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1. Úvod  

V dnešní době má většina firem svou vlastní stránku na internetu, kde nabízí své 

produkty nebo služby. Pokud si má zákazník něco koupit, je žádoucí, aby se o této stránce 

dozvěděl, respektive ji našel. V případě, že hledá něco, co naše firma nabízí nebo chce 

najít konkrétní stránku, kterou zná od přátel, z novin nebo například z nějaké reklamy, je 

velmi důležité, aby se mu tato stránka zobrazila mezi prvními v seznamu výsledků 

vyhledávání. Je běžné, že když zákazník zadá dotaz do vyhledávače, dostane na výběr 

z tisíců nebo i miliónů odkazů. Asi žádný uživatel nebude prohledávat celý seznam 

výsledků. Většina lidí si prohlídne prvních pár možností, a pokud zde nenajdou co 

potřebují, pokusí se o vyhledání pomocí jiného slovního spojení. 

Ke zlepšení konkurenceschopnosti se využívá praktik SEO nebo UX. Ty weby, 

které jsou kvalitnější, zabývají se tím, co jejich zákaznicí chtějí a mají lépe udělané SEO, 

se obvykle objevují výš ve výsledcích vyhledávání. Důležité je také zaměření stránek. 

Pokud se bude jednat například o e-shop prodávající oblečení, tak bude samozřejmě 

mnohem složitější dostat ho na přední příčky ve výsledcích vyhledávání než u témat, kde 

je nízká konkurence. Mohlo by se zdát, že pokud neexistuje příliš mnoho obsahově 

podobných stránek, není třeba optimalizace. Opak je pravdou a v dnešní době je 

optimalizace důležitá pro veškeré stránky, které chtějí být úspěšné. 

Vyhledávače stále mění své vyhledávací algoritmy, protože se snaží nabízet co 

nejrelevantnější výsledky. Uživatel by měl dostat to, co hledá, a v co nejkratším čase. 

Tímto způsobem se snaží společnosti přilákat lidi, aby používali právě jejich vyhledávač. 

Proto jsou algoritmy stále složitější a je čím dál tím těžší ovlivnit pořadí výsledků 

vyhledávání. Stále je však nejdůležitější, jak dobře máme vybudované zpětné odkazy 

a samozřejmě jak kvalitní máme obsah. Výsledky vyhledávání se pro jednotlivé uživatele 

mohou lišit, protože vyhledávače berou v potaz také stránky, které uživatel v minulosti 

již navštívil, a podle toho pro něj upravují pořadí výsledků. 

Vyhledávací algoritmy jsou tajné a každá uniklá informace a tom, jak hodnocení 

stránek funguje, je velmi drahá. Firmy zabývající se touto oblastí se snaží chránit si své 

know-how a tyto informace tajit. Z tohoto důvodu se v knížkách a na internetu objevují 

jen obecné rady, jak optimalizovat stránky. Přesný postup, jak být co nejlepší neexistuje 

a asi ani nikdy existovat nebude. Vývojáři získávají své znalosti praxí, případně za tyto 

informace musí platit vysoké částky. 
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Někdy prohlížeče informace o novém vylepšení algoritmu přeci jen uvedou. 

Nejedná se o podrobný popis, jen o obecné informace. Společnost Google například 

oznámila, že v červnu 2018 plánuje vylepšení zvané “Speed Update” a bude se týkat 

mobilního vyhledávání. Pokud k hledání stránek použijeme mobil, bude se od této chvíle 

brát v potaz i rychlost načítání stránek. Pomalé stránky si tak mohou pohoršit a klesnout 

ve výsledcích vyhledávání. U desktopového vyhledávání ke změně nedojde, neboť zde 

již od roku 2010 rychlost stránek zahrnuta je. (Schwartz, 2018) 

Cílem této práce je zjistit, který způsob tvorby webových stránek je nejvhodnější 

k tomu, aby se stránky zobrazovaly dobře nejen na počítačích, ale i na mobilních 

zařízeních, a přitom byly co nejrychlejší. 

Diplomová práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou definovány základní 

pojmy týkající se webových stránek a jsou charakterizovány možné přístupy k jejich 

vytváření. V druhé části je popsána tvorba jednotlivých druhů stránek, konkrétně jsou zde 

popsány adaptivní a responzivní stránky a takzvané Accelerated Mobile Pages neboli 

zkráceně AMP. Ve třetí části jsou uvedeny výsledky měření rychlostí načítání stránek. 

Na základě nich se pak v závěru konstatuje, který přístup tvorby webů je nejvhodnější 

pro vytváření dobře vypadajících a přitom rychlých stránek. 
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2. Teoretická a metodická východiska tvorby webových stránek  

2.1. Základní pojmy a statistiky 

Před tím, než se budeme blíže zaobírat SEO, UX, jednotlivými typy webů a jejich 

rychlostí, je třeba vysvětlit některé základní pojmy týkající se webových stránek. 

Každá webová stránka je napsaná v jazyce HTML. „HTML je zkratkou pro 

Hypertext Markup Language, česky hypertextový značkovací jazyk. Je to jazyk, jenž se 

skládá ze značek a jehož smyslem je umožnit zobrazení textového a obrazového obsahu 

stránek a propojit jednotlivé stránky mezi sebou pomocí tzv. odkazů.“ (Domes, 2008, s. 

18) 

Jazyk HTML vznikl v 90. letech minulého století a používá se k popisu elementů 

stránky, jako jsou záhlaví, odstavce, seznamy apod. Postupem času vznikaly nové verze, 

v současnosti je nejnovější verzí HTML5. Výhodou tohoto jazyka je, že při jeho návrhu 

se kladl důraz na to, aby byl co nejvíce zpětně kompatibilní, to znamená, že většina jeho 

vlastností bude fungovat i na starších prohlížečích. (Castro, 2012) 

HTML definuje význam jednotlivých elementů stránek, CSS určuje jejich vzhled. 

„CSS je zkratkou Cascading Style Sheets, česky šablony kaskádových stylů (zkráceně 

kaskádové styly). Byl vyvinut později než HTML s cílem vymýtit z jazyka HTML jakékoli 

prezentační, tedy vzhledové prvky. CSS samotný poskytuje vše podstatné pro určení 

vzhledu kterékoli části WWW stránky.“ Jazyk CSS je jazykem stylovacím. (Domes, 2008, 

s. 19) 

CSS3 je nejnovějším rozšířením jeho starších verzí. O specifikaci parametrů 

jazyků HTML a CSS se stará společnost W3C (World Wide Web Consortium), vedená 

Timem Berners-Leem, který vynalezl HTML. O vývoj specifikace u verze HTML5 se 

však stará společnost WHATWG, W3C poté zapojuje jejich výsledky do svých 

specifikací. (Castro, 2012) 

CSS3 nabízí nepřeberné množství možností, jak upravit stránky. Bohužel často 

vznikají obrovské soubory a správa těchto webů pak může být velmi složitá. Programátoři 

navíc musí v CSS psát některá nastavení neustále dokola. Často se opakuje například 

nastavení hodnot margin nebo padding. Aby se tomu předešlo, vznikly takzvané 

preprocesory. Ty rozšiřují CSS o koncepty moderních programovacích jazyků a tím nám 

umožňují definovat proměnné, funkce nebo aplikovat pravidla pro jednotlivé vlastnosti 
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kaskádových stylů. Asi nejpopulárnějšími preprocesory jsou Less a Sass, které dokáží 

transformovat preprocesorový kód na klasický CSS soubor. Z důvodu rozsahu práce se 

však těmito nástroji nebudeme zabývat. (Prabhu, 2015) 

Webová stránka se skládá ze tří hlavních komponent: 

- textový obsah: informace, které chceme uživateli prostřednictvím naší stránky 

sdělit, 

- odkazy na jiné soubory: díky nim můžeme nahrávat obrázky, videa, kaskádové 

styly, JavaScripty apod., 

- značky: značky neboli tagy popisují textový obsah a definují odkazy. (Castro, 

2012) 

DOM - „Document Object Model neboli objektový model dokumentu je tzv. API 

(Aplication Programming Interface – aplikační programové rozhraní), které definuje 

obecný standard pro přístup k jakémukoliv platnému HTML dokumentu anebo správně 

strukturovanému XML dokumentu. Toto rozhraní je zcela nezávislé na programovacím 

jazyku.“ Jedná se o skvělý nástroj, díky kterému můžeme například přistupovat k HTML, 

měnit ho, mazat nebo naopak přidávat. Je součástí veškerých moderních prohlížečů a lze 

jej obsluhovat pomocí JavaScriptů. (Havel, 2002, s.1) 

Když se podíváme na data z GlobalStats, zjistíme, že od října 2017 do března 2018 

se v Evropě k prohlížení webů používala zařízení v tomto poměru: (StatCounter, 2018d) 

- počítač (57,34 %), 

- mobil (36,65 %), 

- tablet (6,01 %). 

Pokud se podíváme na data za stejné období, ale jen pro Českou republiku, 

zjistíme, že pořadí se nemění. Stále vede využívání počítače, tentokrát ale s výrazným 

náskokem: (StatCounter, 2018c) 

- počítač (77,7 %), 

- mobil (19,58 %), 

- tablet (2,71 %). 
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Trend u nás je takový, že roste počet používání mobilů a klesá využití počítačů, 

a proto je tak důležité nezapomínat na optimalizaci stránek pro menší zařízení. Odměnou 

nám může být například to, že Google takovéto stránky zvýhodňuje ve výsledcích 

mobilního vyhledávání a k nám se tak může dostat více potencionálních zákazníků. 

2.2. SEO  

Zkratka SEO vychází z anglických slov Search Engine Optimization, což můžeme 

přeložit jako optimalizace stránek pro vyhledávače. Cílem této optimalizace je dosáhnout 

co nejlepší pozice ve výsledcích vyhledávání. Na rozdíl od reklamy se jedná se 

o dlouhodobý proces, tudíž výsledky se mohou projevit až po delší době. (Kubíček, 2010) 

SEO je soubor technik, kam můžeme zařadit tyto činnosti: 

• „volbu struktury webových stránek, 

• tvorbu k vyhledávačům přátelského a sémanticky správného kódu webových 

stránek - kód (X)HTML, 

• tvorbu uživatelsky přitažlivého, smysluplného, zajímavého textového 

i obrázkového obsahu, 

• budování zpětných odkazů vedoucích na jednotlivé stránky z jiných webů, 

• průběžná analýza pozic webu ve vyhledávačích a další úprava stránek vedoucí ke 

zlepšení pozice webu ve výsledcích vyhledávání.“ (Domes, 2011, s. 9) 

2.2.1. Výhody SEO 

Hlavním přínosem optimalizace webových stránek je především zvýšení jejich 

návštěvnosti a tím i vyšší potenciální zisk, protože čím více lidí vidí naše produkty nebo 

služby, tím je větší šance, že se jim zalíbí a že si je koupí. U webů, které nejsou obchodně 

zaměřené, můžeme získat peníze tak, že na ně umístíme reklamu (banner nebo jiný druh 

reklamy). Stránky, které mají vysokou návštěvnost, si mohou dovolit požadovat za tuto 

reklamu více.  

Provedením optimalizace získáme také detailní přehled o našich zákaznících, 

respektive lidech, kteří přicházejí na náš web. Můžeme zjistit, odkud přišli, jak dlouho 

zde byli, jaká klíčová slova zadali, aby nás našli nebo jestli se na náš web vracejí 

pravidelně. 
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Třetí výhodou je posunutí webu na vyšší úroveň. Při optimalizaci stránek je třeba 

provést analýzu současného stavu a stránky pak vylepšit. Optimalizuje se například kód 

HTML nebo PHP. Měly by se stanovit standarty, které budeme dodržovat, například že 

navrhneme stránky tak, aby vyhovovaly zrakově postiženým apod. (Procházka, 2012)   

2.2.2. Jak fungují vyhledávače 

Důležité je zmínit, že SEO může zvýšit naši pozici ve výsledcích vyhledávání 

pouze v rámci fulltextu nikoliv v rámci katalogu. Fulltextové vyhledávání znamená 

prohledání obsahu internetu na základě námi zvoleného slovního spojení. Kdežto katalog 

obsahuje seznam webů, většinou omezených na určitou oblast, díky čemuž prohledáváme 

pouze to, co nás zajímá. Pokud si zde chceme zvýšit svou pozici, musíme za to zaplatit. 

Jedním ze známých katalogů jsou například Firmy.cz od Seznamu. Vyhledávače se nám 

snaží poskytnout co nejrelevantnější výsledky na naši frázi a tím nalákat co nejvíce lidí, 

aby používali právě tento konkrétní prohlížeč. (Domes, 2011) 

Celý proces fungování vyhledávače popisuje obrázek 2.1. Fulltextový vyhledávač 

se skládá ze dvou částí – robot a webové rozhraní. Robot (crawler, spider, pavouk, bot) – 

jeho úkolem je procházet weby a jejich obsah stahovat do databáze, tzv. indexu. Robot se 

dělí na tzv. „getter“, který stahuje soubory a „indexer“, který zpracovává (indexuje) obsah 

stránek včetně jejich zdrojového kódu. Cílem robota je projít co nejvíce webových 

stránek a uložit je. Robot navštěvuje stránky opakovaně, nelze mu však nařídit, jak často 

se má vracet, pouze mu můžeme říct, které stránky nemá stahovat. Na oblíbené weby 

chodí robot častěji. (Domes, 2011, Procházka, 2012) 

 

Obr. 2.1 - fungování vyhledávače – zdroj: Kubíček, 2010 

2.2.3. Známkování stránek (PageRank, S-Rank) 

Každý prohlížeč má na určení pozice ve výsledcích vyhledávání svůj algoritmus, 

jehož součástí bývají i takzvané ranky. PageRank pochází od Googlu, S-Rank od 

Seznamu. Ranky představují číselnou hodnotu, kterou prohlížeče dávají různým 

stránkám. Čím je tato hodnota vyšší, tím lépe pro nás. Stránky s vysokým rankem mají 

větší šanci dostat se výš ve výsledcích vyhledávání, rozhodně ale není pravda, že čím 
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vyšší rank, tím vyšší pořadí. Dále tyto stránky také častěji navštěvují roboti jednotlivých 

prohlížečů a kontrolují jejich obsah.  

PageRank je jedenáctistupňová škála od 0 do 10 a ukazuje hodnověrnost WWW 

stránky. Tato hodnota se v čase mění, může růst, ale může i klesat. Autory původního 

algoritmu jsou Lawrence Page a Sergey Brin – zakladatelé Googlu a vychází s Kandall-

Weiovy teorie hodnocení. Tato teorie je založena na tom, že pokud stránka odkazuje na 

jinou stránku, předává tím tak část své „hodnověrnosti“. Čím větší je počet odkazů, tím 

více tato hodnota klesá. Bude-li tedy na nás odkazovat stránka s PageRank 5 a deseti 

odkazy, bude to pro nás lepší, než kdyby na nás odkazovala stránka s PageRank 6 a sto 

odkazy na této stránce. 

Jak PageRank, tak S-Rank zohledňují odkazy, které na stránky míří, ale i kam 

stránky vedou. Přesný výpočet však není znám, protože hodnocení stránek je tajemstvím 

vyhledávačů, které je velice pečlivě střeženo. Pokud někdo tyto informace získá, je to 

jeho know-how, o které se nebude chtít dělit, popř. si za tyto informace nechá velmi 

slušně zaplatit. (Kubíček, 2008) 

2.2.4. Umístění stránek ve výsledcích vyhledávání 

Umístění stránky v SERP (Search Engine Result Page) neboli výsledcích vyhledávání 

mohou ovlivňovat například tyto věci: 

• „vzájemná poloha nalezených slov (u hledání víceslovných frází), 

• umístění nalezených slov (poloha v dokumentu), 

• umístění fráze nebo hledaného slova v titulku stránky, metaznačce Description, 

nadpisech, 

• počet odkazů na stránky a kvalita těchto odkazů. 

• klíčové slovo použité v metaznačce Title, 

• vysoká popularita stránky – vysoký počet stránek, které odkazují na náš web, 

• text odkazů, které na náš web odkazují, 

• vysoké hodnocení všech stránek (ne pouze té první) ve spojení s dobrou 

strukturou, 

• stáří stránky – starší stránky se považují za relevantnější než ty novější, 
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• relevance příchozích odkazů – odkazy z obsahově příbuzných stránek mají vyšší 

hodnotu, 

• hodnota odkazujících stránek – odkazy z vysoce hodnocených stránek jsou pro 

nás hodnotnější než ty ze stránek s nízkým hodnocením, 

• tempo růstu nových příchozích odkazů.“ (Kubíček, 2008, s. 30, 63) 

Praktiky, kterým bychom se měli vyhýbat a které mohou naopak snížit umístění naší 

stránky v SERP: 

• „stránky jsou často nepřístupné pro roboty (a návštěvníky), 

• obsah je velmi podobný jiným stránkám, 

• příchozí odkazy nejsou hodnotné, přicházejí ze spamujících stránek, 

• duplicitní značky Title a Description v rámci našeho webu, 

• zapojení do různých link farem a systému nákupu zpětných odkazů.“ (Kubíček, 

2008, s. 63) 

2.2.5. Základní postup optimalizace 

Před začátkem samotné optimalizace je potřeba si odpovědět na několik 

základních otázek. Je třeba znát zaměření provozovatele stránek, hlavní cíl stránek, 

základní strategie směřování stránek, jaká je cílová skupina, kdo je hlavní konkurence, co 

odlišuje naše WWW stránky od konkurence, v jakém okamžiku dochází ke konverzi 

z návštěvníka v zákazníka. Dobré je také provést SWOT analýzu, díky níž si můžeme 

uvědomit, jaké jsou naše silné a slabé stránky, jaké jsou příležitosti a hrozby. (Kubíček, 

2008)  

Hodně důležitá je především analýza konkurence. Zde bychom si měli odpovědět na tyto 

otázky: 

• „Kdo jsou naši hlavní konkurenti? 

• Jak jsou jejich stránky navštěvované? 

• V čem jsou lepší, jaké výhody a benefity nabízejí svým zákazníkům? 

• Jaké mají silné a slabé stránky? 

• Které vyhledávače naši konkurenci našly? 
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• Na které pozici na jednotlivá klíčová slova konkrétní vyhledávače naši 

konkurenci zobrazují? 

• Jsou tato klíčová slova skutečně zákazníky při hledání používána? 

• Jaké a kolik stránek na vaše konkurenty odkazuje? 

• Jaké jsou titulky odkazujících stránek? 

• Jak jsou stránky graficky a technicky uspořádané a vytvořené? 

• Jak jsou psané texty na konkurenčních stránkách?“ (Kubíček, 2008, s. 74-75) 

Cílem toho všeho je poznat naši konkurenci a případně se i inspirovat. Protože 

pokud něco funguje u nich, pravděpodobně to bude fungovat i na našich stránkách, 

případně to vše můžeme ještě vylepšit. (Kubíček, 2008) 

Je důležité si rozmyslet, podle jakých klíčových slov by nás měl uživatel najít. 

Pokud se rozhodneme, že chceme, aby nás našel pod pojmem „lednice“, ale na webu je 

použito pouze slovo „chladnička“, tak prohlížeč pravděpodobně naši stránku nevyhodnotí 

jako relevantní. Je tedy i velmi důležité, co je obsahem našich stránek. Měly by se zde 

nacházet slovní spojení, která hledáme. Na druhou stranu nám však nepomůže, když 

většinu stránky budou tvořit klíčová slova. Například by se mohlo stát, že programátor 

několikrát (desetkrát, stokrát…) nakopíruje a vloží klíčová slova na stránku a ty pak před 

uživateli skryje. Může jim dát například stejnou barvu jako je barva pozadí stránky nebo 

těmto písmenům nastavit velmi malou velikost. Roboti jsou však naprogramováni tak, 

aby tyto podvody odhalili a majitele takovýchto stránek většinou postihne penalizace. 

Tyto metody řadíme do takzvaných zakázaných metod SEO. 

V klíčových slovech by se měl objevit název organizace, název stránek a také 

název produktu nebo služby, kterou prodáváme. Nezapomínejme také na odborná 

označení nebo slangové výrazy, které lidé někdy používají více než výrazy spisovné. 

Vždy se musíme vcítit do zákazníka a zamyslet se nad tím, odkud pochází. Například 

sodovka v Praze je totéž, co na Moravě soda apod. Pro výběr klíčových slov lze využít 

různé nástroje, které mohou najít například podobné fráze. (Kubíček, 2008) 

Klíčová slova je dobré umístit například do adresy URL, do obsahových 

metaznaček <description> a <keywords>, těla stránky, alternativních popisů obrázků 

v parametru alt, do nadpisů (h1, h2, h3...) a odstavců (<p>), do titulků odkazů 

(<a title=“...“>), do samotného textu odkazu nebo do seznamů a definičních výčtů (<ul>, 

<li>, <dd>, <dt>). (Kubíček, 2008) 
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Dalším důležitým faktorem je značka title, které se u mnohých prohlížečů 

zobrazuje ve výsledcích vyhledávání. Měla by tedy vhodně popisovat to, co na stránce 

uživatel nalezneme. Je třeba pamatovat, že někdy méně je více a přecpání titulku není 

příliš vhodné. (Kubíček, 2008) 

Důležitá je také vhodně zvolená doména. Neměla by být příliš dlouhá a uživatelé 

by si ji měli být schopni snadno zapamatovat. U víceslovných názvů je dobré si 

zaregistrovat i domény s pomlčkou. Například www.dovolenaslovensko.cz a také 

www.dovolena-slovensko.cz. Mohlo by se totiž stát, že si někdo z vaší konkurence tuto 

doménu zaregistruje a pak na ni bude parazitovat. Z pohledu SEO je nejlepší ta doména, 

která obsahuje klíčové slovo. (Kubíček, 2008) 

V neposlední řadě je důležité budování zpětných odkazů neboli tzv. linkbuilding. 

Zpětné odkazy si můžeme koupit nebo si je navzájem vyměňovat. Nejlepším cestou však 

je, když vytvoříme tak kvalitní projekt, že se na něj ostatní začnou odkazovat bez toho, 

abychom se s nimi domluvili. Při budování odkazů hraje velmi důležitou roli to, jaké je 

hodnocení stránky, která na nás odkazuje. Čím více vysoko hodnocených stránek na nás 

odkazuje, tím lépe, protože se zvyšuje hodnocení naší stránky. (Kubíček, 2008)  

2.3. User Experience 

User Experience (UX) můžeme přeložit jako uživatelský prožitek. V současné 

době neexistuje obecně uznávaná definice toho, co to UX design je. V Oxfordském 

žurnálu Interacting With Computers se uvádí, že cílem UX designu je zlepšit zákazníkovu 

spokojenost a loajalitu prostřednictvím užitečnosti, snadnosti používání a potěšení 

z používání produktu. (Kujala, 2011) 

User Experience Design je koncept, který má mnoho dimenzí a zahrnuje řadu 

různých disciplín, jako je interakce, informační architektura, vizuální design, použitelnost 

a interakce člověk-počítač. Jinými slovy můžeme říct, že se snažíme navrhnout produkt, 

který je využitelný, snadný k použití a obecně se s ním dobře pracuje. Za tímto účelem 

využíváme zkušenosti lidí, kteří již s podobnými produkty přišli do kontaktu. (Lanoue, 

2015) 

User Experience se snaží porozumět uživatelům, zjistit, co potřebují, čeho si cení, 

jaké jsou jejich schopnosti, a naopak čím jsou limitováni. Zároveň se musí brát v potaz 
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business cíle a záměr projektu. Osvědčené postupy UX pomáhají zlepšit kvalitu interakce 

s uživatelem a také vnímání poskytnutých produktů a služeb. (Garrett, 2011) 

Je důležité si neplést UX (User Experience) a UI (User Interface). Tyto dva pojmy 

se často míchají dohromady. Jennifer Derome pro vysvětlení používá analogii lidského 

těla: UX je vše, co najdeme uvnitř těla. Je to něco, co potřebuje, aby vše fungovalo tak, 

jak má. UI je vše, co vidíme zvenčí a co dělá tělo hezké a přitažlivé. UI se zaměřuje na 

produkt, jak vypadá a funguje. Zahrnuje se zde vše od navigace na webové stránce až po 

její vzhled. UX bere všechny tyto věci a snaží se, aby splňovaly aspekty popsané 

v následujícím odstavci. Protože jsou tyto dva pojmy často nepochopeny, organizace 

přicházejí o benefity, které z těchto praktik plynout. (Derome, 2015) 

Podle Petera Morvillea (2004) by stránky z pohledu User Experience měly být: 

- užitečné, 

- použitelné, 

- žádané, 

- vyhledatelné, 

- dostupné, 

- důvěryhodné a 

- hodnotné. 

Užitečné – neměli bychom se spokojit pouze s tím, co nám nadefinovali manažeři. 

Pokud máme nějaké pochybnosti o užitečnosti, neměli bychom se bát zeptat, proč danou 

věc nadefinovali právě takto, případně bychom se měli snažit být kreativní a využít naše 

dosavadní znalosti a navrhnout lepší, inovativní řešení, které by bylo užitečnější. Pokud 

produkt není užitečný, proč bychom ho měli vůbec prodávat? Asi bychom na trhu 

s takovýmto produktem neobstáli. Na druhou stranu, pokud my produkt za užitečný 

nepovažujeme, neznamená to, že ho tak nevidí ostatní. Za užitek totiž mohou uživatele 

považovat i zábavu nebo estetické uspokojení, které pro ostatní mohou být zbytečné. 

Proto někteří považují na užitečné např. počítačové hry nebo sochy a jiní ne. (Morville, 

2004) 

Použitelný – snadné ovládání je velmi důležitou součástí tvorby webu, kterou 

bychom se měli zabývat. Díky našemu produktu by zákazníci měli být schopni dosáhnout 

svých zamýšlených cílů. Například pokud vyvineme PC hru, u které bude zapotřebí 
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ovládat 3 páčky najednou, tak něco takového nebude použitelné, neboť lidé mají ruce jen 

2. Špatná použitelnost je obvykle u první generace výrobků. Jako příklad můžeme uvést 

MP3 přehrávače. Ty ztratily podíl na trhu kvůli představení iPodu. iPod nebyl první MP3 

přehrávač, ale byl skutečně použitelný. (Morville, 2004) 

Žádaný – zvýšení efektivity produktu můžeme docílit podporováním nějaké 

jedinečnosti hodnot firmy, její identity, značky apod. Například Škoda i Porsche 

prodávají auta. Pokud by je obě společnosti nabízeli zadarmo, většina lidí by si nejspíš 

vybrala Porsche a to proto, že tato značka je více žádaná. Žádanými produkty se lidé rádi 

chlubí a tím v ostatních vzbuzují touhu mít tyto věci také. (Morville, 2004) 

Vyhledatelný – měli bychom být schopni navrhnout stránky tak, aby na nich 

uživatelé našli to, co potřebují. Pokud bychom měli například noviny, kde by byly 

všechny články náhodně rozházené, místo toho, aby byly seřazené do sekcí jako je sport, 

obchod, zábava apod., pravděpodobně by pro nás byla četba těchto novin frustrujících 

zážitkem. Podobně tomu je s obsahem webových stránek. I ten by měl být seřazen podle 

určitého klíče, aby jeho procházení bylo jednoduché. (Morville, 2004) 

Dostupný – na našich stránkách bychom neměli zapomínat na lidi se zdravotním 

postižením, jako je ztráta sluchu, poruchy vidění nebo pohybové postižení apod., neboť 

tvoří více než 10 % obyvatelstva. Starost o tyto lidi je nejen etická, ale v některých 

případech může být vyžadována zákonem. Mnohdy se bohužel na dostupnost zapomíná 

nebo firmy považují návrh takového webu za plýtvání penězi, protože podle nich tito lidé 

tvoří malý segment obyvatelstva. V USA je například takhle postiženo až 19 % obyvatel, 

což znamená, že 1 z 5 návštěvníků může mít problém procházet neoptimalizovaný web. 

Pokud vytvoříme dostupný web, tak nejen že ho mohou využívat lidé s postižením, ale 

také tím pravděpodobně usnadníme práci na webu i zbytku obyvatelstva. (Morville, 2004, 

Bernstein, 2012) 

Důvěryhodný – náš projekt by měl být udělaný tak, aby lidé důvěřovali tomu, co 

je zde napsáno. Dnešní uživatelé nemají ve zvyku dávat druhou šanci. Pokud budou mít 

pocit, že jim lžeme, snažíme se je oklamat nebo máme špatné úmysly, pravděpodobně 

půjdou jinam. (Morville, 2004) 

Cenný, hodnotný – nakonec by náš produkt měl přinést hodnotu podniku, který 

jej vytvořil a zákazníkovi, který jej kupuje nebo používá. User Experience by mělo 

pomoci splnit firmám jejich mise, cíle a zlepšit spokojenost zákazníků. Přidaná hodnota 
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je velmi důležitá. Pokud vytvoříme produkt v hodnotě 1 000 Kč, který vyřeší problém za 

10 000 Kč, pak můžeme říct, že náš projekt byl úspěšný. Pokud však chceme vyvinout 

produkt za 10 000 Kč, který vyřeší problém v hodnotě 1 000 Kč, pak o takovýto projekt 

pravděpodobně nebude mít nikdo zájem. (Morville, 2004) 

2.4. Rychlost načítání stránek 

Rychlost načítání stránek spadá jak pod SEO, tak pod UX a je to jedna z věcí, 

která může mít zásadní vliv na úspěšnost našich webových stránek. Podle Chrome Dev 

Summit 2015 prodleva 1 sekundy znamená snížení počtu zobrazených stránek na našem 

webu o 11 %. Studie společnosti Walmart zase ukázala, že zrychlení načtení stránky 

o jednu sekundu zvýšilo konverzi jejich webu o dva procentní body. Z dalších studií 

vyplývá, že zvýšení rychlosti má také pozitivní vliv na počet zobrazených stránek, počet 

návštěv nebo třeba spokojenosti zákazníků. (Michálek, 2018a, Jahoda, 2015) 

V dnešní době většina lidí očekává, že po zadání URL adresy nebo kliknutí na 

odkaz, se jim stránky načtou pokud možno okamžitě. Když se tak nestane, ztrácí 

trpělivost a začnou se věnovat něčemu jinému. Co však můžeme považovat za rychle 

načtení stránek? 

Obvykle se jako limitní uvádějí 3 sekundy. Po uplynutí této doby většina lidí 

odchází ze stránek pryč. I když je toto zpomalení pouze dočasné, bohužel muže mít 

dlouhodobější následky. Uživatel nejen že opustí náš web, ale tuto negativní zkušenost si 

může zapamatovat a může to v něm vzbudit trvalou nedůvěru k naší firmě (stránkám). 

(Peška, 2014) 

Google zpoždění hodnotí následovně: 

- odezvu do 100 milisekund pokládáme za okamžitou reakci rozhraní, 

- 100–300 milisekund znamená skoro nepostřehnutelné lehké zdržení, 

- 0,3–1 sekunda představuje již postřehnutelné zdržení, ale člověk se stále na web 

soustředí, 

- 1 sekunda a víc – uživatel ztrácí pozornost a pravděpodobně začne plnit jiný 

úkol, 

- 10 a víc sekund – uživatel ze stránky odchází. 
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Jako ideální se tedy považuje stav, kdy se stránka načte do 1 sekundy. Nemusí být načten 

všechen obsah, stačí, aby byly zobrazeny jen ty nejdůležitější věci. Pokud se minoritní 

věci načtou až později, uživatel to pravděpodobně ani nepostřehne. (Jahoda, 2015) 

 

Hlavní důvody, proč bychom se měli věnovat rychlosti načítání stránek jsou: 

- učiníme návštěvníky spokojenějšími, 

- podpoříme jejich zapojení, prohlédnou si více obsahu, produktů apod., 

- snížíte tím míru opuštění našich stránek, 

- můžeme se dostat na lepší pozici ve výsledcích vyhledávání. (Peška, 2014) 

V dubnu 2010 Google oznámil, že zahrnuje rychlost webu do svého 

vyhledávácího algoritmu. Toto prohlášení však bylo zaměřeno na desktopové 

vyhledávání. Jako důvod uvedl fakt, že jejich interních studie prokázaly, že na pomalém 

webu uživatelé stráví mnohem méně času.  V červnu 2018 by však mělo dojít k vylepšení 

mobilního vyhledávání, a právě i rychlost načítání stránek bude brána v potaz při 

vyhodnocování pořadí výsledků vyhledávání. Společnost toto vylepšení nazývá “Speed 

Update” a také uvádí, že by měla postihnout jen malé procento stránek. Pohoršit by si 

měli vlastnící nejpomalejších webů. (Peška, 2014, Schwartz, 2018) 

Google doporučuje pro měření a zvýšení rychlosti webů nástroje PageSpeed 

Insights a LightHouse. Problém u PageSpeed Insights je, že u menších stránek se nám 

nezobrazí report o měření rychlosti, návrhy na zlepšení nám ale tento nástroj poskytne. 

Pro tyto malé stránky Google doporučuje použít raději nástroj LightHouse. (Peška, 2014, 

Schwartz, 2018) 

Příklady věcí, které mohou způsobit pomalé načtení stránek: 

- rychlost připojení: velmi důležitá je rychlost našeho internetového připojení. 

Pokud je stránka skvěle optimalizována, ale uživatel má velmi pomalé 

internetové připojení, bude načítání stránek trvat dlouho. 

- server/hosting: velmi důležitým faktorem je výběr vhodného poskytovatele 

hostingu. Pokud na serveru není dostatek zdrojů, zpomalí se webové stránky 

všem. Pokud je to možné, měli bychom si předem zjistit, jak jsou spokojení 

ostatní zákazníci u daného poskytovatele a dále se rozhodovat podle technických 
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parametrů jako je velikost prostoru pro web, počet subdomén, zabezpečení, 

pracovní doba podpory atd. 

- typ souborů a jejich velikost: velké soubory se načítají dlouho, proto bychom 

se měli snažit maximálně snížit jejich velikost. Neměli bychom psát nadbytečný 

kód, obrázky ořezávat a komprimovat nebo kódy minifikovat. 

- pluginy: pluginy představují skvělý prostředek, jak přidat na stránky nějakou 

novou funkcionalitu. Velké množství pluginů nebo jejich neoptimalizované 

verze mohou způsobit prodloužení doby načítání stránek. Neexistuje přesné 

číslo, které by představovalo maximální počet pluginů, protože jeden špatný 

plugin se může načítat déle než 10 dobře napsaných. 

- prohlížeč: druh prohlížeče, který používáme, může ovlivnit rychlost načítání 

webů. Problémy mohou způsobovat hlavně starší verze, proto pokud je 

k dispozici novější, měli bychom náš prohlížeč aktualizovat. Zpravidla se ale 

tyto aktualizace provádějí automaticky. Stránky, které navštívíme, se obvykle 

ukládají do mezipaměti. Pokud toto ukládání ale nemáme povoleno, může nám 

načítání trvat o něco déle než ostatním uživatelům.  

- PC cache: i náš počítač může ovlivnit rychlost načítání webů. Data za stránek, 

které jsme již navštívili, se ukládají na hard disk. Když danou stránku 

navštívíme znovu, některá data již máme k dispozici, proto se nám zobrazí 

rychleji. Pokud je ale náš počítač pomalý, můžeme zaznamenat zpomalení 

v načítání. 

- Internetový provoz: pokud na stránku v daném okamžiku přistupuje mnoho lidí 

a například stahují nebo nahrávají velké objemy dat, může to dočasně způsobit 

zpomalení webu. (Sachs, 2017) 

2.5. Responzivní web design 

Množství mobilních zařízení jako jsou telefony, tablety apod. stále roste a lidé čím 

dál tím více využívají tato zařízení k prohlížení internetu. Z tohoto důvodu se mnoho 

firmem rozhodlo přizpůsobit současnému trendu a vytvořit webové stránky pro mobily. 

Začaly se vytvářet separátní stránky, které se označovaly jako mdot (m.). Po technické 

stránce je však správa těchto stránek složitější, protože je třeba zajistit údržbu dvou webů 

najednou. U mobilních zařízení dochází také k problémům kvůli tomu, že existuje 

spousta různorodých zařízení s různými rozměry displejů, prohlížeči, výpočetním 
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výkonem a dalšími faktory. Navíc uživatelé předpokládají, že ať už použijí jakékoli 

zařízení, bude jejich prožitek z procházení stránek naprosto srovnatelný. Firmy tedy musí 

zajistit, aby weby byly přístupné jak z PC, tak tabletu nebo mobilu, měly být mít jednotný 

vzhled, obsah i funkcionality. (Podjarny, 2014) 

V květnu 2010 Ethan Marcotte představil alternativní přístup k mobilnímu 

prohlížení – responzivní web design (RWD). Na rozdíl od mdot stránek díky 

responzivnímu web designu můžeme mít pouze jednu verzi, která se přizpůsobí velikosti 

obrazovky zařízení. Použitím pouze jedné verze URL zpříjemníme uživatelům práci na 

těchto stránkách, především se ušetří čas, který je zapotřebí na přesměrování z jedné verze 

na druhou. Další výhodou je, že se nám pravděpodobně vylepší hodnocení webu, protože 

Google nedoporučuje používat mdot stránky a přesměrovávání, ale stránky s jednou URL 

adresou. (Podjarny, 2014) 

K tomu, abychom mohli vytvořit responzivní web design, potřebujeme 3 základní věci: 

- flexibilní tabulky, 

- flexibilní obrázky a média, 

- media queries. (Marcotte, 2011) 

Implementace flexibilních tabulek znamená nahrazení fixních velikostí 

jednotlivých elementů velikostmi procentními. Takže místo toho, abychom napsali, že 

element má velikost 600 pixelů, napíšeme, že bude mít velikost například 55 %. Tím 

zajistíme, že daný element bude na velké obrazovce dostatečně velký, a naopak na malé 

obrazovce malý. (Podjarny, 2014) 

Pro výpočet velikosti použijeme jednoduchý vzorec: 

𝑐í𝑙𝑜𝑣á šíř𝑘𝑎 

𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡
∙ 100 = 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 

 

Pokud tedy máme rodičovský element, který je široký 600 pixelů a chceme do něj 

vložit element, co by měl být široký 225 pixelů, šířku v procentech vypočteme: 

225

600
∙ 100 = 37,5 % 
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Když se nám na větší obrazovce rodičovský element zvětší z 600 pixelů na 800 

pixelů, velikost vnitřního elementu vypočteme následovně: 

800 ∙ 0,375 = 300 

Nyní má tedy element 300 pixelů. (Marcotte, 2011) 

Podobně jako tomu je u tabulek, i u obrázků bychom měli nastavit velikost 

pomocí procent. Pokud bychom například chtěli, aby obrázek měl stejnou šířku, jako je 

šířka našeho zařízení nebo lépe řečeno, aby vyplnil celý rodičovský element, vypadala by 

tato definice takto: 

 

Podobně můžeme nastavit i video a jiné elementy, tím pádem bychom náš původní kód 

mohli upravit například do tohoto tvaru: 

  

Poslední součástí responzivního webu jsou media queries představena s CSS3. 

Tyto queries umožňují nastavit různá zobrazovací pravidla pro různé druhy obrazovek. 

Například u počítačů je typické, že obrazovka je rozdělena do pomyslných tří sloupců. 

Kdyby se však tyto stránky měly zobrazit stejně i na mobilu, pravděpodobně by se nám 

s nimi velmi špatně pracovalo, protože by vše bylo příliš malé. Z tohoto důvodu se 

využívají právě media queries a přechodné body zvané breakpointy. Díky nim můžeme 

nastavit, že pokud má zařízení šířku displeje menší než např. 320 pixelů, změní se layout 

a stránky budou tvořeny jen jedním sloupcem. (Podjarny, 2014) 

Za pomoci těchto tří stavebních bloků můžeme vytvořit stránky, které fungují na 

mnoha zařízeních, viz obrázek 2.2. Všechny tři techniky mají dvě společné vlastnosti. 

Tou první je, že se jedná o techniky použité na straně klienta, konkrétně jsou aplikované 

v jeho prohlížeči. Responzivní design se totiž snaží eliminovat detekci zařízení na serveru 

a místo toho se používá detekce na straně klienta. Druhou vlastností je, že se všechny 

techniky zaměřují výhradně na styling. Díky nim můžeme nadefinovat, jak by stránky 

měly vypadat, neovlivníme však procesy, které se na stránce dějí, ani to, jaké dokumenty 

se stahují. (Podjarny, 2014) 
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Obr. 2.2 – Jeden layout pro různá zařízení – zdroj: Adiseshiah, 2016 

 Existují dvě základní metody tvorby responzivních stránek, které se nazývají 

desktop first a mobile first. Metoda desktop first se v minulosti používala naprosto běžně. 

Prvně se navrhly stránky, které vypadaly dobře na velkých obrazovkách počítačů. Teprve 

postupem času se stále více začaly používaly mobily a jiná zařízení s menší obrazovkou 

a vývojáři zjistili, že je třeba jejich web optimalizovat pro tato zařízení. Začali tedy řešit, 

jak to udělat, aby jejich web vypadal dobře za všech okolností. Tento úkol nebyl vůbec 

jednoduchý a obvykle znamenal přepsání velkého množství kódu a ani to neznamenalo 

záruku, že web bude vypadat dobře. Spousta programátorů stále používá tuto metodu, asi 

hlavně ze zvyku. Prvně navrhnou desktopový design a teprve pak mobilní. (Bittner, 2015) 

Dnes se spíš prosazuje využívání přístupu mobile first, kde se používá opačný 

postup. Tato metoda spočívá v tom, že se prvně nadefinuje, jak bude web vypadat na 

mobilu a teprve poté se tvoří počítačový design. Metoda mobile first nás nutí zaměřit se 

na to nejdůležitější a nepřidávat tak zbytečnosti, které by mohly uživatele obtěžovat nebo 

jim znesnadnit práci na webu. Při tvorbě mobilního designu se obvykle programátoři více 

zaměří na to, aby se stránky daly dobře ovládat. Tlačítka by měla být dostatečně velká, 

stránky by neměly být příliš dlouhé, uživatel by neměl být nucen zbytečně dlouho 

posunovat stránku apod. Teprve poté, co máme vytvořený návrh mobilní verze, začneme 

s návrhem webu pro PC. (Bittner, 2015) 
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Pokud bychom použili metodu desktop first, mohl by kód vypadat například takto: 

 

U metody mobile first bychom ale napsali tento kód: 

 

Jak již bylo zmíněno, díky breakpointům můžeme nastavit styly pro jednotlivé 

velikosti stránky, máme však možnost definovat breakpionty také pro jednotlivé elementy 

stránky. Díky tomu můžeme zajistit, že například menu se nám přeorganizuje jindy, než 

obsah stránky apod. (Bittner, 2015) 

U každé responzivní stránky je zapotřebí nastavit tzv. viewport. Kdybychom tuto 

meta značku nepoužili, stránky by vypadaly jak na počítači, pouze by byly zmenšené. V 

responzivních stránkách vytvořených v rámci této diplomové práce, byl použit tento 

viewport: 

 

Atribut content může obsahovat různé vlastnosti. Vlastností width nastavíme 

šířku layoutového viewportu v pixelech. V drtivé většině případu se nastavuje hodnota 

device-width. Díky tomu se sjednotí šířka layoutového viewportu se šířkou zařízení 

a uživatel si nebude muset stránky přibližovat. Initial-scale nastavuje výchozí přiblížení 

stránky. Initial-scale=1 je totéž jako width=device-width a díky tomu nastavíme, že se 

stránka nemá nijak zmenšovat ani zvětšovat. Nastavením minimum-scale/maximum-

scale definujeme, jak moc si můžeme stránky přiblížit nebo oddálit. Další možností je 

user-scalable, který když nastavíme na hodnotu no, tak uživatel stránky nemůže vůbec 

přiblížit. Toto nastavení však není příliš dobré, hlavně na mobilních zařízeních mohou 

být některé věci špatně čitelné a tímto nastavením bychom uživateli zakázali si danou věc 
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zvětšit. Dalšími možnostmi jsou pak shrink-to-fit nebo viewport-fit, který se používá 

u obrazovek, které nejsou hranaté. (Michálek, 2018b) 

2.6. Adaptivní web design 

V některých článcích se responzivní a adaptivní web design považují za 

synonyma. Ačkoli jsou tyto dva přístupy velmi podobné, existují mezi nimi rozdíly, 

a proto je třeba je rozlišovat. Výsledkem tvorby obou typů webu jsou stránky, které se 

dokáží přizpůsobit mobilnímu zařízení. Na rozdíl od responzivních stránek ale nemáme 

pouze jeden layout, který se mění v závislosti na velikosti obrazovky. Místo toho se 

vytvoří několik layoutů pro jednotlivá zařízení, viz obrázek 2.3. Tím pádem můžeme 

vytvořit specifický design pro mobily, tablety a počítače, což je mnohem lepší z hlediska 

User Experience. Jakmile uživatel navštíví adaptivní stránku, zjistí se, jaké používá 

zařízení a podle toho se upraví její obsah. Nemusíme ovšem měnit pouze vzhled, můžeme 

změnit kompletně celé uživatelské prostředí. (Harris, 2015) 

 

Obr. 2.3 – Různé layouty pro jednotlivá zařízení – zdroj: Adiseshiah, 2016 

 

Pokud chceme zjistit, zda je stránka responzivní nebo adaptivní můžeme 

vyzkoušet jednoduchý test. Stránku si otevřeme v okně, které je přes celou naši 

obrazovku. Následně toto okno zmenšujeme. Pokud se stránka neustále reorganizuje 
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a jednotlivé elementy mění svoji velikost, jedná se o responzivní web, pokud se layout 

skoro vůbec nebo vůbec nemění, jedná se o web adaptivní. U adaptivní stránky se totiž 

vzhled obvykle změní jen tehdy, když se změní user-agent uživatele, tzn., že na stránku 

přistupujeme z jiného zařízení. Tuto situaci lze simulovat pomocí různých nástrojů. 

User-agent je textový řetězec, pomocí kterého může webový server identifikovat 

například prohlížeč nebo operační systém uživatele. Tyto informace se nacházejí v HTTP 

hlavičce. Díky tomu můžeme ze serveru odesílat stránky upravené podle toho, který 

prohlížeč nebo jaké zařízení uživatel používá, můžeme si vést různé statistiky, upozornit 

uživatele, ať si prohlížeč aktualizuje apod. (Hoffman, 2016) 

Pokud chceme zjistit, jaký je náš user-agent, stačí do konzole napsat třeba tento 

jednoduchý příkaz: 

alert(navigator.userAgent); 

Když ho použijeme například na počítači s operačním systémem Windows 

7 a zadáme ho v prohlížeči Google Chrome, dostaneme tento výsledek: 

 

Když stejný příkaz vložíme do prohlížeče Mozilla Firefox, zobrazí se nám okno 

s tímto textem: 

 

Jak můžeme vidět, řetězec se změnil a můžeme rozeznat, jaký prohlížeč uživatel 

v danou chvíli používá. 

 Vytvořit adaptivní stránky může být občas snazší než vytvořit responzivní web. 

To však platí jen za předpokladu, že vlastníme stránky, které jsou malé. Je jednodušší 

vymyslet několik specifických rozvržení namísto jednoho, které by mělo fungovat pro 

všechny možné velikosti obrazovky. S tím souvisí i následné jednodušší testování. Pokud 

však máme web s velkým objemem dat a různých funkcí, může být vybudování několika 

verzí mnohem náročnější a především zdlouhavější. Záleželo by hlavně na případném 

počtu layoutů, které bychom chtěli vytvořit. (Harris, 2015, Soegaard. 2015) 

Hlavní výhodou adaptivního designu je to, že můžeme navrhnout mobilní stránky, 

které se liší od desktopové verze. Samozřejmě bychom se měli držet toho, co uživatel 
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vidí, když si stránku zobrazí na PC. Neměl by nabýt dojmu, že jde o úplně jiný web. Naše 

webová verze by tedy měla mít podobný design, mohou však být přidány nové 

funkcionality nebo prvky, jako je tlačítko na rychle volání nebo poslání sms nebo můžeme 

využít GPS, kterou má dnes většina mobilů, a zobrazit uživateli trasu do naší prodejny. 

Naopak nevýhodou adaptivního webu je, že se může stát, že bude existovat nové 

zařízení, které nebude splňovat naše předpoklady o velikosti obrazovek a stránky na něm 

nebudou vypadat dobře. Takový problém by mohl nastat hlavně u velkých monitorů. 

U responzivních stránek se jednotlivé prvky přeskládají a přizpůsobí podle šířky 

obrazovky a my nemusíme nic víc řešit. U adaptivního webu musíme za takovýchto 

podmínek vytvořit nový layout. (Harris, 2015) 

Běžně se vytvářejí layouty pro následující velikosti obrazovky: 

- 320 pixelů, 

- 480 pixelů, 

- 760 pixelů, 

- 960 pixelů, 

- 1200 pixelů, 

- 1600 pixelů. 

Sice se doporučuje stránky upravit pro těchto 6 velikostí obrazovky, není to však 

pravidlo. Počet layoutů, které vytvoříme, závisí na nás, naší firmě nebo rozpočtu. Vhodné 

je asi zmínit, že u adaptivních stránek bývají layouty statické. Na rozdíl od responzivních 

webů, kde se obvykle velikosti jednotlivých elementů udávají v procentech, se zde totiž 

používají velikosti fixní. (Cao, 2015) 

Pokud během testování zjistíme, že se naše mobilní stránky načítají pomalu, 

můžeme tento problém vyřešit tím, že z nich jednoduše některé věci odstraníme a tím 

zmenšíme velikost HTML dokumentu. Můžeme dosáhnout vyšší rychlosti, protože 

uživatel nemusí stahovat tolik dat. 

2.7. Accelerated Mobile Pages 

Accelerated Mobile Pages (AMP) je open-source knihovna, která slouží 

k vytváření webových stránek, které se uživateli dokáží načíst téměř okamžitě. Ve 

výsledcích mobilního vyhledávání mají tyto stránky ikonu blesku, jak je tomu i u obrázku 
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2.4 a bývají načteny během několika desetin sekundy. Pro vytvoření AMP se využívají 

obecně známe postupy pro tvorbu webů. Tato technologie byla vytvořena firmou Google 

a je podporována mnoha různými platformami a prohlížeči. Google uvádí, že AMP by 

měly být až čtyřikrát rychlejší a mít až desetkrát menší datovou náročnost. Všechny 

důležité informace o tomto projektu jsou zveřejněny na stránkách www.ampproject.org. 

(Brenner, 2017, AMP) 

 

Obr. 2.4 – Ukázka zobrazení AMP ve výsledcích vyhledávání – zdroj: vlastní 

 

AMP jsou zaležony na třech základních komponentách: 

- AMP HTML, 

- AMP JS, 

- AMP Cache. (AMP) 

AMP HTML je HTML s určitými omezeními, čímž má dojít ke zlepšení výkonu. 

AMP HTML rozšiřuje HTML o nové AMP značky. Následující kód zobrazuje příklad 

jednoduché AMP stránky. (AMP) 

http://www.ampproject.org/
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Jak je z ukázky patrné, většinu tagů tvoří klasické HTML značky, některé však 

musely být nahrazeny speciálními AMP tagy, nazývanými také jako AMP HTML 

komponenty. Například místo tagu <img> pro vložení obrázku se používá tag <amp-img>. 

AMP mohou být nalezeny prohlížeči pomocí speciálního tagu <link rel=""> umístěného 

na klasických HTML stránkách, který v sobě má odkaz na AMP. Můžeme ale také 

vytvořit pouze AMP a pak stránka obsahuje odkaz na sebe sama. (AMP) 

AMP JS knihovna zajišťuje rychlé vykreslování AMP HTML. Knihovna využívá 

„best practices“ v oblasti výkonnosti, řídí načítání zdrojů a poskytuje nové tagy pro 

zajištění rychlého vykreslování stránky. Největší urychlení způsobuje především to, že 

všechny externí zdroje se volají asynchronně, proto by neměly bránit ve vykreslování. 

Další technikou je zahrnutí sandboxingu do všech tagů <ifame>, nebo také předběžný 

výpočet pozice každého elementu na stránce před tím, než se celá načte, a také vypnutí 

pomalých CSS selektorů. (AMP) 

AMP Cache je proxy cache pro zobrazování validních AMP dokumentů. Díky 

ukládání do mezipaměti se zvyšuje rychlost stránek. Pro maximální efektivnost Google 

AMP Cache načítá dokumenty, JavaSkripty a obrázky pomocí protokolu HTTP 2.0. Celý 

systém funguje tak, že jakmile si někdo načte danou stránku, Google si ji uloží do cache 

a dalšímu návštěvníkovi pak zobrazí tuto verzi. Následně si průběžně stahuje verze nové, 

z toho však plyne, že ne všichni musí vidět právě aktuální verzi webu. U exponovaných 

webů Google stahuje jejich obsah jednou za 15 sekund. Díky tomuto systému tato 

technologie výrazně šetří kapacitu serveru. Cache také obsahuje ověřovací systém, který 

kontroluje, zda stránky fungují a nejsou závislé na žádných externích zdrojích. Také 
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potvrzuje, že všechny použité značky odpovídají AMP HTML specifikaci. Nyní je 

ověřovací modul součástí všech AMP. Díky tomu si může uživatel přečíst všechny chyby 

v konzoli prohlížeče a zjistit, co má špatný vliv na rychlost a User Experience. (Henych, 

2016, AMP) 

Pokud chceme zjistit, zda nějaká stránka je AMP, můžeme ji prozkoumat pomocí 

následující stránky: https://search.google.com/test/amp. Zde se dovíme i případné chyby, 

které je potřeba odstranit. Popřípadě k tomu můžeme použít konzoli počítače, jak je to 

popsáno v praktické části diplomové práce. 

V únoru 2018 Google představil AMP for Email. Díky tomu by měli být vývojáři 

schopni vytvářet interaktivní emaily. Uživatele si tak mohou lehce přidat upomínku do 

kalendáře nebo zde vyplnit dotazník. Mnoho uživatelů navíc dostává informační emaily 

o letech, událostech, novinkách apod. Denně se jich odešle více jak 270 miliard. U těchto 

emailů by bylo možné uchovávat je v aktuálním stavu, což znamená, že kdykoli je 

uživatel otevře, nemůže se stát, že by obsah byl zastaralý. (Sahney, 2018) 

Další novinku představují AMP stories. Ty by měly fungovat podobně jako stories 

(česky příběhy) na Facebooku nebo Instragramu. Jedná se o prezentaci, která se skládá 

z několika stránek. Ty obvykle tvoří obrázky, text nebo videa. Na další stránku se uživatel 

dostane kliknutím na obrazovku. Díky tomuto způsobu prezentace většinou dokážeme 

lépe udržet čtenářovu pozornost. Na vývoji a vylepšení AMP Stories pracuje několik 

velkých firem jako je CNN, Conde Nast, Hearst, Mashable, Meredith, Mic nebo Vox 

Mediaa The Washington Post. Příběhy jsou však dostupné pro každého a lze je přidat i na 

naše stránky jako součást AMP projektu. Zatím se jedná pouze o pilotní verzi, a Google 

proto žádá vývojáře o jakoukoli zpětnou vazbu. Návod na tvorbu lze najít opět na 

stránkách www.ampproject.org. (Galfi, 2018, Kluska, 2018) 

2.8. Nástroje pro hodnocení webu z hlediska rychlosti 

2.8.1. Google Analytics  

Jedním z nejpoužívanějších nástrojů pro sledování návštěvníků na webu je 

Google Analytics. Může nám nabídnout informace o našich uživatelích, jak se na náš web 

dostali nebo jak jej využívali. Tyto informace jsou velmi důležité, neboť si z nich můžeme 

odvodit, co musíme udělat pro to, aby byli co nejvíce spokojeni a rádi se k nám vraceli. 

https://search.google.com/test/amp
http://www.ampproject.org/
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Google Analytics obsahuje nástroje analýzy, díky nimž si můžeme vytvořit své 

personalizované přehledy. Ty jsou vytvářeny v reálném čase, tudíž z nich lze například 

vyčíst, kolik uživatelů je právě na vaší stránce. Pro nás však není nejdůležitější to, kolik 

lidí si náš web prohlíží, ale kolik z nich se stane platícími zákazníky. Google Analytics 

obsahuje i konverzní sadu, díky níž zjistíme, které marketingové kanály přivádějí nejvíce 

návštěvníků na naše stránky, kolik z nich si nakoupí náš produkt, přehraje video apod. 

Můžeme tedy například změřit, zda lidi více přilákala grafická reklama na jiných 

webových stránkách, reklama ve vyhledávačích nebo zda nejvíce lidí přichází ze 

sociálních cítí. Ukázku některých přehledů si můžeme prohlídnout na obrázku 2.5. 

(Google Analytics) 

 

Obr. 2.5 – ukázka vzhledu Google Analytics – zdroj: vlastní 

 

Nástroj umožňuje také analyzovat obsah vašich WWW stránek. Díky tomu 

můžeme zjistit, které části webu jsou nejoblíbenější. Důležitou součástí je i analýza 

rychlosti, která nám řekne, zda načítání našich stránek není příliš pomalé. (Google 

Analytics) 

2.8.2. PageSpeed Insights  

PageSpeed Insights je reportovací nástroj, který poskytuje data o výkonu stránek 

pro mobilní zařízení i počítače a také navrhuje vylepšení, které by mohly rychlost načítání 

ještě zvýšit, viz. obrázek 2.6. (About PageSpeed Insights) 
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Obr. 2.6 – ukázka hodnocení stránek pomocí nástroje PageSpeed Insights – zdroj: vlastní 

Pro hodnocení rychlosti stránek se používají dvě metriky: 

- First Contentful Paint (FCP) – přestavuje dobu, která uběhne, než se uživateli 

zobrazí první grafický prvek na stránce. Toto je důležité především pro 

nedočkavé uživatele, neboť pokud mají dojem, že stránky nereagují, v krátkém 

okamžiku odcházejí, 

- DOMContentLoaded (DCL) – tato metrika měří, jak dlouho trvá, než se stáhne 

HTML a stránka je rozparsována (prohlížeč ji může začít vykreslovat). 

Problémy obvykle způsobují skripty, které se dlouho stahují a blokují tak 

vykreslování. 

K měření rychlosti PageSpeed Insights používá prohlížeč Google Chrome. (Chrome User 

Experience Report) 

Tyto dvě metriky jsou porovnány s mediánem rychlosti stránek, které Google 

monitoruje a následně je stránka zařazená do jedné ze tří kategorií: 

- rychlý – hodnota mediánu je v intervalu jedné třetiny nejrychlejších stránek, 

- průměrný – hodnota mediánu se nachází v prostřední třetině, 

- pomalý – hodnota mediánu je v intervalu třetiny nejpomalejších stránek. 
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Na základě toho, jak se naše stránky drží osvědčených postupů v oblasti 

výkonnosti, nás tento nástroj dokáže ohodnotit na stupnici 0-100. Google hodnotí 

následující věci: 

- vyhnutí se přesměrování ze vstupní stránky, 

- povolení komprese, 

- dobrá doba odezvy serveru, 

- využití mezipaměti prohlížeče, 

- minifikace zdrojů, 

- optimalizace obrázků, 

- optimalizace doručování CSS, 

- prioritizace viditelného obsahu, 

- odstranění JavaScriptů blokujících vykreslování. 

 

Podle výsledků hodnocení se můžeme zařadit do jedné ze tří kategorií: 

- dobrý – tyto stránky využívají osvědčené postupy v oblastí výkonu, a tedy není 

mnoho věci, co by se zde daly zlepšit. Tyto stránky mají skóre 80 bodů a vyšší, 

- střední – na stránce chybí některé běžné optimalizace, a proto mohou být ještě 

vylepšeny. Hodnocení stránky se pohybuje mezi 60 a 79 body, 

- pomalý – tyto stránky nejsou optimalizovány a mělo by se na nich ještě 

zapracovat. Hodnocení je nižší než 59 bodů. 

Vždy je ale třeba se na toto hodnocení dívat s nadhledem. Pomalá stránka může 

mít dobré hodnocení kvůli tomu, že má málo souborů blokujících vykreslování 

k celkovému počtu použitých zdrojů, a naopak rychlá stránka může mít nízké 

hodnocení, protože obsahuje velký počet zdrojů blokujících vykreslování k celkovému 

počtu zdrojů. Neměli bychom se slepě hnát za sty body, ale spíš si přečíst doporučení, 

a pokud u našich stránek dávají smysl, tak je provést. Měli bychom se vyvarovat toho, 

že kvůli vysokému skóre rozbijeme funkčnost stránek. (About PageSpeed Insights)  



33 

 

2.8.3. Nástroje pro vývojáře a LightHouse 

Snad každý moderní prohlížeč obsahuje nástroje pro vývojáře. Ty se obvykle 

zapínají pomocí zkratky F12, Ctrl + Shift + I nebo v nastavení prohlížeče. Nástroje pro 

vývojáře mohou být skvělým pomocníkem při ladění stránek. Díky nim můžeme vypínat 

nebo zapínat kaskádové styly, popřípadě je dopsat a ihned vidět, jak se tato změna projeví 

na našich stránkách. Vypínat se dají také JavaScripty, obrázky apod. Skvělým nástrojem 

je prozkoumávání prvků na stránce (průzkumník DOM). Díky tomu můžeme zjistit, kde 

v HTML stromu se prvek nachází a jaké styly na něj byly aplikovány. Chrome umožňuje 

také jednoduše pomocí jednoho tlačítka zapnout zobrazení pro mobilní zařízení. Pokud 

tedy vytváříme responzivní stránky, jednoduše můžeme zjistit, jestli se jednotlivé 

elementy přemísťují tak, jak by měly.  Nástroje pro vývojáře rovněž obsahují nástroje pro 

kontrolu rychlosti načítání stránek. Díky tomu můžeme zjistit, co nejvíce brzdí načítání, 

kolik dat se přenese nebo kolik je potřeba HTTP požadavků na server k úplnému 

vykreslení stránky. Ukázku nalezneme v obrázku 2.7. Užitečná je například i možnost 

zakázání používání mezipaměti nebo omezení rychlosti připojení pro simulaci načítání 

stránek u uživatelů s pomalým připojením k internetu. V nástrojích nalezneme také 

konzoli. Vypisují se do ní chybové hlášky a můžeme ji použit k zadání nějakého příkazu. 

 

Obr. 2.7 – ukázka měření rychlosti načítání stránek pomocí nástrojů pro vývojáře – zdroj: vlastní 
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Google pro měření rychlosti doporučuje používat Google Chrome a nástroj zvaný 

LightHouse. Jedná se open-source nástroj, jehož cílem je zlepšit kvalitu WWW stránek. 

Tento nástroj můžeme použít na jakémkoli webu. LightHouse nalezneme v Chrome 

DevTools (nástroje pro vývojáře) v záložce Audits. Zde pouhým kliknutím na tlačítko 

„Perform an audit…“ můžeme zahájit test. Před tím však musíme zadat URL adresu 

a vybrat, co chceme zkoumat. Na výběr máme z pěti možností: 

- Performace – jak dlouho trvá, než se načte obsah a my můžeme začít pracovat, 

- Progressive Web App – splňuje stránka standardy Progressive Web App, 

- Best practices – dodržuje stránka osvědčené postupy v oblasti moderního vývoje 

webů, 

- Accessibility – je stránka použitelná i pro lidi s postižením, 

- SEO – je stránka optimalizována z pohledu SEO. 

Následně je vygenerován report o tom, jak si naše stránky vedou. Kromě hodnocení zde 

nalezneme i tipy na zlepšení stránek. (Lighthouse)  
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3. Návrh a tvorba moderních webových stránek  

3.1. Adaptivní web 

Prvním typem webu, který jsem vytvořila, jsou adaptivní stránky, které vznikly 

na základě návodu Raye Villalobose a jeho kurzu na stránce LinkedIn s názvem Creating 

an Adaptive Web Site for Multiple Screens. (Villalobos, 2011) 

Jedná se o web pizzerie, jehož úvodní stránku tvoří zejména jídelní menu 

rozdělené do třech kategorií – česká pizza, italská pizza a ostatní. Jednotlivé položky 

v menu se skládají z názvu pizzy, jejího popisu, do kterého se kvůli testovacím účelům 

vložil pouze automaticky vygenerovaný text, následuje cena pizzy a po levé straně její 

obrázek, na který se dá kliknou. Po této akci se díky jQuery ztmaví pozadí a obrázek se 

zobrazí v plné velikosti i s popiskem a cenou. Po opětovném kliknutí obrázek opět zmizí. 

Druhá stránka se jmenuje O nás a obsahuje obrázek pizzy, nadpis „Historie firmy“ a opět 

automaticky vygenerovaný text. Poslední stránka s názvem Mapa se skládá z otvírací 

doby a Google mapy. Na každé z těchto stránek je jak v hlavičce, tak v patičce navigace, 

díky které se můžeme dostat na kteroukoli ze tří stránek a v každé patičce je navíc 

i smyšlená adresa firmy. 

Jelikož se jedná o adaptivní web, měl by vypadat dobře na všech typech zařízení, 

proto byl vzhled nastaven separátně pro PC, tablety a mobily a prohlédnou si jej můžeme 

na obrázcích 3.1 až 3.3. U počítačové verze se pod nadpisem pizzerie nachází slogan 

„Nejlepší pizzerie ve městě“. Ten se kvůli úspoře místa na zařízeních s menší obrazovkou 

skrývá. Dalším velkým rozdílem je, že u desktopové verze se názvy sekcí zobrazují 

klasicky jako nadpis, u tabletu a mobilu to jsou tlačítka. Tím redukujeme množství 

zobrazeného obsahu na jedné stránce. Jednotlivé sekce jídelního menu jsou navíc u PC 

mírně zešikmeny. U tabletu se používají větší obrázky a pizzy se řadí vedle sebe, 

u mobilní verze jsou obrázky menší a pizzy jsou pod sebou. Posledním rozdílem mezi 

počítačovou a mobilní/tabletovou verzí je, že u mobilních zařízení je pozměněna spodní 

navigační lišta. Jsou přidána tři tlačítka, která vedou na jednotlivé stránky, u mobilu je 

přidáno jedno speciální tlačítko navíc, díky kterému můžeme rychle začít volat do 

pizzerie. 
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Obr. 3.1 – desktopová verze pro adaptivní web – zdroj: vlastní 

 

Obr. 3.2 – tabletová verze pro adaptivní web – zdroj: 

vlastní 
Obr. 3.3 – mobilní verze pro adaptivní web – 

zdroj: vlastní 
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Aby mohly být vytvořeny 3 různé vzhledy, byly vytvořeny 3 verze CSS – pro 

mobily, tablety a počítače. Tyto styly se pak nastavují za pomocí atributu media v tagu 

<link> a šířky zařízení, které uživatel používá tak, jak je to uvedeno například v kódu níže. 

 

Speciální funkce pro mobilní zařízení mohou být přidány například pomocí 

JavaScriptů nebo jQuery. Za tímto účelem je zapotřebí zjistit user-agenta. Na základě této 

informace pak můžeme detekovat typ uživatelského zařízení nebo použitého prohlížeče. 

Problém bývá, že se user-agent porovnává s jistým řetězcem, který však nemusí být 

aktuální. V takovémto případě, i když uživatel používá mobilní telefon, nebude toto 

zařízení rozpoznáno. 

Příklad kódu, kde zjišťujeme, jaké zařízení uživatel používá: 

 

Nevýhodou detekce user-agenta na straně klienta je, že se stahují všechny 

stylopisy. Další možností, jak vytvořit adaptivní web je, že provedeme kontrolu zařízení 

na serveru a podle toho zobrazíme uživateli stránku, na které aplikujeme jen ty CSS, které 

potřebujeme nebo například použijeme zmenšené verze obrázků. Pokud bychom 

kontrolovali user-agenta např. na servletu a chtěli bychom zjistit, zda uživatel nalezl 

stránku přes mobilní telefon, mohl by takový kód vypadat následovně: 
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Existuje i spousta jiných řešení, jak detekovat uživatelské zařízení, obvykle 

obsahují dlouhý seznam řetězců, které představují některé z mobilních zařízení. Tento 

seznam se následně porovnává s informacemi o user-agentovi. 

Po vytvoření první verze webových stránek byl k testování rychlosti využit nástroj 

PageSpeed Insights od Googlu. Stránka pro mobilní zařízení dostala hodnocení 72 bodů 

ze 100 a počítačová verze dostala 60 bodů ze 100. Google dále navrhnul změny, které by 

bylo dobré provést, aby naše stránky byly kvalitnější a dostaly tak lepšího hodnocení.  

Optimalizační návrhy pro počítačovou verzi byly následující: 

- optimalizace obrázků, 

- eliminace JavaScriptů a CSS, které blokují vykreslení webových stránek, 

- využití načítání do mezipaměti prohlížeče, 

- aktivace komprese, 

- minifikace kódu CSS, 

- minifikace JavaScriptů. 

Optimalizace počítačové verze, které nástroj vyhodnotil jako provedené: 

- minifikace kódu HTML, 

- určení priority viditelného obsahu, 

- vyhnutí se přesměrování ze vstupní stránky, 

- zkrácení doby odezvy serveru. 

Optimalizační návrhy pro mobilní verzi webových stránek: 

- eliminace JavaScriptů a CSS, které blokují vykreslení webových stránek, 

- využití načítání do mezipaměti prohlížeče, 

- optimalizace obrázků. 

Optimalizace mobilní verze, které nástroj vyhodnotil jako provedené: 

- aktivace komprese, 

- minifikace kódu CSS, 

- minifikace JavaScriptů, 

- minifikace kódu HTML, 
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- určení priority viditelného obsahu, 

- vyhnutí se přesměrování ze vstupní stránky, 

- zkrácení doby odezvy serveru. 

Tento nástroj také umožňuje si pomocí jednoho kliknutí stáhnout optimalizované 

obrázky, JavaScripty a CSS soubory. Díky kompresi a změně velikosti obrázků, lze 

ušetřit mnoho místa. Obrázky použité v první verzi návrhu webu sice byly zmenšené, 

nebyla však provedena jejich komprese. U obrázku pizzaA_mala.jpg tak lze ušetřit až 

231,6 kB (zmenšení o 91 %), proto bychom na komprimaci neměli zapomínat. 

Před tím, než se naše webová stránka vykreslí, musí se rozpársováním HTML 

sestavit DOM strom. Pokud během tohoto procesu parser narazí na nějaký skript, musí 

svojí práci pozastavit a tento skript spustit. Čekání na stražení extérního skriptu však 

může vést ke zpoždění ve vykreslení stránky. Z tohoto důvodu bychom se měli vyhnout 

těmto blokujícím JavaScriptům a skripty, které nejsou kritické pro počáteční vykreslení, 

by měly být načítány asynchronně nebo by se měly načíst až po prvním vykreslení. 

Google vyhodnotil skript modernizr-1.7.min.js jako blokující, a proto byl do HTML 

přidán atribut async. Původní tag 

<script src="_/js/modernizr-1.7.min.js"></script> 

se změnil na  

<script async src="_/js/modernizr-1.7.min.js"></script> 

Podobně to platí i u CSS souborů. I ty mohou zpozdit vykreslení stránky. Google 

proto doporučuje, pokud jsou naše kaskádové styly malé, vložit je přímo do HTML 

a nevytvářet tak externí dokument. Upozorňuje však, že toto platí jen pro opravdu malé 

CSS soubory případně JavaScripty. 

Dalším návrhem bylo využití mezipaměti prohlížeče. Stahování zdrojů přes síť je 

pomalé a drahé. Obvykle je zapotřebí vyřídit několik požadavků mezi klientem 

a serverem, což může blokovat vykreslování stránek a zvedat návštěvníkům náklady za 

přenesená data. Tento problém může vyřešit nastavení data vypršení platnosti nebo 

maximálního stáří souborů v záhlavích protokolu HTTP. Tím informujeme prohlížeč 

o tom, že nemá soubory znovu stahovat, ale načíst je z místního disku. Každý zdroj by 
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měl mít přesně definovaná pravidla, která by měla odpovídat na otázky, zda může být 

soubor ukládán do mezipaměti a kým, na jak dlouho, jak může být efektivně obnovena 

platnost, pokud dojde k vypršení doby platnosti. 

Když server vrátí odpověď, musí nám v hlavičce odpovědi poskytnout Cache-

Control a ETag. Cache-Control definuje, jak dlouho může být individuální odpověď 

uložena prohlížečem. ETag poskytuje revalidační token, který je automaticky odeslán 

prohlížečem, aby zjistil, zda se zdroj od posledního požadavku nezměnil. Pro nastavení 

hlavičky se obvykle vytváří .htaccess soubor, kde se nastaví vše potřebné. V našem 

projektu jsem se rozhodla nastavit, že obrázky se mají ukládat na rok a CSS a JavaScripty 

na měsíc, tak jak to je uvedeno v následující ukázce. 

 

Aktivace komprese pomocí Gzip nebo Deflate také může pomoct snížit množství 

přenesených dat. Podle PageSpeed Insights by se tak mohla zmenšit přenosová velikost 

o 15,8 kB (zmenšení o 65 %). Všechny moderní prohlížeče dnes podporují Gzip a Deflate 

kompresi HTTP požadavků. Kompresi jsem opět nastavila pomocí souboru .htaccess, 

kam jsem vepsala následující kód: 
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Jako poslední návrh úpravy byla minifikace kódu CSS a JavaScriptu. Podle 

PageSpeed Insights by se tak velikost CSS mohla zmenšit o 1,1 kB (zmenšení o 31 %) 

a u JavaScriptu o 435 B (zmenšení o 35 %). Tento nástroj vyhodnotil HTML soubory 

jako minifikované, jelikož k tomu ale nedošlo, rozhodla jsem se minifikovat i je.  

Výsledky minifikace pomocí jednotlivých nástrojů shrnují následující tabulky 3.1 

až 3.3. 

 

Nástroj CSSO (dostupné online na adrese: https://css.github.io/csso/csso.html) 

 
desktop.css handheld.css tablet.css style.css 

Originál 7429 bajtů 3806 bajtů 1111 bajtů 3782 bajtů 

Po kompresi 5458 bajtů 2768 bajtů 815 bajtů 2079 bajtů 

Ušetřeno 
1971 bajtů 

(26.53 %) 

1038 bajtů 

(27.27 %) 

296 bajtů 

(26.64 %) 

1703 bajtů 

(45.03 %) 

Tab. 3.1 -  výsledky minifikace kaskádových stylů u adaptivního webu 

 

HTMLMinifier (dostupné online na adrese: http://kangax.github.io/html-minifier/) 

 
index.html aboutus.html map.html 

Originál 7417 bajtů 3093 bajtů 3220 bajtů 

Po kompresi 6035 bajtů 2497 bajtů 2630 bajtů 

Ušetřeno 
1382 bajtů 

(18.63 %) 

596 bajtů 

(19.27 %) 

590 bajtů 

(18.32 %) 

Tab. 3.2 -  výsledky minifikace HTML u adaptivního webu 
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JSCompress: (dostupné online na adrese: https://jscompress.com/) 

 
function.js 

Originál 3648 bajtů 

Po kompresi 2360 bajtů 

Ušetřeno 1288 bajtů (35.31 %) 

Tab. 3.3 -  výsledky minifikace JavaScriptů stylů u adaptivního webu 

 

Po těchto optimalizacích došlo ke zlepšení hodnocení. Google poté mobilní 

stránky ohodnotil 73 body a PC verze dostala 93 bodů. 

Na závěr byly stránky přidány do Google Analytics. K tomu bylo zapotřebí 

vytvořit účet, vyplnit krátký formulář. Následně nám byl vygenerován kód, který se vložil 

do hlavičky každé stránky. Stránky se po této úpravě musely opět minifikovat. 

Kód pro přidání stránky do Google Analytics: 

 

3.2. Responzivní web 

Druhým typem webu, který byl vytvořen v rámci diplomové práce, jsou 

responzivní stránky. Snažila jsem se napodobit web adaptivní, ale tentokrát byly použity 

praktiky, které se využívají při tvorbě responzivních stránek. Opět byly nadefinovány 

CSS speciálně pro počítačovou, tabletovou a mobilní verzi. Za tímto účelem byly 

vymezeny přechodné body (tzv. breakpointy) v rámci media queries. Jelikož byl použit 

přístup mobile first, nadefinovaly se prvně styly pro mobilní zařízení, poté až pro ostatní 

verze.  Stránky si lze prohlídnou na obrázcích 3.4 až 3.6. 
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Příklad breakpointu z našeho projektu: 

 

U zařízení, která mají velikost obrazovky vetší než 760 pixelů se pomocí 

předešlého kódu nahradí původní styly styly novými, které jsou definované v jeho těle. 

Tímto způsobem změníme vzhled stránek pro tablety. Druhý breakpoint pak vypadá 

následovně: 

 

Funguje stejně jako jeho předchůdce, tentokrát dojde k přepsání stylů, pokud je 

obrazovka větší než 1200 pixelů. Styly uvnitř těla breakpointu jsou určeny pro 

desktopovou verzi stránek. 

Počítačová verze responzivní stránky se od té adaptivní liší jen minimálně. Rozdíl 

je v tom, že se může stát, že na velkých obrazovkách bude obsah vetší nebo naopak na 

menších obrazovkách menší, protože šířky jednotlivých prvků se již nezapisují pomocí 

pixelů, ale velikost je uvedena v procentech. U tabletové a mobilní verze se již 

nepoužívají tlačítka, ale název sekce jídelního menu je napsán vždy jako klasický nadpis. 

U tabletu jsou dvě sekce vedle sebe a ta třetí je pod nimi. U mobilu se používá pouze 

jeden sloupec. Jelikož zešikmení někdy při zmenšování nebo zvětšovaní stránky dělalo 

problémy, bylo odstraněno, a tudíž u responzivní stránky není použita žádná rotace. 
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Obr. 3.4 – desktopová verze pro responzivní web – zdroj: vlastní 

Obr. 3.5 – tabletová verze pro responzivní web – zdroj: 

vlastní 
Obr. 3.6 – tabletová verze pro responzivní web – 

zdroj: vlastní 
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Pro měření rychlosti byl opět použit nástroj PageSpeed Insights.  Na základě jeho 

hodnocení dostal responzivní web 72 ze 100 bodů pro mobilní verzi a 60 ze 100 bodů pro 

počítačovou verzi. Také návrhy na vylepšení těchto stránek byly stejné, proto jsem 

optimalizovala obrázky, upravila JavaScript, který blokoval vykreslení webových 

stránek, začala jsem využívat načítání do mezipaměti prohlížeče, aktivovala jsem 

kompresi a minifikovala CSS, JavaScripty a HTML. Za tímto účelem jsem využila stejné 

nástroje, jako byly využity u responzivního webu a výsledky jsou zapsány v tabulkách 

3.4 až 3.6. 

 

Nástroj CSSO 

 
style.css resposive.css 

Originál 3782 bajtů 8637 bajtů 

Po kompresi 2079 bajtů 5911 bajtů 

Ušetřeno 1703 bajtů (45.03 %) 2726 bajtů (31.56 %) 

Tab. 3.4 -  výsledky minifikace kaskádových stylů u responzivního webu 

 

HTMLMinifier 

 
index.html aboutus.html map.html 

Originál 6541 bajtů 2320 bajtů 2669 bajtů 

Po kompresi 5414 bajtů 1887 bajtů 2222 bajtů 

Ušetřeno 
1127 bajtů 

(17.23 %) 

433 bajtů 

(18.66 %) 

447 bajtů 

(16.75 %) 

Tab. 3.5 -  výsledky minifikace HTML u responzivního webu 
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JSCompress 

 function.js 

Originál 3287 bajtů 

Po kompresi 2144 bajtů 

Ušetřeno 1143 bajtů (34.77 %) 

Tab. 3.6 -  výsledky minifikace JavaScriptů u responzivního webu 

 

Po provedení všech těchto změn dostaly stránky hodnocení 82/100 bodů pro 

mobilní verzi a 95/100 bodů pro počítačovou verzi. Nakonec byl opět do hlavičky přidán 

kód pro implementaci Google Analytics. 

3.3. AMP 

V rámci mé diplomové práce jsem se rozhodla vytvořit také Accelerated Mobile 

Pages (AMP). Za tímto účelem byly využity responzivní stránky, popsané v kapitole 3.2.  

Pro lepší orientaci jsme si soubory index.html, aboutus.html a map.html 

přejmenovali na index.amp.html, aboutus.amp.html a map.amp.html. Dále se na konec 

hlavičky <head> přidala AMP knihovna následujícím tagem: 

<script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script> 

V dalším kroku jsme si otevřeli nástroje pro vývojáře (zkratka F12) a záložku 

Console. Pokud byl předchozí krok udělán správně, mělo by zde být napsáno: Powered 

by AMP ⚡ HTML. AMP knihovna obsahuje také AMP validátor, který nám řekne, zda 

jsou stránky v pořádku nebo je zapotřebí udělat nějaké změny. Validátor zapneme tak, že 

na konec URL adresy přidáme #development=1. To znamená, že pro stránky 

index.amp.html při použití lokálního web serveru, může adresa vypadat následovně: 

http://localhost:8887/aboutus.amp.html#development=1 

Následně se nám v konzoli objevil seznam chyb, které jsou zobrazené také na obrázku 

3.7. 

http://localhost:8887/aboutus.amp.html#development=1
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3.7 – výsledky validace responzivních stránek před změnou na AMP – zdroj: vlastní 

 

Všechny tyto chyby je třeba vyřešit. Nyní si je vypíšeme (chyby jsou dále v textu 

ohraničeny rámečkem) a vysvětlíme, proč vznikají, popřípadě jak je můžeme vyřešit. 

 

The mandatory tag 'meta charset=utf-8' is missing or incorrect. 

AMP vyžadují, aby byl pro každou stránku nastaven charset. Meta charset musí 

být prvním potomkem tagu <head>. Do stránek tedy přidáme následující tag: 

<meta charset="utf-8" />.  

Poté stránky uložíme, obnovíme a ověříme si, že v konzoli se již tato chyba nenachází. 
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The mandatory tag 'link rel=canonical' is missing or incorrect. 

Každý AMP dokument musí mít uvedenu kanonickou verzi. Jedná se o původní 

verzi našeho webu, to znamená, že například do stránky aboutus.amp.html přidáme do 

hlavičky pod tag <meta charset="utf-8" /> nový tag, který bude vypadat takto: 

<link rel="canonical" href="/aboutus.html">. 

V případě, že vytváříme nový web a rovnou by se mělo jednat o AMP (máme 

pouze AMP verzi), pak je stále tento link povinný. V tomto případě však přidáme odkaz 

přímo na AMP dokument, tzn. pro stránku aboutus.amp.html bychom přidali tag: 

<link rel="canonical" href="/aboutus.amp.html">. 

Na klasické stránce musíme naopak uvést odkaz na AMP. Tag může vypadat 

následovně: 

<link rel="amphtml" href="/aboutus.amp.html" /> 

 

The mandatory attribute '⚡' is missing in tag 'html ⚡ for top-level html' 

The mandatory tag 'html ⚡ for top-level html' is missing or incorrect. 

Tyto chyby vyřešíme tak, že do tagu <html> přidáme atribut ⚡. Dále je také 

povoleno používat místo doporučeného atributu ⚡ atribut amp. Doporučený tag: 

<html ⚡ lang="cs"> 

Alternativní verze: 

<html amp lang="cs"> 

 

The property 'minimum-scale' is missing from attribute 'content' in tag 'meta 

name=viewport'. 

AMP vyžadují, aby pro viewport byly nadefinovány hodnoty width a minimum-

scale. Při vývoji stránek pro mobilní zařízení se také běžně používá initial-scale. Tato 

vlastnost sice není povinná, ale je doporučeno ji také definovat. 
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The attribute 'href' in tag 'link rel=stylesheet for fonts' is set to the invalid value 

'_/css/style.css'. 

Tento problém způsobuje odkaz na externí stylopisy v hlavičce kódu. Cílem AMP 

je zajistit krátkou dobu načítání, proto se zde žádné externí stylopisy nesmějí nacházet, 

místo toho se přímo do AMP dokumentu přidá značka: 

<style amp-custom></style>. 

Dovnitř se pak vepíše obsah stylopisů a původní link se odstraní. Je však třeba 

pamatovat, že je zde limit 50 kB pro stylovací informace. V celém AMP dokumentu může 

být pouze jeden style tag. Pokud je tedy použito více externích stylopisů, je zapotřebí je 

spojit v jeden.  

Pokud kopírujeme kaskádové styly z původních dokumentu do HTML stránky, 

neměli bychom zapomínat, že zde pravděpodobně nevyužijeme všechna nastavení. Celý 

kód je tedy nutno projít a přebytečné věci smazat, abychom zbytečně nezvětšovali HTML 

dokument. 

 

The attribute 'href' in tag 'link rel=stylesheet for fonts' is set to the invalid value 

'http://fonts.googleapis.com/css?family=Courgette|Indie+Flower|Rokkitt:700,400|L

uckiest+Guy'. 

Pokud chceme využít nějaký vlastní font, můžeme na něj přidat odkaz nebo 

definovat ho pomocí @font-face. Do AMP dokumentu můžeme vložit odkazy 

z následujících stránek: 

- Fonts.com: https://fast.fonts.net, 

- Google Fonts: https://fonts.googleapis.com, 

- Font Awesome: https://maxcdn.bootstrapcdn.com, 

- Typekit: https://use.typekit.net/kitId.css. 
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Po tom, co jsme si v našem projektu vybrali fonty pomocí Google Fonts, nechali 

jsme si na ně vygenerovat odkaz, který vypadal takto:  

http://fonts.googleapis.com/css?family=Courgette|Indie+Flower|Rokkitt:700,400

|Luckiest+Guy. Když jsme ho však použili, dostali jsme výše uvedenou chybu. Po bližším 

prozkoumání jsem zjistila, že je třeba přepsat http na https. 

 

The tag 'script' is disallowed except in specific forms. 

JavaScripty jsou skvělým nástrojem, pomocí kterého můžeme pozměnit naše 

stránky, na druhou stranu blokují konstrukci DOM a mohou způsobit zpomalení jejich 

načítání, proto se u AMP nedoporučuje je používat. Pokud je ale chceme mít za každou 

cenu, musí být všechny volány asynchronně. Navíc se musí používat speciální AMP 

elementy a JavaScripty nesmí bránit ve vykreslování stránek.  

Podle doporučení Googlu byly všechny JavaScripty ze stránek smazány, čímž 

jsme uživatele připravili o některé funkcionality. Přišli jsme například o možnost 

zvětšování obrázků pizzy, což v našem případě nebylo nijak důležité. Tímto způsobem 

nás tedy Google nutí zamyslet se nad tím, co opravdu potřebuje a co může být smazáno. 

 

The mandatory tag 'noscript enclosure for boilerplate' is missing or incorrect. 

The mandatory tag 'head > style : boilerplate' is missing or incorrect. 

The mandatory tag 'noscript > style : boilerplate' is missing or incorrect. 

Každý AMP dokument vyžaduje tzv. boilerplate kód. Ten se umisťuje na konec 

hlavičky. Značka <style amp-boilerplate> skryje obsah těla, než se načte AMP JavaScript 

knihovna a teprve až poté se vše vykreslí. AMP to dělají proto, aby se nevykreslovaly 

nestylované elementy. Uživatelům se tak všechen obsah objeví najednou. 

  

http://fonts.googleapis.com/css?family=Courgette|Indie+Flower|Rokkitt:700,400|Luckiest+Guy
http://fonts.googleapis.com/css?family=Courgette|Indie+Flower|Rokkitt:700,400|Luckiest+Guy
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Boilerplate kód, který musíme přidat do AMP, vypadá takto: 

 

 

The tag 'img' may only appear as a descendant of tag 'noscript'. Did you mean 'amp-

img'? 

AMP mají webovou komponentu navrženou místo tagu <img>. Všechny tyto tagy 

pro vložení obrázků musíme nahradit novým tagem <amp-img>.  

V projektu vznikl problém, že naše obrázky překrývaly obsah stránky. Z tohoto 

důvodu se musely dát do samostatného tagu <div> a poté vše fungovalo, jak mělo. 

 

The tag 'iframe' may only appear as a descendant of tag 'noscript'. Did you mean 

'amp-iframe'? 

Stránka map.amp.html obsahuje iframe, ve kterém je mapa. AMP ale iframe 

nepovoluje, je třeba použít značku <amp-iframe>. Podmínkou je, že obsah tohoto tagu 

musí být 75 % nebo 600 pixelů pod horním začátkem obrazovky. Pokud toto pravidlo náš 

amp-iframe nesplňuje, můžeme dovnitř vložit obrázek. Ten se uživateli zobrazí do té 

doby, než se načte a vykreslí obsah iframe.   

Při použití iframe se do hlavičky HTML musí vložit tag: 

<script async custom-element="amp-iframe" 

src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-iframe-0.1.js"></script> 

Pro zobrazení statické mapy (obrázku) je třeba si nechat Googlem vygenerovat 

klíč a poté upravit GPS souřadnice a zoom.  
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Mapu jsme do našeho projektu vložili takto: 
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4. Analýza a vyhodnocení shromážděných dat  

GlobalStats uvádí, že v období od října 2017 do března 2018 se u desktopového 

vyhledávání nejvíce používaly tyto čtyři prohlížeče: (StatCounter, 2018a) 

- Chrome (58,18 %), 

- Firefox (19,83 %), 

- IE (8,11 %), 

- Opera (6,14 %). 

Celosvětově jsou výsledky podobné, liší se pouze čtvrté místo: (StatCounter, 2018b) 

- Chrome (65,38 %), 

- Firefox (12,16 %), 

- IE (7,65 %), 

- Safari (5,84 %). 

V obou případech jednoznačně vede prohlížeč Google Chrome, proto se na něj 

podrobněji zaměříme, dále také provedeme krátké porovnání s prohlížeči Mozilla Firefox 

a Internet Explorer. 

Jako nejvhodnější nástroj pro měření rychlosti jsem zvolila nástroje pro vývojáře. 

Ten se hodí především v době, kdy se stránky teprve vyvíjí. Díky němu můžeme získat 

velmi snadno a rychle mnoho užitečných informací.  

Pokud bychom měli stránky, které jsou v provozu již delší dobu, zvolila bych 

nástroj Google Analytics. Zde můžeme získat data o tom, kolik lidí na naše stránky chodí, 

jaká zařízení používají nebo jak dlouho trvá, než se jim stránky zobrazí. Tyto reálné 

informace jsou nejcennější a doporučila bych je sledovat každému, kdo provozuje nějaký 

web. 

Nástroj PageSpeed Insights byl využit při tvorbě stránek. Po analýze našeho webu 

jsme dostali několik návrhů na jeho vylepšení, které jsme také následně provedli, čímž 

jsme dosáhli většího počtu bodů. Tento nástroj umožňuje zobrazit i výsledky měření 

rychlosti, bohužel u některých stránek se tato analýza nezobrazuje, což je případ i našeho 

webu. V těchto přídapech, pokud nás tyto výsledky zajímají, Google doporučuje využít 

nástroj LightHouse. 
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Pro měření času načítání stránky se budou používat dvě metriky: 

- DOMContentLoaded – díky této hodnotě můžeme zjistit, za jak dlouho je 

stránka načtena a rozparsována bez toho, aniž by se čekalo na stylopisy, obrázky 

apod. pro dokončení načítání stránky, 

- load – délka časového úseku, která je potřebná k úplnému načtení stránky. 

(DOMContentLoaded, 2017) 

Nás bude zajímat především ukazatel DOMContentLoaded, protože to, že se pak 

stahují ještě nějaké skripty, uživatel nemusí ani postřehnout. Všechny neměřené hodnoty 

jsou uvedené v sekundách. 

4.1. Chrome  

Před tím, než začneme se samotným měřením rychlosti, je třeba provést některé 

změny na našem mobilním zařízení a počítači. Google poskytuje podrobný návod, jak 

začít s laděním stránek pomocí mobilního telefonu na adrese: 

https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/remote-debugging/. 

K měření rychlosti bude využit telefon Sony Z5 Premium s operačním systémem 

Android 7.1.1. Jako první půjdeme do nastavení telefonu, otevřeme sekci O telefonu 

a poté sedm krát klikneme na Číslo modelu. Tím aktivujeme Vývojářské možnosti, které 

se objeví v předešlém okně. Zde zapneme možnost Ladění USB. Tímto Android Studio 

nebo jiný SDK nástroj rozezná naše zařízení, když ho připojíme přes USB k našemu 

počítači. 

Nyní můžeme otevřít prohlížeč Chrome a nástroje pro vývojáře. Zde klineme na 

Main Menu (3 tečky v pravém horním rohu), vybereme možnost More tools > Remote 

devices. Tím se nám otevře záložka Settings a my zkontrolujeme, že je zaškrtnuta 

možnost Discover USB devices. Nyní připojíme telefon k PC pomocí USB kabelu. V levé 

části by se nám měl zobrazit název našeho zařízení. Klikneme na něj a do políčka New 

tab zadáme URL adresu naší stránky a potvrdíme tlačítkem Inspect. Otevře se nám nové 

okno nástrojů pro vývojáře a my můžeme začít testovat. Ne vždy nástroj funguje, jak má 

a je zapotřebí ručně doinstalovat některé ovladače. Problémy způsobují hlavně zařízení 

značky Samsung. 

https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/remote-debugging/
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Pomocí nástrojů pro vývojáře bylo zjištěno, že k úplnému načtení stránky je 

zapotřebí počet požadavku a množství dat popsaných v tabulce 4.1: 

  
Adaptivní 

web 

Responzivní 

web 
AMP 

počet 

požadavků na 

server 

PC 24 22 19 

mobil Galaxy S5 (desktop) 27 22 15 

iPad (desktop) 26 22 15 

mobil Sony 28 22 15 

množství 

přenesených 

dat (KB) 

PC 287 285 245 

mobil Galaxy S5 (desktop) 248 252 252 

iPad (desktop) 247 252 252 

mobil Sony 249 252 252 

Tab. 4.1 -  výsledky měření v prohlížeči Google Chrome 

 

Z následujících dat je patrné, že adaptivní web potřebuje ke svému načtení o něco 

více požadavků než responzivní. Nejlépe vyšly AMP, kde jsme dokázali stránky načíst 

s pouhými patnácti požadavky. U PC verze je požadavku 19 a to z toho důvodu, že AMP 

se zobrazují pouze na mobilních zařízeních a na počítači se zobrazuje klasická kanonická 

verze webu. Ačkoli jsem u AMP vycházela z responzivního webu, i zde můžeme vidět 

zlepšení. Úpravou stránek byl počet požadavků na server snížen o 3. 

Co se týče množství přenesených dat, tak jednotlivá měření jsou velmi podobná. 

Zajímavý je pouze rozdíl mezi počítačovou verzi u responzivního webu a AMP. Zde díky 

optimalizaci došlo ke snížení o 40 KB. 
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4.1.1. Hodnocení PC verze 

Abychom mohli změřit hodnoty DOMContentLoaded a load, zakázali jsme 

v Chrome DevTools ukládání do mezipaměti a využili možnosti simulovat rychlé 

a pomalé připojení k internetu pomocí možností fast 3G a slow 3G. V tabulkách se pro 

DOMContentLoaded používá zkratka DCL. 

K měření rychlosti byl využit počítač MSI GE70 a měření bylo provedeno pro 

každý typ webu (adaptivní, responzivní, AMP), rychle a pomalé (fast/slow 3G) připojení, 

měření bez omezení rychlosti (stahování (download) 30 Mbit/s, nahrávání (upload) 10 

Mbit/s) a na závěr byly zjišťovány hodnoty rychlosti načítání bez použití internetu, viz. 

tabulka 4.2. Zajímaly nás metriky DOMContentLoaded a load a vždy bylo provedeno 

deset měření, z kterých byly posléze odvozeny průměrné hodnoty.  

 

  Adaptivní web Responzivní web AMP 

fast 3G 

DCL 3,128 1,808 1,786 

load 3,51 3,369 2,962 

slow 3G 

DCL 9,423 6,284 6,2 

load 13,917 13,118 10,793 

bez 

omezení 

DCL 0,3211 0,3044 0,333 

load 0,5285 0,5144 0,4343 

localhost 

DCL 0,2496 0,22186 0,242 

load 0,4369 0,3936 0,3276 

Tab. 4.2 -  výsledky měření desktopových verzí stránek v prohlížeči Google Chrome 

 

Když porovnáme adaptivní a responzivní web, tak zjistíme, že responzivní 

stránky se u fast/slow 3G načítají výrazně rychleji. Pokud se však podíváme na ostatní 
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měření, tak zjistíme, že se doby načítání od sebe moc neliší. Z toho vyplývá, že používání 

možnosti zpomalení internetu v nástrojích pro vývojáře nemusí být přesné a mohlo by 

zkreslovat data. I přesto nám vyšlo, že responzivní web se načítá o trochu rychleji, i když 

jen minimálně. Kdybychom se rozhodli u adaptivních stránek použít přístup tvorby webu, 

kdy se bude detekovat uživatelské zařízení na straně serveru, mohli bychom uživateli 

poslat upravené HTML bez přebytečných kaskádových stylů. Nyní se bohužel stahují 

všechny stylopisy. Jelikož však tyto CSS nejsou příliš veliké, neměly by mít zásadní vliv 

na tuto dobu načítání.  

Rozdíl mezi AMP a responzivním webem je také minimální. Zde se ani 

nepředpokládá výrazná změna, neboť u AMP se pro počítače zobrazuje kanonická verze 

webu, což je v tomto případě náš responzivní web, i když trochu upravený podle 

podmínek pro AMP. 

4.1.2. Hodnocení verze pro tablet 

Dále byla zkoumána rychlost načítání stránek pro iPad pomocí simulátoru 

v nástrojích pro vývojáře. Výsledky nalezneme v tabulce 4.3.  

  Adaptivní web Responzivní web AMP 

fast 3G 

DCL 2,691 1,801 0,6493 

load 3,587 3,225 2,744 

slow 3G 

DCL 10,138 6,301 2,163 

load 13,724 12,376 9,761 

bez 

omezení 

DCL 0,4282 0,2718 0,1445 

load 0,5447 0,4592 0,4949 

localhost 

DCL 0,2533 0,2331 0,0758 

load 0,3785 0,3852 0,3502 

Tab. 4.3 -  výsledky měření tabletových verzí stránek v prohlížeči Google Chrome 
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Pokud se podíváme na výsledky měření s omezením rychlosti fast/slow 3G, tak si 

můžeme všimnou, že i zde je načítání stránek u adaptivního webu výrazně pomalejší než 

u webu responzivního. Nejvíce je to patrné u hodnoty DOMContentLoaded pro slow 3G, 

kde rozdíl činí 3,837 sekundy. Pokud se však budeme řídit spíše hodnotami měření, které 

nebylo omezeno a u kterého se nepoužil internet, pak největší rozdíl je u hodnoty 

DOMContentLoaded s měřením bez omezení a činí 0,1564 sekundy. U celkového 

načtení bez použití internetu je naopak adaptivní web o 0,0067 sekundy rychlejší. Podle 

Googlu je 100 až 300 milisekund skoro nepoznatelné zpomalení. Myslím, že se tedy dá 

říct, že zde není žádný zásadní rozdíl mezi adaptivním a responzivním webem u načítání 

stránek pro tablety, neboť rozdíl 0,16 sekundy uživatele většinou ani nepostřehnou. 

Až na celkové načtení stránky bez omezení internetu, kde byl responzivní web 

v průměru rychlejší o 0,0357 sekundy, jsou AMP rychlejší než responzivní web. AMP 

tedy splnily svůj účel a dokázaly zrychlit rychlost načítání stránek. 

4.1.3. Hodnocení mobilní verze  

Pro hodnocení mobilní verze webu byla využita simulace telefonu Samsung 

Galaxy S5 v nástrojích pro vývojáře, druhé měření bylo provedeno na mobilu Sony 

Z5 Premium, který byl připojen k PC pomocí USB kabelu. Průměrné výsledky měření 

popisuje tabulka 4.4 a 4.5.  
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mobil Galaxy S5 (desktop) Adaptivní web Responzivní web AMP 

fast 3G 

DCL 2,87 1,809 0,6551 

load 3,243 3,436 2,749 

slow 3G 

DCL 7,986 6,281 2,156 

load 13,349 13,148 9,739 

bez omezení 

DCL 0,3044 0,2676 0,1598 

load 0,5502 0,4453 0,4821 

localhost 

DCL 0,2745 0,2634 0,074 

load 0,4088 0,4179 0,3503 

Tab. 4.4 -  výsledky měření mobilních verzí stránek pomocí simulace mobilního prostředí v prohlížeči 

Google Chrome 

mobil Sony Z5 Preminum Adaptivní web Responzivní web AMP 

fast 3G 

DCL 2,847 1,97 0,7354 

load 3,42 3,645 3,022 

slow 3G 

DCL 8,945 6,465 2,189 

load 13,316 13,811 11,228 

bez omezení 

DCL 0,6391 0,6218 0,2039 

load 0,88 0,927 1,0739 

localhost 

DCL 0,4666 0,3172 0,3356 

load 0,6866 0,633 0,4211 

Tab. 4.5 -  výsledky měření mobilních verzí stránek pomocí mobilu Sony Z5 Premium v prohlížeči Google 

Chrome 
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Jak je z tabulek vidět, tak rozdíly v hodnotách měření mezi mobilem Sony 

a simulací na PC jsou minimální. Z toho lze usuzovat, že Google nabízí kvalitní nástroj, 

kterým se můžeme řídit a ze kterého můžeme vyvozovat důsledky.  

U těchto měření vyšlo, že v jedenácti případech z celkových 16 je rychlejší 

responzivní web, což podporuje předcházející závěry, že responzivní web je o něco 

rychlejší než adaptivní. Největší rozdíl je opět u hodnoty DOMContentLoaded pro slow 

3G, kde tento rozdíl činí necelé 2,5 sekundy. 

Ze všech měření vyšly nejlépe opět AMP. Pokud bychom se řídili měřením bez 

omezení internetu pomocí mobilu Sony Z5 Premium, tak DOMContentLoaded u AMP je 

kratší o 0,4179 sekundy než u responzivních stránek, celkové načtení je ale o 0,1469 

sekundy pomalejší. Kdybychom se dívali na měření bez internetu, tak zde je to naopak.  

DOMContentLoaded je vyšší o 0,0184 sekundy, zato celkové načtení je nižší o 0,2119 

sekundy. AMP jsou ale založené na tom, že se využívá Google cache, a díky tomu mohou 

být tyto stránky rychlejší než ostatní. Z tohoto důvodu nadává smysl hodnotit rychlost 

AMP pomocí načítání bez internetu, tudíž na základě těchto údajů můžeme říct, že AMP 

jsou rychlejší než klasický responzivní web.  

4.1.4. Porovnání PC a mobilní verze 

Nyní můžeme vyhodnotit rozdíl v průměrné rychlosti načítání mezi počítačovou 

a mobilní verzí. Verzí pro tablety se dále již zabývat nebudeme. V tabulce 4.6 jsou 

uvedeny průměrné hodnoty naměřené pomocí mobilu Sony Z5 Premium. 
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Adaptivní 

web 

Responzivní 

web 
AMP 

fast 3G 

DCL 

mobil 2,847 1,97 0,7354 

PC 3,128 1,808 1,786 

load 

mobil 3,42 3,645 3,022 

PC 3,51 3,369 2,962 

slow 3G 

DCL 

mobil 8,945 6,465 2,189 

PC 9,423 6,284 6,2 

load 

mobil 13,316 13,811 11,228 

PC 13,917 13,118 10,793 

bez 

omezení 

DCL 

mobil 0,6391 0,6218 0,2039 

PC 0,3211 0,3044 0,333 

load 

mobil 0,88 0,927 1,0739 

PC 0,5285 0,5144 0,4343 

localhost 

DCL 

mobil 0,4666 0,3172 0,3356 

PC 0,2496 0,22186 0,242 

load 

mobil 0,6866 0,633 0,4211 

PC 0,4369 0,3936 0,3276 

Tab. 4.6 -  porovnání výsledků měření desktopových a mobilních stránek v prohlížeči Google Chrome 
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U adaptivního webu nám vyšlo, že počítačová verze je pomalejší u měření 

s omezením rychlosti internetu (fast/slow 3G). Naopak u všech ostatních měření je 

počítačová verze rychlejší. Opět by se tento rozdíl ve výsledcích dal připsat nepřesnosti 

díky zapnutí zpomalení v nástrojích pro vývojáře. 

U responzivního webu vyšel výsledek stejný pro všechna měření. Zde je 

počítačová verze vždy rychlejší než verze mobilní. Největší rozdíl je u měření bez 

omezení internetu a činí 0,4126 sekundy. 

U AMP a měření pomocí internetu vyšlo DOMContentLoaded lépe pro mobily, 

celkový čas načtení je však rychlejší u PC. U měření bez internetu vyšly obě hodnoty lépe 

pro počítačovou verzi, ale jak již bylo zmíněno dříve, AMP je lepší měřit pomocí 

internetu. 

4.1.5. Zhodnocení měření pro Chrome 

Pokud bychom měli zhodnotit celé měření pomocí prohlížeče Google Chrome, 

tak na základě získaných dat můžeme říct, že jak u počítače, tak i u tabletu nebo mobilu 

se nejrychleji načítají Accelerated Mobile Pages. Díky tomuto projektu jsme dokázali 

snížit počet žádostí na server u počítače o 3 a u přenosných zařízení dokonce o 7. 

U počítačové verze se také snížilo množství přenesených dat o 40 KB. 

Jelikož je vhodnější měřit AMP pomocí internetu, na základě metriky 

DOMContentLoaded je možné říct, že u nich je rychlejší verze mobilní než počítačová. 

Pro adaptivní a responzivní web je rychlejší verze počítačová. 

Co se týče hodnocení rychlosti obecně, tak pokud jsme neomezovali rychlost 

internetu, tak u všech tří typů webů se stránky načetly do jedné sekundy, což je podle 

společnosti Google ideální stav. Takhle malou prodlevu naši návštěvníci ani 

nepostřehnou a mají za to, že se jim stránky načetly okamžitě. 

Mezi našim adaptivní a responzivním webem není velký rozdíl v rychlosti 

načítání stránek. Responzivní stránky sice vyšly, že jsou o něco rychlejší, tento rozdíl je 

ale minimální. Jak již bylo zmíněno, nejlépe vyšly AMP, které jsou rychlejší než původní 

responzivní web, ze kterého jsou tyto stránky vytvořeny. 

Vetší rozdíly v měření by se pravděpodobně projevily u obsahově objemnějšího 

webu, kde se musí stahovat více obrázků, kaskádových stylů, JavaScriptů apod. Výhodou 

by také bylo, kdybychom měli k dispozici větší objem dat. V našem projektu byly 



63 

 

průměrné hodnoty vypočtené z deseti měření, což znamenalo zapsat celkově stovky 

údajů. Získání většího množství dat by však bylo až příliš časově náročné. Na druhou 

stranu u menšího počtu dat vyvstává riziko, že tyto hodnoty budou zkreslené.  

Na základě toho, že se v několika případech objevily výrazné rozdíly ve 

výsledcích měření při použití omezení rychlosti internetu, doporučovala bych obezřetnost 

při používání tohoto nástroje. Vypadá to, že kvůli zapnutí této funkce mohou být data 

zkreslená. Naopak u výsledků měření pomocí simulace mobilních zařízení a klasického 

mobilu byly rozdíly minimální. Chrome navíc při změně výběru zařízení v nástroji 

DevTools změní hodnotu řetězce user-agent, což je pro nás velmi důležité, hlavně pro 

testování adaptivních stránek. 

4.2. Internet Explorer 

Abychom získali hodnoty metrik DOMContentLoaded a load, zapneme nástroje 

pro vývojáře, otevřeme kartu Síť a klikneme na tlačítko „povolit zachytávání síťového 

přenosu“. Následně v prohlížeči načteme stránku, kterou chceme změřit. Poté můžeme 

na kartě Síť > Podrobnosti > Časování vyčíst z tabulky hodnoty těchto metrik. Jak je 

z popisu patrné, dostat se k těmto údajům je mnohem složitější než u nástrojů pro 

vývojáře v prohlížeči Google Chrome. 

Internet Explorer sice umožňuje simulovat mobilní zařízení, tato simulace však 

není vůbec věrohodná. Výsledkem testování adaptivních stránek bylo, že se zobrazila 

pouze část stránky a na bocích obrazovky se nám zobrazily posuvníky. Z tohoto důvodu 

budeme měřit pouze rychlost načítání stránek pro počítače, viz. tabulka 4.7. 

  
Adaptivní 

web 

Responzivní 

web 
AMP 

bez 

omezení 

DCL 0,785 0,5508 0,4633 

load 0,809 0,6169 0,4736 

localhost 

DCL 0,3914 0,2505 0,2235 

load 0,4044 0,2793 0,239 

Tab. 4.7 -  výsledky měření desktopových stránek v prohlížeči Internet Explorer 
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 Na základě našich měření nám vyšlo, že adaptivní web je pomalejší než 

responzivní v průmětu o 0,18755 sekundy u metriky DOMContentLoaded a o 0,1586 

sekundy u metriky load. Nejnižší hodnoty délky načítání jsou znovu u AMP. Jelikož zde 

nás zajímají hodnoty měření pomocí internetu, tak u DOMContentLoaded došlo ke 

zrychlení o 0,0875 sekundy (15,89 %) a u load o 0,1433 sekundy (23,23 %). 

4.3. Mozilla Firefox 

Postup pro získání informací je u Firefoxu podobný jako u ostatních prohlížečů. 

Opět otevřeme nástroje pro vývojáře a vybereme záložku Síť, zrušíme ukládání do 

mezipaměti a spustíme záznam síťové aktivity. Poté načteme zkoumanou stránku. 

Výsledek měření se objeví ve spodní liště. Bohužel zde najdeme pouze celkový čas pro 

načtení stránky, tedy metriku load. 

Mozilla Firefox umožňuje také spustit analýzu výkonu. Následně dostaneme 

2 výsledky, které jsou zobrazeny v obrázku 4.1. Jeden zobrazuje informace o měření, kdy 

byla využita mezipaměť, v druhém případě je načítání z mezipaměti zakázáno. 

 

 

Obr. 4.1 – výsledky analýzy výkonu v prohlížeči Mozilla Firefox – zdroj: vlastní 
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Tyto výsledky se však liší od těch, které se zobrazují ve spodní liště záložky Síť. 

Obvykle nám vyjde, že je zapotřebí mnohem delší čas pro načtení celé stránky. Navíc si 

musíme dát pozor, protože po spuštění této analýzy nástroj nefunguje tak, jak by měl. 

I když máme zaškrtnuto, že nechceme, aby se věci načítaly z mezipaměti, přesto k tomu 

dochází. V tomto případě je třeba nástroje pro vývojáře vypnou a znovu zapnou. Poté vše 

funguje, jak má. Kvůli těmto problémům při použití analýzy nebudeme tuto funkci 

používat a délku trvání celkového načtení stránky budeme měřit klasicky, jak bylo 

popsáno výše. Po získání výsledku pro počítačovou verzi využijeme opět možnost 

simulace mobilního zařízení a stránky znovu změříme. 

  
Adaptivní 

web 

Responzivní 

web 
AMP 

PC 

bez omezení 0,6942 0,708 0,2176 

localhost 0,4943 0,5355 0,148 

mobil 

bez omezení 0,7006 0,6044 0,3377 

localhost 0,5039 0,3984 0,2523 

Tab. 4.8 -  výsledky měření desktopových a mobilních stránek v prohlížeči Mozilla Firefox 

 Jak můžeme vidět v tabulce 4.8, tak na počítači se ve Firefoxu adaptivní stránky 

načítají rychleji než responzivní, u simulace mobilního zařízení to je naopak. A i zde se 

nejrychleji načítají Accelerated Mobile Pages. Největší rozdíl mezi AMP a responzivním 

webem je u počítačové verze za pomocí měření přes internet a rozdíl činí 0,4904 sekundy, 

což už je postřehnutelné zrychlení, jedná se však o hodnotu load. Bohužel nemáme 

k dispozici hodnoty DOMContentLoaded, na kterou jsme se zaměřili v předešlých 

měřeních.  

4.4. Sumarizace výsledků pro jednotlivé prohlížeče 

Nyní se můžeme podívat na sumarizaci výsledků. Jelikož jsme u prohlížeče 

Mozilla Firefox nezískali data o hodnotě DOMContentLoaded, budeme se zabývat pouze 

metrikou load.  
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Adaptivní 

web 

Responzivní 

web 
AMP 

PC 

bez omezení 

Chrome 0,5285 0,5144 0,4343 

IE 0,809 0,6169 0,4736 

Firefox 0,6942 0,708 0,2176 

localhost 

Chrome 0,4369 0,3936 0,3276 

IE 0,4044 0,2793 0,239 

Firefox 0,4943 0,5355 0,148 

Tab. 4.9 -  porovnání výsledků měření desktopových stránek v prohlížečích Google Chrome, Internet 

Explorer a Mozilla Firefox 

 U měření pomocí internetu se adaptivní a responzivní stránky načítaly nejrychleji 

v prohlížeči Google Chrome, pro AMP vyšly nejnižší hodnoty ve Firefoxu. U měření bez 

internetu jsme nejnižší hodnoty naměřili v prohlížeči Internet Explorer a u AMP opět ve 

Firefoxu. 

   
Adaptivní 

web 

Responzivní 

web 
AMP 

mobil 

bez 

omezení 

Chrome 0,88 0,927 1,0739 

Chrome (simulace) 0,5502 0,4453 0,4821 

Firefox (simulace) 0,7006 0,6044 0,3377 

localhost 

Chrome 0,6866 0,633 0,4211 

Chrome (simulace) 0,4088 0,4179 0,3503 

Firefox (simulace) 0,5039 0,3984 0,2523 

Tab. 4.10 -  porovnání výsledků měření mobilních stránek v prohlížečích Google Chrome a Mozilla 

Firefox 
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 U měření mobilních verzí webů nám všechny hodnoty vyšly nižší tam, kde byla 

použita simulace. Pokud ji použijeme, tak vždy je zde riziko, že reálná data se od těch 

našich budou lišit. Pokud je to tedy možné, měli bychom se snažit získat údaje 

i z nějakého konkrétního zařízení, protože teprve pak si můžeme být jistí přesností dat.  

Zajímavé je, že podle našich výsledků prohlížeč Mozilla Firefox z nějakého 

důvodu vykresluje AMP stánky mnohem rychleji než Internet Explorer nebo Chrome, 

a to jak u mobilní verze, tak i u počítačové. 
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5. Závěr 

V této práci jsme se zabývali tvorbou webových stránek, které jsou rychlé, 

vypadají dobře a snadno se používají nejen na počítačích, ale i mobilních telefonech nebo 

jiných přenosných zařízeních. Porovnávali jsme responzivní stránky s adaptivními a také 

jsme se využili možnost zrychlení stránek pomocí projektu Accelerated Mobile Pages.  

Bohužel neexistuje jednoznačná odpověď na to, který přístup je nejlepší. Každý 

má své pro a proti a ty bych shrnula za pomocí následujících tabulek 5.1 až 5.3. 

 

Responzivní web 

Plusy Mínusy 

Dobré UX Menší kontrola designu u jednotlivých 

velikostí obrazovek 

Přátelský k SEO Může dojít ke špatnému přeskládání prvků 

Snazší implementace a změny Delší doba načítání u mobilů 

Plynulost – obsah webu se dokáže 

automaticky přizpůsobit velikosti 

obrazovky 

Je zapotřebí více práce s návrhem designu 

tak, aby fungoval na všech zařízeních 

 

Starší prohlížeče nemusí být kompatibilní 

s HTML5 

Tab. 5.1 – plusy a mínusy responzivních stránek 
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Adaptivní web 

Plusy Mínusy 

Lepší kontrola nad UX pro jednotlivá 

zařízení 
Tvorba může zabrat více času 

Každému zařízení lze věnovat zvláštní 

pozornost 

Zařízení, která mění velikost obrazovky, 

mohou rozhodit design stránek 

Reklama může být přizpůsobena na 

základě dat z mobilního telefonu 

Horší z hlediska SEO – stejný obsah na 

několika dokumentech 

Na mobilních zařízeních je načteno 

pouze to, co je zapotřebí čímž se může 

snížit doba načítání oproti PC verzi 

Je třeba mít pokročilejší znalosti v oblasti 

tvorby webových stránek 

Tab. 5.2 – plusy a mínusy adaptivních stránek 
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AMP 

Plusy Mínusy 

Zrychlení načítání stránek Snížení příjmů z reklamy 

Zvýšení hodnocení mobilních 

stránek 
Složitější analýza stránek 

Zlepšení výkonnosti serveru 

Zvýšení rychlosti jen kvůli 

cache (Google nepřišel 

s žádnou novou technologií) 

Jelikož se jedná o produkt od 

Googlu, existuje šance, že jej 

zařadí do hodnocení stránek 

Závislost na Googlu 

Stránky mohou zvýšit pozornost 

uživatelů díky symbolu blesku 
 

Snadná implementace, hlavně 

pro WordPress 
 

Tab. 5.3 – plusy a mínusy AMP 

Co se týče rychlosti načítání stránek, tak zde není výrazný rozdíl mezi adaptivním 

a responzivním webem. Adaptivní web sice může být u mobilních stránek rychlejší, ale 

pouze za předpokladu, že některé věci ze stránky úplně odstraníme a tím množství 

stahovaných dat. Pokud však zde necháme stejný obsah, a naopak ještě přidáme nějaké 

nové funkcionality prostřednictvím detekce uživatelského zařízení nebo prohlížeče, 

mohou se adaptivní stránky stát pomalejší než responzivní. Z tohoto důvodu, bych se 

při výběru mezi těmito dvěma přístupy neřídila rychlostí stránek, ale raději ostatními 

faktory. 

Adaptivní web bych volila ve dvou případech. Za prvé, pokud chceme pro 

mobily/tablety uzpůsobit již existující, ale ne příliš rozsáhlé stránky, a máme dostatečné 

znalosti v oblasti programování. Druhým případem pak jsou naopak opravdu velké 

stránky s vysokou návštěvností, kde chceme zlepšit uživatelský prožitek, zjednodušit 
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uživatelům práci na mobilních zařízeních a u mobilní verze vyžadujeme nějaké speciální 

funkcionality nebo design. Toto si však mohou dovolit většinou jen opravdu velké 

společnosti, které na to mají dostatek finančních prostředků, protože vývoj a správa 

takovýchto stránek je velmi náročná.  

V ostatních případech bych doporučila vytváření responzivních stránek. I když je 

počáteční návrh složitější, po implementaci je jejich údržba mnohem jednodušší, protože 

když chceme provést nějaké transformace, uděláme je pouze v jednom dokumentu 

a změny se projeví na všech zařízeních. Jako úplně nejlepší se mi jeví možnost inspirovat 

se adaptivními stránkami a využít i detekci uživatelského zařízení. Pokud vše uděláme 

správně, získáme tak stránky, které vypadají dobře na všech zařízeních, a navíc se 

uživatelům velmi dobře ovládají. 

Třetím typem webu, které jsme vytvořili, byly Accelerated Mobile Pages. Díky 

nim se nám podařilo výrazně snížit dobu načítání stránek. Web byl vyvinut na základě 

návodu od Googlu, kde je vše podrobně a srozumitelně napsáno, a díky tomu 

implementace AMP není příliš složitá. Pokud by web vytvářeli odborníci, kteří se 

zabývají hlouběji problematikou rychlosti načítání stránek, jistě by dokázali vytvořit 

stejně rychlý web. Google nepřišel s žádnou novou technologií, zato umožnil vytváření 

rychlých stránek všem, kteří mají alespoň základní znalosti o tvorbě webových stránek. 

Asi největší nevýhodou je, že se tím stáváme závislí na fungování serverů od Googlu 

a i ty, jak z minulosti víme, mohou mít výpadek. Jelikož se u AMP nedoporučuje 

používání JavaScriptů, hodí se tyto stránky spíše pro obsahové weby. 

Pokud tedy celou práci shrneme, tak jako nejlepší se jeví vytváření responzivních 

stránek s případnou detekcí uživatelského zařízení na serveru nebo klientovi. Jestliže 

vytváříme obsahově zaměřený web prostřednictvím redakčního systému, který podporuje 

AMP, nebo máme vlastní web, ale ten, kdo ho vytváří, nemá hlubší znalosti ohledně 

možností, jak zrychlit webové stránky a nevadí nám závislost na Googlu, pak doporučuji 

tyto stránky předělat na AMP.  

Cílem této práce bylo zjistit, který způsob tvorby webových stránek je 

nejvhodnější k tomu, aby se stránky zobrazovaly dobře nejen na počítačích, ale i na 

mobilních zařízeních, a přitom byly co nejrychlejší. Na základě výše uvedených 

informací můžeme konstatovat, že cíl práce byl splněn.  
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