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Abstrakt 

 Má bakalářská práce obsahuje zhodnocení průběhu individuální odborné praxe ve firmě 

Vyka.eu web&marketing, kde jsem pracoval na pozici HTML kodéra a věnoval se návrhu řešení 

webových stránek podle požadavků klientů. Popisuji firmu, moji funkci ve firmě a naznačuji 

postup při řešení jednotlivých úkolů, které mi byly zadávány.  

 Zhodnocuji uplatněné teoretické a praktické znalosti z bakalářského studia a také 

scházející znalosti.  

 V závěru práce prezentuji část mých dosažených výsledků, úspěchů a celkový přínos 

odborné praxe. 

 Součástí bakalářské práce jsou i přílohy, které obsahují výsledky mé práce ve firmě. 

 

Klíčová slova 

HTML, CSS, praxe, Vyka.eu web&marketing, tvorba www stránek 

 

 

Abstract 

 My bachelor thesis contains the evaluation and rewiev of my individual professional 

practise in the Vyka.eu web&marketing company, where I worked at the position of HTML coder 

and dedicated to the web design pages according to clients’ requirements. During my practise 

there, I worked at maintance of existing applications and participate on developing new software. I 

am going to make an attempt to describe the company briefly, my working position in the 

company and I am going to release the process of solving single tasks, which were set to me. 

 There is going to be a conclusion of my theoretical and practical knowledges that I have 

gained during my study of bachelor degree and I will also try to release the missing part of 

knowledges. 

 At the end I am going to present a part of fulfilled issues, successes and a global 

advantages of my practise. 

 My bachelor thesis also inludes annexes that contain the results of my work in a company. 
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Touto cestou bych rád poděkoval firmě Vyka.eu web&marketing za podporu a zkušenosti, které 

mi předali při absolvování této odborné praxe, zejména panu Bc. Aleši Vykovi. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

CMS  -  Content Management System 

CSS  -  Cascading Style Sheets 

OOP  -  Objektově Orientované Programování 

PHP  -  Hypertext Preprocessor, Personal Home Page 

PI VŠB-TUO  -  Podnikatelský inkubátor Vysoké školy Báňské  -  Technické Univerzity Ostrava 

SEO  -  Search Engine Optimization 

URL  -  Uniform Resource Locator 

VŠB-TUO  -  Vysoká škola Báňská  -  Technická Univerzita Ostrava 

W3C  -  World Wide Web Consortium 

www  -  Word Wide Web 

XHTML  -  Extensible Hypertext Markup Language 

XML  -  Extensible Markup Language 
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Úvod 

 Bakalářská práce popisuje roční působení ve firmě Vyka.eu web&marketing (dále jen 

Vyka.eu). Tato firma poskytuje služby v oblasti tvorby www stránek a internetového marketingu. 

Ve firmě Vyka.eu jsem pracoval na pozici HTML kodéra. Během praxe jsem pomáhal při návrhu a 

realizaci projektů podle požadavků klientů i v oblasti internetového marketingu. Tato práce 

pojednává o řešení těchto úkolů, které mi byly svěřeny k realizaci v rámci pracovního zařazení. 

 Nejprve popisuji firmu Vyka.eu a její služby. Dále popisuji moji pracovní pozici a oblasti 

již jsem se věnoval během praxe. Dále se dozvíte o realizaci projektů, na kterých jsem 

spolupracoval a postup při jejich realizaci. V závěru shrnuji zkušenosti získané v průběhu řešení 

zadaných úkolů, celkové zhodnocení průběhu praxe a přínos absolvování individuální odborné 

praxe ve firmě. V příloze přikládám výsledky mé práce v průběhu praxe. 

 V této práce se můžete seznámit s postupem při realizaci kalkulačky pro výpočet ceny 

zlata, kódování CMS, realizace navigace pro SEO a mnoho dalších projektů. 
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1 Odborné zaměření firmy a popis pracovního zařazení studenta 

1.1 Popis firmy 

 Firma Vyka.eu je nově založená firma. Tato firma má sídlo v PI VŠB-TUO. Její 

zakladateli jsou studenti VŠB-TUO. Její hlavní oblasti zájmu je internetový marketing a tvorba 

www stránek na míru podle požadavků klientů. Firma poskytuje komplexní služby[1] v oblasti 

tvorby www stránek. Jedná se grafické práce, analýzu počátečních dat a klíčových slov pro 

internetový marketing, psaní obchodních textů a samotný převod grafických layoutů do podoby 

HTML stránky včetně zařízení hostingových služeb a nasazení takto vytvořených webů na server. 

V oblasti internetového marketingu realizuje soutěže, vytváří facebookové profily, realizuje 

analýzu konkurence a v neposlední řadě poskytuje služby pro SEO[2]. Součástí firmy je vývojové 

oddělení, které se zabývá vývojem a implementací e-shopů[3], CMS[4] a webových aplikací pro 

své klienty. 

 I když je firma nově vzniklá, její pracovníci mají dlouholeté zkušenosti s problematikou, 

jíž se zabývají ve své pracovní pozici. Důvodem vzniku firmy byla snaha uplatnit nabité 

zkušenosti během studia, ale také ověření vlastních nápadů. Jedním z nich byla i metoda pro 

efektivní uplatňování principů distribuovaného marketingu[5]. Tento nápad byl oceněn 

2.nejlepším podnikatelským záměrem roku 2010. Metodu vyvinul majitel firmy, pan Bc. Aleš 

Vyka a díky ní je firma schopna klientům pomoci zvýšit obrat z jejich internetových obchodů. 

 Při realizaci www stránek firma dodržuje standardy jak mezinárodní (konsorcium 

W3C[6]), tak národní (vycházející z Českého jazyka i zákona), o kterých se zmiňuji dále v této 

práci. 

 

1.2 Pracovní pozice 

 Ve firmě jsem nastoupil na pozici HTML[7] kodéra. Moji hlavní náplní práce bylo 

překódování grafického návrhu vytvořeného v programu Adobe Photoshop[8] do podoby HTML 

stránky. K tomuto účelu používám jazyk XHTML strict verze 1.1[9] a CSS verze 2.1[10]. Tyto 

verze jsou plně doporučeny konsorciem W3C pro vývoj webových stránek. K převodu stránek 

potřebuji i znalosti z jazyka PHP[11], jelikož pomocí tohoto jazyka se tvoří dynamické www 

stránky. Výhodou jsou i základní vědomosti o SEO, jelikož součástí kódování stránek byla i jejich 

příprava pro realizaci SEO a internetového marketingu. 

 Již existují verze HTML 5[12] a CSS 3[13], ale ty nejsou doporučeny v plném rozsahu 

konsorcia W3C a mají velmi malou podporu v prohlížečích[14]. 

 Během praxe jsem nastudoval odvětví použitelnosti a přístupnosti www stránek. 

Použitelné stránky jsou pro uživatele přívětivé, jednoduše ovladatelné a při první návštěvě se 

v nich uživatel rychle zorientuje. Přístupnost stránek vychází z novely Zákona č. 365/2000 Sb. o 

informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006[15]. Tyto pravidla 

pomáhají s ovládáním internetových stránek handicapovým uživatelům internetu. Ať už se jedná o 

zrakové či pohybové ústrojí, dočasné či trvalé. Dalším odvětví, které jsem musel nastudovat, byla 

typografie textů publikovaných na internetu[16]. Ta se věnuje způsobu jak psát texty pro uživatele 
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www stránek. Uplatňují se zde pravidla pro čtení textů na obrazovce, pravidla psaní Českého 

jazyka. Také se zde uplatňují i další pravidla vycházejí i z použitelnosti a přístupnosti www 

stránek.  

 Po nastudování problematiky jsem pak pomáhal při grafických úpravách webu tak, aby 

obsahoval prvky výše zmíněných oblastí. 

 Při odevzdávání svých prací jsem také dohlížel na poslední fázi vývoje www stránek, a to 

je testování. Všechny stránky byly testovány ve 5 prohlížečích (Internet Explorer[17], 

Chrome[18], Mozzila Firefox[19], Opera[20], Safari[21]) v několika verzích. Tato práce byla 

někdy časově náročná, jelikož každý prohlížeč interpretuje doporučované standarty konsorciem 

W3C po svém, a proto se musí stránky dodatečně upravovat pro každý prohlížeč. 

 Vzhledem k mojí pokročilé znalosti jazyka PHP jsem se také podílel na tvorbě některých 

PHP skriptů.  

 Součástí pracovní pozice byla i úprava obrázků pro interpretaci na www stránkách. 

 

1.3 Postup práce na projektech 

 Jedná se o obecně platný model ve firmě při práci na projektech pro udržení přehlednosti 

mezi prácemi na více projektech najednou. Každý projekt je rozdělen do několika iterací, které na 

sebe bezprostředně navazují. Pokud není dodělaná iterace předešlá, nemůže započít práce na 

iteraci následující. 

 Vždy se začíná prvotní schůzkou s klientem, na které od něj získáme požadavky. Na 

základě těchto požadavků se provádějí analýzy klíčových slov a webové domény. Na analýzy 

navazují návrhy grafického designu, SEO stránek, architektury a sepsání obchodních textů. Poté 

následuje implementace architektury stránek, kódování stránek, úprava obrázků, programování 

formulářů. Pokud stránky obsahují i nějakou webovou aplikaci je nutná kompletace a integrita 

stránek s touto aplikací. Tato kompletace se provádí spolu s programátorem. Po úspěšné 

implementaci je na řadě testování validity, bezpečnosti a funkčnosti stránek. Po otestování jsou 

stránky připravené k předání klientovi. Pokud si klient u nás objednal i marketing, pracuje se na 

projektu dále v dalších iteracích, přičemž stránky jsou už v ostrém provozu. 

 Moje práce začínala ve většině případů u třetí iterace, tj. u grafického návrhu designu 

stránek a končila až u předání hotového díla klientovi. 

 V rámci prací na projektech jsem používal pravidla, validity, přístupnosti, použitelnosti a 

typografie. Všechny tyto odvětví jsou pro tvorbu profesionálních webů nezbytné, a proto bylo 

velmi důležité, abych je využil při tvorbě www stránek. Tyto oblasti tvorby www stránek také 

pomáhají při realizaci SEO a internetového marketingu v dosažení lepších výsledků, proto byly 

použity při realizaci všech zakázek. 

 Po skončení jednotlivých iterací následovala komunikace s klientem a jeho souhlas 

k pokračování na dalších iterací. Toto pomáhalo jak klientovi, tak firmě při případných problém 

během realizace objednaných služeb klientem u naší firmy. 
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2 Projekty realizované během praxe 

2.1 Design manuál 

 Jedná se o standardizaci základních šablon pro tvorbu webových stránek. Základem bylo 

vytvořit kostru layoutu plně validní podle platných pravidel a standardů konsorcia W3C. Šablona 

měla být připravena i z hlediska použitelnosti a přístupnosti webových stránek. V rámci prací 

došlo i k úpravě PHP skriptů používaných při posunu mezi stránkami v rámci webu a při odesílání 

dotazových a objednávkových formulářů. Úprava se týkala zjednodušení kódu, ale především 

zmenšení bezpečnostního rizika při pokusech o prolomení bezpečnostních prvků webových 

stránek. Takto vznikly 3 nejpoužívanější šablony, které jsou ihned k použití, a jednoduchými 

úpravami dosáhneme požadovaného výsledku. Díky této standardizaci jsou si všechny šablony 

velmi podobné a to napomáhá lepší orientaci a rychlejší realizaci www stránek, včetně začlenění 

nových kolegů, HTML kodérů. 

 V současné době se zabýváme vytvořením design manuálu s použitím technologie HTML 

verze 5[12] a CSS verze 3[13], které jsou nástupní verzí mnou používaných technologií. 

 

2.2 Typografický manuál 

 Aby byla standardizovaná celá část tvorby www stránek, musel být vytvořen i 

typografický manuál. V tomto manuálu se řeší obsahová část jednotlivých webových stránek. 

Jedná se o vnitřní rozložení textu v obsahové části, ale také o typografii samotného textu, kterou 

jsem před tím nastudoval a popisuji ji v kapitole 2.2 Pracovní pozice. 

 Všechny tyto poznatky byly sepsány do manuálu, který ulehčuje práci designérům webů, 

copywriterů i kodérům, ale hlavně snižuje komunikaci mezi těmito všemi pozicemi, a tím ulehčuje 

práci a šetří peníze. Manuál samozřejmě ocení i uživatelé, kteří navštěvují stránky realizované naší 

firmou. 

 

2.3 Navigace pro SEO 

 Jak jsem se zmínil v úvodu, firma se specializuje na internetový marketing. Jeho základní 

složkou je SEO[2]. SEO je dnes v podstatě vědou, a proto je nutné mít správná klíčová slova na 

správném místě. Proto bylo zapotřebí vyvinout algoritmus, který by toto řešil. Tu detailněji 

rozepisuji v kapitole 4.1.1 Navigace pro SEO. 

 

2.4 Autoškola Frýdlant nad Ostravicí 

 Jedná se o klienta, který provozuje autoškolu v podhůří Beskyd. Klient chtěl u nás 

realizovat www stránky a marketing. Jelikož se jednalo o jeden z prvních projektů firmy, byl zde 

poprvé použit designový a typografický manuál. Moje práce na projektu spočívala v převedení 

grafického návrhu do podoby HTML a úpravy CSS. Posléze jsem obdržel texty, které jsem také 

zanesl do těchto stránek. 



 
 

11 
 

 Od nasazení stránek na ostrý server už uplynulo několik měsíců a klient se nám ozval 

s další prací na webu. Pomocí facebooku, který jsme mu zřídili v rámci marketingu, zjistil, že web 

není dostatečně lákavý pro mladé lidi, kteří jsou jeho hlavními zákazníky. Chtěl vytvořit lákavější 

a dynamičtější design, který by ocenili právě mladí lidé. 

 Změnu designu jsem dostal za úkol a v současnosti probíhá. Zaměřujeme se především na 

využití javascriptových[22] knihoven, které by ale neměly mít vliv na ovladatelnost stránek, pokud 

si uživatel v prohlížeči vypne podporu javascriptu. 

 

2.5 Dobrý účetní 

 Klient si zařizoval živnost v oblasti daňového poradenství a chtěl vytvořit stránky včetně 

marketingu. 

 Hlavním požadavkem bylo vytvořit daňovou poradnu, což se muselo projevit i do 

výsledného grafického návrhu. Proto jsem byl přizván, abych na něm spolupracoval. Podařil se 

nám velmi čistý a příjemný design vystihující dané téma, který je velmi přehledný. V současnosti 

jsou stránky nasazeny, ale projekt je pozastaven na přání klienta. 

 

2.6 Jak psí kulky 

 Tento klient vlastní ruční myčku aut a po nás chtěl realizovat marketing, aby byl více vidět 

a zajistil si větší klientelu. Klient již vlastnil webové stránky a díky názvu firmy bylo zaměření 

kampaně jednodušší. 

 V rámci realizace marketingu a SEO je někdy zapotřebí sáhnout do struktury stránek, aby 

výsledné metody měli patřičný efekt. V tomto případě, kdy upravujeme stránky pro SEO se 

bavíme o optimalizaci on-page faktorů, což je jedna z mnoha metod[23] používaných pro SEO. 

Toto byl můj úkol na tomto projektu. Proto jsem navrhnul podle typografického manuálu lepší 

rozložení stránek i rozložení samotné struktury jednotlivých stránek. 

 

2.7 Jízdenky na nádraží 

 Tento projekt je velmi známý. Znají ho především lidé, kteří cestují vlakem. Jedná se totiž 

o výpočet ceny jízdného podle zadaných parametrů. 

 jizdenky.nanadrazi.cz jsou již delší dobu v provozu, a proto se majitel stránek rozhodl 

inovovat svoje stránky. Chtěl provést jejich redesign a pomoct jim marketingem. Stránky by po 

dokončení prací měli vypadat přívětivěji a být přehlednější a spolu se sjednaným marketingem i 

být ještě v širším povědomí uživatelů internetu. 

 Můj úkol na projektu spočíval v konzultaci na výsledném grafickém návrhu, přepsání 

layoutu do HTML kódu a vložení textů. Nejtěžší bylo vymyslet vzhled zadávacího formuláře a 

následného výpisu vypočteného jízdného. Tento problém jsme řešili několik hodin i s ohledem na 

jiné zobrazování formulářových prvků v různých prohlížečích. Výsledek můžete vidět v příloze. 
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2.8 Krawall 

 Tento klient se specializuje na pronajímání a prodej nafukovacích stanů vhodný na 

pořádání různých open air akcí a festivalů. Klient naše služby využil v oblasti marketingu a 

realizace jednoduchého e-shopu na prodej nafukovacích stanů. 

 Můj úkol spolu s programátorem spočíval v návrhu a implementaci zmíněného e-shopu. 

K realizaci e-shopu jsme využili jazyka PHP[11]. Já jsem řešil vizuální stránku e-shopu. 

Konkrétně tedy jak bude e-shop vypadat a jakým způsobem bude probíhat samotný nákup zboží. 

Při návrhu jsem se nechal inspirovat e-shopem na server alfacomp.cz[24]. Zákazník si na jedné 

stránce prohlédne všechny produkty. Pokud se chce podívat blíže, zvolí si ho a dostane se na 

stránku s jeho detailnějším popisem. Pokud si chce dané zboží koupit, vybere si ho, zadá potřebný 

počet kusů a vloží do košíku. Když je hotov, přesune se do košíku. Tam si zkontroluje vybrané 

zboží, popřípadě ještě upraví a následně objedná. Pak se dostane na obrazovku, kde vyplní 

základní údaje o vlastní osobně. Na poslední obrazovce si pak zkontroluje zadané údaje a potvrdí 

objednání zboží.  

 

2.9 Švarná Hanka, Zorbing Beskydy 

 V tomto případě chtěl klient po naší firmě realizovat statické stránky poukazující na jeho 

nabídku služeb. V případě projektu Švarná Hanka se jednalo o turistickou chatu Švarná Hanka na 

Grúni poblíž obce Ostravice a vodní přehrady Šance. Projekt Zorbing se zabývá propagací 

adrenalinové zábavy.  

 Můj úkol byl převést grafický návrh do podoby www stránek, včetně vložení všech textů a 

obrázků. A následné přípravě stránek pro realizaci marketingu. 

 

2.10 Vyka.eu 

 Zde se jednalo o práci na firemních stránkách.  

 

 Úkoly byly následující: 

   

 projít celý web a sepsat chyby 

 navrhnout novou strukturu referencí 

 změnit strukturu hlavní stránky 

 implementovat SEO 

 napsat nové texty 

 realizovat marketing 

 

 Prošel jsem každou stránku zvlášť a sepsal všechny chyby a poznatky ke každé z nich. Do 

zprávy jsem zahrnul i poznatky z celkového dojmu webu jako celku. Tyto poznatky byly 

zpracovány a využity při úpravě textů. Významnou část času studií webu jsem věnoval sekci 

referencí, které byly dalším bodem. Původní návrh byl takový, že každá reference byla rozdělena 
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do 2 částí, podle toho jaké služby si u nás klient objednal. Jednalo se o tvorbu www a marketing. 

Můj návrh spočíval v tom, ať uděláme jeden seznam referencí a ke každé z nich napíšeme, jaké 

služby jsme realizovali včetně popisu. Reference by také měla obsahovat náhled jedné ze stránek 

webu, základní informace o projektu a vyjádření klienta se spokojeností s našimi dodanými 

službami. Dalším bodem požadavků byla změna struktury hlavní stránky. Můj návrh zněl, ať si 

stránka zachová svoji strukturu, pouze se ubere pár odkazů a tím se provzdušní a zpřehlední. Další 

velkou prací na projektu byl návrh a implementace navigace pro SEO. Mluvím zde o návrhu proto, 

že podmínkou bylo zachování nynější struktury webu i svého adresářového uložení. Jelikož je web 

velmi rozsáhlý, jsou stránky rozděleny do několika složek. Na dalších bodech požadavků už jsem 

spolupracoval s kolegy, konkrétně copywriterem a specialistou na marketing. 

 V době odevzdání bakalářské práce by měli být všechny práce ukončeny a nasazeny do 

provozu. 

 

2.11 Zlatnictví Karel Stoch 

 Tento klient s námi spolupracuje již dlouhou dobu. Klient vlastní síť zlatnictví na 

Ostravsku. Po nás chtěl realizovat 2 projekty. Prvním bylo vytvoření www stránek věnující se 

výkupu zlata. Součástí projektu byla i implementace kalkulačky pro orientační výkupní cenu zlata. 

Druhým projektem bylo vytvoření e-shopu pro jeho produkty, prsteny a šperky. 

 

2.11.1 Ceny zlata 

 Tyto stránky jsou koncipované jako microsite[35]. Microsite jsou klasické www stránky, 

které se ale věnují pouze jednomu produktu, na který jsou speciálně vytvořeny. Používají se 

například při prezentaci nového produktu nějaké společnosti. Na těchto stránkách jsou výhradně 

soustředěny texty pouze pro tento produkt. Pouze v kontaktech je zmínka o společnosti, který tento 

produkt vyrobila, nejčastěji odkaz na jejich www stránky. 

 Základním požadavkem bylo vytvořit kalkulačku na výpočet výkupní ceny zlata. Dalším 

požadavkem bylo SEO a vytvoření textů o zlatě a jeho výkupu. 

 Během práce grafika na designu stránek, jsem s programátorem spolupracoval na vývoji 

kalkulačky pro výpočet ceny zlata. Pro výpočet aktuální ceny zlata je potřeba znát kurz zlata na 

burze, kurz české měny vůči dolaru a vzorec pro výpočet slitkového zlata[25]. První verze 

využívala server kurzy.cz, odkud jsme získali výše zmíněné hodnoty a dosadili do vzorce. 

Hodnoty jsme získali vložením javascriptu[22] na naše stránky. Tento způsob získávání dat byl 

posléze shledán za nedostatečný. Zjistili jsme totiž, že server nám neposkytuje informace o 

víkendu. Bylo tedy nutné najít nový zdroj informací. 

 V druhé verzi jsme využili informace ze serveru pro získání hodnoty zlata a pro kurz české 

měny ze serveru cnb.cz. Data pro cenu zlata jsme získali v souboru typu xml a data pro českou 

měnu v souboru typu txt. To znamenalo i vytvoření nového jádra pro výpočet ceny zlata v českých 

korunách. Pro případ, kdyby nám zmíněné servery nedodali hodnoty, tak stahujeme soubory s daty 

přímo na server, kde budou stránky ceny-zlata.cz. Pomocí funkce jednou denně stahujeme dané 

soubory. Pokud jsou k dispozici, tak je stáhneme a nahradíme stávající, pokud ne, používáme data 
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z již uložených souborů. Toto řešení jsme mohli použít, protože cena zlata spočítaná pomocí 

kalkulačky má být pouze orientační, podle aktuálního kurzu. Pro získání dat jsme v obou 

případech použili parser, jiný pro každou technologii. 

 Jedním z dalších požadavků klienta bylo, aby byl nejdražší ve výkupu zlata. To 

znamenalo, že do kalkulačky jsme museli zabudovat i koeficient, který by podle potřeby klient 

měnil, aby dosáhl popisovaného efektu. Samozřejmě, že s tím jsme museli implementovat i 

administrační rozhraní, aby klient mohl upravovat koeficient sám a bez nutnosti měnit a kopírovat 

soubor s proměnnou do adresářové struktury serveru, kde jsou uloženy stránky. K tomuto účelu 

jsem vytvořil jednoduché administrační rozhraní se 2 obrazovkami. První slouží pro přihlášení do 

administrace. Druhá pak pro změnu hodnoty koeficientu. Pro implementaci rozhraní jsem použil 

jazyk PHP a soustavu formulářů z HTML. Jazyk PHP jsem použil proto, že tímto jazykem jsme 

vyřešili i kalkulačku pro výpočet zlata. Pro grafický návrh administrace jsme využili vzhled 

firemních dokumentů, jelikož ty naši klienti znají. Celý systém jsme poté vyzkoušeli sérií testů. 

 Nyní jsem mohl nakódovat grafický layout stránky, implementovat kalkulačku a vložit 

texty.  

 

2.11.2 E-shop 

 Pro řešení e-shopu[3] pro zlatnictví jsme využili projekt  opencart který je open source a 

tudíž vhodný pro naše účely[26], jelikož nemusíme vyvíjet vlastní systém, ale můžeme již hotový 

systém převzít a upravit podle potřeb našich zákazníků. 

 

 Na tomto projektu jsme museli realizovat následující body: 

   

 úprava e-shopu podle požadavků klienta 

 vytvoření grafického designu e-shoupu 

 implementace grafického designu 

 vložení dat od klienta do systému 

 testování a nasazení do provozu 

 

 Moje práce na projektu spočívala v implementaci grafického designu z programu Adobe 

Photoshop[8] do podoby HTML[7]. Tento projekt byl z grafického hlediska jeden z nejtěžších, na 

kterých jsem během praxe spolupracoval. E-shop jako celek má samozřejmě jednotný grafický 

layout, ale liší se jeho vnitřní stavba, podle aktuálně zobrazené stránky. Jinou vnitřní strukturu 

stránky má hlavní stránka s přehledem zboží, detail vybraného zboží, nákupní košík a také 

objednávkový formulář. Při převodu designu do layoutu stránek jsem musel mít na paměti, že se 

jedná o velice modulární aplikaci a některé jeho prvky se několikrát opakují, což má vliv na 

převod grafiky do HTML podoby. Tímto převodem jsem se zabýval více než 3 pracovní dny. Tuto 

moji práci poté programátor připojil k e-shopu. Problémy převodu grafiky jsme se ale nevyhnuli. 

Při řešení těchto problémů jsme strávili další 2 pracovní dny. 

 Po této iteraci se mohl e-shop naplnit daty a začít testovat, které v průběhu psaní 

bakalářské práce právě probíhá. 
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3 Vybrané projekty s detailním popisem 

3.1 Poloch.eu 

 Majitel stavební firmy pan Poloch, chtěl vytvořit webovou prezentaci, která by 

představovala jeho firmu na internetu. Vzhledem k velkému rozsahu prací, jež se jeho stavební 

firma věnuje, se jedná o jeden z větších projektů, na kterých jsem se během praxe podílel. Součástí 

prací byla i realizace marketingu. Počet všech podstránek přesahuje číslovku 30. 

 

 Ve specifikaci projektu tedy byly napsány tyto práce: 

   

 grafický návrh 

 úprava obrázků 

 navrhnout algoritmus pro řešení navigace pro SEO 

 uživatelsky přizpůsobit navigaci a vyřešit pohyb mezi velkým počtem 

podstránek 

 napsaní obchodních textů 

 realizace marketingu 

 testování 

  

 Celý grafický návrh řešil grafik. Z mojí strany vzešel požadavek na čistý design s ohledem 

právě na velký počet stránek. Tento design pak bude doplněn o velký počet fotografií. Ještě před 

vlastním návrhem designu byla vyřešena struktura stránek. Web byl rozdělen do několika částí a v 

nich se nacházely související stavební a zednické práce. 

  

 Kategorie stránek a jejich podstránek: 

 

 interiéry  -  dlažby, omítky, sádrokarton, plovoucí podlahy 

 exteriéry  -  fasády, zateplení, pergoly, terénní práce, výkopové práce, zámková 

dlažba, ploty 

 instalatérské práce  -  sanitární technika, voda-topení-plyn 

 komplexní služby  -  koupelny, WC, rekonstrukce bytového jádra, rekonstrukce 

domu, stavba domu na klíč 

 reference  -  interiéry, exteriéry, instalatérské práce, komplexní služby 

 objednávka 

 kontakt 

 

 Ke každé podstránce jsme chtěli přiřadit 3 nebo 6 fotek, aby byla zachována vizuální 

čistota. Na hlavní stránky uvozující jednotlivé kategorie, včetně hlavní stránky přiřadit každé 

podstránce jednu fotku, která by zároveň fungovala jako odkaz. Na mě spočívala úprava všech 

těchto fotografií. Celkový počet se blížil 100 fotkám jednoho rozměru. Na webu se používají 2 

rozměry pro každou fotografii. Jeden jako náhled a druhý pro detailnější pohled. 
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 Důležitým okamžikem prací bylo vyřešení navigace pro SEO, které má velký vliv pro 

marketing. Popis tohoto úkolu rozepisuji v následující kapitole. 

 Vzhledem k velkému počtu stránek a jejich rozdělení bylo zapotřebí vyřešit hlavní 

navigaci. Na toto jsem použil vysouvací menu postavené na technologii CSS[27] a tím se vyhnul 

problémům s menu postaveným na technologii javascriptu[22].  

  

 U javascriptu můžou nastat tyto problémy:  

 

 vyhledávací stroje vyhledávačů nemusí přečíst navigaci obalenou javasriptem 

 pokud si uživatel vypne ve svém prohlížeči javascript, neuvidí vysouvací 

navigaci 

 

 Výše zmíněné problémy u CSS nastat nemohou. Uživatel si vybere jednu z kategorií a po 

najetí kurzoru myši se mu vysunou podkategorie. Při přejíždění kurzoru nad odkazy navigací, 

hlavní i postranní, se pozadí těchto odkazů zbarví do jiné barvy, jakožto i samotný text odkazu. 

Pro ještě lepší přehlednost uživatelů se stránka, na níž se nacházejí, zbarví v navigaci, hlavní i 

postranní, do oranžové barvy. 

 Psaní obchodních textů a realizace marketingu si převzali kolegové, kteří se tímto 

zabývají. Na mě spočívala práce ve vložení obdržených textů, upravených obrázků a vložení 

klíčových slov pro SEO. 

 Poslední iterací na projektu bylo otestování funkčnosti celého webu a kontrola validity. 

Nejdříve se tedy prošly všechny stránky, zda se korektně zobrazují. Testováním prošla i celá 

navigace. Došlo i na testování objednávkového a kontaktního formuláře. Pak přišli na řadu 

všechny obrázky včetně otestování zobrazení velkých formátů, které se zobrazují pomocí 

javascriptové knihovně[28] nad stránkou. Když byly všechny odhalené chyby opraveny a znovu 

otestovány, přišel čas na validaci HTML kódu a CSS stylů pomocí webové služby konsorcia 

W3C[29, 30]. Opět objevené chyby byly identifikovány, opraveny a znovu revalidovány. 

 Nyní mohl být web předán klientovi a nasazen na server. 

 

3.2 Navigace pro SEO 

 SEO má na stránky velmi pozitivní vliv. Pomáhá při zviditelnění stránek ve vyhledávačích 

na určitá klíčová slova. To má za následek větší návštěvnost stránek, širší podvědomí uživatelů 

internetu o dané službě nebo firmě a v neposlední řadě i vyšší zisk pro daný subjekt. Pro výše 

zmíněné aspekty se používá několik metod SEO[23]. V této části se zmiňuji o úpravě on-page 

faktorů, což je vkládaní klíčových slov na stránky, jejich správné rozmístění a četnost v textu. 

Také se jedná o klíčové slova, která se vkládají do meta tagů stránky HTML[7], které je jeden 

z bodů řešících navigaci pro SEO. 
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 Při tvorbě www stránek řešíme ve firmě následující 3 věci: 

 

 pohyb mezi stránkami webu 

 SEO pro jednotlivé stránky 

 realizace drobečkové navigace 

 

 Všechny tyto věci už byly nějakým způsobem vymyšleny a použity. Problém byl v tom, že 

tyto 3 algoritmy mezi sebou nekomunikovaly a obsahovaly redundantní data, což vedlo k velkému 

počtu chyb a času strávených při implementaci. Firma nabízí službu internetového marketingu, pro 

který je důležité SEO. SEO je v tomto případě zastoupeno souborem, ve kterém se nacházejí 

klíčová slova, popis stránky a titulek stránky. Pro každou jednotlivou stránku webu je jeden 

soubor, který se do ní vloží. Očekávala se také práce na rozsáhlých projektech, a aby se uživatel 

lépe orientoval v hierarchii webu, je nutné vytvořit drobečkovou navigaci[31]. Ta slouží i jako 

podpůrný prvek pro SEO, jelikož obsahuje další klíčová slova. Musel se tedy vymyslet a 

implementovat jeden algoritmus řešící všechny 3 výše zmíněné body. Výsledný algoritmus měl 

být také co nejjednodušší, aby bylo možno jej velmi rychle upravit a použít na dalším projektu. 

Jedna z prvních variant bylo použít výběr, na jehož základě by se vybírali jednotlivé vkládané 

soubory, jak normální stránky, tak soubory pro SEO stránky. Zbývala ještě vyřešit drobečková 

navigace. Jedno z řešení bylo, že při výběru stránek by se potřebné odkazy mohly ukládat do 

proměnných. 

 

3.2.1 Popis algoritmu 

 Algoritmus je v podstatě rozdělen mezi více souborů. Jádro algoritmu je v jednom 

souboru, aplikační logika je pak rozdělena v jednotlivých stránkách, podle struktury webu. Ta 

hlavní je pak v souboru index.php. Z URL[32] adresy si vyberu pomocí podmínek a systémových 

funkcí stránku, která se má vložit, a uchovám si ji v proměnné. 

   

  if (isset($_GET["page"]) != "") { 

    $select = htmlspecialchars($_GET["page"], ENT_QUOTES); 

  } else $select = "uvod"; 

 

Ukázka kódu 1: získání stránky z URL adresy 

 

 Poté nastavím další proměnné používané v algoritmu na výchozí hodnoty. Jedná se o 

hodnoty pro úvodní stránku. Pokud totiž pokročilý uživatel internetu zadá stránku přímo do adresy 

URL, která neexistuje, automaticky jej algoritmus přesměruje na úvodní stránku.  

 Algoritmus je tedy řešen větvením switch-case. Podle vstupní proměnné se najde patřičná 

větev a do proměnných se uloží konkrétní hodnoty pro vybranou větev. Jak jsem napsal výše, 

pokud se nenajde patřičná větev, použijí se výchozí hodnoty, které se ukládají do proměnných 

ještě před samotným větvením. 
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case "Podnikatelsky-inkubator" : {             

      $page = "Reference";    // uložení stránky 

      $subpage = "Oceneni";         // uložení podstránky  

      $refpage = "Podnikatelsky-inkubator";  // uložení stránky v podstránce 

      $seo = "Reference/Oceneni";        // uložení cesty k souboru pro  

           SEO stránky 

      $label["page"] = "Reference";   // popisek stránky pro 

drobečkovou           navigaci 

      $label["subpage"] = "Ocenění";   // popisek podstránky pro  

                drobečkovou navigaci 

      $label["refpage"] = "Podnikatelský inkubátor";  // popisek stránky v   

           podstránce pro drobečkovou 

    } break; 

 

Ukázka kódu 2: ukázka jedné větve algoritmu switch-case 

 

 Jak vidíte ve větvi je i pole, které obsahuje popisek stránky v češtině. Tento popisek se 

později využije při realizaci drobečkové navigace. Jako index v poli jsem mohl využít slovní 

názvy místo čísel, a to proto, že jazyk PHP[11] podporuje asociativní pole, které toto povolují. 

Jedná se ale o druhou verzi, jakým způsobem ukládat český popisek. První verze vypadala tak, že 

jako index pole se použil název dané stránky. To se ale při dalším návrhu ukázalo, jako 

neefektivní, jelikož se index musel pro každou stránku přepisovat, a to bylo dosti zdlouhavé. Proto 

jsem později využil pouze popisky page, subpage a refpage, podle typu dané stránky v hierarchii 

webu. Při vkládání stránek pak s těchto proměnných sestrojíme cestu k patřičnému souboru s 

HTML[7]. Proměnná seo již obsahuje celou cestu k souboru s daty pro SEO. Ty se pak pomocí 

systémové funkce pro výpis vypíšou. 

 Soubor pro SEO je typu PHP a jsou v něm 3 proměnné pro klíčová slova, popisek stránky 

a titulek stránky. 

 Samotné vkládání drobečkové navigace se provádí pomocí rozhodovacích podmínek if a 

else. Z URL adresy získáme hodnoty proměnných posílané metodou GET (jazyk PHP) a pomocí 

podmínek, pak vložíme drobečkovou navigaci s českými znaky, které získáme z proměnné typu 

pole. 

  

 Tento algoritmus tedy řeší následující. 

 

 pohyb mezi všemi stránkami webu 

 vkládání určitých klíčových slov na určité stránky, které se používají pro SEO 

 vytvoření drobečkové navigace, která má 2 funkce. Pomáhá uživatelům 

v orientaci v hierarchii webu a také se používá při SEO 
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 Náročnost implementace algoritmu se projeví, až při rozsáhlejších projektech, přesto je ale 

celkový čas strávený při implementaci mnohem menší než byl předtím. Využít jiný jazyk či jiný 

program bylo v tomto případě prohlášeno za nevyhovující, protože všechny 3 funkce již využívali 

jazyka PHP, a proto bylo logicky nejjednodušší upravit stávající zdrojové kódy. Drobečková 

navigace je volitelný doplněk, ale ve většině případů se využívá, právě pro svoji multifunkčnost. 

Tento algoritmus je samozřejmě dále rozšiřitelný pro další potřeby tvorby www stránek a 

marketingu. 

 Realizace algoritmu pro SEO stránky a zejména možnost implementace drobečkové 

navigace pomohla při realizaci internetového marketingu, což přímo úměrně přineslo větší zisk 

našim klientům a tím zvýšilo naší firmě kredit a přineslo více zakázek, což má opět z a následek 

vyšší zisk.  

 

3.3 TOP 09 

 Klientem je frakce politické strany TOP 09 působící v městském obvodě Slezská Ostrava. 

Jejich požadavkem bylo vytvoření statických stránek, na které by se posléze napojilo CMS[4]. 

Toto CMS muselo být celistvé se všemi náležitostmi, jako je správa stránek, správa obsahu, správa 

uživatelů a jejich práv atd. Takový systém jsme v té době neměli, a proto jsme začali pracovat na 

návrhu a implementaci. Detailní popis realizace projektu popisuji v kapitole 4.2.3 CMS (Alstar). 

 

 Jednotlivé body specifikace byly následující: 

 

 podrobný rozbor požadavků CMS 

 návrhy na možnost realizace CMS 

 návrh struktury statických stránek pro CMS 

 grafický návrh pro statické stránky 

 začátek prací na programování CMS 

 průběžné testování základních funkcí 

 ujasnění spolupráce statických stránek a CMS 

 nakódování a implementace základních dat do statických stránek 

 testování statických stránek 

 předání statických stránek klientovi 

 grafický návrh pro administrační část CMS 

 implementace grafického návrhu na CMS 

 propojení a řešení vzniklých problémů při napojování CMS na statické stránky 

 kompletní testování CMS 

 předání CMS klientovi 

 

 V projektu jsem měl možnost podílet se na všech bodech specifikace. 
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Podrobný rozbor požadavků CMS 

 Na začátku bylo důležité určit si, co po nás požaduje klient a co musíme do aplikace 

implementovat, abychom těmto požadavkům klienta vyhověly.  

  

 Požadavky byly následující: 

 

 psaní článků do blogu 

 psaní aktualit 

 úprava profilů zastupitelů ve statických stránkách 

 kontrola uživatelských účtů v CMS 

 možnost upravovat text i na ostatních stránkách 

 

Návrhy na možnost realizace CMS 

 Z požadavků jsme museli zjistit, zda a jakým způsobem dokážeme navrhnout a 

implementovat aplikaci. Po interním jednání jsme se dohodli na tom, že aplikaci zvládneme 

vytvořit a dodat v termínu. 

  

Návrh struktury statických stránek pro CMS 

 Před započetím veškerých prací se musela navrhnout struktura výsledných stránek, aby 

byla zachována jednotná struktura a mohly se vyvíjet statické stránky a CMS paralelně. 

 

Grafický návrh pro statické stránky 

 V této fázi vývoje se vytvářel grafický návrh pro statické stránky s ohledem na budoucí 

napojení stránek na CMS. 

 

Začátek prací na programování CMS 

 Během prací na grafickém návrhu pro statické stránky se začalo pracovat i na vývoji CMS, 

aby bylo vše hotovo ještě před termínem odevzdání a my měli možnost aplikaci důkladně 

otestovat a odstranit případné nedostatky. 

 

Průběžné testování základních funkcí 

  U tak velkého projektu je samozřejmě žádoucí testovat již hotové prvky aplikace 

v průběhu iterací, aby se později zabránilo větším problémům. 

 

Ujasnění spolupráce statických stránek a CMS 

 Před samotnou implementací grafického návrhu na statické stránky se musela ujasnit 

výměna informací mezi stránkami a CMS. Hlavní body byly samozřejmě už známy, ale byla 
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potřeba dořešit požadavky systému vzniklé při realizaci aplikace, aby vše fungovalo podle přání 

klienta. 

  

Nakódování a implementace základních dat do statických stránek 

 Po ujasnění výše zmíněných bodů jsem mohl začít na převodu grafického designu do 

podoby HTML, včetně implementace základních počátečních dat, které poskytnul klient. 

 

Testování statických stránek 

 V tomto bodě jsem otestoval funkčnost a validitu statických stránek. Po kontrole a 

odstranění chyb se statické stránky předali klientovi. Důvodem proč klient chtěl nejdříve vytvořit 

statické stránky a až poté CMS, byl takový, že chtěl, aby informace o subjektu byly co nejdříve 

dostupné veřejnosti na internetu. Druhým důvodem bylo, že si klient uvědomoval náročnost 

vývoje CMS. 

 

Grafický návrh pro administrační část CMS 

 Již v průběhu implementace statických stránek začal vznikat grafický návrh administrační 

části CMS. Ten jsme po domluvě převzali a upravili od jednoho poskytovatele těchto služeb.  

 

Implementace grafického návrhu na CMS 

 Vzhledem k tomu, že velká část aplikační logiky CMS je oddělena od základních prvků, 

mohl jsem už v průběhu závěrečných prací na CMS začít implementovat grafický návrh 

administračního rozhraní, aniž bych zasahoval do programových komponent a spolupracoval tak s 

programátorem. Toto paralelní řešení problému nám ušetřilo spoustu času, který jsme pak věnovali 

detailům a testování. 

 

Propojení a řešení vzniklých problémů při napojování CMS na statické stránky 

 Poslední krok z hlediska implementace aplikace bylo celkové propojení CMS a statických 

stránek. Při takto velkých operací dochází k velké řadě problémů. Přesto se nám povedlo díky 

dobrému návrhu omezit toto množství na minimum. I toto minimum jsme samozřejmě odhalili, 

důkladně analyzovali a posléze odstranili, aby byl systém před závěrečným testováním 100% 

funkční. 

 

Kompletní testování CMS 

 Po vyřešení všech viditelných problému se začala aplikace systematicky a kompletně 

testovat. Jednalo se o testy výkonové, bezpečností a běžného provozu. Případné chyby byly 

samozřejmě ihned odchyceny a následně odstraněny a poté znovu otestovány. 
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 Po vyřešení všech chyb se aplikace nasadila na klientův server a ještě jednou byla znovu 

otestována, tentokrát jen v běžném provozu. Poté mu bylo CMS předáno k používání. 

 

3.4 CMS ( Alstar) 

 Požadavek na výrobu CMS byl prvním projektem vývojového oddělení. Po vyřešení 

specifikace požadavků, které jsem popsal v kapitolách výše, se firma s klientem domluvila na 

spolupráci a začala tento projekt realizovat. Při analýze specifikace se rozhodlo, že aplikace bude 

postavena na jazyku PHP, respektive frameworku nette[33]. Tento framework nabízí již v základu 

mnoho utilit ulehčující práci, jako například zabezpečení při přihlašování. Tento framework 

využívá verzi jazyka PHP 5.3, která využívá OOP, a proto i framework využívá vlastnosti OOP a 

je tedy srovnatelný například s Java. 

 Na CMS jsem nepracoval jako programátor, ale jako poradce při zobrazování dat na 

statických stránkách a také jako kodér grafického návrhu administrační části. 

 CMS bylo řešeno pomocí modulů a utilit. Každá významnější část aplikace byla vytvořena 

jako modul (podobně jako e-shop, který popisuji o několik kapitol výše v této práci). Tato metoda 

udělá systém flexibilnější a umožní tak jednodušší práci při realizaci různých požadavků od 

dalších klientů, protože tento systém se stane dalším pilířem poskytovaných služeb firmy Vyka.eu. 

 Důležitou součástí aplikace byl i design. Ten by totiž bez větších zásahů měl zůstat stejný 

u všech klientů, který si náš systém zakoupí. Díky tomu práce na designu trvala velmi dlouho. Při 

hledání inspirace na internetu jsme narazili na jeden pěkný a již hotový design. Kontaktovali jsme 

anglického správce serveru a ten nám dal svolení k jeho úpravě a použití. Tento design jsme tedy 

převzali a navázali tak spolupráci. Před tím než jsme toto učinili, jsem já a grafik nezávazně na 

sobě prozkoumali grafický návrh a sepsali naše poznatky. Každý z nás měl k návrhu výhrady, ale 

nebyly natolik velké, abychom je nemohli upravit, a tak jsme souhlasili, že tento návrh využijeme. 

 Grafik design upravil podle našich představ a já pak převedl jeho návrh do podoby HTML. 

Tento návrh již byl převedený do HTML, ale nebyl ve stejné specifikaci a také využíval prvky, 

které jsme nechtěli. Proto jsem celý design musel převést do naší specifikace. Tímto krokem došlo 

i k zjednodušení zdrojového kódu a tím k jeho větší přehlednosti a jednodušší použitelnosti 

v aplikaci CMS. 

 Implementace vzhledu byla velmi zdlouhavá, i proto že se realizovala během závěrečných 

prací na systému. To umožňovalo oddělení aplikační logiky od prvků používaných pro grafiku. To 

nám umožnilo paralelní práci na aplikaci a ušetření času, který jsme poté věnovali na testování a 

doladění detailů. Tyto detaily jsem pak musel řešit spolu s programátorem. 

 Jako poslední bylo testování, které popisuji v kapitole výše. 
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4 Závěr 

 Během praxe jsem spolupracoval na více než desítce projektů pro klienty a několika 

dalších interních projektů pro firmu. Každý byl něčím výjimečný a na každém jsem se většinou 

podílel i v jiných oblastech, než bylo moje pracovní zařazení HTML kodéra. Na začátku jsem 

pracoval, jako HTML kodér, ale také jsem se aktivně podílel na tvorbě základních principů 

firemních postupů. Vytvořil typografický manuál, design manuál a css framework a další. Všechny 

tyto aktivity pomohly optimalizovat rychlost realizace práce při tvorbě webu. Naučil jsem se další 

postupy v SEO a začal je využívat při jeho realizace. Vytvořil jsem navigaci SEO, která má velký 

vliv na umístění klíčových slov, viz studie krawall.cz v příloze. Dále jsem se naučil implementovat 

stránky přes framework nette obohatil jsem si programovací schopnosti, používát javascript a 

zlepšil orientaci v práci s grafickým program Adobe Photoshop, což jsem uplatnil při spolupráci na 

tvorbě designu. Na všech pracích jsem strávil více než 65 pracovních dní. 

 Při nástupu do praxe jsem samozřejmě neměl veškeré znalosti. Musel jsem nastudovat 

problematiku přístupnosti, použitelnosti a typografie, o které se zmiňuji v úvodní kapitole. Dále 

také oblast tvorby grafiky pro tvorbu webu, design a postupy při realizaci SEO. Jako nápovědu 

k HTML a CSS jsem používal online manuál konsorcia W3C[34]. Dále jsem začal intenzivněji 

studovat vývoj a tvorbu www stránek jako i návrhu designu www stránek. V neposlední řadě jsem 

získával zkušenosti v jiných metodách a postupech používaných při programování. 

 Během praxe jsem měl možnost detailněji studovat a účastnit se reálného vývoje jak 

tvorby www stránek, tak i implementaci programů a aplikací, které není možné získat pouhým 

studiem. Také jako fungování v reálné firmě, které je k nezaplacení. 

 Všechny projekty, na kterých jsem se podílel, splnili předsevzaté cíle. Také jsem byl 

potěšen chválou vedoucího praxe na vyřešení algoritmu pro SEO navigaci, které pomohlo 

v lepších výsledcích při realizaci internetového marketingu, což přineslo firmě především dobré 

jméno. 

 V příloze B přikládám výsledky některých realizovaných prací během praxe. 

 V příloze C přikládám výsledky internetového marketing projektu krawall.cz. Podobní 

výsledky byly pozorovatelné na všech projektech, kde se dělal internetový marketing, a na kterých 

jsem se podílel. Tyto výsledky vycházejí z práce, kterou jsem na projektu realizoval. Jedná se 

implementaci navigace pro SEO, typografii textu, přístupnost www stránek a jejich použitelnost. 

Všechny tyto prvky pomáhají v lepších výsledcích při realizaci internetového marketingu. 

 

4.1 Přechod na HTML 5 a CSS 3 

 Už delší dobu se mluví o nástupu nových verzí používaných technologií pří vývoji www 

stránek. Především tedy HTML 5[12] a CSS 3[13]. Jejich podpora ze stran prohlížečů roste a 

v průběhu praxe byly vydány jejich nové verze, které zlepšují podporu těchto nových 

technologií[14]. Stále ale existuje mezi jednotlivými prohlížeči velký rozdíl. Každý totiž 

podporuje jiné vlastnosti jiným způsobem, popřípadě vůbec (o tomto se nikdo v žádné literatuře 

nezmiňuje, pouze na fórech o programování www stránek). Proto je předčasné hovořit o přechodu 

na nové verze. Přesto toto téma nadále sleduji, abych nebyl pozadu oproti ostatním.  
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Přílohy 

Příloha A 

 Obsah přiloženého CD 

  -  zadání bakalářské práce ve formátu jpg 

  -  text bakalářské práce ve formátu pdf 

  -  příloha obsahující ukázky realizovaných prací, výsledky mé práce na projektu 

  Krawall.cz z pohledu internetového marketingu ve formátu pdf 

 

Příloha B 

 Ukázka některých realizovaných prací během praxe 

  -  dobry-ucetni.cz 

  -  jizdenky.nanadrazi.cz 

  -  krawall.cz 

  -  svarnahanka.cz 

  -  vyka.eu 

  -  ceny-zlata.cz 

  - e-shop Zlatnictví Karel Stoch 

  - poloch.eu 

  - zastupitelstvo obvodu Slezská Ostrava politické strany TOP 09 

 

Příloha C 

 Výsledky mé práce na projektu Krawall.cz z pohledu internetového marketingu 

  -  testování umístění ve vyhledávačích 

  -  testování umístění klíčových slov 

  -  přehled návštěvnosti z vyhledávačů 

  


