálek, 

2013). 

Při tvorbě responzivních stránek je zapotřebí mít na paměti, ţe jednotlivé 

komponenty webu musí být dobře vyuţitelné na všech zařízeních. Typickým příkladem 

tohoto nesouladu jsou takzvané lightboxy. Jedná se o pluginy, které jsou navrţeny 

výhradně pro desktop, kdy se uţivatel po kliknutí na obrázek v galerii dostane na jeho 

zvětšenou verzi. Tyto komponenty však často na mobilních zařízeních nefungují a obrázky 

často se po rozkliknutí ještě zmenší (Michálek, 2013). 
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Jako poslední nešvar bychom mohli uvést pokulhávající grafickou kvalitu mobilní 

verze webu. Pokud se vrátíme do časů před responzivním web designem, nikomu by aţ 

příliš jednoduchý vzhled mobilní stránky nevadil. Uţivatel byl srozuměn s nutností 

jakéhosi kompromisu jednak díky svému malému displeji a jednak kvůli omezené rychlosti 

mobilního připojení k internetu, a často byl rád za informace, které se mu dostaly formou 

prostého textu. V současné době lze však k tomuto přistupovat zcela odlišně a nabídnout 

svému návštěvníkovi kvalitní záţitek, ať je připojen kdekoliv. 

2.11 Shrnutí současných přístupů tvorby webu 

V době psaní diplomové práce se nacházíme na počátku roku 2015. Současná doba 

je charakteristická svou informační náročností, která se mísí s jakýmsi poţadavkem na 

úsporu času. S tím je spojena i náročnost uţivatele na webovou stránku. Typický uţivatel 

tak vyţaduje web, který mu nabídne moderní uţivatelské prostředí, ve kterém se bude 

snadno orientovat.  

Web design ušel za poslední dvě dekády velký kus cesty. Kaţdou dobu přitom 

charakterizoval určitý přístup, který se leckdy v současnosti jiţ můţe zdát naprosto 

neobvyklý. Od čistě textových, přes flashové stránky, jsme se tak dostali do doby 

responzivního designu, který má jako primární úkol určen poskytnout uţivateli kvalitní 

rozhraní za jakýchkoliv podmínek.  

Utvořit kvalitní responzivní webovou stránku však není zcela triviálním úkolem, 

jelikoţ je dnes trh doslova přesycen přenosnými zařízeními. Díky této přesycenosti se 

dostávají do rukou uţivatelů rovněţ velice odlišná zařízení, disponující odlišnými displeji a 

jejich parametry. Stejně tak jako své zařízení, které uţivatel pouţívá k prohlíţení webu, je 

důleţité jeho mobilní připojení k internetu, které je v České republice charakterizováno 

omezenou rychlostí a přenosem dat. Tato fakta je nutné brát v úvahu u kaţdého nového 

webového projektu a nakládat s nimi ve prospěch návštěvníka stránky. Moderní 

responzivní web tak musí splňovat určitá kritéria a být tak tvořen technikami, kterými 

současný webový prostor disponuje.  

Jelikoţ se bavíme o širokém spektru zobrazovačů, je velmi důleţité se zaměřit na 

funkčnost webu pro kterékoliv zařízení. Mobilní telefony dnes disponují doslova směšně 

jemnými displeji, a ačkoliv je jejich vyuţitelnost v praxi nemoţná, je třeba s nimi počítat 

při tvorbě grafiky pro nový web. Proto je zapotřebí uváţit dostatečný počet breakpointů, 

které dokáţi zajistit ideální zobrazení na jakémkoliv typu zařízení.  
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Abychom zajistili jemnost obrázků pro jakékoliv zařízení, je ţádoucí vyuţít 

vektorové grafiky. Ta je na rozdíl od rastru charakteristická svou nezávislostí na rozlišení 

displeje a díky svému matematickému základu dokáţe vykreslit obrázek jemně na 

jakémkoliv displeji. V současné době se stává populárním formát SVG, který je vhodný 

zejména pro logotypy. Zdaleka nejvíce vyuţívanými jsou však stále ikonové fonty, které 

tak pomocí sady písmen dokáţi vykreslit různé ikony pro web. Výhoda oproti klasickým 

ikonám tkví krom vektorové povahy také v rychlosti jejich opakovaného vyuţití.  

 Jako hlavní inovativní stránku dnešní tvorby webových prezentací můţeme brát 

implementaci ovládání stránky pomocí gest. Uţivatelé chytrých telefonů a tabletů se při 

pouţívání různých aplikací, ať uţ na operačních systémech Android, iOS nebo Windows 

Phone, učí intuitivní gesta, díky čemuţ je ţádoucí je vyuţít v rámci své webové 

prezentace. Ovládání gesty lze označit za prvek, který uţivateli přináší příjemnější záţitek 

a jeho účelem je zrychlení práce s webem či aplikací.  
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3 Analýza současné verze webových stránek 

Tato kapitola se zaměřuje především na představení Zemědělského svazu České 

republiky, přičemţ následně bude provedena analýza současného stavu internetové 

prezentace společnosti. Analyzovat předchozí verzi webu pokládáme za důleţitou součást 

redesignu, jelikoţ poskytuje moţnost poučit se z chyb předchozího tvůrce webu a zamyslet 

se nad novým konceptem, který bude společnosti slouţit po následující léta.  

3.1  Zemědělský svaz České republiky 

Zemědělský svaz České republiky představuje právnickou osobu, která je 

dobrovolným, nezávislým, nevládním a nepolitickým sdruţením právnických osob, jejichţ 

podnikání je zaměřeno na zemědělskou činnost, pěstitelství či chovatelství. Hlavní činností 

svazu je obhajovat a prosazovat zájmy svých členů v oblasti produkce, odbytu a 

zhodnocování zemědělské produkce.  

Zemědělský svaz ČR byl ustanoven v roce 2001, jakoţto nástupce Svazu 

druţstevních rolníků a dnes zhmotňuje největší zaměstnavatelskou organizací na českém 

venkově. Členové svazu obhospodařují zhruba třetinu zemědělské půdy v České republice, 

a tudíţ se jedná o významnou organizaci.  

3.2 Původní webové stránky ZS ČR 

3.2.1 Grafický rozbor staršího webu 

Internetové stránky svazu kopírují jeho poslání, které představuje poskytování 

servisu a sluţeb pro své členy. Web svazu má za úkol tedy většinově slouţit jako 

informační portál zaměřený na oblast zemědělství, a napomáhat tak svým členům v 

podnikání.  

Tato prezentace byla vytvořena v roce 2009, čili v době, kdy nebyly chytré telefony 

v ČR příliš rozšířeny a responzivní web design prakticky neexistoval. Jedná se tak o 

klasický web, který byl navrţen a optimalizován pro stolní počítače a notebooky, coţ 

v konečném důsledku způsobuje nepohodlné prohlíţení na dnešních mobilních zařízeních.  

Povaha všech prvků na stránce je fixní. Největším problémem současného webu je 

však zřejmě čitelnost. Text je mnohdy příliš malý a můţeme zde evidovat přístup, kdy se 

autor snaţil umístit co nejvíce obsahu na jednu stránku. V době, kdy uţivatelé přistupovali 

na tyto stránky jen ze stolních počítačů, kdy měl průměrný návštěvník sedmnáctipalcový 
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monitor s rozlišením 1024 x 768 bodů, to jistě byl velmi dobrý přístup. Doba se však 

výrazně změnila, s ní přišla i nemalá roztříštěnost zobrazovacích jednotek. Naráz jsou 

stránky starší zhruba pěti let zcela nevyhovující.  

Jako nešťastné narušení koncepce původního webu (Obr. 3.1) vidíme umístění 

reklamního banneru v samotné horní liště stránek. Takto prezentovaná inzerce můţe 

působit poněkud nevzhledně, a protoţe příliš zasahuje do základního konceptu webu, 

zřejmě působí negativním dojmem i na samotného návštěvníka.  

 

Obrázek 3.1 - Původní webová prezentace ZS ČR 

Reklamní prostory jsou nedílnou součástí současného internetového prostředí, 

nicméně Zemědělský svaz ČR neposkytuje takový produkt jako portály, které jsou 

reklamními bannery zaplněny po všech stranách. V novém návrhu bude vhodné tyto 

bannery umístit na niţší pozice webu. 

Poslední léta zaţíváme rozmach vyuţití nejen navigačních ikon na internetových 

stránkách. Ikony napomáhají kvalitě orientace uţivatele, jelikoţ symbol má oproti textu 

výhodu rychlejšího čtení. Původní web však ikony vyuţívá jen velmi zřídka.  
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Tato verze stránek jiţ počítala s umístěním odkazů na sociální sítě Facebook a 

Twitter, přičemţ graficky jsou jejich ikony přidány poněkud nevzhledně a nepůsobí 

s celkovým designem web příliš sehraným dojmem. Jsou rovněţ poněkud malé a díky 

tomu obtíţnější na dosah.  

3.2.2 Analýza návštěvnosti původních stránek 

Pro analýzu návštěvnosti webu Zemědělského svazu ČR si správci stránek na konci 

roku 2012 vybrali velmi osvědčenou sluţbu Google Analytics. Princip tohoto statistického 

nástroje tkví v měřících kódech, které jsou dostupné kaţdému registrovanému uţivateli pro 

svůj projekt.  

V této části se konkrétně zaměříme na analýzu návštěvnosti webu v době, kdy byly 

uţivatelům nabízeny původní stránky z roku 2009. Analýzu je vhodné provést především 

proto, abychom z ní byli schopni vyčíst určité faktory, na kterých je třeba postavit novou 

prezentaci. Jelikoţ se v této diplomové práci zaměřujeme na responzivní webové stránky, 

Google Analytics poslouţí v první řadě jako nástroj pro odhad návštěvnosti 

prostřednictvím různých typů zařízení.  

Pro první srovnání dat návštěvnosti byla vybrána dvě období. Jelikoţ byla analytika 

na webu Zemědělského svazu ČR nasazena ke konci roku 2012, pro odpovídající účel 

analýzy budeme pracovat s ročními obdobími, a to od roku následujícího. První období 

tedy obsahuje celý rok 2013, přičemţ se mu dostane porovnání s rokem následujícím.  

Jak je ze screenshotu z aplikace Google Analytics (obr. 3.2) patrné, návštěvnost 

z klasických počítačů či notebooků na webu ZS ČR je více neţ dominantní. V prvním 

období je desktop zastoupen v téměř 97% případů, přičemţ v roce 2014 se číslo sniţuje o 

více neţ 2%. Je tak jasně vidět, ţe mobilní zařízení (telefony a tablety) posilují svou pozici. 

Velice silný nárůst zaznamenávají především mobilní telefony, které v meziročním 

srovnání dosáhly růstu přesahujícího 115%. Z tabulky návštěvnosti tak vyplývá, ţe počet 

přístupů na web zscr.cz přes mobilní zařízení výrazně roste, a lze s jistotou předpokládat, 

ţe v budoucnu budou telefony a tablety převahu desktopových přístupů čím dále razantněji 

sniţovat.  
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Obrázek 3.2 - Analýza návštěvnosti zscr.cz z let 2013 a 2014 (Google Analytics) 

Data poskytovaná sluţbou Google Analytics rovněţ zobrazují přehled o průměrné 

době trvání návštěvy. Překvapením není zjištění, ţe nejvíce času na stránce průměrně stráví 

uţivatel přistupující z desktopu, přičemţ meziročně je čas navyšován. Více neţ o polovinu 

kratší čas pak věnují původnímu webu uţivatelé mobilních zařízení. Tato data jasně 

dokumentují nepřipravenost webové prezentace pro zobrazení na telefonech či tabletech a 

toto „nehostinné“ prostředí se tak odráţí i na návštěvnosti. Z dat lze jednoznačně 

konstatovat, ţe zájem mezi návštěvníky Zemědělského svazu ČR o mobilní přístup nabírá 

na síle, a tvorba nových responzivních stránek tak bude krok správným směrem.  
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4 Návrh desktopové verze webu 

V této části diplomové práce se budeme zabývat jiţ návrhem nové verze webu pro 

Zemědělský svaz ČR, tvořené na základě poznatků z předchozí kapitoly. Při redesignu je 

vhodné vycházet z vědomostí uvedených v teoretické části a uţívat je v praxi tak, aby 

vznikl nový ucelený komplexní design, za pomoci moderních metod a postupů.  

Tato část má konkrétně za úkol primárně popsat nově tvořený web tak, jak jej uvidí 

uţivatelé klasických stolních počítačů či notebooků. Pro tento projekt jsme se rozhodli 

vyuţít přístupu desktop – down, čili postupu tvorby od desktopové verze k mobilní. 

Taková technika s sebou nese své výhody i nevýhody, stejně jako opačná. Dá se říci, ţe 

kaţdý designer preferuje svůj postup, a nedá se konstatovat, ţe by jeden z nich více 

vyhovoval potřebám všech designerů.  

4.1 Požadavky na návrh stolní verze 

Základem návrhu kaţdé webové stránky je jeho grafická podoba. V tomto případě 

bylo při tvorbě grafiky vyuţito programu Adobe Photoshop, který poslouţil pro základní 

představu o novém webu.  

Základní poţadavky zadavatele nebyly nikterak omezující. Poţadavky 

Zemědělského svazu České republiky kladly důraz pouze v oblasti barevné kombinace, 

kde bylo zapotřebí respektovat zeleno-bílé schéma. Jelikoţ je současné logo součástí 

společnosti jiţ od jejího samotného vzniku v roce 2001, bylo zapotřebí počítat s jeho 

vyuţitím i nadále. Firma logo pouţívá ve svém sídle, či na růţných propagačních 

materiálech, a jelikoţ by byl jeho redesign příliš nákladný, byly v tomto ohledu zamítnuty 

jakékoliv zásahy.  

Dále byla předloţena IT oddělením svazu následující kritéria: 

- Jednodušší navigace na stránkách. 

- Ucelený design s lepším kontrastem text – pozadí. 

- Přeskupení stěţejních prvků s cílem lepší čitelnosti obsahu. 

- Vzhled v souladu s moderními trendy. 

4.2 Grafický návrh webu pro desktop 

Při vzniku grafického návrhu bylo nutné se zaměřit především na seriózní vzhled, 

který nabídne návštěvníkovi zajímavý vizuální záţitek a zároveň nebude sterilní. Návrh 
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stránky bylo zapotřebí uspořádat tak, aby byl rozdělen do několika jasně definovaných 

sekcí a poskytl tak uţivateli maximálně moţný přehled.   

Redesignovaná stránka svazu bude mít oproti starší verzi světlé pozadí, které spolu 

v kombinaci s tmavě šedým textem poskytuje velmi dobrou čitelnost textu. Pro účely 

základního popisu grafického návrhu webu vyuţijeme snímku obrazovky (obr. 4.1), 

pořízeném skrze klasický notebook s rozlišením 1366 x 768 obrazových bodů. V této 

podobě budou stránky zobrazovány velmi často, přičemţ jediný rozdíl mezi touto verzi a 

tou na klasickém stolním počítači s monitorem o rozlišení FULL HD (1920 x 1080 px), 

jsou tak ořezané okraje. V tomto případě se jedná pouze o částečné oříznutí obrázků na 

pozadí, obsahová část zůstává nedotčena. 

 

 

Obrázek 4.1 – Snímek obrazovky návrhu nového designu pro Zemědělský svaz 

Prostřednictvím grafického návrhu bylo snahou zachytit atmosféru venkova, který 

je charakteristický pro zemědělskou činnost. Pro vytvoření pozadí bylo vyuţito několika 

fotografií ve vlastnictví Zemědělského svazu ČR, přičemţ s pomocí grafického editoru 

bylo dosaţeno cíle navození příjemného uţivatelského prostředí. Grafické pojetí designu 

vyuţívá více současných směrů. Nejvíce lze však vidět vliv toho dnes nejpopulárnějšího – 

flat designu. Ten je doplněn o jemné stínování, aby tak byl lépe oddělen prostor s obsahem 

od pozadí.  



40 

 

Navrhovaný design je v souladu se zadavatelovými poţadavky, přičemţ ohlasy na 

jeho vzhled byly vesměs jen kladné.  

4.3 Layout s rozložením prvků 

V teoretické části jsme se zabývali některými způsoby tvorby layoutu nové webové 

stránky. Jak bylo zmíněno, pouţití fixního layout je pro účely responzivního web designu 

naprosto nevyhovující, jelikoţ jeho pevné stanovení rozměrů by znemoţnilo web jakkoliv 

krokově přizpůsobovat pro rozdílné displeje.  

V současné době proto preferujeme layouty, které se dokáţí přizpůsobovat velikosti 

okna prohlíţeče, potaţmo displeje. V tomto případě tak vyuţijeme techniku tekutého 

(fluidního) layoutu. Základem tohoto přístupu tak bude především procentuální rozvrţení 

jednotlivých sloupců na stránce, coţ povede ke kýţenému efektu – přípravě k optimalizaci 

pro mobilní zařízení.  

Při tvorbě šablony bylo zásadní kvalitní kódování kaskádových stylů. Levý sloupec, 

ve kterém bude prezentován hlavní obsah webu, je v desktopové verzi široký 65%, 

přičemţ pravému sloupci náleţí 33% šíře celého webu. Zbylá dvě procenta jsou vyuţita 

pro oddělní obou sloupců, za pomoci vlastnosti vnějšího odsazení – margin. Jako ukázka 

poslouţí stylopisy dvou hlavních sloupců. 

.content { 

 width:65%; 

 float: left; 

} 

.top-sidebar, .middle-sidebar, .bottom-sidebar { 

 width: 33%;  

 float: left; 

margin: 0 0 2% 2%;  

} 
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Pro názornější popis rozloţení prvků na stránce vyuţijeme základnějšího abstraktu 

(obr. 4.2). 

 

Obrázek 4.2 – Kostra rozložení prvků webu 

Layout webu se ničím zvláštním příliš nevyznačuje a obsahuje typické obsahové 

sloţení jako většina stránek. V hlavičce nalezneme vlevo logo svazu, přičemţ o pravou 

část hlavičky se dělí hlavní nabídka menu s ikonami sociálních sítí, odkazujících na účty 

Zemědělského svazu ČR. Obsahová část je pak dělena na levou (širší část), která bude 

prezentovat hlavní obsah, a pravou část, kde uţivatel nalezne další doplňující 

funkcionality, jako přihlašování či kalendář akcí. Tradičně, v patičce webu pak 

umisťujeme informace o svazu a základní kontakty.  

Skladba HTML a CSS kódu vyuţívá v obou případech jejich nejnovějších 

specifikací, přičemţ kaţdý obsah webu má přiřazen svůj tag. Hlavičku webu tedy 

reprezentuje značka <header>, patičku <footer> apod. Vyuţitím nových sémantických 

moţností specifikace HTML 5 je rovněţ výhodná z pohledu optimalizace pro vyhledávače 

(SEO – Search Engine Optimization), jelikoţ takto psaný kód disponuje přátelštějším 

prostředím pro roboty nabalující obsah stránek.  
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4.4 Kódování šablony 

Pro desktopovou verzi je stěţejní tag <body> a jeho stylopis. V něm definujeme 

parametry, které ovlivňují základní vlastnosti pro „nejvyšší“ podobu stránek. Maximální 

šířka webu je omezena na hodnotu 1010 px, coţ nám zajistí pohodlné prohlíţení také pro 

starší monitory ve formátu 4:3, kdy nebude nutno pouţít horizontálních posuvníků pro 

přístup k veškerému obsahu.  

Zvláštní pozornost byla věnována optimalizaci obrázků na pozadí. Jeho vyuţití má 

především estetický význam, a tím pádem nemá na funkčnost celého webu příliš vliv. 

Většina uţivatelů se však ztotoţní s názorem, ţe web, který je o tuto část ochuzen, můţe 

být leckdy méně atraktivní.  

Díky novým funkcím kaskádových stylů (CSS 3) můţeme deklarovat 

několikanásobné pozadí na jeden prvek, coţ v dřívější době nebylo moţné a musely se 

pouţívat různé triky. Pozadí je sloţeno z celkem tří obrázků, přičemţ kaţdý z nich je 

nabalen na samotné tělo HTML dokumentu. Takto tvořené pozadí webu vyuţívá vrstvení 

se obrázků na sebe (proto je vyuţito formátu PNG), přičemţ kaţdý z nich lze snadno 

pomocí vlastností kaskádových stylů posadit do libovolné pozice a nastavit jejich 

opakování. Zápis stylů byl proveden tímto způsobem.  

body { 

 background-image: 

url('img/bg_header.png'),url('img/bg_body.png'), url('img/bg.png'); 

 background-repeat: no-repeat, no-repeat, repeat; 

 background-position: top; 

 background-attachment: scroll, fixed, fixed;   

} 

4.5 Začlenění Zemědělského svazu na sociálních sítích 

Sociální sítě představují v současnosti jeden z nejlepších nástrojů jak oslovit novou 

klientelu nebo také komunikovat se stávajícími členy. V České republice se 

pravděpodobně těší největší popularity Facebook, ale nesmíme zapomínat ani na Twitter, 

či Google plus. Všechny tyto sociální sítě znamenají větší dosah a nevyuţit je znamená 

promeškanou příleţitost oslovit publikum.  
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Jak bylo zmíněno v dřívější části, původní verze stránek Zemědělského svazu sice 

obsahovala v horní části ikony známých sociálních sítí, nelze však mluvit o jejich 

plnohodnotné propagaci. V novém návrhu si za cíl klademe, mimo jiné, zviditelnění účtů 

svazu na těchto sítích, jelikoţ jsme si vědomi současné síly, kterou představují.  

Jelikoţ povaţujeme za nejpopulárnější sítě Facebook, Twitter a Google Plus, je 

ţádoucí, aby Zemědělský svaz České republiky prezentoval svůj profil na kaţdé z nich. 

Současný stav však nezahrnoval účet na Google Plus a tudíţ byl účet vytvořen a následně 

zahnut odkaz do hlavního návrhu. Rovněţ byl předán účet správcům, kteří se starají o 

aktualizaci obsahu stránek.  

Na obrázku (obr. 4.3) jsme schopni porovnat hlavičky obou verzí stránek pro 

Zemědělský svaz v poměru 1:1. Odkazy na sociální sítě jsou nyní mnohem výraznější – 

jsou vyvedeny v barvách kaţdé sociální sítě. Kromě tří nejpopulárnějších sítí zde byl 

přidán i odkaz na kanál Zemědělského svazu na serveru YouTube, kde jsou umístěna videa 

doplňující zpravodajství z webu. Odkazy na sociální sítě jsou zasazeny duplicitně v patičce 

webu.  

 

Obrázek 4.3 – Porovnání hlaviček obou verzí webu (nahoře nový návrh) 

4.6 Typografie 

Jak jsme jiţ zmiňovali v teoreticky části, forma prezentace obsahu je pro webovou 

stránku stejně důleţitá, jako obsah samotný. Pozornosti tak nesmí ujít výběr vhodné 

velikosti a typu písma. 
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4.6.1 Test a výběr sady písmen 

V dřívějších časech byl návrhář webu omezen konečnou mnoţinou sad písmen, 

které mohl pouţívat na své stránce. Situace byla dána tím, ţe kaskádové styly ve svých 

dřívějších verzích neumoţňovaly deklarovat pravidlo, které by umoţnilo kaţdému 

uţivateli, potaţmo jeho prohlíţeči, stáhnout vlastní sadu písmen. Stránky proto vyuţívaly 

písma, která byla součástí nejpopulárnějších systémů (především Windows) tak, aby měl 

designer jistotu nenarušení vzhledu webu. 

Dnešní doba však umoţňuje zasadit libovolný font do jakéhokoliv webu. Ne zcela 

zřídka se setkáváme v českém prostředí stránek, kdy návrhář chtěl sice osvěţit svůj projekt 

zajímavým fontem, nicméně výběr sady písmen nedisponuje českou lokalizací. Font je pak 

v textu neúplný a jednotlivé znaky, které postrádá, jsou nahrazeny písmem jiným.  

Abychom tomuto předešli, vyuţili jsme pro testování písem na české znaky sluţby 

Google Fonts (obrázek 4.4), která disponuje moţností náhledu na písmo ještě před jeho 

samotným pouţitím v praxi. Pro ozkoušení sady jsme vyuţili klasického českého 

pangramu: „Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.“.  

 

Obrázek 4.4 – Testování vybrané sady písmen na podporu českých znaků prostřednictvím 
služby Google Fonts 

Jako vyhovující sada písmen byl vybrán font s názvem „Source Sans Pro“. Tento 

font vyhovuje kritériu české lokalizace a esteticky se blíţí k logu Zemědělského svazu ČR. 

Splňuje rovněţ parametr, který by měla splňovat kaţdá sada písmen pro internetové 

stránky – je takzvaně „bezpatkový“. Bezpatková písma jsou vhodnější pro elektronický 

text, kdeţto patková vyuţíváme spíše pro text tištěný.  
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Pro implementaci fontu je pak na stránce vyuţito pravidla o importu v souboru 

s kaskádovými styly. Písmo je voláno vzdáleně ze serveru Googlu, přičemţ je vybráno 

jeho několik variant, tříděných dle tloušťky. Zápis importu vypadá následovně: 

@import 

url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:400,300

,200italic,600&subset=latin,latin-ext); 

4.6.2 Definování velikosti textu 

Pokud chceme tvořit responzivní webovou stránku, je zásadní určit velikost textu 

takovým způsobem, aby byla jeho čitelnost na dobré úrovni ve všech dimenzích zobrazení. 

Cílem je tak dosáhnout flexibilní definici rozměrů písem.  

Pro takovou definici je zapotřebí aplikovat velikost písma pomocí relativních 

jednotek. Pro tento projekt jsme vybrali relativní jednotku EM, která sice oproti jednotce 

REM má tu nevýhodu, kdy je konečná velikost fontu odvozena z výchozího nastavení 

prohlíţeče, nicméně jednotka REM je poměrně mladá veličina, která se začala pouţívat aţ 

s příchodem CSS 3. Z toho plyne menší kompatibilita u starších verzí prohlíţečů a s tím 

spojené komplikace.  

Tak zásadní věc, jako je definice velikosti textu, si však nemůţeme dovolit 

podcenit, jelikoţ je zásadní, aby byla písma totoţná na všech moţných platformách. Tuto 

jistotu nám poskytuje právě relativní jednotka EM. 

V praxi jsme zápis provedli do elementu body, kde jsme nastavili velikost písma 

100%. Tato hodnota zaručuje konstantní velikost pro celou šablonu, přičemţ hodnota sta 

procent odpovídá ve většině prohlíţečů velikosti písma 16 px. Od této hodnoty se odvíjí 

dále velikost písma v ostatních částech stránky, přičemţ jako příkladem uvádíme nadpisy 

<h2> v pravém sloupci. Cílové velikosti textu pak dosáhneme pomocí jednoduchého 

výpočtu: cílový rozměr (px) ÷ kontext (px) = výsledek (em) 

Pokud tak například chceme dosáhnout velikost v jednotlivém elementu 18 px, 

podělíme tuto hodnotu číslem 16, jelikoţ výchozí velikostí písma prohlíţečů, jak jsme jiţ 

uvedli, je 16 px. Výsledným číslem je 1.125, coţ je jiţ hodnota relativní jednotky EM pro 

velikost písma o 30 pixelech.  

Deklarace typografie dále zahrnuje typ sady písma, jeho tloušťka a zarovnání textu 

vlevo.  

http://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:400,300,200italic,600&subset=latin,latin-ext
http://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:400,300,200italic,600&subset=latin,latin-ext
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body { 

 font-size: 100%;  

 font-family: "Source Sans Pro",Helvetica,sans-serif; 

 font-weight: 200; 

 text-align: left; 

} 

aside h2 { 

 font-size: 1.125em; 

 font-weight: 400; 

} 

V této části diplomové práce jsme se zabývali návrhem webové stránky tak, jak 

bude uţivateli zobrazena pro klasické počítače či notebooky. Zmiňovaná část práce však 

měla za úkol rovněţ postavit základ k další kapitole, kde se jiţ budeme zabývat 

responzivitou stránek, a s ní související optimalizací pro přenosná zařízení.  
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5 Optimalizace webu pro přenosná zařízení a porovnání platforem 

Nová webová prezentace bude mít responzivní vlastnosti a nabídne rovněţ ovládání 

pomocí dotykových gest, které uţivatelé znají dobře jiţ z mobilních aplikací pro operační 

systémy iOS, Android nebo Windows Phone.  

Nyní tedy rozebereme postupně jednotlivé kroky optimalizace a vlastnosti, které 

obnáší tvorba moderní webové stránky pro mobilní zařízení typu tablet, či smartphone. 

5.1 Identifikace nejpopulárnějších zobrazovačů současnosti 

Jak je jiţ v předchozí kapitále rozvedeno, základní šablonu pro desktopovou verzi 

máme zhotovenu, nicméně abychom dosáhli kvalitního uţivatelského záţitku rovněţ pro 

různé telefony a tablety, musíme si jako první krok určitě cílové rozdělení dimenzí 

zobrazení. 

Breakpointy byly zkoumány současně s návrhem desktopové verze způsobem, 

který na závěr umoţnil přeskládat jednotlivé prvky webu tak, aby rovněţ dokázaly udrţet 

celistvost celého návrhu a především jeho přehlednost.  

V teoretické části jsme se zabývali průzkumem trhu ohledně charakteristik displejů, 

přičemţ jsme došli k závěru, ţe nejčastěji zastoupené zobrazovače dnešní doby mají tato 

rozlišení (viz. StatCounter.com): 

 768 x 1024 px, 320 x 480 px, 360 x 640 px, 480 x 800 px, 720 x 1280 px, 240 x 

320 px, 800 x 600 px, 800 x 1280 px 

Jednotlivé charakteristiky osmi nejpopulárnějších displejů současné doby uvádíme 

v portrait módu, coţ v praxi znamená, ţe uţivatel drţí zařízení na výšku a menším počtem 

obrazových bodů tak disponuje v horizontálním směru displeje. V opačném případě 

bychom hovořili o takzvaném Landscape zobrazení (Obr. 5.1). Lze pozorovat určitý trend, 

kdy díky zvětšujícím se displejům většina uţivatelů jiţ telefon pouţívá pro surfování 

častěji v portrait módu, oproti minulosti, a proto je zcela zásadní se zabývat optimalizací 

pro tento reţim.  
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Obrázek 5.1 - Režimy polohování displejů 

Výše uvedený seznam rozlišení pojednává ve všech případech o HW rozlišení, a 

jelikoţ se jedná o naprosto odlišnou charakteristiku oproti skutečnému vykreslování 

webových prezentací, je třeba jednotlivá čísla dělit, dle jednotlivých typů zařízení. 

 Pokud bychom hovořili o rozlišení 768 x 1024 pixelů, bude se jednat kupříkladu o  

iPadu firmy Apple, která nabídla tento displej ve své první a druhé generaci. Tato zařízení 

disponují poměrem (Pixel Ratio) mezi CSS a HW rozlišením 1:1. V praxi to tak znamená 

nejjednodušší variantu, kdy zařízení vykresluje webové prezentace v tomto stejném 

rozlišení, a není zapotřebí nikterak hodnoty dělit. Stejná situace se bude opakovat u 

telefonů, které se dnes řadí mezi ty cenově nejdostupnější, jeţ poskytují displej s niţšími 

rozlišeními (320 x 480). 

Důleţitost těchto počtů potrhují smarthony, které dobývaly trhy jako vlajkové lodě 

největších výrobců v letech 2013 a 2014. Tyto telefony mají typicky displej o rozlišení 

FULL HD (1080 x 1920 px) a na velikosti okolo pěti palců tak poskytují velmi dobrou 

jemnost zobrazení. Abychom však mohli pro takové zařízení (typicky Samsung Galaxy S4 

nebo S5) provést kvalitní optimalizaci, je zapotřebí tyto hodnoty dělit jeho Pixel Ratiem – 

v tomto případě číslicí 3. Konečné rozlišení, které tak bude telefon zobrazovat v případě 

prohlíţení webu je rovno 360 x 640 obrazových bodů (poměr stran nezměněn 9:16). Pokud 

bychom porovnali displeje s rozlišením 360 x 640 px a výše zmiňovaný FULL HD displej 

(oba o stejné velikosti) – všimneme si pouze výrazně ostřejšího vykreslení obrazu, přičemţ 

velikost všech prvků na stránce zůstane nezměněna.   

5.2 Implementace breakpoitů webu 

Díky předchozí analýze jsme nyní schopni definovat breakpointy, které budeme 

zavádět do kódu stránek. K tomuto účelu vyuţijeme, jak jiţ bylo dříve avizováno, metodu 

Desktop – Down, kdy budeme postupně dekrementovat hodnoty jednotlivých bodů.  
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Jelikoţ je grafický koncept webu zaloţen na textu, přičemţs fotografie jsou 

v jednotlivém článku spíše doplňkovou záleţitostí, začínáme definicí prvního breakpointu 

na hodnotě šířky 1024 px, čili hodnotě, která náleţí zastaralým monitorům. Stylopis je 

v tomto případě výchozí a proto není opatřen ţádným dotazem media-queries.  

Prvně definovaný breakpoint je vyspecifikován intervalem šířek 853 aţ 1024 

pixelů. Zápis byl proveden pomocí dotazu @media následujícím způsobem.  

@media only screen and (min-width: 853px) and (max-width: 

1023px){ 

V tomto breakpointu začíná poprvé pracovat webová stránka s upravenými pravidly 

pro kaskádové styly. Šířku 850 – 1024 jsme vybrali jako druhou nejobsáhlejší verzi 

stránek, přičemţ se jiţ nejedná o desktopová zařízení, ale cílíme zde na levnější tablety 

pouţívající displeje s HD rozlišením (1280 x 800 px) a poměrem mezi referenčním a HW 

Pixelem v hodnotě 1,5 (CSS rozlišení tedy 853 x 533 px) v landscape módu.   

Podoba stránky je zde poměrně stále plná. Nejznatelnější změnou na webu je 

absence ikon s odkazy na sociální sítě, jelikoţ jejich zobrazení na displejích tohoto typu se 

jiţ stává příliš prostorově náročně. Sociální sítě však stále prezentujeme v patičce webu. 

Čitelnost písma je stále na velmi dobré úrovni díky relativním jednotkám, které byly 

vybrány pro specifikaci velikosti písma právě díky tomuto závěru. K dalším úpravám pro 

tento breakpoint patří zvětšení velikosti písma hlavní nabídky, abychom docílili lepší 

manipulace na dotykových displejích.  

Nyní se dostáváme do stěţejního breakpointu tohoto projektu. Ten byl detekován 

v rozmezí 600 – 360 px, coţ napovídá samo o sobě, ţe se bude jednat jiţ čistě o kategorii 

smartphone. Hlavní změnou je zde uspořádání hlavních obsahových sloupců, které se jiţ 

nyní skládají pod sebe. Bylo zde provedeno nastavení šíře obou sloupců na hodnotu 100%, 

čímţ bylo dosaţeno výplně po celé ploše displeje. Hlavní obsah (.content) je řazen před 

okrajové relace bočního panelu (.middle-sidebar). Dále byla upravena velikost loga, 

patička či jednotlivé nadpisy na stránce tak, aby lépe vyhověly těmto displejům. Do tohoto 

media dotazu zapadají zařízení, která disponují kvalitními zobrazovači s vysokou jemností 

zobrazení (typicky 1080 x 1920 px nebo 720 x 1280 px) a zápis breakpoitu je proveden 

takto:  

@media only screen and (min-width: 360px) and (max-width: 

600px){ 



50 

 

Posledníma dvěma zlomovými body se dostáváme jiţ k nejniţší třídě mobilních 

zařízení, kde odchytíme telefony, které zobrazují web na velmi malých displejích. Pro 

potřeby těchto displejů jsme provedli zásahy do CSS kódu za účelem korekce velikosti 

jednotlivých prvků na stránce. Jedná se o logo svazu či velikost ovládacích prvků na 

stránce. Po kaţdé z těchto dvou kategorii jsou provedeny vlastní korekce. 

@media only screen and (min-width: 320px) and (max-width: 

359px){ 

@media only screen and (min-width: 150px) and (max-width: 

319px){ 

5.3 Vektorová grafika  

Jak jiţ bylo zmíněno v teoretické části práce, současná generace webových 

prezentací dokáţe vyuţívat vektorové grafiky. Tento typ grafických prvků s sebou nese 

nesmírnou výhodu, a sice nezávislost na rozlišení zobrazovacího panelu – díky 

matematickému charakteru výpočtů křivek tak dosáhneme ostrého obrazu na jakkoliv 

velkém displeji.  

V tomto projektu jsme implementovali vektorovou grafiku dvěma způsoby.  

5.3.1 SVG logo 

SVG – anglicky „Scalable Vector Graphics“, je momentálně prudce se rozšiřujícím 

formátem, který prostřednictvím jazyka XML popisuje dvojrozměrnou vektorovou grafiku. 

Jedná se v současnosti o jediný otevřený vektorový formát, pomocí kterého dokáţeme uţít 

vektorovou grafiku ve webových projektech.  

Protoţe se pohybujeme v responzivním prostředí a předpokládáme tak čtení webu 

na mobilních zařízeních, musíme rovněţ počítat s uţivatelskou manipulací se stránkou. 

Častým prvkem manipulace je přibliţování – tzv. zoom. Díky němu se dostáváme do 

problému, kdy se díky zvětšování plátna stává rastrová grafika nedostatečně jemná a 

jelikoţ je obraz tvořen pomocí bodů, jejím přiblíţením se stává obrázek kostrbatým.  

Další problém tvoří velmi jemné displeje mobilních telefonů, které výrazným 

způsobem zvyšují náročnost na jednotlivé grafické komponenty. Jak jiţ bylo dříve 

zmíněno, typickým případem jsou displeje mobilních telefonů, které disponují zobrazovači 

s poměrem mezi CSS a hardwarovým pixelem 1:2 a více. Jako příklad uvedeme telefon 

Samsung Galaxy S3. Jeho displej má mříţku o rozlišení 720 x 1280 px. Operační systém 

však softwarově toto rozlišení dělí hodnotou 2 (Pixel Ratio), čili pokud budeme 



51 

 

vykreslovat web, kaskádové styly displej telefonu pojmou jako zobrazovač s poloviční 

jemností (360 x 640 px). Pokud však vytvoříme logo, které bude disponovat maximální šíří 

360 obrazových bodů, výsledek bude na telefonu znatelně rozmazán, a to díky celé 

polovině chybějících bodů, které hardwarově na displeji jsou.  

Ukázkovým příkladem špatné implementace loga je zpravodajský web AC24.cz 

(obr. 5.2). Jak je jiţ z obrázku patrné, v porovnání s nadpisy stránky, které jsou 

vykreslovány vektorově, zde dochází ke znatelnému rozmazání loga webu díky 

nedostatečnému rozlišení.  

 

Obrázek 5.2 – Příklad neoptimální implementace loga pro mobilní platformy (AC24.cz) 

 Pro kaţdou webovou stránku, a rovněţ tak i pro projekt Zemědělského svazu ČR, 

je hlavním prvkem logo společnosti. Plní úhlavní reprezentativní funkci a je tak zcela 

ţádoucí, aby bylo na webu k dispozici v co nejlepší kvalitě za kaţdých okolností. 

Jelikoţ jsme od svazu měli k dispozici emblém společnosti ve velmi vysoké kvalitě, 

bylo moţné zcela jednoduše, za pomoci vektorového grafického editoru „Inscape―, převést 

obrázek JPG do SVG v maximální moţné kvalitě. Nasazení loga na webovou stránku se 

pak nijak neliší od implementace obrázku klasického rastrového formátu PNG nebo JPEG:  

<a href="#"><img src="media/img/logo.svg"></a> 

Abychom dosáhli jemnosti obrázku při hodnotě přiblíţení 500%, museli jsme 

rastrové logo vytvořit ve velikosti zhruba 5000 x 1700 obrazových bodů. Takto vysoké 
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rozlišení obrázku představuje poměrně vysoký objem dat, pokud se jedná o jediný prvek 

webu. Objem dat loga při tomto rozlišení čítá u formátu PNG hodnotu přes 1,06 MB, 

formát JPEG je ještě náročnější (1,12 MB). 

Vektorový formát SVG v tomto případě vykreslí obrázek loga velmi jemně 

v jakékoliv situaci, přičemţ jeho nezměrná výhoda tkví rovněţ v úspoře dat. Logo ve 

formátu SVG jsme pro Zemědělský svaz vytvořili ve velikosti 82,6 kB. Úspora dat je tak 

více neţ desetinásobná a protoţe jsou uţivatelé vyţívající mobilního připojení v České 

republice omezování limity přenosů dat, jedná se tak o hospodárnější variantu.  

5.3.2 Implementace ikon prostřednictvím fontu 

Projekt nového responzivního webu pro Zemědělský svaz České republiky rovněţ 

počítá s implementací ikonografie. Ikony se staly za poslední léta vysoce uţívaným 

prvkem nejen v oblasti navigace stránek, ale především v mobilních aplikacích, jak je 

známe v současnosti.  

Abychom uţivateli přiblíţili záţitek z aplikací, pro stránky byla vybrána poměrně 

hojně uţívaná sada ikon, známá pod názvem „Font awesome“. Tato sada ikon je volně 

dostupnou komponentou vytvořenou americkým grafikem Davem Gandym, který je pro 

svou tvorbu v této oblasti poměrně dobře známý. Jeho font není nijak licenčně omezen a 

lze jej tak vyuţívat pro jakékoliv účely.  

Font s ikonami jsme importovali do šablony webu se zdrojovými soubory, přičemţ 

volání ikony se provádí pomocí řádkového elementu <i>, případně <spam>. V tomto 

tagu pak uvádíme identifikátor třídy, kde kaţdá ikona má specifikovánu svou. Jako příklad 

uvádíme volání ikony představující fotoaparát:  

<i class="fa fa-camera-retro"></i> fa-camera-retro 

Ikony mohou měnit jako jakákoliv jiná sada písmen veškeré vlastnosti pomocí 

kaskádových stylů, a díky tomu takto implementovaný ikonový font poskytuje 

provozovateli webu moţnost pruţnosti v oblasti úprav webu v budoucnosti, a to bez 

nutnosti zásahu grafika. Přidání jakékoliv nové ikony se díky této filozofii stává otázkou 

několika vteřin, přičemţ zároveň je zaručen jednotný vzhled.  
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5.4 Optimalizace pro dotyková zařízení 

Aby byl zajištěn kvalitní uţivatelský záţitek pro návštěvníka přistupujícího na 

stránky z mobilního zařízení, zaměříme se nyní na pohodlnost ovládání přes dotykové 

zobrazovače.  

5.4.1 Vysouvací nabídka menu 

Kromě zvětšování určitých klikatelných objektů na stránce, v rámci zkvalitňování 

dotykového ovládání, bylo potřeba optimalizovat hlavní navigaci. Ta je v desktopové verzi 

horizontální a odkazy jsou tak nakládány vedle sebe. Pro uţší displeje je však nutné prvky 

orientovat pod sebou, jelikoţ se tak odkazy jednak zpřehlední, ale budou i lépe dosaţitelné 

dotykem prstu pro uţivatele. 

Pro projekt Zemědělského svazu ČR jsme konkrétně vybrali variantu vysouvacího 

menu. Navigační odkazy jsou v tomto případě skryty pod ikonu, která po svém kliku menu 

zobrazí. Vysouvací menu jsou pro uţivatele velmi dobře známá z nejrůznějších aplikací 

napříč všemi mobilními platformami. Běh vysouvacího menu zajišťuje Javascript, který 

přidá / odebere element s bočním panelem po kaţdém kliknutí na ikonu. (obr. 5.3)   

 

 Obrázek 5.3 – Vysouvací nabídka menu pro dotykové platformy 
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Toto vysouvací menu máme k dispozici pouze pro menší zařízení, která dosahují 

softwarové maximální šířky displeje 850 px. Po překročení této hodnoty jsou dále načtena 

pravidla kaskádových stylů pro plnohodnotné menu, kterým disponují desktopy. Menu je 

navrţeno, aby fungovalo jak v módu landscape, tak i portrait. 

5.4.2 Vyvolání nabídky menu pomocí swipe gesta  

Jako doplňkovou funkci webového projektu Zemědělského svazu jsme se rozhodili 

přidat ovládání pomocí gesta. Většina uţivatelů, kteří jsou zvyklí internetové stránky 

prohlíţet prostřednictvím telefonu či tabletu, jsou s různými gesty sţiti poměrně dobře. 

Toho se snaţíme vyuţít v rámci tohoto projektu a implementuje tak dotykové gesto, které 

vyvolá hlavní nabídku menu.  

Událost, kdy se prst klouţe po displeji z levé strany na pravou, nebo opačným 

směrem, nazýváme „swipe“. Toto gesto je zřejmě nejuţívanější v současné generaci 

mobilních aplikací, setkáme se s ním na všech mobilních platformách. Na níţe uvedeném 

obrázku (Obr. 5.4) je zobrazen pohyb prstem po ploše displeje ze strany na stranu (swipe 

gesto).  

 

Obrázek 5.4 – Názorná ilustrace dotykového gesta swipe 

 Pro odchyt probíhajících gest z plochy displeje bylo zapotřebí implementovat 

speciální Javascriptovou knihovnu. V tomto projektu jsme pro detekci pohybu prstů vyuţili 

open-source knihovnu pod jménem „Hammer“, která je ideální pro vyuţití v tomto typu 

projektu, díky své nízké velikosti (necelé 4kB). Zcela zásadní je ovšem funkčnost napříč 

všemi mobilními platformami. Námi vyuţité gesto swipe je podporováno prakticky všemi 

moderními mobilními prohlíţeči na operačních systémech Android, iOS a Windows 
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Phone. Kompletní výčet lze dohledat na domovské stránce knihovny - 

http://hammerjs.github.io/browser-support/.  

Ikona vyvolávající nabídku menu je umístěna napravo od loga společnosti, coţ 

intuitivně dává uţivateli najevo, ţe můţe vyuţít pohybu prstem zprava doleva, jako v 

běţné aplikaci. Swipe gesto v opačném směru (zleva doprava) naopak menu zasune.  

Implementace dotykového gesta je provedena v souboru index.js, kde bylo 

navázáno gesto na vysouvací menu. Jak je ze zdrojového kódu patrné, detekce dotykových 

gest je zvolena pro celou stránku - Selector(„html“), a to z toho důvodu umoţnění 

vyvolání menu gestem na jakékoliv části webu.  

    Hammer(document.querySelector("html")).on('swipeleft', 

function(e) { ShowMenu(body, menuRight, showRightPush);        

    });         

Hammer(document.querySelector("html")).on('swiperight', 

function(e) { HideMenu(body, menuRight, showRightPush);        

    }); 

5.5 Testování nové podoby webu 

V době tvorby webové šablony bylo k dispozici několik zařízení, které slouţily 

k otestování jejího chování. Konkrétně byla šablona podrobena zkouškám na několika 

systémech – Windows Phone, iOs a také na Androidu.  

Z finančních důvodů nebylo moţné zakoupit více testovacích zařízení, nicméně pro 

naše účely tento vzorek poslouţil jako odraz aktuálního trhu s elektronikou. K dispozici 

jsme tak měli několik chytrých telefonů (Samsung Galaxy S3 NEO, Samsung Galaxy 

Trend plus, iPhone 5, Nokia Lumia 1020, HTC Desire 500), přičemţ tablety reprezentuje 

Asus Memopad ME176CX. 

Prostřednictvím všech těchto zařízení bylo testováno zobrazení nové vizuální 

podoby stránek a její funkčnost. Jelikoţ byly telefony i tablety k dispozici po většinu času 

vývoje, podařilo se kód HTML, CSS a Javascript sladit způsobem, kdy šablona stránek 

pracuje dle představ.   

V následující tabulce (Tabulka 5.1) vidíme výčet jednotlivých zařízení a jejich 

specifikace. Testy byly prováděny ve všech populárních prohlíţečích, dostupných pro daný 

operační systém. Kritériem úspěšného testu bylo zobrazení šablony bez jakýchkoliv chyb a 

funkčnost swipe gesta, ovládajícího vysouvací nabídku menu.  
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Tabulka 5.1 – Tabulka testovaných zařízení 

 

Zařízení Rozlišení Pixel Ratio OS Chrome Firefox Safari Android Browser Exploler

Samsung Galaxy S3 NEO 720 x 1280 2 Android OK OK - OK -

Samsung Galaxy Trend plus 480 x 800 1.5 Android OK OK - OK -

iPhone 5 640 x 1136 2 iOs OK - OK - -

iPhone 5S 640 x 1136 2 iOs OK - OK - -

Nokia Lumia 1020 768 x 1280 2 WP OK OK - - OK

HTC Desire 500 480 x 800 1.5 Android OK OK - OK -

HTC Desire X 480 x 800 1.5 Android OK OK - OK -

Asus Memopad ME176CX 800 x 1280 1.5 Android OK OK - OK -



57 

 

6 Zhodnocení použitých řešení 

Předmětem této diplomové práce byl proces tvorby nového podoby webu pro 

Zemědělský svaz České republiky, který se zaměřoval na vizuální podobu stránek. 

Webové stránky jsme tak doposud nenasazovali na redakční systém, který má ve svém 

vlastnictví Zemědělský svaz. Konečné propojení vizuální podoby s jeho obsahem bude 

provedena ve spolupráci se samotným IT oddělením této organizace, přičemţ ostré 

spuštění nové responzivní verze stránek je plánována k začátku července 2015 na adrese 

www.zscr.cz.  

V rámci této diplomové práce jsme vyuţili nejnovější techniky z oblasti webového 

designu, které dohromady tvoří jednotný celek tak, aby poskytoval uţivateli maximálně 

pohodlný záţitek, ať uţ si bude prohlíţet stránky prostřednictvím jakéhokoliv zařízení. 

Redesign webu, zaměřený na responzivitu, bude schopen podpořit návštěvnost stránek 

Zemědělského svazu, jelikoţ je vizuálně atraktivnější, uţivatelsky přívětivější a zajisté 

přispěje k návratu uţivatelů.  

Novou podobu stránek jsme předloţili vybranému vzorku zaměstnanců 

Zemědělského svazu, a jelikoţ byly ohlasy ve srovnání se starší verzí stránek velmi 

pozitivní, můţeme konstatovat, ţe nová grafická podoba můţe nahradit stávající web. Na 

obrázku (Obr. 6.1) a v přílohách je k dispozici prezentace nové podoby webu tak, jak 

budou dostupné pro uţivatele různých platforem.  

 

 

Obrázek 6.1 – Prezentace nové podoby stránek pro Zemědělský svaz ČR 

http://www.zscr.cz/
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo definovat současné směry vývoje webových stránek a 

tyto moţnosti aplikovat na konkrétním návrhu nové podoby webových stránek pro 

Zemědělský svaz České republiky. Původní webová prezentace jiţ nevyhovovala, jelikoţ 

byla navrţena staticky pro zobrazení na klasickém počítači a proto bylo stěţejní, abychom 

se novým návrhem přiblíţili moderním způsobům prohlíţení webu jako takového.  

V teoretické části jsme se zaměřili na vědomostní základy, které nesmí uniknout 

kaţdému, kdo se tvorbou webu v současné době aktivně zabývá. Po stručném historickém 

přehledu internetových stránek jsme se zabývali dále nejnovějšími specifikacemi 

moderního webu, či sémantikou poslední specifikace značkovacího jazyka HTML. Dále 

bylo jiţ podrobněji zmíněno téma moderního přístupu k tvorbě internetových stránek, 

přičemţ důkladně byla probrána responzivita, která je momentálně hlavním směrem web 

designu. S responzivním designem jde ruku v ruce analýza trhu, kladoucí důraz na 

charakteristiky aktuálních zařízení, pomocí nichţ uţivatelé budou daný web prohlíţet. 

Dalším základním kamenem moderní webové prezentace je aplikace moderních trendů, ať 

se jedná o flat design, dotykové ovládání nebo kvalitní vektorovou prvky grafiky. 

Analytická kapitola diplomové práce se zaměřovala na původní stránky svazu, 

přičemţ je zde proveden nejen grafický rozbor, který dostatečně odhaluje chyby, ale také 

se zde zabýváme návštěvností stránek. Z dat sluţby Google Analytics jsme schopni vyčíst, 

ţe nejvíce času je na webu schopen strávit člověk pouţívající klasický počítač či notebook, 

ačkoliv nárůst mobilních přístupů čítá 115% v období za rok 2014. Tato data tak jasně 

signalizují potřebu designu schopného zobrazovat stránky kvalitně rovněţ na telefonech či 

tabletech.   

Praktická část se zabývala samotnými pracemi na redesignu webu, přičemţ 

kompletně mapuje návrh grafické podoby, která splňuje poţadavky Zemědělského svazu 

ČR. Jsou v ní popsány a vyuţity techniky, kterými jsme se zabývali jiţ v teoretické části, 

pomocí nichţ nový web dostane moderní vzhled a především responzivní chování, 

poskytující kvalitní prohlíţení za kaţdé situace. Součástí optimalizace pro dotykové 

platformy jsme jako přidanou hodnotu implementovali dotykové swipe gesto ovládající 

nabídku menu, které umoţňuje pohodlnější a rychlejší pohyb na stránce. Šablona stránky 

byla vytvořena, ozkoušena na několika zařízeních a je tak nyní připravena k nasazení na 

redakční systém.  
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Nová podoba webových stránek bude splňovat výše uvedené poţadavky na 

moderní webovou stránku, a tudíţ můţeme konstatovat, ţe cíl diplomové práce byl 

naplněn. 

Návrh, který vznikl prostřednictvím této diplomové práce, můţe být doplňován o 

další vylepšení. Vzhledem k tomu, ţe Zemědělský svaz ČR je velmi aktivním sdruţením, 

nelze v budoucnu vyloučit rozšiřování webu po obsahové stránce, ale rovněţ po funkční. 

Stránky jsou momentálně pojímány jako prostředek pro publikaci informací pro členy, 

nicméně autor vidí potenciál k rozšíření aktivit - například nová kategorie sociálního 

sdílení informací prezentující příspěvky návštěvníků. S příchodem responzivní verze webu 

lze očekávat nárůst návštěvnosti. 

Jako velmi příjemným zpestřením moderních webových stránek můţeme zmínit 

ovládání dotykovými gesty. Pokud se internetové stránky Zemědělského svazu budou 

v budoucnu rozrůstat, přibude i moţnost rozšíření o další dotyková gesta. 
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Seznam zkratek 

API Application Programming Interface 

Apod. A podobně 

CSS Cascading Style Sheets – kaskádové styly 

EM Relativní délková jednotka 

FUP Fair User Policy 

GB Gigabyte – datová jednotka 

HD High Definition – Vysoké rozlišení 

HTML Hypertext Markup Language – značkovací jazyk pro tvorbu webu 

iOs 

Obr. 

Mobilní operační systém firmy Apple 

Obrázek 

MB Megabyte – datová jednotka 

PX Jednotka pixel 

REM Relativní délková jednotka 

RWD Responzivní webdesign 

SEO Search Engine Optimization 

SVG Scalable Vector Graphics – vektorový obrazový formát   

Tzv. Takzvané(á) 

XML  Extensible Markup Language – obecný značkovací jazyk 
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