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ANOTACE 

 

Cílem práce je kritické zhodnocení konkrétního elektronického obchodu s následnou 

analýzou, která má dát stručný přehled, jaké moţnosti by měl podnikatel s cílem 

obchodovat na internetu vhodně vyuţít. V první kapitole jsou analyzovány jiţ stávající 

funkce e-shopu www.deoutdoor.cz. Druhá kapitola je určena přehledu funkcí pro podporu 

systému elektronického obchodu. Poslední kapitola je věnována novým moţnostem 

optimalizace systému, které mají přinést vylepšení práce s daty v administračním systému 

obchodníkovi a nové moţnosti informovanosti zákazníka o stavu objednávky. 

 
Klíčová slova: analýza, data , elektronický obchod, e-shop, systém, implementace 

 

 

SUMMARY 

 

The goal of the work is critical rating of particular electronic shop and further analysis 

which would result in a brief summary of internet businessman's possibilities that should 

be appropriately applied. 

There are analyzed current functions of e-shop www.deoutdoor.cz in the first chapter. 

Second chapter contains a summary of functions for support of electronic shop system. The 

last chapter is dedicated to new possibilities of the system optimization, which should gain 

to businessman further improvement of data processing in administration system and also 

new possibilities for the customer such as information of current status of the order. 

 

Keywords: analysis, data, electronic shop, e-shop, system, implementation,  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

E- shop elektronický obchod 

www, web  World Wide Web (soustava propojených hypertextových dokumentů) 

E-mail  elektronická pošta 

HTML Hyper Text Markup Language (značkovací jazyk pro hypertext) 

SEO  Search engine optimization (optimalizace pro vyhledávače) 

GB  Gigabyte (označení jednotky mnoţství informace) 

kB  Kilobyte (označení jednotky mnoţství informace) 

txt  textový soubor 

CSS  Cascading Style Sheets (jazyk pro formátování internetových stránek) 

CSV  Comma-separated values (souborový formát pro výměnu tabulkových dat) 

PDF  Portable Document Format (souborový formát  pro ukládání dokumentů) 

URL Uniform Resource Locator (slouţí k přesné specifikaci umístění zdrojů 

informací) 

PHP Personal Home Page (skriptovací programovací jazyk) 

MySQL databázový systém 

HTTP Hypertext Transfer Protocol (internetový protokol) 

FTP File Transfer Protocol (protokol aplikační vrstvy) 

POP Post Office Protocol (internetový protokol pro stahování emailových zpráv) 

DNS Domain Name Systém (hierarchický systém doménových jmen) 

IP Internet Protocol (datový protokol pro přenos dat) 

PPC pay per click (platba za kliknutí) 

CPC Cost Per Click (platba za klik na reklamu) 

CZK Koruna česká 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypertext
http://cs.wikipedia.org/wiki/Souborov%C3%BD_form%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Souborov%C3%BD_form%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skriptovac%C3%AD_jazyk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Programovac%C3%AD_jazyk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Datab%C3%A1ze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Datab%C3%A1zov%C3%BD_syst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Protokol_%28informatika%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aplika%C4%8Dn%C3%AD_vrstva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Protokol_%28informatika%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/E-mail
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A9nov%C3%A9_jm%C3%A9no
http://cs.wikipedia.org/wiki/Protokol_%28informatika%29
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cost_Per_Click&action=edit&redlink=1
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ÚVOD 

 

V současné době má podnikatel se zájmem o zřízení svého vlastního elektronického 

obchodu široké moţnosti realizace řešení. K dispozici máme mnoho společností, které se 

zabývají profesionálně tvorbou elektronických obchodů dle potřeb zákazníka, ale jsou zde i 

outsourcingové systémy pro elektronické obchodování. 

Pro většinu podnikatelů je outsourcing velmi vhodným řešením a to jak po technické 

stránce, tak po stránce ekonomické. Z tohoto důvodu dává většina budoucích obchodníků 

přednost outsourcingovému řešení elektronického obchodování. Tyto systémy můţe 

obchodník ihned po instalaci pouţívat. Stačí nastavit vzhled a parametry elektronického 

obchodu, připravit si katalog zboţí a elektronický obchod můţe být uveden do provozu. 

Velkou výhodou outsourcingových systémů pro elektronické obchodování je, ţe 

obchodník získává všechny potřebné nástroje obchodu ihned k dispozici a to v poměrně 

vysoké kvalitě jako je obsluha správy obchodu z více míst současně, moţnost platby 

pomocí elektronických plateb, analýzy statistiky návštěvnosti a prodeje sortimentu, 

podpora slev, anket a diskuzí k výrobkům. 

Kvalitní řešení tohoto typu nabízí i nepřetrţitou technickou podporu ze strany 

poskytovatele, moţnost provozu na vlastním hardwaru nebo vlastní doméně.  

Mezi nejdůleţitější faktory, které motivují lidi k nákupu prostřednictvím internetu, 

patří úspora času, niţší ceny ve srovnání s kamennými obchody, pohodlí při nákupu a 

moţnost nakupovat kdykoliv během dne. 
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1 ANALÝZA FUNKCÍ STÁVAJÍCÍHO ELEKTRONICKÉHO 
OBCHODU 

 

Analýza funkcí stávajícího elektronického obchodu www.deoutdoor.cz by měla 

specifikovat moţnosti realizace elektronického obchodu s cílem dosaţení optimalizace 

nasazeného systému. Úkolem této kapitoly bakalářské práce je analyzovat stávající funkce 

elektronického obchodu www.deoutdoor.cz, zaměřeného na prodej kvalitních oděvů a 

vybavení pro sport a volný čas, který svou nabídkou zboţí podporuje české výrobce.  

 

1.1 Požadavky na funkce elektronického obchodu 

 

Významným prvkem při volbě poţadavků na funkce elektronického obchodu je 

rozhodnutí, zda bude e-shop pouze doplňkem ke kamenné prodejně nebo bude stěţejním 

prvkem obchodníka. Z vlastní zkušenosti vím, ţe se lze jen stěţí plně věnovat kamenné 

prodejně i elektronickému obchodu zároveň, proto jsem z důvodu časové úspory ukončila 

provoz kamenné prodejny k datu 31.1.2010 a zaměřila se pouze na provoz elektronického 

obchodu. 

Elektronický obchod www.deoutdoor.cz jsem uvedla do provozu k datu 1.11.2009, 

jedná se jiţ o druhý skutečný projekt, který jsem realizovala.  

Svůj první projekt pod doménovým názvem www.deoutlet.cz jsem provozovala na 

internetovém portálu MIMISHOP,  ovšem z důvodu jiţ pro mě nedostačujících funkcí 

jsem se rozhodla změnit poskytovatele outsourcingového systému. 

Zde uvedené poţadavky jsou sestaveny pro elektronický obchod  www.deoutdoor.cz : 

 Moţnost importu a exportu zboţí. 

 Moţnost umístění webhostingu. 

 Moţnost plateb po internetu.  

 Moţnost propojení s ekonomickým systémem. 

http://www.deoutdoor.cz/
http://www.deoutdoor.cz/
http://www.deoutdoor.cz/
http://www.deoutlet.cz/
../Dokumenty/ICQ/196130101/ReceivedFiles/319016967%20irenka.k/www.deoutdoor.cz
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 Minimální či nulové náklady na pouţitý software. 

 Neustálý vývoj systému. 

 Moţnosti optimalizace systému. 

 

Na základě těchto poţadavků jsem na internetu hledala univerzální poskytovatele 

elektronického obchodu. Z dostupné nabídky na internetu jsem do uţšího výběru zvolila 

outsourcingové systémy firem : ShopSys Lite, ByznysWeb, WEBAREAL, FastCentrik a 

4Shop. Pro snadný výběr vhodného outsourcingového systému jsem pomocí internetového 

nástroje multikriteriálního rozhodování MCA7 metodou váţeného součtu (WSA - 

Weighted Sum Approach)[9], vytvořila tabulku s nabídkou základních funkcí jednotlivých 

firem, obrázek číslo 1.  

 

 

Obr. 1 Multikriteriální tabulka  rozhodování outsourcingových systémů 

 

Výsledná tabulka multikriteriálního rozhodování na obrázku číslo 2 vyhodnotila jako 

nejvhodnější outsourcingový systém FastCentrik. 
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Obr. 2 Výsledná tabulka multikriteriálního rozhodování outsourcingových systémů 

 

I přesto, ţe při vyuţití metody váţeného součtu multikriteriálního rozhodování, 

dosáhl nejlepších výsledků outsourcingový systém firmy FastCentrik, bylo pro mne 

rozhodnutím na základě vysokých referencí, nízké ceně a osobnímu doporučení zvolení 

outsourcingového systému firmy WEBAREAL. 

 

V tabulce multikriteriálního rozhodování na následujícím obrázku číslo 3 jsou 

zobrazena nedostupná kritéria původního outsourcingového systému MIMISHOP, která 

mne vedla k rozhodnutí změnit poskytovatele e-shopu a kritéria dostupná jiţ stávajícího 

outsourcingového systému WEBAREAL. 
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Obr. 3 Multikriteriální tabulka  rozhodování systému MIMISHOP a WEBAREAL 

 

Výsledná tabulka multikriteriálního rozhodování na obrázku číslo 4 jasně ukazuje 

rozdílnou hodnotu variant, čímţ mě utvrzuje ve správném výběru outsourcingového 

systému WEBAREAL. 

 

 

Obr. 4 Výsledná tabulka multikriteriálníhí rozhodování systému MIMISHOP a WEBAREAL 
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1.2 Základní funkce elektronického obchodu 

 

 Proces komunikace klíčových uţivatelů se systémem je znázorněn graficky na 

obrázku číslo 5 pomocí kontextového diagramu. 

 

 

 

Obr. 5 Kontextový diagram e-shopu www.deoutdoor.cz 

 

Podstatné okolí systému e-shopu je graficky znázorněno pomocí obdélníkové 

značky symbolizující terminátor, zdroj nebo místo určení dat mimo systém. Na obrázku 

máme jako terminátory uvedeny tyto objekty : Dodavatel, Banka, Státní instituce, 

Zákazník.  Kruhová značka symbolizuje proces, transformaci vstupních dat na výstupní, 

coţ nám umoţňuje objekt s názvem E-shop. Šipka znázorňuje datový tok, jednotlivé 

datové toky máme popsány na obrázku číslo 5 .  

 

http://www.deoutdoor.cz/
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Výše uvedený proces komunikace e-shopu s uţivateli musí splňovat následující 

funkce :  

 Nastavení 

 E-shop  

 Moduly 

 Články 

pro práci s daným web systémem i pro úplného začátečníka snadno ovladatelné  

a pochopitelné. Níţe specifikuji účel jednotlivých funkcí. 

 

1.2.1 Funkce Nastavení 

 

Funkce nastavení plní poţadavky pro nastavení stránek webu. Nejprve musíme 

nastavit parametry webu, rozlišení stránek webu, umístění menu a produktů na úvodní 

stránce a samozřejmě název webu, který by měl plnit co nejvyšší obsazení pozic pro 

umístění v seznamu hledaných výrazů internetového vyhledávače. 

Součástí nastavení webu je i design stránek, stránky by měly být poutavé a zajímavé. 

Po stránce analytické by tato funkce měla plnit výše uvedené parametry, coţ nám nabízí jiţ 

přednastavené šablony. Z důvodu jedinečnosti designu webových stránek jsem zvolila 

moţnost návrhu vlastní šablony za pomoci grafika, náhled uţivatelského rozhraní je ke 

shlédnutí na obrázku číslo 6. 
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Obr. 6 Ukázka uživatelského rozhraní funkce Nastavení 

 

1.2.2 Funkce E-shop 

  

Funkce e-shopu plní poţadavky pro nastavení obsahu stránek webu. Obsahuje 

základní části týkající se nastavení parametrů e-shopu, produktů, objednávek a 

zaregistrovaných zákazníků. Jedná se o jednu z nejčastěji pouţívaných funkcí e-shopu.[3] 

Prvním krokem před uvedením webu do provozu by mělo být naplnění e-shopu daty. 

Velkým přínosem je zde poloţka „Hromadný import“, kdy za pomoci vygenerovaného 

textového .CSV souboru upravíme, odstraníme či přidáme data a poté doplníme pouze 

obrázky. Problém nastává při přechodu na nový outsourcingový systém, pokud uţivatel 

nemá moţnost vygenerovat .CSV soubor. Při přechodu na nový systém WEBAREAL jsem 

z důvodu nemoţnosti vygenerovat .CSV soubor u systému MIMISHOP byla nucena 

veškeré zboţí o cca 700 poloţkách navést do nového systému ručně, coţ bylo z hlediska 

uvedení e-shopu do provozu časově náročné. 
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Vzhled hlavního menu elektronického obchodu by mělo dovolit nastavení parametrů 

v poloţce „Nastavení e-shopu“. Zobrazení e-shopu je standardně vypnuto, pro jeho 

aktivaci je potřeba jej zapnout, tuto funkci nejčastěji vyuţívám při přeceňování zboţí. 

Objednávky lze pro lepší přehled obchodníka označit barevně podle jejich aktuálního 

stavu. Číslo objednávky je automaticky generováno z data objednávky. Nezanedbatelná je 

zde i moţnost vystavení faktur z došlých objednávek, popřípadě úprava jednotlivých 

poloţek přímo v objednávce. Zde mi chybí funkce on-line sledování objednávky, o které se 

blíţe zmíním v kapitole : Moţnosti optimalizace nasazeného systému. 

Analytický dopad na automatickou aktualizaci všech nalinkovaných spolupracujících 

vyhledávačů jako je monitor.cz, najduzboţí.cz, zboţí.cz, heureka.cz, vybereme.cz a 

hyperzboţí.cz, plní funkce XML export pro aktualizaci URL feedu.[3]  Na obrázku číslo 7 

lze shlédnout vygenerovaný XML soubor automatické aktualizace linkových URL feedů 

pro vyhledávače zboţí. 

 

 

Obr. 7 Ukázka administračního rozhraní funkce E-shop 
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1.2.3 Funkce Moduly 

 

Funkce Moduly by měla dovolit vytvořit krátké informativní zprávy, anketu, nové 

formuláře, sledovat diskusní příspěvky a zejména spravovat soubory celého systému 

elektronického obchodu.  

Pro sledování statistiky přístupů kolikrát byla zobrazena úvodní stránka 

elektronického obchodu by měla tuto funkci plnit poloţka „Návštěvnost“. Máme-li však 

zájem o bliţší statistiky návštěvnosti stránek, měli by jsme  vloţit libovolný kód počítadla 

přístupů pomocí HTML odkazu do nastavení e-shopu. Více se o této moţnosti zmíním 

v kapitole : Detailní statistiky návštěvnosti. 

Zásadní je zde pouţití poloţky  „Správce souborů“, viditelná na obrázku níţe, kdy by 

měla tato poloţka plnit funkci archivu .CSV souboru, fotografií a textu. Příkladem je 

nahrání katalogu ve formátu .PDF, s dětským oblečením.  

 

 

Obr. 8 Ukázka administračního rozhraní funkce Moduly 
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1.2.4 Funkce Články 

 

Funkce Články by měla dovolit práci s texty, články a foto galérií, pomocí nichţ 

vytváříme obsah elektronického obchodu. Články můţeme mezi sebou pomocí „vazebního 

čísla“ propojit formou odkazu nebo si můţeme články předem připravit a uloţit pro 

pozdější pouţití v poloţce „Volné články“.  

Důleţitou poloţku zde tvoří „Úvodní články“, které mají podat návštěvníkům stránek 

co nejzajímavější a nejlákavější informace týkající se nabídky elektronického obchodu. 

Pouţitím funkce článků jsem vytvořila nejen úvodní stránku, kdy jsem vyuţila 

funkce propojení formou odkazu, ale i další stránky hlavního menu a foto soutěţ. Ukázka 

struktury hlavního menu je zobrazena na obrázku číslo 9. 

 

 

Obr. 9 Ukázka administračního rozhraní funkce Články 
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2 ANALÝZA FUNKCÍ SYSTÉMU PRO PODPORU 
ELEKTRONICKÉHO OBCHODU 

 

Zde uvedu jiţ zavedené funkce pro podporu elektronického obchodu. Jedná se o SEO 

optimalizaci pro vyhledávače, moţnosti podpory plateb po internetu a detailní statistiky 

návštěvnosti. Věnovat se těmto tématům budu pouze okrajově, neboť tyto funkce  

vzhledem k časovým úsporám nevyuţívám v plném rozsahu a samotné studium příruček, 

návodů a odzkoušení v praxi výše uvedených funkcí pro podporu elektronického obchodu 

je velmi časově náročné. 

Vzhledem k jejich značné obsáhlosti by mohly být jednotlivé funkce samostatnými 

náměty ke zpracování rozsáhlých publikací. 

 

2.1 SEO optimalizace pro vyhledávače  

 

SEO optimalizace pro vyhledávače je efektivní způsob internetového marketingu 

s minimálními náklady při dosaţení vysokých pozic ve vyhledávačích za pomocí 

klíčových slov s cílem získat co největší počet návštěvníků.[4] 

SEO analyzátory jsou volně k dispozici na internetu, vyhodnotí především faktory 

jako jsou validita zdrojového kódu, pozice ve vyhledávačích, S-Rank, Pagerank, hodnoty 

ukazatele Alexrank, stáří domény a další hodnotné doplňkové informace.  

 

SEO optimalizace se skládá ze tří hlavních bodů: 

 

1. Výběru vhodných klíčových slov. 

2. Úpravy zdrojového kódu. 

3. Tvorby zpětných odkazů.  

 

ad 1) Klíčová slova v textu jednotlivých stránek je třeba zvolit s přiměřenou 
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intenzitou. Vyhledávače hodnotí přiměřenost klíčových slov, pokud jich je v textu málo, 

neberou na stránku dostatečný zřetel. Klíčová slova můţeme vytvořit sami nebo pomocí 

nástroje pro návrh klíčových slov a nebo je převzít od konkurence. 

 

ad 2) Důleţitým faktorem je načítání obsahu stránky. SEO nástroj odhalí všechny 

informace o validitě zdrojového kódu včetně většiny závaţných chyb. Klíčová slova je 

vhodné pouţívat v prvním pádě. Následující seznam nám přiblíţí, kde by se klíčová slova 

měla objevit. 

 v názvu souboru 

 ve značce <title> 

 ve značce meta keywords a description 

 ve značce <h1>, <h2>, <h3>... 

 ve značkách <strong>, <em> 

 v textu stránky, pro vyhledávače je důleţitý procentuální podíl keywords vůči 

zbylému textu. 

 

ad 3) Prostřednictvím SEO nástroje zjistíme pozice webu na předních vyhledávačích 

(Seznam, Google, Morfeo, Yahoo, Jyxo, MSN). Součástí této analýzy je rovněţ zjištění 

aktuální hodnoty Pageranku a S-Ranku včetně počtu zaindexovaných stránek.  

Zpětné odkazy získáme buď zařazením stránek do katalogů nebo výměnou odkazů. 

Na trhu je mnoho firem, které se zabývají registrací stránek do katalogů profesionálně. 

Další moţností jak dosáhnout vysokých pozic ve vyhledávačích jsou placené odkazy. 

 

SEO optimalizace je stálý a nekončící proces ! 

 

Níţe je proveden experiment s různými nastaveními SEO optimalizace pro 

vyhledávače e-shopu www.deoutdoor.cz v praxi za pouţití internetového nástroje SEO 

Servis, kde jsem se registrovala ke dni 3.2.2010. Předtím jsem tento nástroj pouţívala bez 

http://www.tvorba-webu.cz/xhtml/meta.php
http://www.deoutdoor.cz/
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registrace. Obrázek SEO optimalizace číslo 10 nám zobrazuje kdy a s jakým výsledkem 

uvedeným v procentech byla SEO optimalizace provedena.  

 

 

Obr. 10 Ukázka SEO optimalizace e-shopu www.deoutdoor.cz 

 

Příklady podrobné SEO optimalizace před úpravami a po úpravách webových 

stránek www.deoutdoor.cz nám zobrazují následující obrázky.  

 

První část SEO optimalizace na obrázku číslo 11 ze dne 6.2.2010 tvoří popisné 

informace, u kterých lze zvolit vhodný výběr klíčových slov, popis, který slouţí ke čtení 

robotů a titulek, tvořící název elektronického obchodu. Soubor Sitemap pomáhá 

internetovým vyhledávačům lépe se vyznat na webových stránkách a má vliv na celkové 

hodnocení SEO optimalizace.  

http://www.deoutdoor.cz/
http://www.deoutdoor.cz/
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Obr. 11 První část  podrobné SEO optimalizace ze dne 6.2.2010 

 

 Druhá část SEO optimalizace na obrázku číslo 12 ze dne 6.2.2010 identifikuje 

správnost dokumentu hlavičky úvodní stránky e-shopu, kterou vidí uţivatelé na svém 

monitoru.[4] Dále podává informace o validitě zdrojového kódu. Veškerá práva úprav 

funkce zdrojového kódu spadají pod poskytovatele outsourcingového systému  

WEBAREAL, osobně mám moţnost o chybách jeţ se při SEO optimalizaci vyskytnou, 

poskytovatele systému WEBAREAL pouze informovat. Jak vidíme na obrázku níţe 

zdrojový kód není validní, coţ má vliv na zobrazení stránek u uţivatele a celkové 

hodnocení SEO optimalizace. Sémantika a přístupnost podává informace o kvalitě textu na 

úvodní stránce e-shopu. 
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Obr. 12 Druhá část  podrobné SEO optimalizace ze dne 6.2.2010 

 

 Třetí část SEO optimalizace na obrázku číslo 13 ze dne 6.2.2010 specifikuje 

obsahovou část, tedy text na úvodní stránce e-shopu týkající se nabídky elektronického 

obchodu, který vidí uţivatel na své obrazovce.[4] Dále nám obsahová část udává počet 

odkazů na úvodní stránku, čím je odkazů více, tím vyšší pozice dosáhneme ve 

vyhledávačích. Poslední informace SEO Servis školení odkazují na moţnost proškolení a 

vloţení ikonky odkazující na nástroj SEO optimalizace. Celkové hodnocení SEO 

optimalizace dosáhlo 86%. 
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Obr. 13 Třetí část  podrobné SEO optimalizace ze dne 6.2.2010 

 

Po provedení SEO optimalizace ke dni 6.2.2010 jsem zjistila, ţe by bylo vhodné 

upravit popis a výběr klíčových slov, tím pádem blíţe specifikovat nabídku produktů 

elektronického obchodu. Dále by bylo vhodné odstranit 6 HTML chyb zdrojového kódu, 

aby byla stránka validní, zvýšit počet odkazů na stránky www.deoutdoor.cz a upravit 

obsahovou část textu úvodní stránky e-shopu. 

 

První část upravené SEO optimalizace na obrázku číslo 14 ze dne 22.4.2010 tvoří 

popisné informace, zde jsem změnila  výběr klíčových slov a popis, tak aby blíţe 

specifikoval nabídku produktů elektronického obchodu. Titulek, který tvoří název 

elektronického obchodu, zůstal nezměněn.  

 

http://www.deoutdoor.cz/
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Obr. 14 První upravená část  podrobné SEO optimalizace ze dne 22.4.2010 

 

Druhá upravená část SEO optimalizace na obrázku číslo 15 ze dne 22.4.2010 

identifikuje správnost dokumentu hlavičky úvodní stránky e-shopu, tato funkce zůstala 

nezměněna. Dále podává informace o validitě zdrojového kódu. O chybách zdrojového 

kódu jsem informovala poskytovatele systému WEBAREAL, nově je zdrojový kód 

validní. Sémantika a přístupnost textu zůstala nezměněna. 
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Obr. 15 Druhá upravená část  podrobné SEO optimalizace ze dne 22.4.2010 

 

Třetí upravená část SEO optimalizace na obrázku číslo 16 ze dne 22.4.2010 

specifikuje obsahovou část, tedy text na úvodní stránce e-shopu týkající se nabídky 

elektronického obchodu. Zde jsem stylizovala úvodní text do odstavců, čímţ jsem opět 

zvýšila moţnost lepší pozice pro vyhledávání roboty. Zároveň jsem zvýšila počet odkazů 

na stránky www.deoutdoor.cz. Poslední informace SEO Servis školení a vloţení ikonky 

odkazující na nástroj SEO optimalizace opět zůstává nezměněn. 

 

http://www.deoutdoor.cz/
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Obr. 16 Třetí upravená část  podrobné SEO optimalizace ze dne 22.4.2010 

 

Výsledkem provedené SEO optimalizace ke dni 6.2.2010 a následné úpravy SEO 

optimalizace ze dne 22.4.2010 lze zhodnotit jako přínosné. Celkové hodnocení SEO 

optimalizace bylo navýšeno o 4%, tedy na 90%. Jako chybná se zde jeví neexistence 

funkce Sitemap, coţ vede opět k dalším úpravám a následnému provedení SEO 

optimalizace. 

 

2.2 Možnosti plateb po internetu e-shopu 

 

Systém WEBAREAL umoţňuje tyto typy plateb : 

 Platba hotově 

 Platba předem 
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 Platba na dobírku 

 Platba pomocí nástroje Paypal 

Do popředí plateb na internetu se v dnešní době dostává typ platby po internetu 

pomoci nástroje PayPal, která je největším a nejznámějším platebním systémem na 

internetu.[5] S tímto platebním systémem lze platit téměř ve všech zemích. U nás se začal 

objevovat převáţně ve firmách nabízejících internetové sluţby. 

PayPal je platební systém, umoţňující přesuny peněz mezi účty, které jsou 

identifikovány emailovými adresami, peníze se odečtou aţ v momentě kdy platíme. 

Kaţdý účet je propojen s jednou nebo více platebními kartami. Systém PayPal 

umoţňuje mít nastavenu i českou korunu jako primární měnu. Při platbě v jiné měně je 

částka přepočítána podle aktuálního kurzu. 

Placení kartou je umoţněno systémem 3D Secure, který má tři základní pilíře: 

 Acquiring domain - doména zpracovatelské banky obchodníka. 

 Issuer domain - doména vydavatelské banky obchodníka. 

 Interoperability domain  - doména kartových asociací, která pokrývá mezibankovní 

operace a systém vzájemného potvrzování platby. 

Princip transakce 3D Secure systémem je znázorněn na obrázku níţe, který byl převzat 

z internetových stránek České Spořitelny.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADze
http://cs.wikipedia.org/wiki/E-mail
http://cs.wikipedia.org/wiki/Platebn%C3%AD_karta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koruna_%C4%8Desk%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bna
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Obr. 17 Ukázka transakce 3D Secure systémem 

Legenda k obrázku číslo 17. :[6] 

Bod č.1 : Zákazník navštíví internetový obchod a vybere si zboţí nebo sluţbu. 

Bod č.2 :  Po potvrzení vybraného zboţí je nakupující přesměrován na Českou 

spořitelnu, kde zadá platební údaje. 

Bod č.3 :  Odsouhlasení objednávky mezi Českou spořitelnou a obchodníkem. 

Bod č.4 :  Česká spořitelna vyšle dotaz na kartovou asociaci, asociace potvrdí zařazení 

nezařazení drţitele karty do systému 3D Secure a pošle odpověď zpátky do 

České spořitelny. 

Bod č.5 :  Česká spořitelna pošle ţádost na autentizaci karty do vydavatelské banky 

přes prohlíţeč drţitele karty. 

Bod č.6 :  Vydavatelská banka poţádá drţitele karty o heslo. Drţitel karty vyplní heslo 

a banka toto heslo potvrdí. 

Bod č.7 :  Vydavatelská banka pošle odpověď zpátky do České spořitelny přes 

prohlíţeč drţitele karty. 

Bod č.8 :  V případě, ţe autentizace proběhla úspěšně, je internetová platba dále 
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zpracována jako běţná platební transakce. 

Bod č.9 :  Česká spořitelna zašle obchodníkovi informaci o výsledku transakce. 

 

PayPal má 3 druhy účtů:[5] 

Personal:  

 nejmenší poplatky, ale největší omezení 

 posílání a příjem v rámci PayPal zdarma  

 platba kartou vlastníka účtu zdarma 

 příjem peněz z platební karty 3,4% + 30c 

 limit max. 5 přijatých transakcí za rok 

Premium:  

 rozšířený Personal účet 

 posílání v rámci PayPal zdarma 

 platba kartou vlastníka účtu zdarma  

 příjem peněz z platební karty, či z jiného účtu 2,9%-1,9% + 30c 

 limit na přijaté transakce kartou není 

Bussines:  

 nutnost pro obchodníky 

 příjem peněz z platební karty, či z jiného účtu 2,9%-1,9% + 30c 

 limit na přijaté transakce kartou není 

 vlastník účtu získává navíc nástroje pro obchodníky - platební bránu, ověření 

příjmu plateb a další 

 

Výběr z PayPal na bankovní účet je u všech účtů stejný : 

 30CZK při výběru do 3000CZK  
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 při výběru nad 3000CZK bez poplatku 

Při aktivaci platební karty je nutno zadat PayPalu potřebné informace o kartě. PayPal 

si poté z karty strhne nepatrnou částku (v případě účtu v CZK je to asi 50 Kč). Tato částka 

je vrácena jako bonus při prvním převodu peněz přes PayPal. 

Samotný PayPal je zabezpečený velmi dobře a ztráty citlivých dat se obávat 

nemusíme, jedním z opatřeních je monitorování IP adres, které se k účtu vlastníka připojí. 

Pokud se připojí někdo z jiné země, je účet dočasně zablokován. Průběh transakčního toku 

je vyobrazen v následujícím obrázku.  

Z hlediska převaţujícího počtu plateb na dobírku je tento systém pro mne v současné době 

z ekonomického pohledu neperspektivní. 

 

 

Obr. 18 Ukázka základního toku transakce pomocí PayPal 

 

2.3 Detailní statistiky návštěvnosti  

 

Velmi jednoduchá funkce sledování analýzy návštěvnosti  je i v administračním 

rozhraní e-shopu, ovšem pro větší přehled statistik a přínos pro firmu je vhodné vyuţít 

nástroje sledování analýzy návštěvnosti jiţ zavedených firem. Pomocí analýzy 

návštěvnosti webu  sledujeme počet návštěvníků webových stránek,  efektivnost stránek 
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webu, klíčová slova vedoucí ke konverzi, návratnost investic a další funkce. 

V Česku máme k dispozici například Počítadlo na blueboardu, Netmonitor, 

Navrcholu, Toplist a nejpouţívanější nástroj Google Analytics, který osobně pouţívám 

v základním nastavení.  

Google Analytics je internetová aplikace od firmy Google, která slouţí ke sledování 

a podrobnější analýze návštěvnosti webových stránek.[7] Google Analytics má zpoţdění 

při zobrazování výsledků cca 3 aţ 6 hodin, standardně uchovává data po dobu 25 měsíců. 

Do aplikace se přihlásíme na webové stránce Google Analytics přes účet Google svým 

uţivatelským jménem a heslem. Po registraci domény, kterou chceme sledovat je 

automaticky vygenerován kód, ten pomocí HTML odkazu vloţíme do svých stránek 

elektronického obchodu nebo blogu. Po jeho ověření, prakticky ihned, můţeme začít 

pouţívat aplikaci Google Analytics. 

Google Analytics nabízí několik desítek grafů a tabulek, které je moţno filtrovat na 

různé výrazy a dále měnit způsob zobrazení přehledů od základních informací k 

podrobným detailům v závislosti na vybraném období v kalendáři. Jednotlivá období 

můţeme porovnávat.  

Důleţitou funkcí je porovnání jednotlivých údajů a grafů. Porovnávání metrik je 

zajímavá věc, se kterou můţeme odhalit vazby mezi metriky, které by jsme jinak nezjistili. 

Google Analytics má předem definované vyhledávače (Seznam, Google, Yahoo, Jyxo), 

které rozpoznává, tento seznam se stále rozšiřuje.  

Obsah nám udává základní přehled bez sloţitých nastavení a analýz, v tomto 

přehledu zkoumáme proč na některých stránkách tráví uţivatelé málo času. 

Zdroj je označení pro web, ze kterého byl návštěvník odkázán na naše stránky. Patří 

sem placené i neplacené odkazy ve vyhledávačích, reklama na jiných webech, blogy, 

prokliky z e-mailů a další funkce.  

Označení médium udává, který internetový kanál návštěvník pouţil. Můţeme se 

setkat se čtyřmi hodnotami:[7] 

 cpc - platba za proklik, u nás známa jako PPCorganic - návštěvník se k nám 

dostal díky přirozenému vyhledávání 

 none - návštěvníci napsali adresu našeho webu do prohlíţeče či pouţili 

http://www.google.cz/intl/cs_ALL/analytics/#utm_source=cs_cz-ha-cz-bk_analytics&utm_
http://www.google.cz/analytics/
http://www.robertnemec.com/placene-kampane-ppc/
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záloţku v prohlíţeči 

 referral - příchod přes odkaz na jiné stránce, započítávají se sem i 

vyhledávání obrázků ve vyhledávačích 

U analýzy návštěvnosti je vhodné měřit více stránek webu, můţeme tak porovnávat 

popularitu jednotlivých stránek. 

V následujícím textu uvedu v bodech několik praktických příkladů vyuţití nástroje 

Google Analytics, které lze shlédnout v samostatné 10-ti stránkové příloze.  

 Panel – nám zobrazuje stručný přehled funkcí nástroje Google Analytics, 

příloha Google Analytics strana číslo 1,2. 

 Přehled návštěvníků – přehled kolik nových a vracejících se návštěvníků 

navštívilo webovou stránku a do jaké míry reagovali na její obsah, příloha 

Google Analytics strana číslo 3. 

 Přehled zdrojů provozu – poskytuje souhrn různých druhů zdrojů, odkud 

návštěvníci stránek přišli a jaká klíčová slova byla pouţita, příloha Google 

Analytics strana číslo 4. 

 Přehled cílů – vhodný pro web nezaměřený na elektronické obchodování, 

umoţňuje posoudit, nakolik web splňuje obchodní cíle. Z hlediska časové 

úspory je tato funkce pro mne v současné době nepodstatná, příloha Google 

Analytics strana číslo 5. 

 Návštěvy pro všechny návštěvníky – celkový počet návštěv za jednotku 

(den), vzhledem k registraci domény www.deoutdoor.cz na aplikaci Google 

Analytics  ke dni 19.11.2009, jsou výsledky předchozích dat nulová, příloha 

Google Analytics strana číslo 6,7. 

 Vizualizace na mapě – souhrn návštěv podle země, příloha Google Analytics 

strana číslo 8. 

 Přehled obsahu – poskytuje souhrn objemu zobrazení stránek a seznam 

stránek, které nejvíce přispívaly k zobrazení, příloha Google Analytics strana 

číslo 9. 

 Přehled elektronického obchodování – souhrn aktivit elektronického 

http://www.deoutdoor.cz/
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obchodování, i tato funkce je pro mne z hlediska časové úspory v současné 

době nepodstatná, do budoucna zvaţuji o zprovoznění této funkce, příloha 

Google Analytics strana číslo 10. 

 

Z výše uvedeného přehledu nástroje Google Analytics, je pro mě důleţitá analýza : 

Přehled zdrojů provozu, kterou nyní více zpřehledním. 

Obrázky k analýze Přehledu zdrojů provozu tvoří tři samostatné přílohy pod názvy : 

Přehled zdrojů provozu, Odkazující stránky a Klíčová slova. 

Přehled zdrojů provozu za období 15.11.2009 – 15.12.2009 zobrazuje metriku 

návštěvnosti v daném období. Při bliţším zkoumání jsem zjistila, ţe největší návštěvnost 

byla v pátek 20.listopadu 2009 s výsledkem 81 návštěv, v pondělí 23.listopadu 2009 

s výsledkem 74 návštěv, ve středu 2.prosince 2009 s výsledkem 80 návštěv, v pondělí 

7.prosince 2009 s výsledkem 72 návštěv a v pondělí 14.prosince 2009 s výsledkem 46 

návštěv. Z čehoţ lze usoudit, ţe vhodný den pro uskutečnění akce pro zákazníky by dle 

analýzy návštěvnosti připadl na pondělí. 

Součástí přehledu zdrojů provozu je analýza nástroje „Odkazující stránky“. Tabulka 

přehledu odkazujících stránek zobrazuje pořadí zdroje, zdroj odkazujících stránek, počet 

návštěv daného zdroje odkazujících stránek, počet stránek na jednotku 1 návštěvy, 

průměrnou dobu strávenou na webu, počet nových návštěvníku uvedený v % a míru 

opuštění stránek – jak jsou stránky pro návštěvníky zajímavé. Vzhledem k první pozici 

odkazující stránky zboţí.cz, je vhodné se zaměřit na tento zdroj. Tuto moţnost jsem 

vyuţila zaregistrováním do katalogu zboţí.cz a tím získala zprostředkování prodeje  

formou vyhledávaní nabídky výrobků sluţby zboţí.cz. 

Další součástí přehledu zdrojů provozu je analýza nástroje „Klíčová slova“. Opět 

máme k dispozici přehlednou tabulku s klíčovými slovy, počtem návštěv na dané klíčové 

slovo, počet stránek na jednotku 1 návštěvy, průměrnou dobu strávenou na webu, počet 

nových návštěvníku uvedený v % a míru opuštění stránek – jak jsou stránky pro 

návštěvníky zajímavé. Na základě zde uvedeného přehledu klíčových slov, jsem vybrala 

nejpouţívanější klíčová slova a vloţila je do administračního rozhraní e-shopu. 
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3 MOŽNOSTI OPTIMALIZACE STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU 

 

3.1 Plánované funkce a vylepšení 

 

Při provozování stávajícího elektronického obchodu se ukázalo, ţe je vhodné 

upgradovat některé jeho funkce. Jako klíčová se jeví změna v moţnosti sledování 

objednávky on-line a propojení elektronického obchodu s ekonomickým systémem. 

O těchto nových funkcích jsem jiţ jednala s poskytovatelem outsourcingového 

systému WEBAREAL a jsou ve fázi testování nového upgrade systému. 

 

3.1.1 Možnost sledování objednávky on-line 

 

Informace o průběhu vyřízení, odeslání či stornování své objednávky nyní zákazník 

získá pouze na základě e-mailové korespondence s obchodníkem. Při kaţdé změně stavu 

objednávky je zákazníkovi zaslán e-mail s novým stavem objednávky. 

Hlavním úkolem vylepšení systému je zefektivnit a usnadnit práci obchodníkovi a 

dát zákazníkovi pocit kontroly nad stavem své objednávky, optimalizací funkce sledování 

objednávky on-line.  

Po odeslání objednávky se zákazníkovi v potvrzujícím e-mailu objednávky 

vygeneruje link (www adresa) s moţností sledovat kdykoliv on-line stav objednávky. Pro 

zjištění stavu objednávky nebude nutné kontaktovat zákazníka při kaţdé změně stavu 

objednávky e-mailem, neboť obchodník i zákazník bude mít o stavu objednávky stejné 

informace.  

Funkce on-line stav sledování objednávky by měla dovolit zákazníkovi sledovat 

aktuální informace o stavu provedené objednávky :  

 Potvrzení objednávky 

 Objednávka se vyřizuje 

 Objednávka odeslána 

 Objednávka zaplacena 

 Objednávka vyřízena 
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popřípadě zprávy obchodníka  pro zákazníka týkající se změny objednávky, uvedené 

v poznámce u objednávky. 

 Proces sledování objednávky on-line je znázorněn graficky pomocí vývojového 

diagramu na obrázku číslo 19. Obdélníková značka symbolizuje činnost, neboli krok 

v procesu. Kosočtvercová značka symbolizuje rozhodnutí, neboli větvení procesu podle 

podmínky. Šipka znázorňuje souvislosti činností. 

 Optimalizovaná funkce moţnosti sledování průběhu vyřízení objednávky on-line je 

zde označena ţlutou barvou. 
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Obr. 19 Vývojový diagram sledování objednávky on-line 
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3.1.2 Propojení s ekonomickým systémem 

 

Významným prvkem při práci obchodníka s administračním rozhraním bude 

propojení elektronického obchodu s ekonomickým systémem, které zajistí vzájemnou 

výměnu dat v oblasti zboţí, produktů, cen, skladové dostupnosti, objednávky a dalších 

funkcí.  

Na Českém trhu máme několik firem nabízejí moţnost propojení elektronického 

obchodu s ekonomickým systémem jako je ABRA, Altus VARIO, Money, POHODA nebo 

Vision.  

Těmto poţadavkům vyhovuje u nás nejvíce rozšířený a oblíbený ekonomický a 

informační systém POHODA, který byl zvolen na základě hlasování obchodníků 

pronajímajících outsourcingový systém WEBAREAL.  

Systém POHODA je oborově neutrální, vhodný jak pro ţivnostníky, malé firmy, 

velké firmy, tak pro neziskové organizace.[8] Systém umoţní vést účetnictví i daňovou 

evidenci, zpracování mezd pro neomezený počet zaměstnanců, zpracování dat, 

homebanking i obchodování na internetu, podporovat cizí měny, včetně automatického 

načítání kurzového lístku. 

Systém POHODA vyuţívá komunikační rozhraní XML, díky kterému mohou data 

přijímat i odesílat do různých aplikací, včetně internetových obchodů. Zpracování XML 

komunikace lze provádět pomocí dávkového zpracování, které plně automatizuje výměnu 

dat. Kompletní správa zboţí, která zahrnuje editaci produktů, kategorií a nastavení cen, 

tedy probíhá pouze na jednom místě, a to v systému POHODA. Naopak z e-shopu 

WEBAREAL by  se do programu POHODA přenášela data o nových zákaznících, kteří se 

v internetovém obchodě zaregistrují, a zároveň by  se do programu POHODA přenášely 

objednávky vytvořené novými zákazníky. 

Na následujícím obrázku máme znázorněn obecný princip automatizovaného XML 

importu / exportu. INI soubor obsahuje údaje, které POHODA musí znát, aby mohla 

zahájit XML import/export. Před importem XML dat do systému POHODA je vhodné 

provést validaci XML souborů.[8] 
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Obr. 20 Princip XML komunikace s ekonomickým systémem POHODA 
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4 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ 

 

 

Cílem bakalářské práce bylo provedení analýzy jiţ stávajícího elektronického 

obchodu, analýzy funkcí pro podporu elektronického obchodu a moţnost optimalizace 

nasazeného systému, který bude přínosem pro obchodníka i zákazníka. 

 

První kapitola bakalářské práce je věnována analýze stávajícího elektronického 

obchodu, co mě jako obchodníka vedlo ke změně outsourcingového systému, popisu 

funkcí pro práci s administračním rozhraním a náhled uţivatelského rozhraní 

elektronického obchodu. Druhá kapitola bakalářské práce se věnuje analýze funkcí pro 

podporu elektronického obchodu, popisu současným moţnostem provádění analýz 

elektronického obchodu s praktickou ukázkou SEO optimalizace a detailní statistiky 

návštěvnosti pomocí nástroje Google Analytics. Třetí kapitola bakalářské práce je 

věnována moţnostem optimalizace nasazeného systému, zefektivnění práce obchodníka při 

vyřizování objednávek, tento popis je pro větší názornost proveden graficky pomocí 

vývojového diagramu. Jako druhou moţnost vylepšení práce obchodníka při práci 

v administračním rozhraní je moţnost propojení ekonomického systému s elektronickým 

obchodem. 

 

Cíle stanovené v úvodu bakalářské práce byly splněny. Proběhla analýza 

stávajícího systému elektronického obchodu s následným zhodnocením a moţností 

optimalizace nasazeného systému, která jsou jiţ ve fázi testování nového upgradu. Při 

reálném pouţití a zavedení navrhovaných řešení dojde k zefektivnění práce obchodníka 

s daným systémem, coţ umoţní větší časovou a ekonomickou úsporu. 
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