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1 Úvod 

Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi 

sebou počítače komunikují pomocí protokolů TCP/IP. Společným cílem všech lidí využívající 

tuto síť je bezproblémová komunikace. Internet se stal v 21. století fenoménem mezi multimédii 

a už neodmyslitelně patří k našim životům. Všechny věkové kategorie, počínaje 5tiletými dětmi 

konče 70tiletými důchodci, s ním přišli do styku, nebo o něm alespoň slyšeli. Nejrychleji 

rozrůstající se počítačová síť má potenciál stát se největším komunikačním médiem v celé historii 

lidstva. 

Počátky počítačové sítě zvané internet můžeme nalézt v 60.tých letech minulého století. 

Od této doby však uběhlo již více jak 50 let a tato síť se změnila k nepoznání. V současnosti 

můžeme pomocí Internetu posílat e-maily, využívat stále rozrůstající se sociální sítě, 

komunikovat s přáteli a rodinou, stahovat filmy, či hudbu a v neposlední řadě slouží internet také 

ke studijním účelům.  Nejčastěji využívanou službou v rámci internetu je prohlížení 

internetových stánek. Tato všeobecně známá skutečnost vedla k nasazení velkého množství 

reklamy právě na internetové stránky, a proto také firmy v dnešní době využívají internetové 

prezentace k zviditelnění svých produktů a služeb. 

V bakalářské práci jsem si zvolil problematiku tvorby internetových stránek pomocí 

HTML, CSS, programovacího jazyka PHP a multiplatformní databáze MySQL. Spolu s využitím 

grafiky jsou tato odvětví velice perspektivní do budoucna a to byl také hlavní důvod, proč jsem si 

zvolil právě toto téma. 

Cílem této bakalářské práce je vytvoření nové internetové prezentace pro diskotéku, která 

by měla splňovat požadavky moderního a dynamického webu podle standardu tvorby 

internetových stránek. Hlavním důvodem pro nové zpracování jsou nesplněné požadavky, 

převážná nefunkčnost a zastaralost stávající internetové prezentace. To je také důvod, proč tento 

problém budu zpracovávat jako bakalářskou práci. Na nových stránkách se budou návštěvníci 

dozvídat o novinkách a připravovaných akcích. Díky novým internetovým stránkám se 

předpokládá větší informovanost veřejnosti, což v kladném případě vyústí ve vyšší návštěvnost 

podniku. 
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2 Metodologická východiska 

2.1 Přístupnost 

Před samotnou tvorbou internetových stránek si musíme uvědomit možnou širokou škálu 

uživatelů internetu. Proto nesmíme opomenout postižené uživatele, nebo uživatele, kteří 

nepoužívají nejmodernější vybavení. Tímto problémem se zabývá přístupnost webových stránek. 

Tento termín je také někdy označován jako bezbariérovost, kdy stránky respektují a přizpůsobují 

se uživateli. Bezbariérové stránky přinášejí užitek také jiným skupinám, včetně starších lidí se 

schopnostmi sníženými působením věku. Mnoho rysů přístupnosti je možno lehce 

implementovat, pokud se s nimi počítá již od počátku vytváření nebo redesignu internetových 

stránek. Pokud chceme tvořit bezbariérové internetové stránky měli by jsme mít validní 

sémantický kód, přehlednou a snadnou navigaci, dobrou čitelnost textu a grafiku sloužící 

informační hodnotě. 

Tim Barnes-Lee, ředitel World Wide Web Consorcia, jednou pronesl větu, která se 

považuje za základní kámen přístupnosti a každý tvůrce webu by si ji měl vzít k srdci a zamyslet 

se nad ní: „Síla webu je v jeho univerzalitě. Přístup pro každého nezávisle na schopnostech je 

jeho základní prvek.“ [1] 

Přístupnost webových stránek jsou obecně popsány v těchto pravidlech[2]: 

• Obsah webových stránek je dostupný a čitelný 

o Informace sdělované barvou jsou dostupné i bez barevného rozlišení. 

o Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou 

alternativu. 

o Předpisy určující typ písma obsahují obecnou rodinu písem. 

• Práci s internetovou stránkou řídí uživatel 

o Obsah WWW stránky se mění, jen když uživatel aktivuje nějaký prvek. 

o Na webové stránce nic nebliká rychleji než jednou za sekundu. 
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o Obsah ani kód webové stránky nepředpokládá ani nevyžaduje konkrétní 

způsob použití ani konkrétní výstupní či ovládací zařízení. 

o Úvodní webová stránka jasně popisuje smysl a účel webu. Název webu či jeho 

provozovatel je zřetelný. 

o Rozsáhlé obsahové bloky jsou rozděleny do menších, výstižně nadepsaných 

celků. 

• Ovládání internetové stránky je jasné a pochopitelné 

o Navigační a obsahové informace jsou na webové stránce zřetelně odděleny. 

o Všechny webové stránky rozsáhlejšího webu obsahují odkaz na přehlednou 

mapu webu. 

o Obsah ani kód webové stránky nepředpokládá, že uživatel již navštívil jinou 

stránku. 

• Odkazy jsou zřetelné a výstižné 

o Označení každého odkazu výstižně popisuje jeho cíl i bez okolního kontextu. 

o Stejně označené odkazy mají stejný cíl. 

o Odkazy jsou odlišeny od ostatního textu, a to nikoli pouze barvou. 

• Kód je technicky způsobilý a strukturovaný 

o Kód webových stránek odpovídá nějaké zveřejněné finální specifikaci jazyka 

HTML či XHTML. 

o Pro popis vzhledu webové stránky jsou upřednostněny stylové předpisy. 

o V metaznačkách je uvedena použitá znaková sada dokumentu. 
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2.2 Rozdíly mezi statickými a dynamickými stránkami 

Před samotnou tvorbou internetových stránek si musíme shrnout požadavky od 

zadavatele, abychom byli schopni rozhodnou, zda tvořit stránky statické nebo dynamické. 

Statické stránky představují soubor samostatných internetových stránek (HTML), které jsou 

vzájemně propojeny pomocí odkazů a obsahují stále stejná data. Oproti tomu dynamické stránky 

se mohou měnit přímo v prohlížeči. Základem jsou programovací technologie (skriptovací 

jazyky, Java (Obr. 2.1), ActiveX) a data uložená v databázi. 

 

Obrázek č. 2.1 Loading Java [11] 

2.2.1 Statické internetové stránky 

Tento typ internetových stránek představuje základní variantu řešení pro prezentaci na 

internetu. Jsou vhodné pro stránky menšího rozsahu s nepříliš častou aktualizací, protože 

jakékoliv změny je nutné provádět přímo v kódu stránek, což není uživatelsky praktické a 

příjemné. Pokud tedy chceme sami provádět aktualizaci, musíme mít alespoň částečné znalosti 

jazyky HTML. V opačném případě aktualizaci provádí programátor, nebo správce stránek, což 

vyúsťuje ve vyšší náklady na budoucí změny. Výhodou však jsou nízké pořizovací náklady, 

jednoduchost, unikátní webdesign a nezávislost na podpoře programovacích jazyků a databází. 

Tento druh internetové stránky je vhodný pro menší firmy, živnostníky a fyzické osoby apod.  

2.2.2 Dynamické internetové stránky 

Základem dynamických stránek jsou programovací technologie, software a data uložená 

v databázi. Tyto stránky reagují na podněty od uživatele, mohou měnit obsah a poskytují 

informace ihned v reálném čase. Právě tyto vlastnosti jsou považovány za jejich největší výhodu. 

V současnosti jsou tyto technologie považovány za nejdokonalejší nástroje pro tvorbu 

internetových stránek. Rozlišujeme dva způsoby, které zajišťují dynamičnost internetových 

stránek. 
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• Použití skriptovacího jazyka na straně klienta 

V tomto případě zajišťuje vytvoření a modifikaci prohlížeč (klient). Program tedy reaguje 

na události vyvolané uživatelem. Server pouze odesílá uživateli statickou HTML stránku. Poté je 

až na straně klienta vygenerován dynamický obsah stránky. Teoreticky lze použít libovolný 

jazyk. Nejpoužívanější je JavaScript, dále některé prohlížeče podporují Perl, Python, VBScritp 

apod. Nevýhodou u některých prohlížečů je, že nepodporují skriptovací jazyky, což zapříčiňuje 

nezobrazení dynamického obsahu.  

• Použití skriptovacího jazyka na straně serveru 

Řešení na straně serveru funguje přesně naopak než řešení na straně klienta. Server tedy 

zpracovává a generuje HTML stránku, která vzniká interpretací skriptu. Poté server pošle zpět 

uživateli čistý HTML kód, který se zobrazí v prohlížeči. Mezi nejpoužívanější jazyky patří PHP a 

APS.NET. 

 Dynamické internetové stránky jsou výhodnější z hlediska výroby, provozu i 

administrace. Jsou vhodné pro středně velké a větší webové prezentace. Mezi dynamické 

internetové aplikace patří internetové obchody, administračních systémy, chaty, diskusní fóra, 

ankety s on-line hlasování apod. 

2.3 Nástroje pro tvorbu internetových stránek 

2.3.1 HTML 

HyperText Markup Language (HTML), je název pro značkovací jazyk, jinak řečeno 

hypertext. Je to nejrozšířenější jazyk pro tvoření stránek v systému World Wide Web, který 

umožňuje publikování dokumentů na největší světové síti Internet. Tento jazyk je následníkem 

dříve vyvinutého univerzálního značkovacího jazyka SGML (Standard Generalized Markup 

Language). Vývoj HTML je ovlivňován vývojem internetových prohlížečů, které zpětně 

ovlivňují definici jazyka. 
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HTML jazyk je tvořen skupinami značek a jejich atributů. Mezi značky se uzavírají části 

textu dokumentu, které se naformátují právě podle značek, mezi které jsou uzavřeny. Značky 

neboli tagy, jsou většinou párové (v jazyku XHTML jsou párové všechny) a jejich koncová 

značka je shodná se značkou počáteční, jen s tím rozdílem, že má před názvem znak „/“.  Tagy 

také mohou obsahovat atributy popisující jejich vlastnosti nebo jiné informace.  

HTML stránku se rozděluje do několika oddílů a to na deklaraci DTD (<!DOCTYPE), 

kořenový element (<html> a </html>), hlavička elementu (<head> a </head>) a tělo dokumentu 

(<body> a </body>) (Obr. 2.2). 

  

Obr. 2.2 Příklad HTML dokumentu ve verzi 4.01 

2.3.2 CSS 

CSS je zkratka anglického názvu Cascading Style Sheets. Do češtiny to můžeme volně 

přeložit jako kaskádové styly. Pomocí těchto stylů jsme schopni upravovat vzhled HTML, 

XHTML a XML souborů. Jazyk byl navržen organizací W3C a představen veřejnosti byl v roce 

1994. Do současnosti byly vydány 2 specifikace CSS1, CSS2 a nyní se dokončují specifikace pro 

CSS3.  

Hlavním smyslel CSS formátování je oddělení vzhledu dokumentu od jeho struktury a 

obsahu za účelem zpřehlednění a usnadnění modifikace kódu. CSS nabízí rozsáhlejší formátovací 

možnosti než samotné HTML. Rozdíl mezi formátováním HTML a CSS je v tom, že v CSS 

formátujeme vzhled elementu pro celý soubor a to pouze jediným zápisem. Nemusíme tedy 

ztrácet čas s formátováním každého elementu zvlášť. Hlavní síla CSS se ale skrývá právě 

v budoucí změně vzhledu stránky. Stačí nám, když změníme pouze vlastnost elementu v CSS 

souboru (nebo kódu), což zapříčiní změnu všech těchto elementů ve všech stránkách, na který je 
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připojen tento CSS styl. Pokud bychom chtěli provést změnu stylu internetové stránky, která pro 

formátování využívá jen možnosti HTML, museli bychom najít a nahradit všechny značky a 

atributy. Mohou také existovat různé styly pro různá výstupní zařízení. Webdesigner má tak 

možnost prostřednictvím CSS stylů dokumentu určit, jak bude vypadat na papíře, při projekci či 

na PDA apod. 

V mé internetové prezentaci CSS styly (Obr. 2.3) použiji hlavně pro naformátování a 

pozicování layoutu, menu a nadpisů, které budou mít na každé samostatné HTML stránce stejný 

vzhled. Právě kvůli této vlastnosti je výhodné upřednostnit CSS technologii před HTML. 

2.3.2.1 Výhody a nevýhody CSS 

Používání kaskádových stylů ve srovnání se samotným HTML v praxi přináší výhody: 

• Rozsáhlejší možnosti formátování 

• Konzistentní styl 

• Oddělení struktury a stylu 

• Dynamická práce se styly 

• Větší kompatibilita alternativních webových prohlížečů 

• Kratší doba načítání stránky 

• Nastavování různých CSS stylů 

Hlavní nevýhodou CSS je ne vždy dostatečná podpora ve všech internetových 

prohlížečích. Prohlížeče obsahují v implementaci CSS chyby, což zapříčiňuje špatné zobrazení na 

výstupním zařízení (nejčastěji u IE6). Proto je často obtížné napsat kód tak, aby se ve všech 

prohlížečích zobrazovala stránka stejně. Tento jazyk má také řadu limitů, které omezují 

programátora, jako je například neschopnost počítat výrazy. 

 

Obr. 2.3 Příklad CSS dokumentu ve verzi CSS2 
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2.3.2.2 Internetové prohlížeče a CSS “hacky“ 

Internetové stránky, které budu v rámci bakalářské práce programovat, budou 

optimalizované pro tři nejpoužívanější prohlížeče (Obr. 2.4) podle ukazatelů analytické skupiny 

Net Applications. Jedná se o prohlížeče Internet Explorer, Mozilla Firefox a Google Chrome 

(Graf. 2.1). 

 

Graf č. 2.1 Podíl internetových prohlížečů 

Google Chrome sesadil z třetího místa prohlížeč Safari a Operu. V budoucnosti se dá 

očekávat nástup Opery s její novou verzí prohlížeče 10.5. Prohlížeč Safari se v Evropě příliš 

nepoužívá, protože je naprogramován pro operační systém Mac OS X, který využívají současné 

Macintoshe. Pro optimalizaci se používají kódy, kterým se obecně říká “CSS hacky“, někdy 

bývají také označovány jako “CSS triky“ Mezi nejpoužívanější hacky patří Podtržítkový a 

!important hack. Skupiny “hacků“ se také dělí na validní a nevalidní, proto se budu pokoušet 

použít pouze ty validní, které využívají nedostatečné implementace CSS. U těchto hacků lze 

předpokládat jejich spolehlivou funkčnost a nebudu se tak muset zabývat řadou těžko 

předvídatelných problémů. 

 

Obr. 2.4 Ikony IE, Mozilla Firefox a Google Chrome [12] 
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2.3.3 JavaScript 

JavaScript je multiplatformní objektově orientovaný skriptovací jazyk, který se využívá 

jako internetový programovací jazyk pro WWW stránky, často vkládaný do HTML kódu. Část 

slova Java v názvu JavaScript je stejná s programovacím jazykem Java pouze z marketingových 

účelů. Spojuje je pouze částečná podobná syntaxe. Pomocí JavaScriptu můžeme vytvořit hodiny, 

dynamizovat data, hodnotit data ve formuláři, tvořit animace a efekty obrázků. [2] 

Pro vytvoření JavaScriptu (Obr. 2.5) stačí editor zdrojového kódu (PSPad, textový editor, 

libovolný HTML editor). Samotný skript se poté píše mezi značky <script> a </script>. 

Soubor, který se vytvoří musíme uložit s příponou .js nebo .jse. První způsob ukládání je 

obvyklejší. Existují dva způsoby jak JavaScript zakomponovat do stránky. První způsob je 

umístění přímo do kódu, nebo na něj vytvořit odkaz, podobně jako u CSS. Pozor si programátoři 

musí dát na velká a malá písmena, protože tento programovací jazyk je Case Sensitive. 

 

Obr. 2.5 JavaScriptový kód 

V bakalářské práci využiji JavaScript na vytvoření fotogalerie.  

2.3.4 PHP 

PHP (Professional Home Pages) je skriptovacím jazykem, který se přímo začleňuje do 

textu HTML stránky a je určen pro programování dynamických stránek (Obr. 2.6). Jeho použití 

má několik předností. Předně je celý systém šířen bezplatně - podobně jako např. operační systém 

Linux nebo server Apache. Druhá výhoda spočívá v podpoře více platforem. PHP je dodáváno v 

podobě zdrojových textů pro platformu Unix a jako binární soubor použitelný ve Windows 95 a 

NT. Aplikace tak můžeme vyvíjet třeba ve Windows a pak je zpřístupnit na výkonném unixovém 

serveru. Vidíme tedy velkou výhodu oproti ASP, které nás svazují s platformou Windows. [4] 

 

Obr. 2.6 Logo PHP [13] 
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Jazyk PHP je programovací jazyk (Obr. 2.7), jehož skripty se provádějí na straně serveru. 

K uživateli, který komunikuje s prohlížečem, je tedy přenesen až výsledek činnosti serveru, tedy 

interpretace PHP skriptu (na rozdíl od JavaScriptu). Jazyk PHP je multiplatformní a jeho skripty 

fungují na většině operačních systémů. Syntaxe jazyka vychází z jazyků Pearl, C, Pascal a Java. 

Podporuje také rozsáhlou řadu internetových protokolů (HTTP, FTP, SMTP, IMAP, POP3 apod.) 

a také knihoven pro nejrůznější využití jako je zpracování textu, úprava grafiky, přístup 

k databázovým systémům (MySQL, Oracle, MSSQL apod.) a práci se soubory. Nejčastěji se 

využívá při programování internetových obchodů, redakčních systémů, firemních prezentací, 

diskusních fór a fotogaleriích. 

 

Obr. 2.7 Příklad PHP kódu 

Jazyk PHP je specializován na internetové stránky a má rozsáhlý soubor funkcí v základní 

knihovně. Mezi jeho hlavní výhody patří již zmíněná podpora databázových systémů a 

multiplatformost, ale také to, že je Open Source a můžeme tedy využít zdarma obrovské 

množství projektů a kódů. Výhody jazyka PHP může využívat téměř kdokoliv, protože jazyk 

PHP podporuje obrovské množství placených i neplacených hostingových služeb. V dnešní době 

je již PHP standardem. 
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Pokud tedy chceme programovat v PHP, potřebujeme tyto nástroje:  

• PHP 

• MySQL 

• Editor 

• Apache 

PHP stránka s prvky PHP lze vytvořit například v již zmíněném editoru PSPad. Tyto 

soubory se musí ukládat s příponou .php. Existují varianty přípon php3, php4, php5 nebo phtml. 

Pokud se však tyto přípony použijí, tak nastane problém v případě, kdy vznikne nová verze 

jazyka. Důsledek tohoto problému se projeví zastaralosti stránky. 

V bakalářské práci využiji PHP k tvorbě diskuze.  

2.3.5 MySQL 

MySQL je databázový systém, vytvořený švédskou firmou MySQL AB, nyní vlastněný 

společností Sun Microsystems, dceřinnou společností Oracle Corporation. Jeho hlavními autory 

jsou Michael „Monty“ Widenius a David Axmark. Je považován za úspěšného průkopníka 

dvojího licencování – je k dispozici jak pod bezplatnou licencí GPL, tak pod komerční placenou 

licencí. 

Tato multiplatformní víceuživatelská databáze komunikuje pomocí jazyka SQL a lze ji 

instalovat na mnoho operačních systémů jako je MS Windows, Linux a další. Databáze můžeme 

rozdělit na různé typy. MySQL patří mezi relační databáze. Relační databáze jsou založeny na 

tabulkách, které uchovávají v řádcích záznamy a některé sloupce v nich (tzv. cizí klíče) 

uchovávají relační informace mezi jednotlivými záznamy. 

Databázi MySQL můžeme ovládat pomocí nástroje phpMyAdmin prostřednictvím 

webového rozhraní. Tento nástroj je napsán v jazyce PHP a umožňuje vytvářet, rušit databáze 

nebo tabulky, také provádět SQL příkazy a spravovat klíče. 
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Velice oblíbená je kombinace MySQL s PHP a Apache jako základ webového serveru 

(technologie LAMP) – tuto variantu využiji i já při tvorbě internetové prezentace se správou přes 

phpMyAdmin. 

2.3.6 File Transfer Protocol 

FTP je jeden z nejstarších protokolů aplikační vrstvy z rodiny TCP/IP. Tento protokol je 

určen pro přenos souborů mezi počítači. Využívá porty TCP/21 a TCP/20. Port TCP/21 přenáší 

příkazy FTP, port TCP/20 slouží k samotnému přenosu dat. 

Pro uploadování svých souborů na internet využiji program Total Commander, ve kterém 

si vytvořím vlastní FTP připojení (Obr. 2.8). [5] 

. 

Obr. 2.8 Nastavení FTP připojení 

2.3.7 Textové editory 

Textový editor je software, který se používá k editaci prostého textu (ASCII formát). 

Často se tyto editory zaměňují s textovými procesory, které mají schopnost měnit vzhled 

dokumentu. Rozdíl mezi textovým editorem a textovým procesorem je tedy zřejmý. 
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Editory HTML stránek dělíme do dvou významných kategorií. Jsou to editory strukturní a 

„WYSIWYG“ editory. 

2.3.7.1 WYSIWYG editory 

WYSIWYG je anglická zkratka pro „What you see is what you get“, volně přeloženo jako 

„Co vidíš, to dostaneš“. Tento termín se využívá pro editory, které nám umožňují zobrazovat 

výsledek práce už ve fázi úpravy či vytváření. S WYSIWYG editory často pracují uživatelé, kteří 

nemají hlubší znalosti jazyka HTML. Tvorba www stránek pomocí těchto editorů má však plno 

chyb, mezi něž patří drobné chyby, kdy uživatel „nedostane, co vidí“ a také velice objemný kód, 

který je někdy až 10x větší než by mohl být. V neposlední řadě program, který tvoří HTML kód, 

zařazuje plno zbytečných elementů, které nejsou vhodně umístěny, nebo do HTML vůbec 

nepatří. Na internetu se setkáváme s použitím WYSIWYG zejména u systémů pro správu obsahu 

(CMS) nebo emailů. Mezi editory můžeme zařadit Microsoft FrontPage, Dreamweaver, Adobe 

GoLive,nebonástupce FrontPage Microsoft ExpressionWeb (Obr. 

2.9)

 

Obr. 2.9 Ukázka Microsoft Expression Web editoru [14] 
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2.3.7.2 Strukturní editory 

Strukturní editor je textový nástroj, do kterého se píše zdrojový kód v HTML. Pro 

využívání těchto editorů je tedy nutná znalost jazyka HTML. Tyto typy editorů nám umožňují 

absolutní kontrolu nad kódem a také sofistikovanější zadávání tagů. Mezi strukturní editory 

můžeme zařadit HomeSite, Notepad++, EasyPad a PSPad, který jsem zvolil pro tvorbu mé 

bakalářské práce. 

PSPad 

PSPad je volně šiřitelný (freeware), víceúčelový univerzální editor pro MS Windows, 

který je velice oblíben u mnoho programátorů internetových stránek (Obr. 2.10). Umožňuje 

vytváření a editaci souborů v režimu prostého textu – což je přesně to, co weboví vývojáři 

potřebují. Nenabývá sice možnosti plnohodnotného IDE (integrované vývojové prostředí), ale i 

přes to nabízí velice pestrou škálu nástrojů a výhod, které se uplatní v budoucím programování 

internetové stránky. 

Vybrané funkce PSPadu, které využiji při tvorbě internetové prezentace:[6] 

• práce s projekty 

• práce ve více dokumentech současně s možností uložení rozdělané práce 

• porovnávání textu s barevným zvýrazněním rozdílů 

• šablony (HTML tagy, skripty, kusy kódu apod.) včetně uživatelsky definovatelných 
klávesových zkratek 

• instalace obsahuje šablony pro HTML, PHP, Pascal, JScript, VBScript, MySQL, 
MS-Dos, Perl, apod.  

• konverze češtiny (LatinII, Kamenických, Windows 1250, ISO/IEC 8859-2, UTF-8, 
UNICODE) 

• zvýraznění syntaxe s automatickým nastavením dle typu souboru 

• inteligentní interní HTML náhled pomocí IE i Mozilly 

• export včetně zvýraznění do RTF, HTML, XHTML, TeX souboru nebo do 
schránky 

• integrovaná knihovna TiDy pro formátování a kontrolu HTML, převod do CSS, 
XML, XHTML 
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PSPad umožňuje také připojení na internetový server přes FTP protokol. Neumí sice 

soubory nahrávat, ale dokáže editovat změny provedené v soubory, který je již nahraný na 

serveru.

 

Obr. 2.10 Ukázka PSPad editoru 

2.3.8 Grafické editory 

Pro grafický návrh internetové prezentace jsem zvolil novou verzi balíku designérských 

nástrojů CorelDRAW Graphics Suite X3(Obr. 2.11). Tento balík zahrnuje zejména vektorový 

ilustrační program CorelDRAW, který jsem nejčastěji využil pro grafický návrh. Částečně jsem 

využil i bitmapový editor PHOTO-PAINT.  

Tento balík s licencí shareware můžeme volně stáhnout z adresy 

http://www.stahuj.centrum.cz/grafika_a_design/tvorba_grafiky/vektorove_editory/coreldraw-

raphics-suite/ a libovolně používat 15 nebo 30 dní. 



16 

 

 

Obr. 2.11 CorelDRAW Graphic Suite X3 [15] 

2.4 Wordl Wide Web Consortium 

World Wide web Consortium (dále jen W3C) je mezinárodní konsorcium, které společně 

s veřejností vytváří nové webové standarty pro World Wide Web. Cílem konsorcia je „Rozvíjet 

World Wide Web do jeho plného potenciálu vývojem protokolů a směrnic které zajistí 

dlouhodobý růst Webu“ [3]. 

V mé bakalářské práci budu dodržovat standarty pro (X)HTML, CSS a PNG. Samotné 

normy a jejich dodržování z mojí strany však nezajistí, že internetové stránky budou bezchybně 

fungovat. Také záleží na technologiích, které implementují výrobci softwaru. V mém případě 

budeme dbát zejména na internetové prohlížeče a servery. Validní stránky mají lepší předpoklad 

se správně zobrazit většině uživatelů, včetně těch hendikepovaných nebo využívající 

nestandardní prohlížeče či zařízení. Svědčí také o kvalitě internetové stránky, která se uživatelům 

zobrazuje rychleji a zaručuje kompatibilitu s budoucími verzemi prohlížečů. 

Před dodržování každé normy se musíme zamyslet nad její aktuální praktickou 

použitelností, protože tato podpora u většiny softwaru přichází až s určitým zpožděním od vydání 

normy. 

Pro dodržování standardů nám pomáhá nástroj zvaný „validátor“ (Obr. 2.12 a 2.13). Tento 

nástroj zjišťuje, zdali naše stránky vyhovují příslušným standardům. Najdeme ho na jejich 

domovských stránkách a využít ho můžeme buďto zadáním internetové adresy, nebo nahráním 

souboru. 
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Obr. 2.12 Úspěšná validace stránek [16] 

 

Obr. 2.13 Neúspěšná validace stránek [17] 

2.5 Internetový server 

Po vytvoření internetové prezentace musíme vytvořené soubory uploadovat na internet. 

Tento problém se řeší pomocí internetových serverů, které poskytují místo pro tyto soubory. 

Můžeme využít služeb tzv. free webhostingu nebo placeného hostingu spolu s doménou. 

Rozhodující faktor v tomto výběru mají technologie, které jednotlivé varianty nabízejí. Pokud 

tedy máme internetovou prezentaci, která potřebuje podporu PHP a MySQL, zvolíme variantu 

placeného hostingu, protože free webhostingy tyto technologie nepodporují. Dalším důležitým 

faktorem je velikost poskytovaného místa. Freewebhostingy poskytují v průměru 50MB prostoru, 

což je pro rozsáhlejší internetové prezentace obsahující databáze nedostačující.  

Mezi nejpoužívanější softwary, které zabezpečují službu internetového serveru, patří 

Apache HTTP Server, Microsoft IIS a Sun Java System Web Server (Graf č. 2.2). Od roku 1996 
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je nejpoužívanější server Apache, to byl také jeden z důvodů, proč jsem tento server zvolil pro 

implementaci a odzkoušení své internetové prezentace. 

 

Graf 2.2 Podíl internetových serverů 

2.5.1 Apache HTTP Server 

Apache je svobodný, multiplatformní HTTP (webový) server (Obr. 2.14), který se v 

současné době používá na většině serverů. Název vznikl z anglického slovního spojení „A patchy 

server“ (záplatovaný server). Není problém nakonfigurovat Apache, aby spolupracoval s nějakým 

skriptovacím jazykem jako je Python, Perl a PHP.[7] 

 

Obr. 2.14 Logo Apache HTTP Server [18] 

Webový server má dvě možnosti jak získávat informace, které poskytuje klientům. 

Prvním způsob je předání připravených datových souborů (HTML stránky), které server poskytne 

klientovi bez změny. Druhý způsob je shromažďování dat na základě požadavku klienta, poté 

jsou zformátována a poskytnu internetovému prohlížeči (tzv. dynamický obsah). 

2.6 Volně dostupná řešení 

Tvorba internetových stránek je velice populární a rozšířená činnost. Z toho důvodu 

můžeme nalézt na celosvětové sítí mnoho volně dostupných řešení, které můžeme ve svých 

projektech využít. Jedinou podmínkou pro využití těchto kódů je zmínka o autorovi v hlavičce 

nebo komentářích.  
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Při tvorbě internetové prezentace jsem využil volně stažitelných skriptů pro fotogalerii a 

diskuzi. Fotogalerie je napsána v jazyce JavaScript a diskuze v jazyce PHP. 

2.7 WEB 2.0 

Web 2.0 je na začátku charakterizován jako posun od centralizovaného zpracování služeb 

k decentralizaci. Jako příklady se uvádí Bit Torrenty, encyklopedie Britannica a Wikipedie, 

osobní stránky a blogy, mp3.com a Napster. Jiná definice říká, že Web 2.0 je přeměna webu 

dokumentů ve web dat, v platformu pro sdílení dat, kde si uživatel kontroluje svá data z různých 

zdrojů. Vlastně všechno, co je dále vyjmenováno, už existuje a web 2.0 by měla být vize, co 

všechno se s tím dá udělat. [8] 

Mezi hlavní charakteristické rysy Webu 2.0 (Obr. 2.15) je otevřená komunikace, sdílení a 

znovuvyužití informací. Fenoménem jsou v této oblasti sociální sítě, které zaznamenaly 

v posledních letech boom. Mezi nejznámější patří Facebook a Twitter. Internetové stránky se 

mění z úložišť dat na zdroje, které obsahují informace i funkcionalitu – stávají se tak novou 

platformou poskytující webové aplikace s roztříděným obsahem a propracovanější hyperlinkou 

strukturou. Mezi technologie charakteristické pro Web 2.0 patří také blogy (www.blogger.com, 

www.blog.com, …), Mash Up (Google News) a v neposlední řadě sdílení videa 

(www.youtube.com). 

 

Obr. 2. 15 Web 2.0 [19] 
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3 Analýza současného stavu 

3.1 Analýza 

Jedním z nezbytných úkolů, který se musí splnit před samotnou tvorbou internetových 

stránek je důkladná analýza stránek minulých, či detailní naplánování tvorby nových. V mém 

případě se jedná o analýzu minulých. Při analýze se zjišťuje, zda internetové stránky splňují 

potřeby a požadavky podniku, jsou-li přístupné, efektivní a pro uživatele zajímavé. Rozbor 

internetové stránky (Obr. 3.1) nám pomůže k jejímu budoucímu zkvalitnění. Mezi hlavní faktory, 

které se používají při analýze současného stavu, patří obsah, design, funkčnost, přístupnost a 

viditelnost. 

Po konzultaci s vedením zábavního podniku jsem analyzoval stávající internetovou 

prezentaci a došel jsem k závěrům, které jsou podrobněji rozepsány níže. 

• Obsah 

Je jedním ze stěžejních kamenů stánek. V obecné rovině znamená informace nabízené 

internetovou stránkou zahrnujíc text, obrázky, formuláře zvuky a další. Správce stránek se musí 

snažit o to, aby stránky byly stále aktuální a zajímavé pro návštěvníky. Po obsahové stránce je 

internetová prezentace velice zanedbaná. Jediné záložky, které se pravidelně aktualizují, jsou 

OBSAH a ANKETY. Ostatní záložky jsou vyplněny stroze, ne-li vůbec. 

• Vzhled 

U tohoto faktoru je velice důležitý vhodný výběr barev a obrázků, které by byly pro oči 

příjemné a ne moc namáhavé. Musí se také počítat s uživateli, kteří mají pomalejší připojení k 

internetu. Z toho vyplývá skutečnost, že by se neměli navrhovat stránky, které se budou dlouho 

načítat kvůli grafické náročnosti. Stávající webová prezentace má černošedé pozadí, obsahuje 

pouze jediný obrázek, který zaujímá většinu plochy zobrazené stránky. Převládá zde nevhodně 

zvolená růžová barva, která ve většině případů kontrastuje s tmavým pozadím. Po pár minutách 

je tento kontrast pro oči nepříjemný. Také formátování textů a nadpisů je zanedbané a 

nepřehledné, včetně spousty gramatických chyb, které v těchto textech můžeme nalézt. Jediné 

pozitivum je pěkně graficky zpracované menu, které bohužel není správně zarovnané do středu. 
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• Funkčnost 

Všechny odkazy na stránkách fungují správně včetně ANKETY. Chybí pouze odkaz 

MAPA STRÁNEK. Pro možnost psaní komentářů a příspěvků do diskuze musí být uživatel 

zaregistrovaný, což je zbytečně složité a řadu uživatelů to jistě odradí od možných příspěvků. 

Internetová prezentace je dobře zobrazitelná v nejpoužívanějších prohlížečích jako je Mozzila 

Firefox, Internet Explorer a Google Chrome. Lze si všimnout menších rozdílností zobrazení v 

různých prohlížečích. Jelikož tyto chyby zásadně neovlivňují obsah a vzhled stránky, můžeme je 

považovat za triviální a nedůležité. 

• Přístupnost 

Hledisko přístupnosti přináší nové techniky, které se používají k správné implementaci 

stránek. Poslední dobou se přístupnosti přikládá čím dál tím větší důležitost z důvodu rozdílných 

fyzických stavů uživatelů spolu s nezávislostí na jejich zobrazovacím zařízení. Úzce souvisí s 

obsahem, vzhledem a funkčností. Většinu pravidel přístupnosti tyto internetové stránky nesplňují. 

• Viditelnost 

Pomocí metodiky SEO (Search Engine Optimization) se vytváří a upravují internetové 

stránky tak, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro internetové vyhledávače. Pokud uživatel 

nezná přesnou URL adresu vyhledávané stránky, musí zadat do internetového prohlížeče řetězec 

znaků, které mu pomohou tuto stránku najít. Důležitou součástí internetové prezentace je také 

vhodná volba klíčových slov, které zlepšují pozici ve vyhledávačích a také pomáhají zvyšovat 

návštěvnost internetové stránky. Další důležitou součástí jsou technické aspekty stránky, jako je 

kvalita zdrojového kódu, informační architektura, odkazová popularita a v neposlední řadě také 

správná indexace. Jelikož má tento podnik originální a jedinečný název není problém pro 

vyhledávače najít požadovanou webovou stránku. Při použití vyhledávačů www.google.com a 

www.centrum.cz se stránka zobrazila vždy do prvních 10 výsledků. Pokud ale přesný název 

neznáme, tak už nám internetové prohlížeče stránku nenabídnou, protože tyto stránky nesplňují 

ani jednu z předchozích podmínek pro vyhledávání. 
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Obr. 3.1 PrintScreen předchozí internetové prezentace [20] 

3.2 Požadavky na novou internetovou prezentaci 

Analýzou současného stavu jsem zjistil, že stav internetových stránek je nevyhovující.        

Z tohoto důvodu jsem dostal za úkol naprogramovat novou internetovou prezentaci pro zábavní 

podnik, která bude reprezentativní, moderně graficky zpracovaná a zcela funkční. Dalším úkolem 

bude vytvořit nový design stránek, který by se podle požadavků měl barevně ztotožňovat 

s interiérem klubu. Z tohoto důvodu se musí naprogramovat nová internetová prezentace, protože 

přizpůsobit starou internetovou prezentaci na nový design by bylo velice nákladné a nepraktické. 

Jediná věc, která zůstane stejná je webhosting. Vedení zábavního podniku vzneslo požadavky, 

které by měla splňovat nová internetová prezentace: 

• Moderní grafický design s volbou barev, které odpovídají interiéru klubu 

• Přehledný program klubu, který by měl být v textové i obrázkové formě 

• Fotogalerie s možností editace alb 

• Diskusní fórum pro návštěvníky klubu, kde by mohli sdělovat své nápady a připomínky 

• Informace o provozu klubu, zaměstnancích (barmani, Djs) a kontakt na majitele klubu 

• Sekce stránky, která bude věnována nadcházejícím večerům s významnými hosty 

• Vložená menší statická internetová prezentace baru Karibik 

Internetové stránky se budou skládat ze tří hlavních částí. První důležitá část je navigační 
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menu, které se bude skládat z: 

• Program 

• O klubu 

• Fotogalerie 

• Diskuze 

• Kontakt  

V sekci Program budeme moci nalézt časový rozvrh všech pátečních a sobotních akcí 

daného měsíce. Program na stránce bude v textové i obrázkové formě kvůli přístupnosti 

internetových stránek. O obrázkovou formu programu se v budoucnu bude zabývat grafik, 

textovou formu programu bude aktualizovat správce stránek. 

V sekci fotogalerie nalezneme fotoreporty z předcházejících večerů spolu s rozhovory 

s významnými osobnostmi daného večera. 

V sekci O klubu bude popsána stručná historie klubu, fotogalerie interiéru, poloha a 

vybavení klubu, které můžete využít k zpříjemnění večera. Dále také stručné informace o 

barmanech a Djs, kteří Vás budou doprovázet večerem a na závěr výčet celebrit, které již v tomto 

zábavním podniku účinkovali.  

V sekci Diskuze budeme moci sdělit své nápady či připomínky, nebo pohovořit o 

proběhnutém večeru. 

V poslední části menu Kontakt se dozvíme informace o provozovateli klubu, adresu 

provozovny, možnosti kontaktu a také o tom, kdo je odpovědná osoba. 

V druhé, prostřední, části se bude generovat text nebo fotografie, podle toho, kterou 

kategorii v menu zvolíme. Spodní část internetové prezentace se bude dělit na 3 sekce. V první 

sekci nalezneme pozvánky na nadcházející večery, které jsou dlouhodobě plánované, a je důležité 

na ně upozornit. V druhé části se bude nacházet nejvýhodnější nabídka pití, které bude pro daný 

večer zlevněno. V poslední sekci bude odkaz na stručnou statickou internetovou prezentaci baru 

Karibik nacházející se ve stejném objektu, kterou návštěvníci klubu využívají před otevřením 

klubu, nebo v průběhu večera. 



24 

 

4 Internetová aplikace pro diskotéku 

Po analýze současného stavu internetové prezentace a akceptování požadavků na novou 

internetovou prezentaci jsem přistoupil k samotné tvorbě. 

4.1 Grafický návrh 

Pro vytvoření grafické podoby internetových stránek jsem zvolil novou verzi balíku 

designérských nástrojů CorelDRAW Graphics Suite X3. Grafický návrh internetové prezentace 

jsem tvořil s ohledem na požadavky zadavatele. Pokusil jsem se vytvořit jedinečný přehledný 

design, jehož ovládání by mělo být intuitivní. Již při prvním náhledu podoby internetové 

prezentace by mělo být jasné, že se jedná právě o zmiňovaný zábavní podnik.  

Musel jsem tedy pro internetovou prezentaci vybrat barvy, které by připomínaly interiér 

klubu. Na pozadí jsem vybral temně červenou barvu #820d1d (Obr. 4.1), která je typická pro 

nově zrekonstruovaný bar. Pro spodní část internetové prezentace jsem vybral přechod šedé 

barvy, která je typická pro druhou část zábavního podniku. Na pozadí patiček jsem vybral tmavě 

šedou barvu a černou barvu. Barvu písma jsem zvolil bílou z důvodu dobré čitelnosti na tmavém 

podkladu.  

 

Obr. 4.1 Barva pozadí 

Vrchní část internetové prezentace jsem vytvořil z loga klubu MH a dvou obrázků, které 

byly zakoupeny prostřednictvím databáze fotografií na serveru www.pixmac.com. Vytvořený 

obrázek jsem poté v grafickém editoru rozřezal, abych do spodní části mohl přidat hlavní menu. 

Menu jsem obdobně jako spodní část vytvořil pomocí přechodu červené barvy a přidání 

stínu.Hlavní část internetové prezentace PROGRAM jsem záměrně vytvořil ve větším měřítku 

z důvodu, že tato sdělení jsou na stránce nejdůležitější. Pro datum konání akce jsem zvolil bílý 

podklad s černým písmem, pro název akce jsem zvolil jemně světlejší barvu, než je pozadí 

s bílým textem. Graficky nejzajímavější část prezentace se nachází ve spodní části. Obrázky, 

které jsou v tomto návrhu použity, jsem získal od společnosti FunTrade s.r.o. 
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Po dokončení grafického návrhu (Obr. 4.2) jsem přistoupil k rozřezání návrhu na obrázky, 

se kterými budu tvořit HTML a CSS kódy. 

 

Obr. 4.2 Grafický náhled 

Barvu pozadí internetové prezentace jsem získal pomocí nástroje Kapátko. Barva je 

v modelu RGB. Zastoupení červené je 131, zelené 13, modré 29. Poté jsem využil nástroje Maska 

– Obdélník vyříznul čtverec o rozměrech 800px, který obsahoval logo zábavního podniku, 
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obrázek DJ a červenou záři. Všechny tyto tři obrázky jsem záměrně uložil jako jeden obrázek 

kvůli různé interpretaci obrázkových standardů prohlížečů. V následujícím kroku jsem náhled 

zvětšil na 500%, abych pomocí stejného nástroje mohl vyříznout 1 pixelový přechod z menu, 

který použiji při implementaci v CSS. (Obr. 4.3). Stejným postupem jsem získal přechod pro 

odkaz menu v kterém se návštěvník bude aktuálně nacházet, dělící čáru mezi nabídkou menu 

pozadí divut 

 

Obr. 4.3 Tvorba 1px přechodu 

Barvu pozadí interpreta v programu jsem opět získal pomocí nástroje Kapátko [9]. 

V tomto případě bylo zastoupení červené 156, zelené 8 a modré 24. Tzv. záložky, ve kterých se 

nachází název akce měsíce, název výhodného drinku a Karibik jsem uložil s příponou .png 

z důvodu průhlednosti. Ostatní obrázky, které jsem použil v návrhu (kromě ikony 

prodejnabytku.cz) jsou také ve formátu png. Poslední obrázek, který jsem vložil do internetové 

prezentace, je ikona klubu, jejíž link se zadává do hlavičky dokumentu, čímž se ikona zobrazí 

hned vedle internetové adresy v prohlížeči. 
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4.2 Tvorba HTML a CSS kódů 

Než jsem začal psát kód, tak jsem si musel utvořit layout (Obr. 4.4). Pod pojmem layout 

označují webdesignéři rozmístění základních prvků na stránce. Toto rozvržení stránky obvykle 

obsahuje logo, hlavní navigaci, menu a další důležité prvky. Zjednodušeně říká, kde budou tyto 

prvky umístěny. Programátor se mlže rozhodnout zdali udělat tabulkový nebo beztabulkový 

layout. V mé práci jsem zvolil beztabulkový layout, protože rozložení stránky budu formátovat 

pomocí divů. U této volby máme na výběr opět ze dvou variant. První varianta je layout 

obtékaný, druhá varianta je layout pozicovaný. V mé práci jsem tyto dvě varianty spojil a vytvořil 

layout, který je z části obtékaný a z části pozicovaný. Po analýze požadavků na internetovou 

prezentaci jsem tedy utvořil layout, který by měl být graficky zajímavý a na internetu méně 

obvyklý.  

1. Logo 

2. Hlavní menu 

3. Textová část 

4. Část pro nejvýznamnější večer měsíce 

5. Část pro akční cenové nabídky týdne 

6. Část pro bar Karibik 

7. Patička 

8. Patička 2 
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Obr. 4.4 Layout - rozložení stránky 

Po dokončení layoutu jsem začal tvořit samotnou internetovou prezentaci v editoru 

PSPad. Po spuštění tohoto programu jsem zvolil Soubor � Nový (záložka Podle šablony) a 

vybral šablonu HTML 4.01 Transitional. Editor mi vytvořil HTML dokument, který byl tvořen 

deklarací DTD, kořenovým elementem, hlavičkou a tělem (Obr. 4.5). Dohromady jsem vytvořil 9 

html dokumentů. Dokument jsem uložil pod názvem index.html. 
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Obr. 4.5 HTML kód 

Samotný layout jsem vytvářel pomocí CSS příkazů. CSS soubor jsem vytvořil analogicky 

jako HTML soubor. Čili jsem zvolil Soubor � Nový (záložka Podle šablony) a vybral šablonu 

CSS default. Tento textový soubor jsem uložil jako style.css do stejné složky jako index.html. 

Nyní už jenom zbývalo napojit CSS na HTML soubor (Obr. 4.6). Toto spojení můžeme vytvořit 

několika způsoby. Já jsem zvolil souborové spojení pomocí odkazu link. 

 

Obr. 4.6 Kód linku na CSS styl 

V této části tvorby internetové prezentace jsem přistoupil k tvorbě tzv. divů. Tento 

neutrální blokový tag se používá k vymezení části stránek. Vytvořil jsem celkem 6 základních 

divů, právě pro 6 části základní struktury internetové prezentace. Divům jsem přiřadil 

jednoznačné pojmenování pomocí identifikátoru ID. Názvy těchto divů jsem volil s ohledem na 

jejich význam a obecné značení webdesignérů. 
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<body> 

<div id="main"> - div, který zaujímá celé tělo stránky 

</div> 

<div id="header1"> - div, ve kterém se bude nacházet logo  

</div> 

<div id="header2"> - div, ve kterém se bude nacházet hlavní obsah stránky 

</div> 

<div id="popisky"> - div, ve kterém bude popisky pro 3 záložky z patičce 

</div> 

<div id="trojice"> - div, ve kterém budou odkazy na největší akci měsíce, 

výhodný drink a bar Karibik  

</div> 

<div id="trojpatice"> - div, ve kterém budou informace o největší akci měsíce, 

výhodném drinku a baru Karibik  

</div> 

<div id="footers"> - div, který bude obsahovat informace o majiteli, partnerech a 

internetové prezentace 

</div> 

</body> 

Pomocí CSS jsem tyto divy naformátoval do podoby layoutu, který jsem navrhl. Jako 

první jsem naformátoval část body. Této části jsem přiřadil tyto vlastnosti: 

body{ 

margin:0 auto;- vzdálenost mezi rámečkem a okolním dokumentem nastaven na 0px 

font-family: calibri;- typ písma nastaven na calibri 

background: #820d1d;- nastaví pozadí na předdefinovanou barvu 

text-align:center; – zarovnání textu na střed 

} 
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Další div, který jsem formátoval, se nazývá header1, neboli hlavička. Tento div měl pár 

vlastností navíc a také obsahoval první nadpis první úrovně (<h1></h1>). Výška toho divu byla 

nastavena na 180px pomocí vlastnosti height: 266px, výška řádku v tom divu nastavena na 

80px pomocí vlastnosti line-height: 80px, margin nastaven na 0px, padding-left na 10px 

kvůli přehlednosti a poslední vlastnost border nastavena na 1px solid black, což označuje 

ohraničení tohoto rámečku 1 pixelovou černou nepřerušovanou linií. Poslední vlastnost jsem 

zvolil kvůli tomu, abych viděl, zdali mám layout opravdu rozvržený tak, jak jsem chtěl. Po 

dokončení internetové prezentace se tato vlastnost v CSS smaže, nyní je pouze informativní. Na 

závěr jsem vložil pro tento div hypertextový odkaz, který odkazuje na index.html.  

V další části tvorby jsem přistoupil k  vytvoření menu. Menu jsem vytvořil pomocí 

položek seznamů ul a li. Mezi identifikátory li jsem vložil odkazy, popisky a samotné názvy 

jednotlivých položek menu. Pomocí CSS jsem upravil menu do podoby, které jsem potřeboval. 

ul#menu – identifikátor menu 

padding-left:320px; – odsazení zleva o 320px 

list-style-type:none; – vymazán styl odrážek 

width:auto; – automatická šířka 

position:relative; – relativní pozice 

display:block; – zobrazení do bloku 

height:40px; – výška 40px 

text-transform:uppercase; – změna textu na velká písmena 

font-size:13px; – velikost textu 13px 

background:url(images/menu.png)repeat-x; – na pozadí obrázek, který se opakuje po 

ose x 

margin: 0 auto; – nastavení obtékání na 0px 

} 

Poté jsem nastavil obtékání vlevo pomocí atributu float:left a zrušil podtržení 

hypertextových odkazů pomocí atributu text-decoration:none;. Na závěr jsem přidal 2 

obrázky pro změnu položky menu v případě přejetí myši a změnu obrázku položky menu 
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v případě navštívení odkazu.  Tyto změny jsem provedl pomocí atributů ul#menu li a:hover a 

ul#menu li.current. 

Následující div jsem pojmenoval header2. Tento div obsahuje nadpis příslušné stránky a 

největší část, ve které můžeme nalézt hlavní obsah. Hlavní tělo stránek jsem formátoval pomocí 

odstavců, odsazení, pozadí a nastavení písma. V případě indexu.html obsahuje další menu 

následujících 4 měsíců, které jsem vytvořil analogicky jak předchozí menu, pouze s odlišnými 

vlastnostmi. V této části nalezneme program, který je psán do jednotlivých odstavců. Pro 

formátování data a interpreta akce jsem použil identifikátor span.  

Nyní na řadu přišla nejtěžší programovací část internetové prezentace a to trojice odkazů 

ve spodní části. Nejdříve jsem vytvořil div, do kterého jsem vložil 3 odstavce pro 3 příslušné 

odkazy, které obsahovaly jednotlivé popisky odkazů. Poté jsem vytvořil hlavní div, který 

obsahuje jednotlivé odstavce s názvy probíhajících akcí. Tyto odstavce mají na pozadí nastaveny 

obrázek pomocí CSS. Dále byly vloženy další odstavce, které obsahují obrázky, které jsou 

zároveň hypertextovými odkazy na příslušnou stránku. Tyto obrázky se budou pravidelně měnit. 

První odkaz s názvem „Akce měsíce“ se bude pravidelně měnit jednou měsíčně, odkaz s názvem 

„Výhodný drink“ jednou týdně a odkaz s názvem „Náš tip“ se měnit nejspíše nebude. 

Poslední div je tvořen 2 částmi. V první části je zmínka o právech, která má vyhrazena 

firma FunTrade s.r.o. Ve stejném odstavci je záložkový odkaz „Nahoru“, který po kliknutí 

odroluje na vrchní část stránky. Tento odkaz je velice užitečný a návštěvníci internetové 

prezentace ho určitě velice ocení, jestliže bude v hlavní části stránky mnoho informací, nebudou 

tedy muset zdlouhavě rolovat zpět na začátek prezentace. Tento odkaz se od klasického 

hypertextového odkazu liší tím, že neobsahuje atribut href, ale #, který neodkazuje na soubor, 

ale na záložku. Tuto záložku jsem umístil hned za div main. Zaručuje mi tedy odkazování na 

začátek prezentace. Jako poslední se v tomto odstavci vyskytuje odkaz na mapu stránek. Každá 

slušná internetová prezentace by tento odkaz měla mít. Mapa stránek musí obsahovat všechny 

stránky internetové prezentace, na které vede nějaký odkaz.  

V poslední části jsou vloženy obrázky s odkazy na obchodní partnery a tzv. spřátelené 

internetové stránky. Tyto obrázky jsem v grafickém editoru upravil do jemně šedé barvy, po 

přejetí myši se zbarví zpět do své původní barvy pomocí a:hover. 



33 

 

Nyní mám hotový layout pro všechny následující stránky, které budu programovat. Jako 

další jsem programoval stránku „O Klubu“. Kód stránky index.html zůstal téměř nezměněn, 

pouze jsem smazal část header2 a doplnil informace týkající se zábavního podniku. Tyto 

informace jsem umístil do jednotlivých odstavců, odsadil první řádek o 20px pomocí formátovací 

vlastnosti text-indent a vynechal řádky mezi odstavci pomocí nepárové značky<br>. Poté jsem 

v menu přiřadil třídu current položce menu „O klubu“, aby pozadí této položky mělo jiné 

pozadí a bylo zřejmé, že se nacházíme právě na této stránce. V závěru jsem změnil název této 

stránky a uložil pod jménem oklubu.html do stejné složky jako index.html. 

Stránku „Kontakt“ jsem programoval obdobně jako stránku „O klubu“. Opět se změnil 

div header2 do kterého jsem v tomto případě vložil kontaktní údaje, adresu provozovny a 

odpovědnou osobu. Výraznější rozdíl byl ve vložení odkazu na mapu Googlu pomocí aplikace 

Google Maps. Po naleznutí adresy provozovny v aplikace Google Maps (Obr. 4.7) jsem vložil do 

HTML kódu vnořený rám iframe, který umožňuje vložit do stránky rám přesné velikosti a 

zobrazit v něm jinou stránku. Obsah může být libovolný (textový, rolovaný apod.). Tento tag 

podporují všechny moderní prohlížeče kromě Netscape 4.x. Tag iframe je párový a má mnoho 

atributů, podle nichž si můžeme rám přizpůsobit přesně podle našich potřeb. 

 

Obr. 4.7 Google Maps [21] 

Poslední statické stránky, které jsem programoval, se nacházejí ve spodním divu trojice. 

Tento div obsahuje 3 obrázky, které jsou současně odkazy na tyto stránky. Jedná se o „Akci 

měsíce“, „Výhodný drink“ a „Karibik“. Tyto stránky plní informativní účel a jejich tvorba byla 
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analogická jako předchozí tvorba. Pouze do stránky „Karibik“ byla zařazena fotogalerie interiéru 

v jazyce JavaScript. Postup tvorby fotogalerie je popsána v následující kapitole. 

4.3 Tvorba PHP a JavaScript kódu 

V této fázi tvorby internetové prezentace jsem využil volně dostupná řešení pro fotogalerii 

a diskuzi, které jsou volně dostupné na internetu. Pro tvorbu fotogalerie jsem využil 

programovací jazyk Javascript, pro diskuzi programovací jazyk PHP. 

4.3.1 JavaScript 

Pro internetovou prezentaci jsem zvolil velice známou fotogalerii napsanou v jazyce 

JavaScript a to Lightbox 2, jejíž praktický příklad můžeme vidět na obrázku 4.8. 

Tuto fotogalerii jsem zvolil pro její mnohé výhody. Jako hlavní výhody bych zmínil to, že 

se obrázek zobrazuje vždy v přirozené velikosti (výhoda oproti klasickému prohlížení, kde se 

obrázek až zbytečně přizpůsobuje velikosti okna prohlížeče) a také se neotevírá nové okno 

prohlížeče. Obsahuje také animovaný preloader a je možné graficky specifikovat vzhled 

zavíracího křížku a navigace. V mém případě jsem graficky tyto soubory upravil z anglického 

jazyka na český. 

Materiály, které jsem potřeboval, je možné stáhnout na adrese 

http://www.huddletogether.com/projects/lightbox2/. 

 

Obr. 4.8 Náhled Lightbox2 

Při vkládání fotogalerie do internetové prezentace jsem nejdříve musel uložit všechny 

potřebné soubory do příslušných adresářů. Jednalo se o samotné skripty, CSS soubor a obrázky. 

Poté jsem do hlavičky HTML souboru vložil odkazy na skripty a CSS styl (Obr. 4.9). 
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Obr. 4.9 Odkazy na JavaScriptové soubory a CSS styl 

Ke konci již zbývalo pouze vytvořit odkazy na příslušné obrázky. Na fotografie jsem se 

odkazoval pomocí náhledů, které jsem vytvořil pomocí programu InfranView(Obr. 4.10). Tento 

program dokáže přejmenovat a upravit velikost libovolného množství fotografií a ušetří tím 

pádem velké množství času. 

 

Obr. 4.10 Úprava fotografií pomocí programu InfranView 
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4.3.2 PHP 

Programovací jazyk PHP jsem v internetové prezentaci využil při tvorbě diskuze. Stejně 

jako u JavaScriptu jsem využil volně dostupná řešení. Potřebné soubory poskytla firma Enthusio 

(http://www.enthusio.cz/). 

Pro rychlou a snadnou instalaci Apache, MySQL databáze a PHP jsem si vybral 

mulitplatformní bezplatnou distrubuci XAMPP verzi 1.7.3.(Obr. 4.11). Tento balíček obsahuje 

vše, co vývojář internetových aplikací může potřebovat. Verze pro operační systém Windows 

obsahuje Apache, MySQL, PHP + PEAR, Perl, mod_php, mod_perl, mod_ssl, OpenSSL, 

phpMyAdmin, Webalizer, Mercury Mail Transport System pro Win32 a pro NetWare Systems, 

JpGraph, FileZilla FTP Server, mcrypt, eAccelerator, SQLite a WEB-DAV + mod_auth_mysql. 

Pomocí tohoto balíčku jsem zprovoznil domácí server pro testování části mé prezentace, která je 

psána v jazyce PHP: Tímto jsem se vyhnul složitému nastavování a samostatné instalaci všech 

těchto aplikací. 

 

Obr. 4.11 Program XAMPP 

Pro PHP diskuzi potřebuji celkem 7 souborů. 6 z těchto souborů má příponu PHP, jeden 

soubor slouží ke stylistické úpravě, jde tedy o soubor CSS. 

V prvním kroku se musím dostat do webové rozhraní phpMyAdmin. Můžu si vybrat ze 

dvou způsobů. Prvním způsobem se do administrace dostanu přes program XAMPP klepnutím na 

odkaz Admin. Druhý způsob vede přes internetový prohlížeč, kde do příkazové řádky zadáme 

localhost a poté klikneme na odkaz phpMyAdmin. Poté jsem vytvořil databázi mhpokus, kde jsem 

také nastavil heslo k přístupu. Následovalo otevření všech php souborů v programu PSPad, které 

jsem uložil do složky C:\XAMPP\xampp\htdocs\diskuze.V souboru install.php a _mysql_link.dat 
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jsem nastavil připojení k databázi. Pomocí souboru install.php se vytvořila tabulka v databázi. 

Nyní už jsem mohl kód <?php include "guestbook.php";?> a JavaScript vložit do HTML 

stránky, která bude zobrazovat tuto diskuzi. Poté jsem nahrál na server zbývající PHP soubory, 

které umožňují funkční chod diskuze. 

Soubor CSS jsem upravil podle barev a formátování, které jsem vytvořil pro předchozí 

stránky. 

4.4 SEO analýza 

K SEO analýze internetové prezentace jsem využil www stránku http://seo-servis.cz/ 

podle níž jdou snadno a přehledně zjistit nedostatky týkající se zdrojového kódu, klíčových slov, 

vyhledávačů a síly webu. 

V první části analýzy zdrojového kódu se SEO servis zabývá popisnými informacemi, 

hlavičkou dokumentu, zdrojovým kódem, sémantikou, přístupností a obsahovou částí. 

V popisných informacích je nutné vyplnit titulek stránky, popis, klíčová slova, informace pro 

roboty, autora a soubor robots.txt a mapu webu. Do titulku stránky jsem zařadil název zábavního 

podniku a záložku, na které se návštěvník stránky právě nachází. Popis, klíčová slova, informace 

pro roboty a jméno autora se uvádějí do hlavičky dokumentu (Obr. 4.12). 

 

Obr. 4.12 Hlavička HTML dokumentu pro SEO analýzu 

Do meta tagu jménem “robots“ jsem zadal “index, follow“, což znamená, že obsah 

stránky bude indexován a odkazy budou sledovány. V dalším kroku jsem vytvořil textový soubor 

robots.txt. Tento soubor musí být umístěn v kořeni webu. Jednotlivé řádky souboru robots.txt 

říkají, kteří roboti (User Agent) kam nesmí (Disallow). Do mého souboru jsem zařadil robota 
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z www.google.com. V poslední části popisných informací jsem vytvořil mapu prezentace 

v souboru xml a opět nahrál do kořenového adresáře. 

V části hlavička dokumentu jsem splnil všechny požadavky a to byly deklarace typu 

dokumentu DTD HTML 4.01 Transitional, deklarace znakové sady UTF – 8, správně vyplněný 

popisek a titulek.  

V další části SEO analýza zjišťovala velikost a validitu zdrojového kódu. Opět jsem splnil 

všechny požadavky a to, že zdrojový kód má optimální velikost, tj. 5kB. Má prezentace tedy 

nezatěžuje vyhledávač stahováním přebytečných dat. Dále je stránka validní a neobsahuje inline 

vložené CSS styly, které by měly být ve zvláštním souboru.  

V kategorii sémantika a přístupnost jsem splnil 3 ze 4 požadavků. V mé prezentaci 

dochází k míchání sémantického formátování s fyzickým formátováním. Tento dodatek se 

nepovažuje za moc velkou chybu, ale pouze za upozornění.  

V poslední obsahové části se nachází jediná chyba z kategorie zdrojového kódu, která 

nám oznamuje, že stránka obsahuje velice málo slov. Pro analýzu jsem vybral stránku index.html, 

kde se nachází program klubu. Z tohoto důvodu se zde vyskytuje tato chyba, na ostatních 

stránkách ji již nenalezneme. Požadavky ohledně nadpisů na stránce byly splněny. 

V analýze zdrojového kódu jsem dosáhl výborného hodnocení a to 94/100.  

V analýze klíčových slov a textu jsem dosáhl optimálního počtu slov v tagu title (6 

slov) a meta description (7 slov, celkem 76 znaků). Klíčová slova se vyskytují jak v obsahu 

textu, titulku a nadpisů první úrovně. Další úrovně nadpisů má internetová prezentace 

neobsahuje. 

Poslední část se zabývá hodnocením pozic ve vyhledávačích. Internetová stránka se 

zobrazuje na prvním místě ve vyhledávačích Google, Seznam, Morfeo, Bing. Pouze vyhledávač 

Jyxo odkaz na internetovou prezentaci nenašel. 
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4.5 Implementace řešení  

V této chvíli jsou již všechny části internetové prezentace hotovy. V posledním kroku 

zbývá vybrat vhodný webhosting a prezentaci pomocí FTP protokolu uploadovat na internet. 

Musíme dbát na to, aby vybraný webhosting podporoval všechny technologie, které byly 

v prezentaci použity, tj. PHP, MySQL, HTML a CSS.  

Firma FunTrade s.r.o. již má pro svůj zábavní podnik doménu a hosting. V této chvíli se 

na adrese www.mhacko.cz nachází stará verze internetové prezentace, kterou v nejbližší době 

nahradí tato. Z důvodu konzultace a naleznutí neočekávaných chyb se tato internetová prezentace 

nejprve uploaduje na free webhosting.  

Po minulých zkušenostech jsem pro free webhosting vybral www.webzdarma.cz. Tento 

hosting nabízí 200MB prostor pro soubory, doménu 3. řádu, podporu PHP, FTP a MySQL. 

Jediná nevýhoda je umístění reklamního banneru v úvodu stránky. 
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5 Zhodnocení navrhovaného řešení 

Mezi hlavní přínosy nové internetové prezentace bezesporu patří větší a kvalitnější 

informovanost veřejnosti. Nyní se veřejnost může přehledněji a rychleji informovat o dění 

v podniku, prohlížet fotografie z předešlých večerů a diskutovat na diskusním fóru, které už 

k psaní příspěvků nepotřebuje registraci. Díky této změně předpokládám větší množství 

příspěvků veřejnosti, než bylo doposud. Mnoho uživatelů totiž registrace od napsání příspěvku 

odradí. 

Největší změnou je však moderní grafický design a funkční fotogalerie. Nový design není 

už na oči tak náročný jako předchozí a uživatel tak může stránky prohlížet hodiny bez 

jakýchkoliv problémů. Funkční fotogalerie jistě zaujme každého návštěvníka stránky, protože 

právě na nefunkční fotogalerii bylo nejvíce stížností na předchozím diskusním fóru.   

Velkým rozdíl, oproti minulým stránkám, je také v lepším vyhledávání stránky 

vyhledávači pomocí vložených klíčových slov, optimalizace kódu stránek a umístěných 

reklamních bannerů podniků Motorest Starý Jičín a Prodej Nábytku Nový Jičín. Odkaz na 

internetové stránky diskotéky bude také umístěn na těchto stránkách, proto se dá předpokládat, že 

návštěvnost těchto stránek v budoucnosti vzroste. Tato novinka v internetové prezentaci je 

důležitá zejména pro nové návštěvníky podniku, kteří v tomto klubu ještě nebyli a nápady na 

náplň víkendových večerů můžou hledat právě na internetu. Díky tomuto může podnik získat 

nové potencionální zákazníky pouhým zhlédnutím propagačního materiálu. Také se využije 

Webu 2.0. Adresa stránky bude propagována na sociální síti Facebook, videa pořízené z různých 

večerů budou poskytnuty na serveru Youtube.   

Internetová prezentace zábavního podniku je k dispozici na adrese www.mhacko.cz. 

Každý měsíc od uploadování na internet se bude pravidelně měsíčně měnit program a sekce 

nejočekávanější večer měsíce. Sekce na nejvýhodnější nápoj se bude měnit pravidelně každý 

týden.  
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6 Závěr 

Bakalářská práce byla rozdělena do 4 hlavních kapitol, které se zabývaly jak teoretickou, 

tak praktickou části tvorby internetové prezentace.  

V první kapitole s názvem Metodologická východiska jsem se zaměřil na problematiku 

přístupnosti internetových stránek, rozdíly mezi statickými a dynamickými stránkami a nástroji, 

které potřebuji k vytvoření internetové prezentace. Rozdíly mezi statickými a dynamickými 

stránkami jsem uvedl z důvodu volby zvolené technologie. Ze stejných důvodu jsem uvedl 

problematiku HTML, CSS, PHP, MySQL a editorů. Podkapitola přístupnosti uvádí nejdůležitější 

pravidla, které by se měly dodržovat při tvorbě, aby stránky mohlo navštívit co nejširší spektrum 

uživatelů, kteří mohou být omezeni nejrůznějšími bariérami. Na závěr této kapitoly jsem zmínil 

W3C Consortium, které vytváří internetové standardy pro WWW, které by měl každý dobrý 

programátor dodržovat. 

Následující kapitola byla rozdělena do dvou podkapitol, které pojednávají o analýze 

současného stavu a požadavků na novou internetovou prezentaci. V analýze současného stavu 

jsem zjistil mnoho chyb, které by internetové prezentace neměly obsahovat. Pomocí této analýzy 

vedení podniku vytvořilo požadavky na novou internetovou prezentaci, která splňuje standardy 

moderní dynamické internetové prezentace.  

Třetí kapitola s názvem Internetová aplikace pro diskotéku je již kapitolou s obsahem, 

který se zaměřuje na praktickou tvorbu HTML, CSS, PHP a JavaScript kódu. Volně dostupná 

řešení jsem využil u PHP a JavaScript kódů, čímž jsem ušetřil mnoho času.  Dále v této kapitole 

nalezneme grafický návrh a konečné implementační řešení, které se zabývá výběrem 

webhostingu. Z důvodu budoucí velikosti internetové prezentace se vybral placený hosting. 

Poslední kapitola se zabývá zhodnocením navrhovaného řešení. Nové řešení 

internetových stránek má mnoho výhod, které předchozí prezentace neměla. Jedinou nevýhodou 

je chybějící redakční systém. Jeho tvorba je naplánovaná na červenec 2010. 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření internetové prezentace pro diskotéku, která by 

měla splňovat požadavky moderního a dynamického webu. Všechny požadavky, které zadavatel 

požadoval, se mi podařilo realizovat, a proto byl také cíl bakalářské práce splněn. 
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