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ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

V dnešní době, kdy je běžné navštěvovat internet např. z důvodu čerpání 

informací, nebo nákupu zboží jsou některé webové stránky dobře přizpůsobené svým 

uživatelům. Jiné se naopak stávají zbytečně nepřehlednými a komplikovanými. 

Dobrý tvůrce ví, že když uživatel nenajde do deseti sekund to co hledá, pak stránky 

opouští. Proto je dobré vědět jaký uživatel bude stránky navštěvovat a co na nich bude 

hledat. Potom můžeme vytvořit stránky tak, aby byly přehledné, obsahovaly vše co 

bude uživatel hledat. 

 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays, when is attend internet current, for example for reason transmit 

informations, or shopping articles, some internet pages are very good adapted to their 

users. Other pages are not digestedly and elaborately uselessly. 

Good creator knows, that when user don't search what he search in ten second, 

then he leave this pages. That's why is good know, which user is visiting this pages and 

what he is searching on them. Then we can create pages so, to will be digestedly and 

they will be contain all, what the user will be search. 
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1. ÚVOD 

 

V dnešní době, kdy je již zcela běžné používání internetu a to jak ve všech 

firmách, tak i v domácnostech se často objevují stránky, které jsou zbytečně 

komplikované, obsahují zbytečně velké množství informací a spoustu zbytečných prvků 

jako jsou animace, zvukové doprovody, které jsou často matoucí a ke škodě věci. K 

těmto chybám dochází jak z důvodu toho, že tvůrce se snaží za každou cenu ukázat co 

umí, ale také proto, že se dnes tvorbou stránek zabývá podstatně větší množství lidí než 

dříve. Nejsou to jen odborníci na tvorbu stránek, ale i často lidé bez zkušeností, kteří se 

chtějí prezentovat nějakým způsobem veřejně. Dnešní doba umožňuje tvořit stránky i 

bez znalostí složitých programů, nebo programovacích jazyků a tak je na internetu 

velmi pestrá škála informací a to je určitě ku prospěchu věci. Cílem této práce by měl 

být souhrn alespoň základních pravidel pro tvorbu stránek, aby se zamezilo zbytečným 

chybám a také zmapování toho, jak kvalitně stránky tvoříme, ať na profesionální, nebo 

amatérské rovině. Očekávání výsledku je určitě takové, že stránky tvořené profesionály, 

nebo např. firemní stránky by měly být přesně zacílené na určitou skupinu uživatelů a u 

té docílit maximálního užitku. Zatímco stránky, které tvoří laik, více či méně intuitivně 

s větším zaměřením na danou věc, kterou by chtěl prezentovat a s očekáváním, jestli 

bude mít nějakou návštěvnost, která potvrdí jeho úspěch by neměly být tak dokonalé 

jako stránky profesionálně tvořené. Jenže opak je leckdy dnes již pravdou, nekomerční 

stránky jsou tvořeny řekněme s láskou, tvůrce je sám i uživatelem, který dané 

problematice výborně rozumí, dokáže tedy s citem umístit vše potřebné tak aby toto 

nebylo jen účelné, ale také hezké po estetické stránce. Většinou je na nich vidět citový 

vztah tvůrce k jeho práci. 

Vzhledem k počtu uživatelů, kteří dnes používají internet k vyhledávání 

informací, nebo k nákupu produktů a nebo mají sami informace, které by chtěli 

poskytnout širšímu spektru populace se vyplatí tvořit stránky, tak aby se oslovila pokud 

možno největší množina uživatelů. V dnešní době se spíše neptáme zda stránky 

vytvořit, toto se stává již samozřejmostí, otázkou je spíše s jakou kvalitou se stránky 

vytvoří, popř. zda budou mít nějakou i přidanou hodnotu. Je také potřeba si uvědomit, 

že dnes, ač je internet již zcela běžnou věcí je v podstatě jěště na začátku svých 

možností. Jestliže budu např. majitelem kamenného obchodu a budu chtít rozšířit 

skupinu svých zákazníků, pak bude jistě dobrá volba zřídit internetový obchod, tzv. e-

shop. K tomuto účelu budu potřebovat vytvořit internetové stránky. Nejsem-li 
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odborníkem, pak bude jistě výhodnější oslovit nějakou reklamní agenturu, která stránky 

pro mé potřeby vytvoří takřka na míru. Na konzultacích s tvůrcem stránek bude určitě 

potřeba zdůraznit, kdo jsou zákazníci, kteří navštěvují  takový obchod a také zda se chci 

zaměřit pouze na ně a nebo oslovit i jinou cílovou skupinu. Takové stránky by měly 

hlavně zaujmout. Nejlépe pozitivně zaujmout. Internetových obchodů je na trhu dnes již 

spousta a proto stránky, které se budou od ostatních odlišovat budou mít na trhu jistou 

výhodu. Jestliže budou schopny zákazníka zaujmout, možná pobavit, bude se na takové 

stránky zákazník vždy rád vracet a bude si je pamatovat. Není potřeba za tímto účelem 

tvořit náročné grafiky, rušící melodie a podobné efekty. I zde platí, že v jednoduchosti 

je síla a leckdy dobrý nápad je k nezaplacení. Jednodušeji se dá říct, že dobře vytvořené 

internetové stránky mohou zvýšit obrat obchodu a zároveň snížit náklady. Minimálně 

nebude takový obchod zaostávat za konkurencí, která se již na internetu prezentuje. 

V této práci je popsána historie internetu. Také důvody vzniku internetu, co 

původně vedlo k myšlence provázat spojením určitý počet počítačů, které by spolu 

komunikovali, sdíleli určité informace a vytvořili tak spolu první síť. V této práci se 

dále můžete dočíst o možnostech jak stránky tvořit. Právě tak aby byly spíše přínosem 

pro dnes již velmi zasycený internet a ne jen dalším zbytečně obsazeným místem. Je zde 

alespoň základní rozdělení stránek jak z pohledu účelu, tak i z pohledu uživatelů. 

Samozřejmě jsem zde i popsala další důležité aspekty jako braní ohledu na specifický 

prohlížeč a rychlost připojení a to právě z důvodu, aby se nám stránky v pořádku 

zobrazovaly a mohly tak bez problému plnit svůj úkol. Protože i krásné, jednoduché a 

profesionálně vytvořené stránky nám nejsou k ničemu v případě že se konečnému 

uživateli nezobrazí a nebo se budou načítat tak dlouho, že nebude uživatel ochoten 

čekat, ztratí trpělivost a přejde na stránky jiné firmy. 
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2. STRUČNÁ HISTORIE WORLD WIDE WEBU 

 

První potřeba vzniku jakési komunikační sítě vznikla v 60. tých letech 20. stol. 

V roce 1969 byla spuštěna ministerstvem obrany v USA první experimentální síť 

ARPAnet. Jedním z hlavních tvůrců této sítě byl Lawrence Roberts. 

V Evropě snahu o propojení několika počítačů vyřešili vědci z CERNu ve 

Švýcarsku. Z těchto laboratoří pochází i Tim Barnes-Lee, který je autorem World 

Wide Webu. Vymyslel funkci odkazů, z nichž vznikl jazyk HTML. World Wide Web 

je jakýsi prostor pro informace, kde je možné přes HTTP protokol vyhledávat a 

získávat informace. I když se Internet stále vyvíjí , jeho základní princip zůstává stejný. 

Od roku 1969 se tedy udává vznik sítě Internet, i když  se v této době ještě tento 

název neužíval. Postupně vznikaly i jiné sítě, ale princip byl vždy stejný. Mezi prvními 

funkcemi Internetu byla možnost odesílání a přijímání elektronické pošty a souborů.   

V roce 1972 bylo připojeno do sítě ARPAnet 50 vojenských a vědeckých center .  

V roce 1972 byl použit první @. Larry Roberts vytvořil první program pro příjem 

a odesílání mailů. 

V roce 1973 Vint Cerf a Bob Kahn publikovali odbornou práci, která vymezovala 

návrh protokolu TCP. Vzniká společnost InterNetworking Group, která v roce 1982 

vyvinula první protokol TCP. 

V roce 1979 byla založena síť USENET pro výzkumníky a diskuzní skupiny. 

V roce 1981 založení sítě BITNET k propojení amerických vysokých a středních 

škol, došlo k propojení různých typů počítačů, různé kvality a různé výkonnosti, čímž 

vznikl problém v komunikaci. 

V roce 1982 byl navržen protokol TPC/IP, který vyřešil problémy s propojením. 

Na základě této zkušenosti vzniká roku 1983 první Internet, tak jak ho známe 

v podstatě dnes. V roce 1984 byl zaveden systém doménových adres,byly zavedeny 

servery DNS, ty umožňují převod číselné IP adresy na doménové adresy,např.  

128.22.22.4 znamená www.nazevwebu.cz. 

Od roku 1985 probíhá propojování celého světa. Jako první se objevila doména 

.com. 

V roce 1986 byla založena síť NSFNET, která dosahovala rychlosti                    

56 kb/s, obsahovala 5 počítačových středisek-v této době superpočítačů. Později se 

začali hromadně připojovat další počítače. Připojovaly se i další země. Tato síť se 

ukázala tak výhodná, že vedle ke zrušení a nahrazení sítě ARPAnet. 
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V roce 1989 bylo v síti ARPAnet připojeno 100.000 uživatelů, rok nato její 

provoz ukončili. Zcela jí nahradila síť NSFNET. 

V roce 1990 se připojila i Česká republika. Poprvé se připojila do sítě EUNET. 

Firma Eurotel získává unikátní licenci na veřejné datové služby. V březnu se do ČR 

dostává síť FIDO. 

V roce 1992 se již začala mapovat historie, vývoj a etika Internetu. V tomto roce 

vzniká jazyk HTML. A také vzniká v ČR první síť CESNET. 

V roce 1993 se zakládá ISOC. Je to dobrovolná organizace, které sdružuje vědce 

a odborníky, kteří tvoří radu této organizace. Schvalují pravidla, plán pro přidělování 

zdrojů i architekturu internetu, také provádí registraci doménových jmen. 

V roce 1994 uděluje ministr školství cenu pro kolektiv pracovníků za vybudování 

sítě CESNET. 

V roce 1995 přenáší služba www největší objem dat. Objevuje se v tomto roce i 

první oficiální sledování, namířenou proti nelegálním výrobcům mobilních telefonů. 

V tomto roce také vzniká první verze Internetu Exploreru 1. A hned v říjnu tohoto 

roku vzniká druhá verze Internetu Exploreru s názvem 2. 

V roce 1996 se koná První veletrh Internetové technologie. 

V této době již sledujeme po Internetu např. Tv vysílání, také on-line radio. 

Internet se stává zcela běžnou a běžně dostupnou věcí. Většina lidí dnes používá 

Internet ke komunikaci pomocí elektronické pošty, ke zjišťování a vyhledávání 

informací, k prezentaci dalších informací pro ostatní uživatele. 

V roce 2003 je k internetu připojených zhruba 171 638 297 uživatelů. Tato 

hodnota platí pro začátek roku 2003. 

V dnešní době počet připojených uživatelů roste velice rychle. Internet se stal 

velice dobrým nástrojem pro získávání informací a k usnadnění komunikace. Počet 

uživatelů již přesáhl 3 miliardy. 
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3. VZNIK WEBU A JEHO STRÁNEK 

 

 

3.1. VZNIK WEBU 

 

Jedním důvodem vzniku propojené sítě počítačů byla potřeba v USA propojit 

počítače vědců s vládními počítači. Toto propojení se objevilo v rámci projektu ARPA, 

jako síť ARPAnet. Ze začátku se propojili čtyři americké univerzity. Poté si připojovali 

další počítače, kterých po dobré zkušenosti s propojením začalo velice rychle přibývat. 

Rychle se zvětšujícím počtem připojených uživatelů byla nucena síť překročit hranice 

USA. 

Další teorií důvodu vzniku Internetu, která se objevuje v různých literaturách a na 

spoustě webových stránek je teorie o potřebě zajistit úspěšnou komunikaci mezi úřady 

v USA, tento úkol byl zadán společnosti RAND, která asi před třiceti lety soustřeďovala 

nejlepší vědce v USA. Měli za úkol vymyslet takový způsob komunikace, který by 

odolal i jadernému konfliktu. Po takovém problému by USA potřebovala zajistit řídící a 

velitelskou síť. Do této doby jakoukoliv známou síť by atomový útok zničil. RAND vše 

řešil tajně a v roce 1964 zveřejnil projekt sítě, která nemá žádné centrální řízení, a která 

by fungovala i po poškození. Princip takové sítě je, že síť je již od začátku považována 

za nespolehlivou. Je navržena tak, že si uzly předávají pakety, přitom si pakety tvoří 

sami cestu přes uzly. Takže v případě poškození si funkční pakety volí cestu přes 

funkční  uzly. Tak je zajištěna funkčnost i po poškození systému. Nevýhodou byla 

potřeba velkých prostor. 
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3.2. PRINCIP WEBU 

 

                                   Obr.1 Propojení počítačů 

 
 

Internet je tvořen spoustou počítačů, které jsou propojeny mezi sebou. Jsou trvale 

spuštěny. Počítače v síti mohou pracovat jako servery a nebo jako klientské počítače, 

které těchto serverů využívají,tak že zasílají data směrem ke klientovi na jeho žádost 

(obr. 1). Taková data bývají ulože na pevném disku serveru. Někdy se vytvářejí během 

procesu nová data. Směrem od klienta k serveru jdou většinou žádosti, dotazy a nebo 

informace o uživateli. 

 Princip webu spočívá v programu, který jde na klientské počítači. Tento program-

browser (prohlížeč) převede data do podoby které bude klient rozumět, sestaví z nich 

stránku, kterou zobrazí v hlavním okně. Takový program je pro internet ideální, protože 

si stahuje pouze nezbytně nutná data k sestavení stránky a nezahltí počítač zbytečně 

velkým množstvím dat, vzhledem k omezeným možnostem průtoku dat. Maximálně tak 

šetří objemem dat. 

 Dalším důležitým parametrem je schopnost hypertextu. Jde o propojení stránek 

navzájem pomocí odkazů (linky, hyperlinky). Tyto odkazy přesně určují polohu dat na 

internetu, nebo na adresář, kde se daná data nachází. 

 Propojením těchto principů je zajištěna nezávislost na jediném zdroji dat, 

pružnost a kontinuální vývoj nových standardů. 

Jednoduše se dá tedy říct, že internet je soustava počítačů, které obsahují určité 

množství informací, tím že jsou spolu propojeny nám umožňují se k těmto informacím 

jednoduše dostat. Jde tedy o jakýsi zdroj informací., které jsou dostupné uživatelům. 

SERVER SERVER SERVER 

         INTERNET 

KLIENT KLIENT KLIENT KLIENT 



- 12 -                                                                          

Počítače na internetu mohou tedy pracovat buď jako klienti, nebo jako servery. Servery 

poskytují internetové služby, zatímco klienti tyto služby využívají. Funkcí internetu je 

tedy na žádost klienta zasílat požadované informace. Většinou jde o data umístěné na 

pevném disku, nebo jde o data, která jsou za chodu na serveru dynamicky vytvořena a 

odeslána klientovi. 

Internet je tedy založen na přenášení souborů a způsobu jejich uveřejňování nebo 

poskytování jednotlivým uživatelům prostřednictvím jednotlivých služeb. Výměna dat 

mezi dvěmi počítači je zajišťována ve skutečnosti ještě i jinými počítači, které jsou na 

trase mezi koncovými počítači. Většina služeb, které jsou poskytovány internetem jsou 

pasivního charakteru, to znamená, že čekají na konkrétní uživatelské požadavky a na 

základě nich teprve potom zašlou danému uživateli požadované soubory s danými 

informacemi. 

 

   4. MOŽNOSTI, JAK INTERNETOVÉ STRÁNKY VYTVOŘIT 

 

Po rozhodnutí vytvořit si jakékoliv webové stránky je potřeba si rozmyslet, jak 

takové stránky budou vypadat, jak budou náročné, ať už na obsah informací, na 

použitou grafiku, tak i na našich možnostech, které nám udávají hlavně naše znalosti 

tohoto problému. 

Jsme-li již zkušení tvůrci, pak si jistě vybereme z dnes již bohaté nabídky 

různých programů, které můžeme mezi sebou kombinovat, doplňovat si do nich i své 

vlastní prvky pomocí jazyka HTML a tím dát stránkám jakýsi vlastní rukopis. Pro tento 

případ se musíme ale v problematice dost dobře vyznat. 

Máme-li ale znalosti jen částečné, pak nám výborně poslouží jakýkoliv 

z programů WYSIWYG, kde můžeme stránky tvořit v podobě, ve které je uvidíme 

v prohlížeči, není tedy nutností znalost programovacího jazyka HTML. 

Stačí-li nám pouze jednoduché, statické stránky, kde nechceme uplatňovat 

náročnou grafiku, pak nám postačí běžný Word, Notepad apod. 

Nemáme-li znalosti takřka žádné a přesto by jsme si rádi vytvořili hezké stránky, 

pak můžeme využít nabídky firem např. estranky, nebo elist. Zde si pomocí hezkých 

šablon můžeme vytvořit účelné stránky, kam můžeme jednoduše vkládat odkazy i fotky 

a jiné obrázky. Tento postup je velmi jednoduchý, není nákladný, je i velmi rychlý. 

Také je zde možnost svěřit tuto tvorbu odborníkům, nemáme-li sami znalosti 

v tomto oboru žádné a přitom potřebujeme zajistit vysokou úroveň webových stránek. 
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JAZYKY POUŽÍVANÉ PŘI TVORBĚ WWW STRÁNEK 

 

PHP 

Dnes se často používá možnost tvorby PHP systém. PHP je vlastně programovací 

jazyk. Tento programovací jazyk je plnohodnotný jako všechny ostatní programovací 

jazyky. Schopný programátor PHP může programovat webové stránky, prezentace, 

elektonické obchody. Jedná se o jednoduše řečeno programovací jazyk vsuvek, ty se 

dají vkládat do běžného jazyka HTML, který doplňují o prvky, kterých by samotný 

jazyk HTML nebyl schopen. Zápis pak vypadá tak, že se mezi HTML vloží tato PHP 

vsuvka  html<? PHP ?>html. Soubory s takovými vsuvkami mají příponu *php. Tato 

možnost tvorby je dnes celkem oblíbená. Velkou výhodou PHP je jeho nezávislost na 

používaných platformách. Z tohoto důvodu odpadají problémy s kompatibilitou. 

 

XML 

Jiná možnost tvorby internetových stránek je formát XML (Extensible Markup 

Language). Je to formát, který patří do skupiny formátů jako HTML. XML vyměňuje 

informace za pomoci systému popisných značek, který se dá rozšiřovat. Je relativně 

jednoduchý a s trochou praxe se dá zvládnout. Velkou výhodou XML je, že přímo 

informuje o významu a druhu dat v něm uložených a že neobsahuje žádné prezentační 

značky, ale popisuje pouze strukturu dokumentu. 

 

 

CSS 

Další způsob, který se dá potkat ve světě tvůrců internetových stránek je CSS 

(Cascading Style Sheet), jde o kaskádový styl tvorby webových stránek. Slouží hlavně 

k definici vzhledu stránek, k tomu přidáme už jen samotný obsah. Při tvorbě nevidíme 

okamžitý výsledek, ten si musíme prohlédnou přes webový prohlížeč jako je např. 

Internet Explorer, nebo Mozilla Firefox. 
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HTML 

 Formát HTML je textovým formátem. Proto nám jako editor postačí jakýkoliv 

program např. Word, Notepad. Je tu i možnost použít editor HTML. Je specializovaný 

pro tvorbu stránek v jazyce HTML. 

Hypertextové dokumenty systému www jsou psány v jazyce HTML, takový 

dokument obsahuje vlastní text, informace potřebné pro jeho zobrazení, odkazy na 

obrázky vložené přímo v textu a odkazy na prostor mimo zobrazovaný dokument. 

Takové pokyny jsou psány způsobem mezi závorky < a > 

např.  <H1>Firma HTML Vás vítá</H1> 

Ostatní pokyny se do textu vkládají běžným textovým programem.  

   

 

 

 

4.1. EDITOR HTML 

 

Editor HTML je softwarová aplikace  pro vytváření webových stránek. 

Obsahuje řadu nástrojů pro usnadnění práce. Je to specializovaný program pro 

tvorbu stránek v jazyce HTML. Takovýchto editorů existuje spousta v různé kvalitě a 

náročnosti. Některé se dají i zdarma získat na internetu. Dají se rozdělit do dvou typů 

WYSIWYG a práce přímo s kódem HTML. 

 

 

WYSIWYG 

Pro tvorbu HTML kódu můžeme použít editor WYSIWYG (What You See is 

what you get). Vytváříme stránku přímo tak, jak bude vypadat, odpadá obtížná a 

komplikovaná práce se spoustou příkazů v kódu HTML. Některé editory jsou schopny 

upravovat stránku i v prohlížeči. Tento způsob tvorby je vhodný pro běžného uživatele 

PC, který nemá žádnou znalost HTML jazyka. Přes výhody, které Wysiwyg poskytuje 

se ale mnoho zkušených tvůrců pořád drží svých textových editorů a to i přes to, že 

dnešní, novější Wysiwyg editor nabízí i možnost ručního vkládání HTML kódu. 

Nejdokonalejší je dnes snad Dreamveawer 4 od Macromedie. 

Jistou variantou Wysiwyg editorů jsou dnes Wysiwyn editory. WYSIWYN (What 

you see is what you mean). Příkladem je např. WyMeditor. 
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KÓD HTML- Homesite 

 Pro zkušené tvůrce je toto celkem populární způsob tvorby internetových stránek. 

Celé prostředí se dá velmi přizpůsobit uživateli. Tvůrce musí ručně zadávat kód HTML, 

má na pomoc spoustu nástrojů pro takové zadávání. Kód HTML je náročnější, ale na 

druhou stranu poskytuje více možností pro tvorbu stránek, je možno vytvářet stránky 

přesně dle svých představ a to je určitě jeho hlavní předností. Autor takových stránek 

může uplatnit dobře své znalosti. Je zde nutnost znalosti jazyka HTML. Výrobcem 

tohoto programu je firma Macromedia. Jeho výhodou je to, že tento program zabírá na 

HDD jen několik jednotek MB. Pro tento program jsou minimální systémové 

požadavky. 

 

Nejideálnější je asi vytvořit stránky nejdříve podle grafického editoru WYSIWYG 

a poté pomocí např. Homesitu doladit konkrétní podrobnosti. 

 

 

 

4.2. BĚŽNÉ PROGRAMY 

  

Stránky je možno tvořit i programy jako jsou Word, Excel, Powerpoint, nebo také 

poznámkový blok. Takto vytvořené stránky budou velice jednoduché, statické. Autor na 

takových stránkách asi nebude mít vše co by si přál, ale zato není potřeba žádných 

speciálních znalostí programovacích jazyků. V některých případech to určitě 

neznamená, že takové stránky budou špatně vytvořené. V případě nějaké krátké 

informace se i takto dají vytvořit hezké stránky, které narosto přesně splní svůj účel. 

  

 

4.3. WEB AKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ 

  

Původně poskytoval web pouze náhled stránky a nic víc. Požadavkem na dnešní 

web je nutnost komunikace s klientem. Klient se stránkou pracuje, mění ji a po odeslání 

požadavků s ní server pracuje a dále ji zpracovává. Můžeme také vidět jak na webové 

stránce právě běžící programy (aplety). 
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5. SPRÁVNÁ TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK 

 

Při návrhu webových stránek je dobré zjistit si a uvědomit určité důležité body, 

jejichž dodržování nám může výrazně pomoci při vytváření webových stránek. Zejména 

je třeba uvážit jaké stránky chceme vytvořit a pro koho budou určeny. Dále je také 

dobré zamyslet se nad technickými problémy, které mohou mít vliv na rychlost a 

kvalitu zobrazení stránek v prohlížeči. 

 

 

BODY, KTERÉ BY MĚL MÍT TVŮRCE NA PAMĚTI 

- účel návštěvy stránek 

- specifický prohlížeč 

- rychlost připojení 

- jednoduchost 

- hierarchie a obsah 

 

5.1. ÚČEL NÁVŠTĚVY STRÁNEK 

 

Pro tvorbu webových stránek je velice důležité vědět pro koho tyto stránky 

vytváříme. Je velký rozdíl mezi stránkami pro podnikající firmu a stránkami pro 

chovatele ušlechtilých zvířat. Stránky by se proto měly přizpůsobit dané problematice, 

tzn. udělat je na míru, tak aby nebyly zbytečně komplikované, složité a nebo 

nesrozumitelné pro návštěvníky těchto stránek. Takové stránky kde návštěvník nenajde 

rychle to co ho zajímá, velice rychle opouští a jde na jiné. Příkladem jsou zde firemní 

webové stránky (obr.2), nebo nekomerční zájmové stránky (obr.3). 

 

                Obr.2 Stránky T-mobilu                     Obr.3 Základní organizace Teplice 
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Webové stránky lze tedy rozdělit do několika typů, které se řídí různými pravidly 

 

- stránky pro nabídku služeb, nebo prodej produktů 

- prezentace produktů 

- poskytnutí informací 

- kdo bude stránky číst 

 

 

5.1.1. STRÁNKY PRO NABÍDKU SLUŽEB, NEBO PRODEJ PRODUKTŮ 

  

Zde se vyplatí postupovat jako v obchodě-vše stručné, zřetelné, umístěné po ruce. 

Nákup musí být snadný, označit co chci, množství a stisknout koupit, čímž se realizuje 

transakce. Takové stránky musí být na první pohled srozumitelné, přitom by měli 

obsahovat dostatek informací o produktech. 

 

 

         Obr.4 Stránky Vltava.cz 

Zde je určitě lepší vyhnout se 

přílišnému množství grafiky a 

dalším zbytečným doplňkům. 

Stránka by měla být krátká, aby 

zákazník nemusel neustále 

rolovat nahoru a dolů. 

Tvůrce takovýchto stránek by 

se neměl nechat zlákat 

možnostmi webu, ale neustále 

myslet na hlavní účel stránek. Stránky pro nabídku služeb musí být přehledné, aby 

uživatel rychle našel to co hledá (obr.4). 
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5.1.2. PREZENTACE PRODUKTŮ 

 

Toto bývají většinou komerční stránky, které mají význam jakého si produktového 

prospektu umístěného na webu (obr.5). Zde by měli být informace, obrázky, fotografie, 

popř. tabulky. Takovéto stránky většinou uživatelé neotvírají rádi a běžně, a proto je 

důležité je nalákat nějakou hezkou, ale přitom krátkou animací nebo např. zajímavou 

efektní grafikou. 

 

              Obr.5 Stránky Právo on-line 

Ideálně by se měly vejít do 

jednoho okna bez možnosti 

rolování. Je-li potřeba na 

stránky umístit i obsáhlejší 

materiály-např.videoklip,  

zvukovou ukázku, je vhodné je 

umístit jako odkaz. V tomto 

případě je důležité    umístit                                                                                                                     

                                                                                 kontakt- adresu, email. 

 

 

5.1.3. POSKYTNUTÍ INFORMACÍ 

  

          Obr.6 Ruská modrá kočka 

Toto je případ většinou 

nekomerčních stránek, které 

jsou financovány buď 

reklamou, nebo třeba 

inzercí.Příklad takových stránek 

je na obr.6. Tyto stránky bývají 

i často navštěvované a velmi 

užitečné, jsou zde umístěné 

informace, které by si návštěvník musel jinak koupit, zde je má zdarma. Takové stránky 

mohou být delší a podrobnější, efektní grafika a animace by se pokud možno ani zde 

neměla vyskytovat- čtenář si chce v klidu informace přečíst. 
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5.1.4. KDO BUDE STRÁNKY ČÍST? 

 

Při tvorbě webových stránek je dobré nepřetržitě myslet na cílovou skupinu, okruh 

lidí definovaný  podle řady kritérií, pro které se stránky tvoří. Web mohou sledovat a 

číst různé skupiny uživatelů. 

  

                            Obr.7 Teams 

První skupinou jsou 

zaměstnanci té dané firmy a 

její spolupracovníci, technicky 

se pak toto prostředí nazývá 

INTRANET. Tato cílová 

skupina je velmi specifická a 

proto musí být tento web i jinak 

připravený. Hlavní je účelnost. 

Cílem je ukázat informace stejně přehledně a rychle jako na firemní nástěnce (obr.7). 

 

 

 

                        Obr.8 Stránka Vltava.cz 

Jsou-li ale čtenáři stránek 

zároveň zákazníky, pak zde 

platí jiné zákony. Je potřeba 

takové čtenáře upoutat a 

zaujmout, aby neopustili tyto 

stránky a nepřešli na jiné. 

Zákazník by neměl dlouho 

hledat to co potřebuje, neměl by 

být zavalen dlouhým obsahem (obr.8). 
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                              Obr.9 Acer 

Další skupinou jsou 

profesionálové (obr.9), nebo 

lidé, kteří se s internetem 

teprve seznamují, zde je dobré 

dát aspoň odkaz do části 

věnované začátečníkům. 

 

 

 

 

 

5.2. SPECIFICKÝ PROHLÍŽEČ 

 

 Poměrně častou zkušeností je, že uživatelé Internetu používají nejrůznější 

programy k jeho prohlížení. Různé prohlížeče mají různé schopnosti a není proto dobré 

připravovat stránky tak, jak to odpovídá schopnostem toho nejvyspělejšího prohlížeče. 

Je potřeba se tedy rozhodnout, zda budeme tvořit stránky, které se budou 

optimalizovat pouze pro jeden ze dvou nejrozšířenějších prohlížečů - Internet Explorer, 

Netscape Navigator, a nebo se vytvoří stránky, které se budou bezproblémově 

zobrazovat v obou. 

Spíše se doporučuje neoptimalizovat stránky pro žádný z obou prohlížečů, spíše se 

držet standartu HTML. U nás se nejčastěji používá prohlížeč Internet Explorer. 

 

 

5.3. RYCHLOST PŘIPOJENÍ 

 

  Při tvorbě webových stránek je dobré myslet jak na tvorbu co nejefektivnější a co 

nejpestřejší, ale také na technické schopnosti návštěvníků stránek tyto stránky 

v rozumném čase z Internetu načíst. Znamená to , že bychom měli při tvorbě stránek 

šetřit s velikostí dat. Hlavně proto, že se nedá předpokládat, že by návštěvník byl 

ochoten čekat na načtení stránek delší dobu. 
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5.4. JEDNODUCHOST 

                                                                                                                               

                    Obr.10 Mobilmania 

Toto pravidlo platí stále častěji 

a stále přísněji. Významným 

specifikem Internetu se stal 

fakt, že uživatel věnuje webové 

stránce velmi krátkou 

pozornost-mnohem kratší než 

článku v časpise, nebo knize. 

Na webové stránce se musí 

uživatel podívat a hned vidět co hledá, nesmí být nucen ke zdlouhavému zkoumání 

(Obr.10), rolování, manipulování se stránkou atd. 

                            

 

 

                Obr.11 Dopravní podnik 

Říká se, že maximální 

doba zkoumání nové 

stránky je deset sekund-

pokud uživatel nezíská 

přesný dojem, o čem 

stránka je a co mu nabízí 

přejde na jiné stránky. 

Zde jistě platí, že 

v jednoduchosti je síla 

                                                                                                   (obr.11). 
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5.5. HIERARCHIE A OBSAH 

 

 Často se stane, že se nepodaří umístit vše, co jsme chtěli sdělit na jedinou 

webovou stránku. Musíme tedy uvažovat o hierarchii stránek. Základní princip 

pyramidy je jasný, existuje jedna centrála, domovská stránka, na této stránce jsou 

odkazy na druhou úroveň stránek, na této stránce jsou odkazy na třetí úroveň. I zde by 

měly platit určité zásady: 

- Umístit co nejvíc důležitého obsahu již na hlavní stránku. Snažit se o to, 

aby uživatel klepl na odkaz co nejméněkrát, než se dostane na požadovaný 

obsah. Velkou chybou často bývá vytvoření první stránky, která je pouze 

vstupní, kde je pouze sdělení typu Vítejte. 

- Čím méně pater má hierarchie, tím lépe. Uživatel by se měl dostat 

k podstatnému obsahu hned na první pokus. 

- Čím méně textu, tím lépe. Je vhodné koncipovat webové stránky jinak než 

v časopisu. Webové stránky by měly být kratší, častěji jsou prostřídané 

obrázky či jinou grafiku, obsahují více sloganů a nadpisů. 

 

 

 

6. VÝBĚR REFERENČNÍCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK A JEJICH 

ANALÝZA 

 

V této části bych ráda přistoupila k praktické části. Vybrala jsem náhodný vzorek 

webových stránek. Vybírala jsem stránky firemní a porovnávala jsem je se stránkami 

nekomerčními. Vybírala jsem je jak v České republice, tak i na Slovensku, tak aby se 

dala porovnat profesionalita a nebo naopak neprofesionalita tvůrců webových stránek 

jak u nás, tak i v sousední zemi. V každém vzorku bylo vybráno vždy 50 webových 

stránek náhodným způsobem. 

Snažila jsem se hodnotit profesionalitu ve tvorbě vybraných stránek. U některých 

bylo hned na první pohled vidět velké finanční úspora, na jiných stránkách bylo vidět že 

se penězmi nešetřilo. Někde to nebylo ku prospěchu věci, jinde se tato volba velmi 

osvědčila. Zvláště u velkých a renomovaných firem není s výhodou, když klient vstoupí 

na levné, ošklivé stránky, které spíš klienta odradí. U firemních stránek zařadili někteří 

tvůrci i vtipnou složku, např. firma na ochranu majetku vložila hned na první stranu do 
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malého okna vtipnou hru, kdy je úkolem do určitého časového limitu chytit 10 zlodějů. 

Při hodnocení těchto stránek jsem se přistihla, jak se zápalem tuto hru zkouším. 

(neuspěla jsem-jen 5 zlodějů). Hodnotila jsem to jako příjemný a zábavný vstup na tyto 

stránky. 

Také jsem hodnotila množství obsahu. Některé firmy vsadili na menší množství 

obsahu hned pro začátek. Informace prezentují spíše heslovitě a v případě zájmu se 

klient dozví více při procházení stránek. Vypadá to dobře. Jiné firmy se snaží hned vše 

uplatnit hned na první straně, menu bývá několikaúrovňové, často je tam umístěna i 

spousta reklamy, odkazů a podobných rušivých elementů. Mě osobně to spíš odradilo. 

Také jsem se snažila vnímat celkový dojem stránek z pohledu uživatele. 

Vzhledem k tomu, že výběr stránek byl náhodný a ve spoustě případů jsme navštívila 

stránky z oboru ve kterém se dobře nevyznám, tak si myslím že hodnocení bylo 

objektivní. Většinou stránky, které na mě udělaly dobrý dojem byly tvořeny 

profesionály a určitě na mě zapůsobily tak, jak tvůrci stránek původně zamýšleli. 

Stránky, které byly tvořené narychlo, s velkou úsporou peněz, nebo někde tzv. po 

domácku, to dávaly velmi najevo. Příliš mě nezaujaly, spíše mě odradily a nebyla jsem 

moc ochotna trpělivě hledat informace. 

 

Vzorek náhodně vybraných internetových stránek: 

 

- 50 firemních stránek v ČR 

- 50 firemních stránek na Slovensku 

- 50 nekomerčních stránek v ČR 

         - 50 nekomerčních stránek na Slovensku 
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6.1. SROVNÁNÍ FIREMNÍCH STRÁNEK V ČR 

 

Firemní stránky v ČR jsem hodnotila dle mnou předem vybraných kritérií, které 

jsem popsala v úvodu této kapitoly. Porovnávala jsem vzorek 50- ti náhodně vybraných 

internetových stránek (viz. příloha č.1, str. 40), které bych chtěla v další kapitole 

porovnat se stejně velkým vzorkem firemních stránek na Slovensku.  

 

 

6.1.1. HODNOCENÍ PROFESIONALITY 

 

           Obr.12 Graf hodnocení profesionality 

Na obr.12 je graf, ze kterého 

vyplývá, že 58% firem si dá záležet 

na své webové prezentaci a 

uvědomuje si jak je důležité si dát 

záležet na kvalitním představení 

firmy. Druhá část firem si takovou 

práci se svou prezentací nedala. 

Stránky vytvořili možná z donucení 

okolnostmi, nebo z důvodu zveřejnění svých kontaktních údajů. Takové stránky klienty 

nezaujmou, nebo je i rovnou odradí. 

 

 

6.1.2. HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ OBSAHU 

 

            Obr.13 Graf hodnocení množství obsahu 

Z obr.13 vyplývá, že firmy si 

uvědomují to, jak na 

zákazníka působí, když hned 

na první straně má tolik 

informací, že se v nich těžko 

zorientuje. Ne každý se chce 

dozvědět o problematice 
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naprosto vše. Určitě je lepší prezentovat na první stranu pouze to nejdůležitější a dát 

uživateli možnost, aby se více informací dozvěděl tím, že otevře příslušný odkaz u 

informace, která ho zajímá. Určitě se nedá předpokládat, že uživatel bude trpělivě 

pročítat obsáhlé články, aby našel základní info. V této analýze je vidět, že se většina 

firem snaží tvořit své stránky přehledně a tím uspokojit zákazníky v dostatečně rychlém 

čase, než je napadne jít hledat informace na jiné webové stránky. 

 

 

6.1.3. HODNOCENÍ CELKOVÉHO DOJMU 

 

                   Obr.14 Graf hodnocení celkového dojmu 

Zde jsem porovnávala 

celkový dojem, který na 

mě stránky udělaly   

(obr. 14). Zda zaujmou 

tak, že se k nim uživatel 

rád vrátí, oblíbí si je a 

nebo zanechají dojem 

negativní, kdy se 

uživatel potýká 

s rušivými doplňky, nebo nevzhledností stránek, kdy si řekne, že firma nic 

neinvestovala aby nalákala nové zákazníky. Je velmi dobré, že nadpoloviční většina 

firem má stránky hezké, příjemné a část z nich velmi hezké, vtipné, na které se uživatel 

vždy rád vrátí. 
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6.1.4. VÝSLEDEK HODNOCENÍ 

 

Z toho sledování vyplývá, že v náhodně vybraném vzorku 50-ti firemních stránek  

v ČR převládají stránky hezké, účelné, efektivní, které umí zákazníka upoutat a podat 

mu dostatečné množství informací v relativně rychlém čase. Ostatní stránky, kterých je 

asi třetina z tohoto výběru si svých zákazníků moc neváží, šetří na nich ve chvíli, kdy 

by je měli zaujmout a prezentují se občas až velmi laciným způsobem. Některé stránky 

byly velmi primitivní. Také se stává, že je na takových to stránkách velmi mnoho 

obsahu, který je spíše na škodu věci. Věřím že se toto stává v dobré víře, podat veškeré 

informace, ale bohužel to svědčí spíše o neprofesionalitě tvorby webových stránek. 

 

 

6.2. POROVNÁNÍ FIREMNÍCH STRÁNEK NA SLOVENSKU 

 

Na Slovensku jsem firemní stránky porovnávala z důvodu toho, aby bylo zřejmé, 

jestli je takováto situace pouze v ČR, nebo i v ostatních zemích. Porovnávala jsem 

vzorek opět 50-ti náhodně vybraných firemních stránek (viz. příloha č.2, str. 41). Tyto 

stránky jsem porovnávala podle stejných kritérií jako v ČR. 

 

 

6.2.1. HODNOCENÍ PROFESIONALITY 

 

                   Obr.15 Graf hodnocení profesionality 

Z tohoto grafu na obr.15 

vyplývá, že v porovnání 

s firemními stránkami v ČR 

jsou stránky na Slovensku 

profesionálněji tvořené. 

Těch spíše špatných je na 

Slovensku méně.    Uživatel 

určitě může mít pocit, že si 

firmy na Slovensku dávají 

více záležet, jak se budou u 

zákazníka prezentovat a tudíž jim více záleží na jeho názoru. 
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6.2.2. HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ OBSAHU 

 

                 Obr.16 Graf hodnocení množství obsahu 

Co se týká hodnocení 

množství použitého obsahu 

na internetových stránkách 

jsou opět lepší tvůrci na 

Slovensku (obr.16). Všechny 

hodnocené stránky na 

Slovensku byly spíše 

jednoduché, občas bylo textu 

zase naopak až moc málo. Je tedy otázkou, zda tato přehlednost není zase druhým 

extrémem. Neprohlížela jsem ani jediné stránky, které by byly tak zahlcené textem, kdy 

připomínají spíše odborný článek, než webové stránky, tak jako se toto dá občas vidět u 

webových stránek v ČR. 

 

 

6.2.3. HODNOCENÍ CELKOVÉHO DOJMU 

 

               Obr.17 Graf hodnocení celkového dojmu 

U hodnocení celkového dojmu 

jsou tvůrci na Slovensku na 

tom zhruba stejně jako tvůrci 

webových stránek v ČR 

(obr.17). Co mi zde ale 

chybělo, byl nápad, vtipná 

myšlenka, upoutávka 

zákazníka. Stránky jsou zde 

tvořeny účelně, hezky, jsou milé, ale to je vše. Nápad, který by je odlišil od jiných 

stránek, něco co by nebylo tak tvrdě pouze o obchodu, byť by to bylo třeba nějaké 

motto jsem nenašla. O to se snaží spíše tvůrci v ČR. Jako uživateli internetu mi při 

tomto porovnávání utkvěly některé stránky v paměti a zaujaly mě více než jiné. To o 

stránkách na Slovensku z pohledu celkového dojmu říct nemůžu. I když byly stránky 

hezké, profesionální, byly tak nějak podobné až stejné. 
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6.2.4. VÝSLEDEK HODNOCENÍ 

 

Při porovnání náhodného vzorku webových stránek v ČR a na Slovensku 

z celkového pohledu bych se přidala na stranu spíše tvůrců z ČR. Kvalita stránek byla 

zhruba stejná, oba vzorky se významně nelišili. To co jsem zaznamenala navíc u 

webových stránek v ČR byl jakýsi náboj, zlehčení situace. Ne jen-přijď, nakup, zaplať a 

přijď znovu, ale i třeba něco vtipného, nebo servis navíc, popř. motto dne, vložená 

vtipná hra k tématice stránek. Mezi stránkami v ČR jsem našla několik stránek, které se 

mi vyloženě moc líbili, takové jsem na Slovensku ve svém náhodném vzorku 

nenarazila. Z pohledu uživatele internetu mě pak ty hezké a milé už moc nezaujaly. To 

je ale asi ukázkový případ komerčního trhu, nestačí mít lepší průměr, ale něco navíc, co 

stránky udělá vyjímečnými, tak aby si je uživatel zapamatoval, nebo byl ochoten je 

přidat do oblíbených položek. 

 

 

 

6.3. POROVNÁNÍ NEKOMERČNÍCH STRÁNEK V ČR 

 

Nekomerční stránky byly vybírány také náhodně (viz. příloha č.3, str.43). 

Hodnotila jsem opět profesionalitu, ale tentokrát v tom smyslu, jak jsou tvořeny, ne 

kým jsou tvořeny. Zda mají nějakou úroveň, jak se říká hlavu a patu. Také jsem 

hodnotila množství obsahu a celkový dojem. 

Hodnocený vzorek 50-ti stránek, náhodně vybraných, většinou se jednalo o stránky 

chovatelů koček. 
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6.3.1. HODNOCENÍ PROFESIONALITY 

 

                Obr.18 Graf hodnocení profesionality 

Profesionalita se kterou jsou 

tvořeny nekomerční stránky 

v ČR je zhruba stejná jako u 

firemních stránek v ČR (obr.18). 

Jde zhruba o polovinu stránek, 

které jsou nehezké a chaotické. 

 

 

 

 

 

 

6.3.2. HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ OBSAHU 

 

                Obr.19 Graf hodnocení množství obsahu 

Co se týká množství obsahu 

je to zde u nekomerčních 

stránek horší než u firemních 

stránek v ČR. Je to možná i 

tím, že laik v dobré víře 

informovat o celém 

problému naplní stránky 

zbytečným obsahem, který nezasvěceného až tak nezajímají (obr.19). 
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6.3.3. HODNOCENÍ CELKOVÉHO DOJMU 

 

              Obr.20 Graf hodnocení celkového dojmu 

U tohoto hodnocení jsou 

výsledky zhruba stejné jako 

u firemních stránek v ČR 

(obr.20). Je zde i skoro 

stejné procento takových 

těch velmi hezkých stránek, 

které upoutají pozornost, 

zaujmou a jsou tím pádem 

velmi účelné. Je to dobrým 

ukazatelem, že i stránky, které většinou netvoří odborník jsou schopné velmi dobře 

zaujmout. Myslím že to hlavně tím, že jsou tvořené  jak se říká s láskou. 

 

 

 

6.4. POROVNÁNÍ NEKOMERČNÍCH STRÁNEK NA SLOVENSKU 

 

Hodnocení nekomerčních stránek na Slovensku jsem prováděla opět z důvodu 

porovnání se stránkami v ČR. Hodnocená kritéria byla opět stejná, stejně tak jako 

velikost vybraného vzorku (viz. příloha č.4, str.45). 
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6.4.1. HODNOCENÍ PROFESIONALITY 

 

            Obr.21 Graf hodnocení profesionality 

I na Slovensku vychází poměr 

hodnocení téměř stejně. Poměr 

profesionality je skoro stejný u 

firemních stránek jako u 

nekomerčních stránek na 

Slovensku (obr.21). Tento 

výsledek je velmi dobrý, o 

mnoho lepší než toto hodnocení 

vychází u stránek v ČR. 

 

 

 

6.4.2. HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ OBSAHU 

 

              Obr.22 Graf hodnocení množství obsahu 

V této analýze vidíme, že 

nekomerční stránky na 

Slovensku, co se týče 

množství obsahu jsou na tom 

trochu lépe než nekomerční 

stránky v ČR (obr.22). Nejsou 

většinou přeplněné obsahem, 

který si uživatel stejně 

nepřečte, ale bývají přehlednější a uživatel se v nich snáze orientuje. 
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6.4.3. HODNOCENÍ CELKOVÉHO DOJMU 

 

             Obr.23 Graf hodnocení celkového dojmu 

Zde je hodnocení výrazně 

lepší než u firemních 

stránek na Slovensku 

(obr.23). U těchto 

nekomerčních stránek je 

asi o polovinu méně 

stránek nehezkých než u 

firemních stránek na 

Slovensku. Také se zde 

objevují stránky, které jsou vyloženě velmi hezké, u firemních stránek takové nebyly 

žádné. 

 

 

 

6.5. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ 

 

V této analýze jsem porovnávala internetové stránky jak komerčního charakteru, 

tak stránky nekomerční. Také jsem udělala toto porovnání internetových stránek na 

Slovensku. Zkoumala jsem je z pohledu profesionality, to znamená zda stránky 

vypadají, jaká je použitá grafika, zda vypadají jako laciná verze a nebo je na nich 

naopak vidět, že si dal autor záležet. Také mě zajímalo jak jsou na tom stránky 

obsahově, zda jsou přeplněné zbytečným množstvím informací, nebo zda jsou 

vytvořeny přehledně a systematicky. Posledním kritériem bylo hodnocení celkového 

dojmu. Toto bylo hodnoceno hlavně z pohledu prvního dojmu, tak jak by to hodnotil 

uživatel během krátké doby, které by zkoumání stránek věnoval. 

Při hodnocení komerčních stránek ČR versus SK je na první pohled jasné, že co se 

týká profesionality, jsou na tom naši sousedé mnohem lépe. Tak je tomu i v hodnocení 

obsahové stránky věci. Při povšechném hodnocení celkového dojmu jsou také stránky 

v SK na tom lépe, ale zase na druhou stranu jsem u nich nenašla žádné vyloženě hezké 

stránky, které by třeba i pobavily, takových jsem v ČR našla 18% a to je celkem dobré 

číslo. 
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Při hodnocení nekomerčních stránek ČR versus SK je hodnocení podobné jako u 

komerčních stránek. Z pohledu profesionality je zde poměr skoro stejný jako u 

komerčních stránek, stránky v SK jsou tvořeny profesionálněji. Po obsahové stránce se 

zde snižuje rozdíl mezi stránkami v ČR a v SK, ale přesto jsou na tom lépe stránky 

v SK. Co se týká celkového dojmu se zde objevují velice hezké stránky i u našich 

sousedů, také se zvyšuje jejich procento u hezkých stránek oproti těm co nezaujmou. V 

celkovém výsledku hodnocení dojmu se nedokážu přiklonit k žádné straně, obě mají 

něco navíc a zároveň jim i některé věci chybí. 

Souhrnné hodnocení dopadá tedy tak, že stránky, které jsou tvořeny na Slovensku 

bývají v průměru kvalitnější. Možná je toto důvod k zamyšlení pro tvůrce webových 

stránek v ČR. 
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7. ZÁVĚR 

 

Tato práce je zaměřená na několik různých pohledů na internetové stránky. Jak 

z pohledu tvůrce těchto stránek, tak z pohledu uživatelů. 

 Problém, který se občas objevuje při tvorbě webových stránek je ten, že tvůrce 

někdy při nejlepší vůli udělat stránky zajímavějšími, nebo snahou je naplnit 

maximálním množstvím obsahu udělá stránky, které jsou nakonec přeplněné, 

nepřehledné a tím jsou neefektivní, protože neosloví cílovou skupinu, tak jak by se 

očekávalo. Proto je zde vyzdviženo pravidlo jednoduchosti, které v podstatě říká, že 

méně bývá většinou více. 

Tvorba internetových stránek z pohledu uživatelů by měla vypadat tak, aby se 

tvůrce hlavně zamyslel nad tím, jaká bude cílová skupina uživatelů, co budou tito 

uživatelé hledat, zda jsou odborníky na danou problematiku a nebo jsou novými 

uživateli, kteří se teprve s internetem seznamují. Také jejich technické možnosti hrají 

velkou roli, žádný uživatel nechce dlouho čekat, až se mu v prohlížeči načte stránka         

a nebo trpělivě rolovat na dlouhých stránkách v naději, že možná někdy najde to co 

hledá. Tvůrce by měl mít toto po celou dobu tvorby takových stránek neustále na 

paměti. 

To znamená, že při tvorbě webové stránky pro prodej produktů a budu tvořit 

stránky přehledné, jasné a při tom atraktivní, pak mohu zadavateli - prodejci výrazně 

pomoci. Vytvořím-li naopak stránky přeplněné zbytečným obsahem, se spoustou 

nepotřebných doplňků, pak potencionální zákazníky odradím a zadavatel - prodejce asi 

nebude spokojený s takovou prací. 

Vytvořit stránky přesně na míru není občas jednoduchý úkol, ale při troše dobré 

vůle ……. 

Během mé analýzy internetových stránek jsem porovnávala celkem 200 náhodně 

vybraných stránek. 

Při hodnocení firemních stránek v ČR (viz. 6.1.), jsem zjistila, že zde převládají 

stránky hezké, účelné a efektivní, které umí zákazníka upoutat a podat mu dostatečné 

množství informací v relativně rychlém čase. 

Při porovnávání firemních stránek na Slovensku (viz. 6.2.), se ukázalo, že kvalita 

stránek byla zhruba stejná jako u stránek v ČR. Oba vzorky se výrazně nelišili. Jen mi 

zde chyběly takové opravdu hezké stránky, které by obsahovaly jakýsi náboj, odlehčení.  
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Také jsem hodnotila stránky nekomerční jak v ČR (viz. 6.3.), tak i na Slovensku 

(viz. 6.4.). Z pohledu profesionality byly stránky na Slovensku o něco lepší než stránky 

v ČR, i když rozdíl nebyl tak velký. Podle hodnocení obsahu se rozdíl mezi stránkami 

ještě snižuje, ale přesto se dá ještě říct, že ty na Slovensku jsou na tom po obsahové 

stránce lépe. U porovnání celkového dojmu se i na Slovensku objevují vyloženě hezké 

stránky, tak jako v ČR. Zde se nedá říct, které strana u tohoto hodnocení převažuje. 

Ze souhrnného hodnocení (viz. 6.5.) tedy vyplývá, že stránky tvořené na 

Slovensku bývají v průměru kvalitnější, i když převažují jen o malé procento. 
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8. SEZNAM ZKRATEK 

 

WWW (World Wide Web) - 

Označení pro aplikace internetového protokolu HTTP. Je tím myšlena soustava 

propojených hypertextových dokumentů. 

 

HTML (Hypertext Markup language) - 

Znamená značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek 

v systému WWW , který umožňuje publikaci dokumentů na internetu. 

 

PHP (Personal Home Pages) – 

Znamená skriptovací programovací jazyk, určený především pro programování 

dynamických internetových stránek. 

 

XML (eXtensible  Markup Language) – 

Je obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. 

Umožňuje snadné vytváření konkrétních značkovacích jazyků pro různé účely a široké 

spektrum různých typů dat. 

 

CSS (Cascading Style Sheets) – 

Jazyk pro formátování internetových stránek. Je to jazyk pro popis způsobu zobrazení 

stránek napsaných v jazycích HTML nebo XML. 

 

Editor HTML – 

Softwarová aplikace pro vytváření webových stránek. Editory HTML poskytují řadu 

podpůrných nástrojů a funkcí, které tvorbu usnadňují a zrychlují. 
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Příloha č.1. 

 

Firemní stránky v ČR- 50 firem 

www.cz.o2.com - nákladné,moc info,špatná orientace,profes. 

www.tisknulevne.cz -  jednoduché,přehledné,hezké, profes. 

www.manutan.cz -    jednoduché,nákladné,přehledné, profes. 

www.zlatestranky.cz -  jednoduché,přehledné profes. 

www.aqtrivex-regaly.cz – jednoduché,přehledné 

www.aloisdallmayr.cz  -   moc hezké,nákladné,velice přehledné, profes. 

www.wkcerpadla.cz  -   jednoduché,nezaujmou,přehledné 

www.wanzl.cz  -  hezké,jednoduché,nákladné,přehledné, profes. 

www.pstrading.cz  -  jednoduché,přehledné, 

www.mediaservis.cz  -  celkem komplikované,moc obsáhlé. 

www.simak-hbs.cz  -  nepřehledné,rušivá grafika,zbytečně moc doplňků. 

www.kovosnovyknin.cz  -   velice primitivní 

www.elektroeroze.cz  -  hezké,účelné, profes. 

www.rtn.cz  - jednoduché,účelné 

www.mia2007.cz  -  divné,bez souvislosti 

www.azarchitektura.cz  -  hezké ,profesionální 

www.fitham.cz  -  hezké,přehledné, profes. 

www.lucaffecz.cz  -  hezké,vtipné,zajímavé,přehledném, profes. 

www.educity.cz  -  komplikované,nepřehledné,moc obsahu 

www.meetings.cz  -  moc obsahu,přehledné 

www.solaria-ultrasun.cz  - hezké,zajímavé,milé ,profes. 

www.benedagroup.cz  - levné,sice přehledné,nezapůsobí 

www.lorealprofessionnel.cz  - velmi hezké,upoutají pozornost,nákladné,přehledné, 

profes. 

www.jablotron.cz  - nepřehledné,komplikované,levné 

www.nejlevnejsiobchod.cz  - moc obsahu,přehledné,komplikované 

www.n-a.cz   - vtipné,zaujmou,přehledné, profes. 

www.hlidanizdarma.cz  - jednoduché,vtipné,upoutají pozornost,přehledné, profes. 

www.svagency.cz  - jednoduché,přehledné, 

www.stehovaniaaa-rivo.cz  - moc grafiky a pohybujících se prvků,dlouhá doba 

načtení,neefektivní  
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www.stehovani-tavocer.cz  -   přehledné,profesionální, 

www.asbs.cz  -  přehledné,hezké, profes. 

www.alivecz.com  -  přehledné,neupoutají 

www.kancelarskezidle.cz  - účelné,hezké,profesionální 

www.tutor.cz  - profesionální,moc obsahu 

www.kromexim.cz  -  hezké,profesionální,přehledné 

www.mbk.cz  - profesionální,přehledné, 

www.fitness.cz  -  nepřehledné,komplikované 

www.hotelpavlov.cz  - hezké,zajímavé,přehledné,upoutají, profes. 

www.cpsys.cz  - profesionální,přehledné 

www.zalozene-spolecnosti.cz  - hezké,přehledné,nákladné,jednoduché  

www.hotelmas.cz  - profesionální,hezké,nákladné,jednoduché 

www.cistici-stroje.eu  -  hezké,účelné,profesionální 

www.mechanik.cz  - jednoduché,levné 

www.vosika.cz  - primitivní, 

www.hotelhorizont.cz  - hezké,profes.,upoutají 

www.viakom.cz  - účelné,profes., 

www.kaercher.cz  - jednoduché,účelné,profes. 

www.klatt.cz  - jednoduché,účelné,nic extra 

www.feico.cz  - profes.,hezké,účelné 

www.egwcranes.cz  - profesionální,upoutají,hezké, 

 

 

Příloha č.2. 

 

Firemní stránky v SK- 50 firem 

www.regina.sk  -  profes.,přehledné,hezké 

www.realex.sk  -  profes.,přehled.,hezké 

www.cornico.eu  -  profes.,přehl.,hezké,zaujmou 

www.rot.sk  - profes.,jednoduché,hezké 

www.bazenyprofi.sk  - hezké,přehled.,zaujmou,profi, 

www.utax.sk  -  jednoduché,primitivní,nezaujmou 

www.bullovanamieru.eu  -  nic moc,nezaujmou 

www.abledoor.sk  - jednoduché,profes.,přehledné 
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www.jarimpex.sk  - hezké,moderní,přehledné,jednoduché,zaujmou 

www.ekonovisslovakia.sk  - přehled.,profes.,obyčejné 

www.vantarix.com  - obyčejné,nezaujmou 

www.detskekutiky  - jednoduché,profesion.,hezké,přehledné 

www.italiastylenabytok.sk  - profes.,jednoduché,hezké 

www.kovoinvest.sk  - nákladné,profi.,přehledné 

www.modev.sk  - profi.,přehledné,hezké,jednoduché 

www.pracovnerukavice.sk  - profi.,hezké,přehledné,jednoduché 

www.tempus-ss.sk  - stránky jednoduché, zajímavé,přehledné,profi 

www.kseft.sk  -  profi.,jednoduché,účelné,hezké,zaujmou 

www.bovi.sk  - profi.,hezké,přehledné,jednoduché 

www.djcenter.sk  - jednoduché,nezaujmou,obyčejné 

www.comsit.sk  - nezaujmou,jednoduché 

www.coop.sk  - profi.,účelné,zajímavé 

www.euronics.sk  - profi.,přehledné,zajímavé 

www.moletka.tym.sk  -  profi.,zajímavé,jednoduché 

www.galeriakosice.sk  -  profi.,hezké,přehledné 

www.vahy-granit.sk  - profi,jednoduché,nezajímavé 

www.gmb-po.sk  - primitivní 

www.k-mont.sk  - zanedbané,jednoduché 

www.mfashion.sk  - profi,přehledné,jednoduché,zajímavé 

www.vahy.sk  -  jednoduché,nezajímavé,levné 

www.neytex.sk  - profi.,zajímavé,poutavé,hezké 

www.montrur.sk  - profi,přehledné,obyčejné 

www.morskakapusta.sk  - profi.,přehledné,hezké 

www.biotrend.sk  - hezké,profi,zajímavé,účelné 

www.ishop.nay.sk  - profi.,hezké,zajímavé,přehledné 

www.oxalis.sk  - profi,zajímavé,přehledné,jednoduché 

www.optimake.sk  - profi,komplikované,moc obsahu,nepřehledné 

www.artnabytok.sk  - profi,jednoduché,přehledné,zajímavé 

www.perlicka.com  - profi,jednoduché,obyčejné 

www.geners.sk  - komplikované,nepřehledné,laciné 

www.pneumatshop.sk  - profi,přehledné,zajímavé,upoutají 

www.runo.zilina.net  - hezké,profi,zajímavé,upoutají 
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www.ryba.sk  - komplikované,rušivé doplňky,nečitelné 

www.sigal.sk  - profi.,zajímavé,jednoduché,přehledné 

www.trebor.sk  - profi,jednoduché,obyčejné 

www.new.viva-ke.sk  - profi,jednoduché,přehledné 

www.stormwear.sk  - profi,jednoduché,zajímavé,hezké 

www.kovov.szm.sk  - primitivní,jednoduché,přehledné,levné 

www.kolieska.sk  - profi,hezké,přehledné,zaujmou 

www.kormos.sk  - profi,jednoduché,přehledné,hezké 

 

 

 

Příloha č.3. 

 

Nekomerční stránky v ČR- 50 stránek 

www.kurilianbobtail.cz   - jednoduché,primitivní,nehezké 

www.amaya.cz  - jednoduché,celkem hezké,profi 

www.allergo.ic.cz  - jednoduché,hezké,milé 

www.avefancy.wz.cz  - milé,hezké,jednoduché,profi., 

www.sweb.cz/rosecat/  -  primitivní,hezké 

www.forest.unas.cz  - jednoduché,nezajímavé 

www.bilcats.cz  - hezké,milé,jednoduché,profi 

www.bluepet.info  - nepřehledné,nezajímavé,levné 

www.blue-elegance.wz.cz  - primitivní,nehezké,levné 

www.beautyfulbally.unas.cz  - primitvní,nehezké,špatné, 

www.brimax.wbs.cz  - jednoduché,levné, 

www.jennifer.unas.cz  - hezké,milé,profi,jednoduché 

www.carredeluxe.com  - obyčejné,levné,jednoduché 

www.chococherry.wz.cz  - jednoduché,milé,hezké 

www.colourdelusion.unas.cz  - profi.,hezké,milé,jednoduché 

www.nefertiti.webz.cz  - obyčejné,mnoho grafiky,pomalé 

www.crazydaisy.cz  - přeplácané,moc obsahu,nehezké 

www.deboadore.arachne.cz  - obyčejné,jednoduché,hezké 

www.depurasangre.wz.cz  - velmi hezké,milé,zajímavé,jednoduché,osloví, 

www.dajeka.sweb.cz  - obyčejné,jednoduché 
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www.rzokna.cz  - přeplněné,nehezké 

www.felis-silesiana.wz.cz  - nepřehledné,nehezké,neupoutají 

www.bluecats.webpark.cz  - špatné zobrazení,neprofesionální 

www.web.quick.cz/britska modra/  - velmi jednoduché,účelné 

www.hi-net.cz/kocky  -  jednoduché,hezké, 

www.sphynx-scarface.cz  -  profi,zajímavé,hezké,jednoduché 

www.carsbluebutterfly.com  - profi,hezké,zajímavé, 

www.dinar.cz  - profi,hezké,upoutají,jednoduché 

www.sevimli-hayvan.cz  - nehezké,moc obsahu 

www.happyeyes.cz  -  jednoduché,hezké,špatná funkce, 

www.nefrit.wz.cz  - profi.,hezké,upoutají 

www.z-valimaru.com  - hezké,jednoduché,účelné 

www.aglaos.com  - hezké,profi,zajímavé,jednoduché 

www.aniger.estranky.cz  - profi,zajímavé,hezké,milé 

www.akvamarin.wz.cz  - profi,milé,hezké,jednoduché 

www.siamky.spaces.live.com  - přeplněné,nezajímavé 

www.elviscat.estranky.cz  - hezké,milé,zajímavé, 

www.sweb.cz/orikava  -  nepřehledné,primitivní 

www.phraya.euweb.cz  - moc hezké,zajímavé,upoutají,jednouduché 

www.cvirn.chovatel.cz  - špatné zobrazení,přeplněné 

www.deseoazul.cz  - jednoduché,obyčejné,neprofi., 

www.volny.cz/chartreux-cats  -  profi.,hezké,milé,upoutají 

www.sweb.cz/kartouzskakocka  - přeplněné,neupoutají,neprofi., 

www.novohradskaruze.cz  - nezajímavé,primitivní 

www.kvet-vysociny.ji.cz  - jednoduché,hezké 

www.tician.wz.cz  - přeplněné,nezajímavé,jednoduché 

www.volny.cz/arauka  - jednoduché,hezké,profi 

www.art-lovers.cz  - profi.,hezké,zajímavé,přehledné 

www.axisstar.cz  - jednoduché,milé,přehledné 

www.bymyside.info  - moc hezké,zajímavé,profi,milé, 
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Příloha č.4. 

 

Nekomerční stránky na Slovensku- 50 stránek 

www.sdyron.sk  -  jednoduché,primitivní 

www.amberka.sk  - zajímavé ,profi.,hezké 

www.britky.sk  - jednoduché,hezké,milé 

www.bluesilkiness.sk  - hezké,milé,zajímavé,profi., 

www.blueazzuria.sk  - profi.,jednoduché,hezké,milé 

www.britky.webpark.sk  - jednoduché,profi,nezaujmou, 

www.decharde.sk  - hezké,milé,zajímavé,jednoduché 

www.endlessinfinity.sk  - nepřehledné,nezajímavé 

www.rexclusive.net  -  hezké,profi,zajímavé 

www.kayrakedi.sk  - jednoduché,obyčejné,nezajímavé, 

www.orbis-felis.sk  -  hezké,milé,zajímavé,profi., 

www.ocicat.sk  -  zajímavé,milé,hezké 

www.bri.sk  - hezké,profi.,milé,zaujmou, 

www.vonhunady.sk  - jednoduché,zajímavé,milé, 

www.britky.weblahko.sk  - primitivní 

www.maciatka.sk  - nepřehledné,nehezké 

www.bri-blue.sk  -  profi,přehledné,zajímavé, 

www.devillia.sk  - obyčejné,jednoduché, 

www.silvercat.sk  - hezké,profi,milé,zaujmou 

www.lustracats.sk  - profi,hezké,milé,zajímavé 

www.secretrecipe.sk  -  hezké,profi,přehledné 

www.pellumian.sk  - špatné,nepřehledné 

www.montecarla.sk  - moc hezké,profi,zajímavé 

www.siberiansquills.sk  -  profi,hezké,zajímavé,přehledné 

www.volny.sk/striebornaruza  - zajímavé,profi 

www.magicpleasure.szm.sk  - zajímavé,přehledné 

www.changingmoon.eu  - zajímavé,hezké,milé 

www.sacredbirmans.com  - hezké,přehledné,zajímavé 

www.rubydolls.eu  - profi,hezké,zajímavé 

www.volny.sk/evinastar.sk  - profi,hezké 

www.kolleq.szm.sk  - nepřehledné,špatné 
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www.honeydreams.sk  - profi.,hezké,přehledné 

www.ragdollcat.sk  - velmi hezké,profi,upoutají 

www.gandam.sk  - moc hezké,zajímavé,profi., 

www.airedale.sk  - nepřehledné, 

www.azianbear.szm.sk  - profi,hezké,zajímavé 

www.alabajka.szm.sk  - nepřehledné 

www.turkmenalabaj.dog.sk  - zajímavé,hůř čitelné 

www.vlempa.sk  - zajímavé,hezke,profi 

www.princesblanka.sk  - hezké,profi., 

www.bigmached.sk  - hezké,profi,zajímavé 

www.white-shepherd.sk  - hezké,účelné,zajímavé, 

www.sultansipahi.szm.sk  -  hezké,profi 

www.tarrg.wz.sk  - zajímavé,hezké,profi., 

www.archabar.szm.sk  -  hezké,zajímavé,milé, 

www.dogservis.sk  - zajímavé,hezké,profi 

www.solipse.sk  - hezké,zajímavé,milé 

www.terrier.dog.sk  -  hezké,profi,zajímavé 

www.negro-canecorso.euweb.sk  -  hezké,zajímavé,milé 

www.edimark.sk  - hezké,profi.,účelné 
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