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1 Úvod 

V posledních třiceti letech prochází ekonomické obory jako například marketing, 

podniková ekonomika či obchod velmi výraznými změnami, které započal příchod veřejných 

sítí a prudký rozvoj elektronických komunikací. První viditelnější náznaky změn v obchodu 

se objevily například v televizi – teleshopping. Avšak největšího růstu se dostalo nástupem 

internetové sítě - otevřením dveří elektronickému obchodu. 

Elektronický obchod zahrnuje nákup a prodej výrobků či služeb prostřednictvím 

elektronických systémů, především internetu, avšak i využitím telefonní komunikace, televize 

či elektronických terminálů, nebo jejich kombinace. Zahrnuje nejen marketing, prodej, 

dodávky a platby za zboží a služby, ale i reklamace a servis. Objem elektronického 

obchodování rostl úměrně s rozšířením internetu. Používání elektronického obchodování 

přináší uživateli výhody před ostatními druhy obchodování především v šíři výběru zboží, 

možnosti porovnání cen u jednotlivých dodavatelů a tím výběru optimální ceny, ale i 

v pohodlí a rychlosti nákupu „z domova“. Další podstatnou výhodou elektronického obchodu 

je z hlediska kupujícího možnost dohledání referencí, uživatelských hodnocení a doporučení 

či obecné sdělení zkušeností s nákupem zboží či služeb ve vybraném obchodě. 

Z hlediska nakupujícího dělíme elektronické obchody do dvou (tří) skupin – jestliže je 

nakupujícím koncový zákazník - spotřebitel, jde o obchod B2C (business-to-customer); pokud 

je nakupujícím firma, jde o obchod B2B (business-to-business) – zde jde o komunikaci 

(obchod) mezi výrobci, distributory, velkoobchody a prodejci. V současnosti se intenzivně 

rozvíjí další skupina, a tou je obchod C2C (customer-to- customer) – prodejcem i kupujícím je 

vlastně koncový zákazník a jedná se především o prodej a nákup použitého zboží – tedy 

„bazarové“ či aukční servery, na kterých jsou dnes realizovány finančně nemalé objemy 

obchodu. Dále se budeme zabývat elektronickým obchodem B2C. 

Tato bakalářská práce by měla objektivně shrnout historii vývoje elektronického 

obchodování, popsat praktickou ukázku funkčního obchodování a celkovou koncepci 

elektronického obchodu a jeho nasazení do společnosti od prvního rozhodnutí až po rutinní 

provoz. 

Cílem bakalářské práce je navrhnout cestu realizace vybraného teoretického modelu 

k vytvoření internetového obchodu v praxi a vyhodnocení možností a rizik, se kterými jsem se 
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setkal při reálném uvádění internetového obchodu do provozu – tato rizika je možno zobecnit 

a v dalším nasazení obdobného systému se jim tak vyhnout. 
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2 Analýza situace na internetovém trhu 

2.1 Nakupování & peníze 

Jdeme do obchodu, naskládáme zboží na pult, vytáhneme peněženku, zaplatíme a zboží 

odneseme si domů. Dnes již standardní scénář, avšak v minulosti až nemyslitelný. 

První směna probíhala tzv. barterovým obchodem. Koza za dvacet kuřat, slepice za 

kuřata dvě, a chleba za půl slepice. Dával prostor pro smlouvání, ale také pro podvody. 

Mnohdy bylo též problémové vyjádřit hodnotu svého produktu, produktem kupce – jako ve 

třetím případě. Půl slepice se velmi těžce prodává, za předpokladu, že nemáme na mysli 

pouze maso či peří. 

Z těchto důvodů se hledal nějaký všeobecný ekvivalent, který by zprostředkoval směnu 

(viz. [4]). Těchto příkladů se nalezne dnes již v minulosti mnoho: od lněných šátečků, chleba 

(Irák), kakaové boby (Mexiko) přes minerální kameny až po drahé kovy. Nakonec bylo od 

všech těchto příkladů upuštěno, a to ať už ze špatného skladování ve větším množství, tak i z 

možnosti padělání a náhražek.  

První mince se začaly razit z drahých kovů, a měly potvrzovat jejich kvalitu a hodnotu. 

S dalším rozvojem se změnilo jejich složení na přesně dané slitiny, aby se nedaly tak „lehce“ 

padělat. V další obměně přišly „papírové“ peníze. Z důvodu obtížného skladování velkého 

množství mincí byly větším částkám přiřknuty jejich ekvivalenty v podobě tištěných 

papírových bankovek. 

Ani tím však revoluce v peněžnictví neustala, a s rozvojem bankovnictví se peníze 

začaly ukládat na konta v bankách a tím byly dány podmínky ke vzniku bezhotovostních 

plateb.  

Bezhotovostní platby nejsou starší 20. století. Relativně populárním se především 

v amerických zemích stalo placení šekem. Však tomu se již bez problému vyrovnají, a velice 

ho předčí, dnešní kreditní a debetní karty. Populárním se stává též např. placení SMS zprávou 

a další způsoby.  
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2.2 Elektronický obchod 

Počátky elektronického obchodu sahají až do roku 1979, kdy Michael Aldrich, britský 

vynálezce, pomocí televize a telefonní linky provedl obchod v reálném čase. Prvním 

kupujícím online z pohodlí domova byla Jane Snowball (72 let), v Británii roku 1984 (viz. 

[11]). Po roce 1990 s rozvojem internetu se též akceleroval vývoj elektronického obchodu až 

do formy, kterou si pod tímto pojmem každý z nás dnes představí. 

Jeho definice je tedy následující: jedná se o možnost si vybrat a objednat zboží pomocí 

elektronického spojení, bez nutnosti se dostavit do místa prodeje. Jakožto elektronický 

obchod se tedy dá považovat jakákoliv koupě pomocí telefonického spojení, televizního se 

zpětnou vazbou libovolného komunikačního kanálu, či například právě internetu. 

Internetové elektronické obchody se začaly objevovat současně s počátkem rozvoje 

internetu okolo roku 1993, kdy se internet otevřel komerční sféře. 

2.3 Obchodování po internetu z pohledu zákazníka 

Česká Republika je unikátní. Svým opožděným rozvojem platebních karet byl úměrně 

zbrzděn rozvoj internetového obchodování. V Americe se elektronické obchodování stalo 

běžnou věcí. Scénář byl následující: Američan si objedná zboží, zaplatí ho, a další den, 

jakmile se vrátí z práce, ho má na zápraží. „Z našeho pohledu to působí neuvěřitelně. Opravdu 

tam už tenkrát byla obrovská důvěra v elektronické platby a také v to, že doručený výrobek u 

dveří zůstane až do našeho příchodu domů,“ uvedl svou vlastní zkušenost Jiří Matoušek z 

www.datart.cz [11].  

Obrovským specifikem pro Českou republiku je systém dobírky. Dobírka je možnost 

dopravy zboží s platbou při jeho převzetí. V Americe například tento způsob ani neznají. 

Až nyní v posledních letech začíná Čech vnímat nákupy na internetu jako bezpečné. 

Avšak stále se objevují obavy z hlediska reklamací, vrácení zboží či jen výměny. Dále se 

vyskytují běžně logistické problémy a špatná komunikace se správci internetových obchodů. 

Velmi oblíbenou volbou v Americe jsou internetové obchody, které stále provozují 

kamenné obchody. Spotřebitel tím získává alespoň nějakou jistotu podpory, kterou mu 

webová aplikace jen tak nezaručí. U nás tento úkaz lze však pozorovat pouze v menším 

měřítku, avšak s rozšiřujícími se zvěstmi v masmédiích o podvodech na scéně internetového 

obchodování, se začíná na kamennou prodejnu u provozovatele dbát čím dál větší ohled. 

http://www.datart.cz/


5 

 

Velikou výhodou na dnešním trhu, i ve spojení s odcházející ekonomickou krizí, je 

nízká cena zboží na internetových obchodech. Mnohdy jim kamenné obchody nemohou 

konkurovat. U elektroniky se uvádí, že internetový obchod předčí kamenný až o 30% ceny, u 

ostatního zboží se to pohybuje mezi 7–10%.  

Pohodlí výběru a volby na internetu je velmi silným lákadlem, především pro línější 

mladší pracující generaci, která je v pracovní den vytížená a nákupům se má možnost věnovat 

až v pozdějším čase. V tom případě je vhodné si objednat libovolný produkt do domácnosti 

nebo na sebe přes internet, kdy po pracovním dni je úlevou provést tuto činnost z pohodlí 

domova. 

Široký sortiment též dává spotřebiteli možnost najít to, co mu sedí na míru, případně 

přesně to, co potřebuje. Kamenný obchod mnohdy nemůže pojmout logisticky takovou 

nabídku zboží jako má možnost internetový obchod. 

Mezi značné nevýhody patří strach české komunity z platebního styku přes internet. 

Mnohdy jsou spotřebitelé až zbytečně strašeni z úniku informací při těchto platbách. Tento 

fakt se řadí mezi důvody velké oblíbenosti zboží na dobírku. Především se v posledních 

měsících ukazuje, že mnoho internetových obchodů při platbě předem zboží nedodá, či po pár 

měsících a takovémto úmyslném okradení zákazníků zmizí. Vymáhání takovýchto zločinů se 

velmi špatně posléze řeší, neboť mnohdy nelze ani příjemce dohledat. 

Dalším z faktorů ovlivňujícím poptávku po internetu je též strach z podvodu, zdali Vám 

vůbec dojde zboží, a když už, zdali to bude to, co jste objednali. Mnohdy i dnes si zákazník 

vybere zboží na internetu a poté jde s označením do kamenné prodejny a koupí si produkt 

tam. Mnoho obchodů garantuje dnes „nejnižší cenu“, a když najdete nižší cenu na internetu, 

tak Vám to prodají za ni. Nemusí to být však pravidlem. 

Na internetu existuje mnoho certifikačních agentur, které vydávají elektronickým 

obchodům certifikáty za účelem získání důvěry spotřebitele. Takovým příkladem je např. 

APEK (Asociace pro Elektronickou komerci) či SAOP (Spotřebitelský audit obchodních 

podmínek). Tyto společnosti nejprve prověří na základě žádosti majitele elektronického 

obchodu jeho obchodní podmínky a další faktory, a na základě výsledku tohoto testu mu 

vydají certifikát (viz. [8]). Bohužel dnes je již časté, že si tyto certifikáty některé elektronické 

obchody přivlastní, aniž by jim bylo uděleno právo užívat je. Agentury na tohoto 
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neoprávněného uživatele mohou upozornit, avšak často nemají prostředky k vynucení stažení 

certifikačního loga ze stránek daného uživatele. 

2.4 Názory zákazníků 

„Lidé berou ohled především na nižší ceny“ (viz. [9]). 

Společnost Gemius s.r.o. v roce 2009 prováděla v několika státech marketingovou studii 

zaměřenou na internetové nakupování. Tato studie nese název E-Commerce 2009: Trendy a 

názory (viz. [9]). V této studii dotazovaní odpovídali především na otázky, zda obchodují po 

internetu, či ne a proč. Z dotazovaných přibližně pětina vyjádřila negativní postoj. 

Z celého vzorku jak to můžeme vidět na grafickém znázornění z již zmiňované studie, 

že nejvíce lidí upřednostňuje úsporu peněz a poté času (Graf č. 2.1). Ten se pro aktivní 

generaci na internetu stává velice cenným a tudíž jeho úspora je jedním z prvních důvodů. 

Především také díky informovanosti spotřebitele o vlastnostech produktu na webových 

prezentacích výrobců, je zákazník mnohdy lépe informován, nežli by mu byl mnohdy 

schopný poradit zaměstnanec kamenného obchodu. Informace a podpora produktu je velice 

často na internetových obchodech na mnohem vyšší úrovni, než kterou by tento zaměstnanec 

mohl sám obsáhnout. 

Obchody se dělí na internetu většinou do kategorií. Dnes již vznikají tzv. „obchodní 

domy“, které se snaží poskytovat veškerý sortiment, kdy některé z nich jsou úspěšně 

provozovány i více let, avšak jejich diversifikace a specializace s sebou mnohdy nese i 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Ušetření peněz

Úspora času

Nákup produktů nejlepší kvality

Příjemné strávení času

Ostatní

Těžko říci

Graf č. 2.2 Graf č. 2.1 – Preference zákazníků. 
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zkvalitnění služeb. Mezi 3 hlavní lídry ve zboží prodaném na internetu se řadí kategorie 

elektronika a domácí spotřebiče, cestovní služby a mobilní telefony s GSM doplňky. 

Rozvíjejícím se trendem, se stává vyhledávání zboží dle ceny. U nás je touto možností 

známa služba společnosti Seznam.cz, a.s. a jejich Zboží.cz. Jejich popularita razantně vzrostla 

v posledních letech (v roce 2009 přiznalo, že pomocí nich začíná produkt vyhledávat 6% 

dotazovaných – dvojnásobek oproti roku 2008). Také vzrostl počet zákazníků vracejících se 

na internetové obchody, kde byli spokojeni, mnohdy i několikrát měsíčně. 

Asi čtvrtina dotazovaných uvedla, že rozhodně má v plánu nakupovat po internetu 

častěji než dosud (Graf č. 2.2). Z toho lze vyvodit závěr, že většina respondentů je s 

výsledkem svého spotřebitelského úspěchu na internetu spokojena.  

Zajímavostí na internetových obchodech je též veliká obměna akcí, slev a soutěží, čímž 

zákazníky lákají. 

Přibližně jedna čtvrtina uživatelů nenakupující přes internet projevila možný budoucí 

zájem o elektronické nákupy. S ohledem na tento fakt, mají elektronické obchody stále 

prostor k růstu a mají možnost zaujmout nové potencionální zákazníky. 

Níže je pro zajímavost uvedena známost internetových obchodů a aukcí ze studie 

společnosti Gemini (Graf č. 2.2 a č 2.3). 

24% 

14% 
60% 

1% 
1% 

Častěji než dosud

Těžko říci

Zhruba stejně

často jako dosud

Méně často než

dosud

Nechystám se

vůbec

Graf č. 2.2 – Předpokládaná četnost nových nákupů zákazníků z jejich pohledu. 
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Graf č. 2.2 – Známost internetových obchodů. 

 

Graf č. 2.3 – Známost internetových aukčních síní. 

V nízké míře nákupů po internetu se objevují zájezdy. Relativně zanedbatelné procento 

těchto nákupů, je i tak mnohokráte větší, nežli je standard ve světě. Možná je to také díky 

tomu, že si u nás internetové cestovní kanceláře uchovaly důvěru zákazníků, přičemž 

kamenné CK ji postupně ztrácejí. Také zde kamenné CK nekonkurují často cenou ani 

nabídkou, jakožto internetové. 
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3 Teoretický model funkčnosti e-obchodu 

V ekonomické sféře jsou důležité základní otázky: Co prodávat, jak, komu a za kolik. 

Ve zvažovaném případě je již fungující firma postavena před rozhodnutí – zdali ke klasickým 

prodejním kanálům přidá prodej po internetu, což je aktuálně nejčastější situace při 

požadavku na tvorbu elektronického obchodu. 

V našem případě vycházíme z modelu (viz. Obrázek č. 3.1), který definuje Bob 

Williams [14].  

Tento model rozděluje celkovou koncepci elektronického obchodování do pěti 

základních odvětví: 

1. Analytická měření (metrics management)– analýzy od produktu, přes finanční 

statistiky až po sledování přístupů na weby, které jsou spojeny s prodejem 

daného produktu. 

2. Marketingová podpora, správa poptávky  (demand management) – se zabývá 

správou oblastí, kde se dá získat potencionální zákazník. 

Obrázek č. 3. 1 – Model funkčnosti 
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3. Správa obsahu (content management) – řeší správné nastavení poměru reklamy, 

detailu produktu a prostoru pro klienta 

4. Správa produktů (product management) – vyhledávání, srovnání, zveřejnění 

informací o produktu a křížový prodej 

5. Vlastnictví řešení (solution ownership) – zajištění vlastnictví práv k řešení, 

získání náskoku před konkurencí a zajištění výsledků 

3.1 Určení správné komodity 

Při volbě sortimentu pro prodej po internetu je nutné uvažovat o konkurenci (vychází 

z bodu modelu č. 4 – správa produktu). Bohužel pro prodejce, bohudík pro spotřebitele, je na 

internetu velmi velká konkurence, která tlačí ceny dolů. Někdy se dá hovořit o tom, že na 

internetu začíná vznikat dokonalý tržní systém. Pro společnost zde funguje velmi prostý 

vzorec: 

Levná nabídka → Velká poptávka → Velký obrat → Velký zisk 

Když není člověk nejlevnější, je nízko ve srovnání cen a lidé se k němu ani nedostanou. 

Vezměme si v příklad společnost X a společnost Y. Pro jednoduchost, náklady na výrobek 

mají totožné – 100 Kč. Cena na internetu tohoto výrobku je 115 Kč. Ve společnosti X mají 

vedoucího, který vidí budoucnost v obratu a zvolí tedy marži pro prodej tak, aby byla mírně 

pod běžnou cenou → 10% = 110 Kč. Ve společnosti Y však zvolí opačnou taktiku, zvolí cenu 

mírně vyšší, aby více vydělali na jednotlivém kusu. V celkovém důsledku je to však posune 

hodně za běžné srovnání cen, a tak dojde k tomu, že z jejich e-obchodu si objednají pouze ti, 

kteří mají možnost ušetřit na dopravném (zákazník z blízkého okolí), či ten, komu byl tento e-

obchod doporučen. Bohužel však po čase zjistí, že jí generovaný zisk nepokryje veškeré 

náklady s provozem e-obchodu spojené a celkový provoz tohoto odvětví jí bude generovat 

ztrátu. Společnost X bude získávat slušný obrat, z něhož bude naopak generovat dobrý zisk a 

tím uspokojí svůj cíl. 

Tento případ však platí především v oboru IT. Mnohdy se dají taktéž zpozorovat vlivy, 

které tuto situaci přímo popírají – a to například internetové aukce, či systémy slevomatů. 

3.2 Účastníci internetové koupě (transakce) 

V následující kapitole jsou určeny základní operace, které elektronický obchod musí 

poskytovat, a účastníci systému, kteří se internetové koupě účastní. 
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3.2.1 Analýza slovního obsahu příběhu 

Analýza slovního obsahu příběhu je jedna z metod k určení hlavních aktérů, kterých se 

projednávaná problematika (případ užití – Use Case) dotýká. V této metodě se zvýrazňují 

slovesa a podstatná jména, která spolu souvisí a tedy spolu tvoří podřízenou akci – pro níž by 

měl být definován vlastní případ užití (Use Case). Případy užití popisují chování systému za 

různých situací – v tomto případě je znázorněn optimální průběh systému. 

Zákazník společnosti je internetový uživatel mající potřebu si koupit od společnosti její 

produkt. K tomu využívá prostřednictvím internetu elektronický obchod společnosti. Na něm 

si vybere produkt (případně produkty), zvolí si druh platby a dopravy. Po potvrzení mu 

elektronický obchod vystaví objednávku na produkty. Tímto je objednávka vyhotovena. Ve 

společnosti ji poté musí zpracovat, vystavit fakturu na objednané produkty, a v případě, že si 

zákazník zvolil zásilkovou službu, produkty zabalí a odešlou. Platba se provádí při převzetí 

zboží – v případě zásilkové služby tj. balík na dobírku, v případě převzetí produktu osobně 

platba v hotovosti. 

Postup zákazníka je přitom následující: Zákazník vstoupí na webovou stránku 

společnosti – její elektronický obchod. Ten mu poskytne seznam nabízených produktů. Dle 

svých požadavků vyhledá žádaný produkt a vloží jej do košíku. Poté může postup opakovat, 

dokud nenavolí všechny požadované produkty do košíku. Jakmile je bude mít zvoleny, zvolí 

druh platby a druh dopravy. Vyplní své kontaktní údaje, případně i adresu dodání. Tím 

objednávku uzavře. Dojde k jejímu odeslání do společnosti, v kopii taktéž zákazníkovi na 

jeho e-mail. 

Postup ve společnosti: Objednávka je přijata a zkontrolována. Zkontroluje se stav 

produktů na skladě, případně se objednají. Je vystavena faktura na zboží. V případě, že 

zákazník zvolil zásilkovou službu jako typ dopravy, je zboží zabaleno a předáno zásilkové 

společnosti k doručení. V opačném případě je zboží k dispozici v sídle společnosti. 

3.2.2 Tabulka kandidátů na aktéra a případu užití 

Z předchozí metody přímo vychází tabulka č. 3.1 v níž jsou přehledně zapsány 

jednotlivá spojení a tedy přímo definovány případy užití. 

Kandidáti 

Aktéři – podstatná jména Use Case – slovesa, slovesná spojení 

Zákazník Má potřebu koupit si produkt 

 Nalezne si internetovou stránku – elektronický obchod 
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 Vyhledá si požadovaný produkt a vloží jej do košíku 

 Zvolí druh platby a dopravy 

 Vyplní kontaktní a dodací údaje 

 Uzavře a potvrdí objednávku 

Produkt  

Elektronický obchod Poskytne seznam produktů 

 Spravuje košík 

 Odešle objednávku 

Objednávka  

Zaměstnanec společnosti Přijme objednávku a zpracuje ji 

 Zajistí přítomnost produktů 

 Vyhotoví fakturu 

 Předá produkty zásilkové společnosti 

Faktura  

Zásilková společnost Přijme produkty ve formě balíku 

 Doručí balík 

Tabulka č. 3.1- Seznam případů užití. 

3.2.3 Tabulka identifikace a specifikace aktéra 

Pro správný návrh systému a jeho směřování k plnění cílů je nutno identifikovat úrovně 

jednotlivých subjektů a specifikovat jejich role (tabulka č. 3.2). Primárním aktérem je ten, 

který iniciuje spuštění akce. Účastníci jsou subjekty, jichž se přímo daná akce dotýká. 

 Účastník Primární aktér Pomocný aktér 
Součást 

systému 

Zákazník X X   

Elektronický obchod    X 

Zaměstnanec X  X  

(Dodavatel)   X  

Zásilková spol. X  X  

Objednávka    X 

Faktura    X 

Produkt    X 

Tabulka č. 3.2 – Specifikace aktérů. 

3.2.4 Tabulka profilů aktérů 

Pro správnou formulaci dalších kroků je nutno taktéž definovat profily jednotlivých 

aktérů tak jak je tomu v tabulce č. 3.3. 

Jméno aktéra Profil: Kvalifikace a schopnosti 

Zákazník Jakákoliv osoba, která má v zájmu si objednat produkt společnosti. 

Má k dispozici osobní počítač, internet a internetový prohlížeč. 

Zaměstnanec Má k dispozici objednávky z internetového obchodu na firemním 

osobním počítači a má za úkol je vyřídit – tzn. zajistit požadovaný 
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produkt v dostatečném množství, vyhotovit fakturu a případně 

předat v balíkové formě produkt zásilkové společnosti. 

Zásilková společnost Doručí v následujícím dni balík přímo zákazníkovi. 

Tabulka č. 3.3 – Rozbor účastníků. 

3.3 Náklady na zřízení a provoz 

Existují různé varianty pořízení internetového obchodu a taktéž jeho provozování (viz. 

[1]). 

 zakoupit hotové softwarové řešení 

 nakupovat jakožto dedikovanou službu 

 najmout si pracovníka či firmu, která tuto aplikaci vytvoří na míru společnosti  

První varianta je vhodná pro takovou organizaci, která si je schopna obchod sama 

provozovat a udržovat. Druhá je vhodná pro přesný opak – společnost, jež nedisponuje 

dostatečnými znalostmi ICT technologií a obchod pro ni představuje pouze prodejní portál. 

Třetí varianta v případě vhodného developera je kombinací obou kladů, avšak je zde velké 

riziko, že požadované podmínky společnosti (i ty, na které v počátku nepomyslí a mohou být 

v budoucnu klíčové) nebudou splněny. 

Provoz by měl být uvažován dle zaměření společnosti. Má-li společnost zájem 

přesunout většinu svých zákazníku z osobního prodeje na internet, je vhodné uvažovat 

napojení obchodu na informační systém společnosti, což je však také nákladnější. V případě, 

že internetový obchod má být pouze doplněním nabídky společnosti, a nikoli jejím hlavním 

cílem, je poté vhodné uvažovat o oddělené aplikaci, z níž jsou objednávky společnosti 

doručovány e-mailem, či jinou elektronickou formou. 

Co se týče sumarizace nákladů lze je rozdělit mezi přímé a nepřímé. Přímými náklady 

jsou náklady na pořízení (zakoupení) softwarového řešení a jeho implementaci. K nepřímým 

se řadí zaškolení zaměstnanců, jejich přidaná doba obsluhy daného řešení, nákup 

webhostingového prostoru a doménového jména. 

Od těchto variant pořízení se taktéž odvíjí způsob vlastnictví řešení (viz. bod modelu č. 

5) 
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3.4 Uživatelské rozhraní 

Pod pojmem uživatelské rozhraní je myšlen zákaznický pohled na elektronický obchod, 

místo kde je zákazníkovi prezentováno zboží, a ze kterého může zákazník vytvořit 

objednávku a takto jej zakoupit (bod č. 3 – správa obsahu). Jedná se tedy o speciální druh 

webové stránky, která je zaměřena a vytvořena přímo pro prodej a prezentaci produktů. 

Jedná se o velmi důležité místo, jelikož u internetového obchodu je hlavním faktorem 

pro získání zákazníka, ihned po vlastním produktu. 

Návrh byl ve společnosti vyvozen ze standardů, se kterými se lze na trhu setkat. 

Základním stavebním prvkem, který měl systém splnit, byla integrace výstupů z webového 

prostředí do informačního systému společnosti, z důvodu snadnější správy objednávek a 

produktů. 

Základem tvorby uživatelského rozhraní je rozvrhnout si rozložení jednotlivých prvků, 

jeho specifika a poté zajistit grafické zpracování požadavků (obrázek č. 3.2). Rozložení prvků 

by se nemělo příliš lišit od ostatních internetových obchodů, aby se potencionální zákazník 

byl schopen pohybovat po obchodu intuitivně, například bez vynaložení zdlouhavého hledání 

navigačních tlačítek. 

Obrázek č 3.2 – Návrh rozložení polí uživatelského rozhraní. 
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Důležité je vhodně navrhnout i strukturu rozložení produktů. Lze to znázornit na 

jednoduchém příkladu:  

 Rozložení produktů e-shopu zabývajícím se oblečením (důležitý vzhled) bude 

mít velké fotografie a malý (či žádný) popis (obrázek č. 3.3).  

 

Obrázek č. 3.3 – Návrh produktu s preferencí obrázku. 

 Oproti tomu u obchodu s elektronikou je potřeba dát důraz na technické 

vlastnosti produktu a jeho specifikaci, před jeho vzhledem (obrázek č. 3.4).  

Se zobrazením produktů se pojí řazení a stránkování stran. K základním druhům řazení 

produktů patří řazení dle ceny, dle názvu a dle výrobce. Filtr je vhodný i na dostupnost 

skladem. Stránkování by se mělo odvíjet od velikosti pole produktu a dle velikosti sortimentu. 

V detailu produktu je nutno poskytnout zákazníkovi co nejvíce informací, které má 

prodejce k dispozici. Povinně by měla být zobrazena pole: cena s DPH, cena bez DPH, 

poplatky (např. autorský či elektroodpad). Vhodné je zobrazit také obrázek produktu, jeho 

popis, výrobce, odkaz na výrobce a případnou kontaktní osobu společnosti – produktového 

manažera, který může poskytnout detailnější informace o produktu. Pokud provozovatel 

Obrázek č. 3.4 – Návrh zobrazení produktu s popisem. 
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obchodu má tu možnost, měl by poskytnout ke stažení i informace o produktu, jakými jsou 

manuál a návod na použití. 

Důležitou částí internetového obchodu je nákupní košík. Tj. webová stránka, která 

zajišťuje souhrn objednaného zboží před dalšími kroky. U každého internetového obchodu se 

mírně liší, avšak jádro zůstává stejné. V košíku by měl být rozpis produktů, počtu 

objednaných kusů, ceny produktů s DPH a ceny bez DPH. Měl by také obsahovat možnost 

vyprázdnění košíku či změny počtů kusů jednotlivých produktů. V prvním kroku po uzavření 

košíku následuje volba platby a dopravy. Vzhled a strukturu těchto dvou kroků je nutno 

uvažovat dle možností společnosti. Pokud je v nabídce pouze pár druhů platby a pár druhů 

dopravy, lze tyto možnosti sloučit do jednoho kroku. V případě širšího sortimentu dopravy a 

platebních kanálů, je nutno rozdělit tyto volby do dvou kroků. Po jejich volbě, je zákazníkovi 

zobrazen souhrn objednávky včetně ceny za dopravu. V tomto kroku lze ještě objednávku 

zrušit. Pokud zákazník objednávku potvrdí, je odeslána do systému a označena jako 

potvrzená, kdy tímto okamžikem se zaměstnanec společnosti začíná o tuto objednávku 

aktivně starat. 

Krom nabídky produktů je nutno uvažovat na pozici umístění statických stránek, které 

musí každý internetový obchod poskytovat. Mezi ně patří: 

 Ceník dopravy 

 Možnosti platby 

 Obchodní podmínky 

 Kontakt 

O tom co by obchodní podmínky elektronického obchodu měly, obsahovat hovoří 

návody certifikačních agentur, které se právě zaměřují na jejich kontrolu. Za splnění 

podmínek dostane elektronický obchod certifikát, kterým se poté může prezentovat. 

V kontaktech je vhodné uvést i informace o kamenné provozovně obchodu, neboť 

mnoho zákazníků na takovýto obchod pohlíží s větší důvěrou. Samozřejmostí je uvést poté 

mapu, kontaktní e-mailovou adresu a telefon. 

V neposlední řadě je nutno zvážit i datovou velikost stránky, jež je odesílána 

zákazníkovi (page bandwidth). Vzhledem k tomu, že se internetový obchod snaží zákazníka 

získat, snaží se mu dopřát taktéž komfortu. Pokud by zákazník příliš dlouhou dobu čekal na 

načítání stránky, nebylo by to dobře. Proto se osvědčují techniky jako je asynchronní 
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provádění operací (například pro přidání zboží do košíku, není nutné načítat novou stránku – 

operace se provede na pozadí), komprimace při přenosu HTML stránek či komprese obrázků 

a jejich překreslování na potřebnou velikost (zrychlení stahování stránek díky snížení objemu 

přenášených dat). Pro tyto technologie se využívá například tvorba skriptů pomocí 

asynchronního volání javascriptu (AJAX – Asynchronous Javascript and XML), využívání 

GD Lib knihoven (pod podporou PHP – PHP Hypertext Preprocessor) či korektního nastavení 

GZIP komprese v nastavení serveru. U obrázků je nutná vhodná volba formátu a úrovně 

komprese. Záleží velmi na druhu použití obrázku a četnosti jejich užití. V případě velkého 

množství obrázků se objevuje vhodná metoda post-loadingu – načtení obrázků produktů po 

načtení stránky, čímž je docíleno okamžitého načtení stránky a dočítání obrázků produktů „od 

vrchu“. 

Příjemným dodatkem elektronického obchodu je zavedení možnosti přihlášení uživatele 

a zpětného sledování objednaného zboží, a taktéž historie objednávek. S tím souvisí historie 

fakturace danému zákazníkovi. Pro společnost by se mělo jednat o automatizované řešení, 

které ji usnadní mnoho z administrace. Pro zákazníka to znamená zpříjemnění a 

informovanost o historii svých nákupů prostřednictvím daného obchodu. 

3.5 Návrh funkčnosti pozadí systému 

Koncepce systému uvažuje o následujících hlediscích: 

o Dodavatelé 

o dodání zboží zajišťují smluvní dodavatelé, kteří poskytují spolehlivý zdroj dat 

o Přeprava 

o osobní odběr, přepravní společnost 

o Platba 

o platba při převzetí, platba předem, platba kartou 

o Výstup 

o internetových portálů je více než jeden 

o Cenová politika 

o Cena je tvořena z ceny dodavatele násobenou marží (koeficientem), která je 

definována na těchto vrstvách 

 Kategorii zboží 
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 Dodavatele 

 Produkt 

o Nabídka je dále upravená speciálními pravidly, která mohou vzniknout 

z požadavků společnosti. Příkladem je tomu pravidlo, které zaručuje, že se 

vždy nabízí zboží za cenu u nejlevnějšího dodavatele, který má zboží skladem. 

o Registrace do katalogů (obsaženo v marketingové podpoře – bod č. 2 modelu) 

o Systém bude podporovat standard pro export RSS z internetových obchodů 

 

Dodavatelé jsou důležitou částí plánování realizace elektronického obchodu. V případě 

zavádění nových dodavatelských kanálů je tento okamžik nejvhodnějším pro domluvu 

výměny datových informací. Dodavatelé dnes již poskytují datové věty, ve kterých lze získat 

veškeré informace o produktech, bohužel mají často své specifické datové konstrukce, a tak je 

potřeba při domluvě se dohodnout i na formátu datové výměny. 

Nejpoužívanějším formátem pro výměnu základních informací o produktech je ve 

formátu RSS feedů – souborů s formátem xml a pevně danou strukturou. Ta se poté liší již jen 

v detailech a neohrožuje riziko nekompatibility s ostatními dodavateli. 

Příklad takovéhoto souboru je uveden zde: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  

<SHOP> 

  <SHOPITEM> 

     <PRODUCT>Nokia 5800 XpressMusic</PRODUCT> 

     <DESCRIPTION>Klasický s plným dotykovým uživatelským 

rozhraním</DESCRIPTION> 

      <URL>http://obchod.cz/mobily/nokia-5800-xpressmusic</URL> 

      <IMGURL>http://obchod.cz/mobily/nokia-5800- 

xpressmusic/obrazek.jpg</IMGURL> 

      <PRICE>5000</PRICE> 

      <PRICE_VAT>6000</PRICE_VAT> 

      <VAT>0,20</VAT> 

      <MANUFACTURER>NOKIA</MANUFACTURER> 

           <ITEM_TYPE>new</ITEM_TYPE> 
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      <CATEGORYTEXT>Elektronika | Mobilní telefony</CATEGORYTEXT> 

      <EAN>6417182041488</EAN> 

      <DELIVERY_DATE>2</DELIVERY_DATE> 

   </SHOPITEM> 

   <SHOPITEM> 

   ... 

   </SHOPITEM> 

 </SHOP> 

 

Kdy v jednotlivých značkách (mezi tagy) je uvedena hodnota, která je požadována 

(imgurl – cesta k obrázku u dodavatele, price – cena, price_vat – cena s daní, …). 

Tyto informace se využívají též k datové výměně pro srovnání cen (viz. kapitola 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Tyto informace jsou uloženy na serveru jako soubor a x-

krát za den se vygenerují. Soubor není vhodné generovat při požadavku na něj (on-demand), 

neboť by docházelo k velkému zatížení databáze. 

Existují také i jiné systémy, s nimiž se lze setkat, jakožto exporty pomocí CSV souborů, 

WebServices, přímého přístupu do databáze nebo ve formátu XLS (MS Excel). 

Společnost předpokládá, že nebude objednávky poskytovat k odběru pouze při osobním 

setkání, nýbrž bude poskytovat i dopravu domů. Z toho vychází nutnost si nasmlouvat 

přepravu. Přepravní společnosti mají jednoduché systémy k dispozici i pro malé začínající 

firmy, které spouští nový e-shop. Příkladem je tomu u společnosti PPL CZ s.r.o. webová 

aplikace, přes kterou je možno objednávat odvoz balíků k zákazníkům pouhým zadáním do 

systému, ze kterého lze vytisknout etiketu na balík, který poté po uzávěrce řidič společnosti 

převezme a doručí zákazníkovi. Ve větším objemu aplikace podporuje i hromadný import dat, 

kdy je možno napojit přímo informační systém na tuto aplikaci a tudíž mít samostatné řešení. 

Obdobné systémy mají i další dodavatelé. Například společnost Česká pošta, s.p. stále vyvíjí a 

rozšiřuje své webové řešení, které již dokáže konkurovat na trhu. 

Volba platebních kanálů je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí především při vývoji 

elektronického obchodu. S rostoucím počtem p. k. roste taktéž složitost jejich implementace. 

Bankovní instituce nabízejí dnes již dostupné platební portály pro zakomponování do 

elektronických obchodů.  
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Příkladem je tomu systém E-Commerce 3D Secure od České spořitelny, a.s. (obrázek č. 

3.5), který je jedním z nejpopulárnějších a nejdostupnějších portálů pro online platbu kartou. 

Jeho implementace se provádí tak, že při uložení objednávky je klientovi zobrazen odkaz na 

platební portál banky. Z původní stránky jsou předávány pouze údaje o objednávce (variabilní 

symbol, celková částka), o prodejci (id prodejce) a o zákazníkovi (e-mail na zákazníka 

k potvrzení platby a jméno zákazníka). Na portálu banky poté klient zadává číslo platební 

karty a kontrolní kódy. Tento portál bývá zpravidla zabezpečen připojením SSL (předpona url 

stránky začíná „https“ – Hypertext Transfer Protocol Secure). To znamená, že citlivá data o 

platební kartě jsou zabezpečena šifrováním mezi prohlížečem klienta a serverem, na kterém 

běží platební portál banky. 

 

Obrázek č. 3.5 – Formulář pro online platbu platební kartou. 

Mezi další možné platební portály se řadí například PaySec (obrázek č. 3.6), který spadá 

pod Československou obchodní banku, a.s. Tento způsob platby je zajišťován pomocí 

speciálního účtu, který je primárně určen k platbě na internetu. Na tento účet si klient peníze 

převede, a dále pro internetové transakce používá tento účet. Zabraňuje se tím možnosti 

zcizení údajů o platební kartě a jejímu možnému budoucímu zneužití. 
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Obrázek č. 3.6 – Logo společnosti PaySec. 

Obdobným mezinárodně uznávaným platebním systémem je PayPal, stejnojmenné 

společnosti PayPal Inc. 

Vhodné je i uvažovat, zdali je vhodné prezentovat veškerý sortiment na jednom 

internetovém obchodu (při širokém portfoliu), či tento sortiment rozdělit mezi vícero menších. 

Tento přístup by v některých případech mohl velmi zvýšit účinnost kampaní a reklamních 

sdělení o cílených produktech, neboť by nebyly smíchány s jiným sortimentem (příkladem je 

tomu smíchání elektronického obchodu obsahujícího hračky a elektroniku). 

O cenové politice jsme již hovořili v kapitole 3.1, kde jsou již rozepsány rizika její 

špatné volby. 

Po spuštění e-shopu je velmi nutné o něm dát veřejnosti vědět a tudíž ho začít 

propagovat (viz bod modelu č. 2 – marketingová podpora). Základním druhem propagace 

webových stránek je jejich registrace do vyhledávacích katalogů (např. google.com, 

yahoo.com, seznam.cz, atlas.cz). U e-shopů lze využít ještě jedné, důležité kategorie – 

katalogů produktů se srovnáním cen. Mezi tyto katalogy se řadí zboží.cz – kdy nabídka není 

tříděna, jedná se pouze o fulltextový katalog, nebo heuréka.cz, která podporuje sdružování 

stejného produktu od různých dodavatelů a jejich následné srovnání. 

Mezi další způsoby prezentace e-shopu, je možno zařadit i hromadné rozesílání pošty. 

Často se v této souvislosti hovoří o problematice spamu, nicméně v České republice platí 

zákony takové, že v rámci rozesílání marketingových informací, lze takovéto e-maily 

rozesílat. V zákoně (Zákon o některých službách informační společnosti) je toto rozesílání 

definováno jakožto zasílání „Obchodního sdělení“ a může být adresováno: 

a) Když je cílovou osobou zákazník společnosti 

a. Který neodmítl tento druh sdělení v minulosti 

b. A sdělení se týká zboží či služeb, které zákazník odebírá (odebíral). 

b) Adresát obchodníkovi poskytl informovaný souhlas. 
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Obecně lze tento zákon aplikovat na jakékoliv obchodní sdělení (jak písemné, tak i 

elektronické). V případě společnosti propagující své produkty to znamená, že může zaslat 

obchodní sdělení všem svým zákazníkům, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas s příjmem 

obchodních e-mailů. Příjem nesouhlasu lze řešit opět automaticky, a není třeba lidského 

faktoru ke správě mailingové databáze. Jsou dvě varianty: 

 Odpověď na e-mail s pevně definovaným předmětem. Např. odpověď 

adresovanou na unsubscribe@firma.cz s předmětem „Odhlaseni odberu“. 

Po příjmu tohoto e-mailu mailový server zajistí odhlášení odesílatele z databáze 

pro odběr marketingových informací. 

 V e-mailu mít automaticky vygenerovaný odkaz, po jehož kliknutí je zákazník 

přesměrován na webovou stránku, kde potvrdí své odhlášení a systém pak zajistí 

opět odhlášení uživatele z databáze. 

Účinné propagace internetového obchodu lze docílit i reklamou v sociálních médiích 

(Facebook, Twitter, …). Tyto portály podporují tento druh marketingu přímo a dávají taktéž 

společnostem účinné nástroje, jak docílit úspěšné prezentace. 

V případě Facebooku lze vytvořit velmi jednoduše PPC reklamu (platba za klik – pay-

per-click) a to cílenou například na určitou oblast či skupinu uživatelů (viz. [2]). Společnosti 

si v neposlední řadě oblíbily tvorbu zájmových skupin jejich produktů, kdy se spokojení 

zákazníci připojují do těchto skupin a rozšiřují tak možné opětovné kontaktování danou 

společností. Poté již prostou prezentací novinek na své stránce sdílí se všemi, kdo jsou 

zaregistrováni do skupiny, veškeré informace o které se chtějí podělit. 

Jednou z populárních reklam poslední doby se stal systém společnosti Google – Google 

AdWords (viz. [5]). Jedná se o PPC reklamu, která díky schopnostem společnosti Google ve 

spojení s jejím vyhledávačem tvoří velmi silný nástroj reklamy. V tomto systému je možno 

cílit reklamu na určitou sortu zákazníků, vytvářet kampaně, zpětně sledovat jejich účinnost a 

mnoho dalšího. Google taktéž sleduje kvalitu – relevanci reklamy pro danou skupinu lidí, 

poněvadž se snaží svým návštěvníkům poskytnout i relevantní reklamu. V případě, že chce 

společnost X zaujmout pomocí AdWords široké portfolio zákazníků, a to i takové co nemají 

za cíl daný sortiment (v případě obchodů), je tato reklama zpoplatněna vyššími částkami za 

proklik. 

mailto:unsubscribe@firma.cz
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Tzv. virální marketing se dá uvažovat pro implementaci do elektronického obchodu. 

Jedná se o metodu, kdy je na stránce zobrazen formulář, s možností informovat známého o 

daném produktu. 

Je nutno také zajistit co největší množství odkazů na daný e-shop (backlinks). Tyto 

odkazy zvyšují veškeré hodnocení ve webových prohlížečích. Když je poté ve vyhledávači 

provedeno hledání produktu, je e-shop řazen mezi kvalitnější kadety na zobrazení ve 

výsledcích hledání. 

3.6 SEO optimalizace 

V průběhu života každé webové stránky je nutno jí udržovat v takovém stavu, který 

bude následovat v plnění jejich cílů. Hlavním z nich je návštěvnost a u internetových obchodů 

konverze. 

Těchto cílů lze docílit především tak, že na danou stránku obchodu přivedeme 

zákazníka, který bude vyhledávat právě její obsah, a nikoli náhodného návštěvníka, který má 

jiný cíl. 

SEO (Search Engine Optimization) je soubor technik, které se užívají k optimalizaci 

obsahu webových stránek především pro vyhledávače (Google, Seznam, …) za účelem 

zkvalitnění automatického čtení obsahu a jeho kategorizace (viz. [3]). Když poté uživatel 

vyhledávače hledá určité slovní spojení, vyhledávač prochází svou databázi a na základě 

procentuální shody dotazu s obsahem cílové stránky nabízí výsledek hledání. 

SEO hovoří především o tom, jak konstruovat webové stránky a jak se chovat k jejich 

obsahu, tak aby bylo docíleno co nejlepší čitelnosti vyhledávači a tudíž přílivu žádaných 

potencionálních zákazníků. 

Jedním z velmi ceněných prvků jsou tzv. backlinks (zpětné odkazy) – již zmíněné 

v kapitole 3.4. Systém funguje na stejné bázi jako citace – čím více je dílo citováno, tím je 

jeho relevance vyšší. Z toho vychází fakt, že velmi často odkazovaný produkt obchodu bude 

velmi ceněn vyhledávači a tudíž i často nabízen mezi výsledky vyhledávání. 

Často se tvůrci stránek zaměřují na tvorbu tematických doménových jmen – jelikož je 

doména základním prvkem webových stránek, má také velikou váhu. Proto se objevují 

domény www.levne-pocitace.cz, www.pocitace-zadarmo.cz, aj. Když poté ve vyhledávači 

uživatel zadá levný počítač, bude mu s velikou pravděpodobností nabídnut první příklad. 
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Vhodné je využívat i domén třetího řádu – vhodné využití se dá vysledovat na příkladu 

notebooky.levne.cz – kdy elektronický obchod Levně má pod touto doménou ukrytou sekci se 

sortimentem notebooků.  

Optimalizace čitelnosti odkazů je také jedním z klíčů k úspěchu. Pro jejich optimalizaci 

se užívá především technik URL rewriting – jedná se o metodu, kdy je systémový odkaz 

(www.nasobchod.cz/product.php?id=1234&lang=cs) převáděn na velmi jednoznačný odkaz 

(www.nasobchod.cz/cs/products/notebooks/asus/item-1234.html). Tento odkaz v sobě může 

obsahovat i nepotřebné parametry pro server, avšak ve vyhledávání si uvedení kategorie a 

výrobce může nalézt své ocenění. Tyto odkazy se nazývají SEF (Search Engine Friendly) 

neboli přátelské k vyhledávačům. 

Částečně se pod SEO metody skrývají nástroje pro optimalizaci webu samotného (SEO 

Tools) – Nástroje k dopomoci tvorby webu odpovídajícímu SEO praktikám. Jedná se 

například o: 

 Celkovou velikost odesílané webové stránky zákazníkovi 

o Optimalizace obrázků dle užití, možností komprese 

o Užití nástrojů k minimalizaci strojového kódu (např. minify pro 

minimalizaci kódu v kaskádových stylech a skriptech jazyku Javascript) 

o Zapnutí komprese přenosu webové stránky (metodou GZIP) 

 Srovnání užitnosti text / velikost stránky 

 Zjištění poměru obrázky x textové informace 

 Zajištění kvalitních keywords 

 Generátory meta-tags – část kódu webové stránky podávající informaci o ní 

samotné – popisné značky. 

 Zjištění PageRank – umístění v žebříčcích vyhledávačů 

 Generování náhledu webové stránky dle robota vyhledávače (tzv. Spider 

Simulator) 
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4 Nasazení e-obchodu do společnosti 

Před nasazením modelované varianty e-shopu společnost fungovala na dedikovaném 

řešení cizí společnosti se sortimentem vázaným přímo na tohoto dodavatele. To ji omezovalo 

velmi na sortiment a především nastal problém „zveřejnit“ zboží, jež se ocitlo skladem 

v případě vratek či storna objednávky zákazníkem. 

4.1 Tvorba elektronického obchodu 

V informačním systému byla vytvořena nejprve infrastruktura pro uchovávání 

objednávek z elektronického obchodu a tvorbu automatických exportů balíků pro 

nasmlouvané společnosti. Pro zbylou funkčnost již byl informační systém dostačující. 

4.1.1 Uživatelské rozhraní 

Uživatelské rozhraní (viz. obrázek č. 4.1) bylo navrženo tak, aby byla možná jeho 

rychlá adaptace při jeho prodeji dále na požadavky dalších klientů. Z těchto důvodů byl 

navržen systém tak, že uživatelské rozhraní bylo vytvářeno pomocí šablon (systému 

SMARTY – viz. www.smarty.net). Tento systém zajistil oddělení uživatelského rozhraní od 

kódu na pozadí internetového obchodu. Díky tomu je možno velmi flexibilně pracovat 

s grafickým rozhraním dle požadavků provozovatele. 

Obrázek č. 4.1 – Výchozí uživatelské rozhraní 

http://www.smarty.net/
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4.1.2 Struktura databáze 

Databáze byla navržena tak, aby odrážela strukturu informačního systému – tak aby při 

synchronizaci nebylo nutné příliš upravovat data vůči jejich originálnímu vzoru (Graf č. 4.1). 

 Zboží 

o Gshop_karty_zboží – informace o zboží 

o Gshop_karty_zbozi_odkaz – odkazy na příslušné soubory (manuály, obrázky) 

o Gshop_vyrobci – seznam výrobců 

o Gshop_akce – seznam zboží v akci 

o Gshop_nom_skup – strom kategorií 

o Gshop_nom_spraz – vazby mezi spřaženým zbožím (DVD vypalovací 

mechanika vs. DVD média) 

 Objednávky, klient 

o Gshop_sessions – založené sezení klienta (slouží k identifikaci přístupu) 

o Gshop_ok_zahlavi – záhlaví objednávky / nastavení košíku 

o Gshop_ok_polozky – položky přidané do košíku 

o Gshop_ok_parcis – informace o klientovi – osobní a fakturační údaje 

o Gshop_ok_paradr – informace o klientovi – doručovací údaje 

Graf č. 4.1 – Struktura databáze 
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 Ostatní 

o Gshop_typ_platby – možné kombinace typu platby a dopravy 

Avšak v rámci databáze nebylo nutno vytvářet žádný výkonný kód, jelikož na této 

úrovni se jednalo pouze o nové a upravené záznamy. O jednoduché výpočty se stará výkonný 

kód PHP elektronického obchodu a veškerá další logika byla ponechána vlastnímu 

informačnímu systému. 

4.1.3 Synchronizační systém 

Aplikace, která zajišťuje synchronizaci, je vytvořena mimo internetový obchod i mimo 

informační systém. Informační systém nesměl být přístupný na internet z důvodu bezpečnosti 

uložených dat a potencionálních útoků na celou společnost. Internetový obchod byl 

provozován na webovém serveru vně společnosti. Spojení mezi těmito dvěma systémy zajistil 

právě třetí prvek a to synchronizační systém, který běžel ve vnitřní síti společnosti a do 

databáze elektronického obchodu pouze poskytoval data, která byla pro obchod potřebná. 

Tento program je napsán v programovacím jazyce C#, proto aby byl schopen zajistit připojení 

do co nejširšího spektra možných datových výstupů dodavatelů (v současné době podporuje 

stahování a zpracování dat přes http a ftp protokol xml feedů a csv souborů, WebServices a 

pomocí připojení do databází Microsoft SQL Server a MySQL. 

Z počátku nasazení e-shopu se data synchronizovala pouze s jedním dodavatelem a to 

jednou denně. To se časem ukázalo jakožto nedostačující a bylo nutno zvýšit frekvenci 

stahování dat. S příchodem dalších dodavatelů se dospělo k rekonstrukci celého 

synchronizačního řešení a vývojem inteligentnějšího mechanizmu.  

Při rekonstrukci byly definovány nedostatky první verze systému, a tudíž se jeho 

následovník navrhl tak, aby je odstranil či případně minimalizoval. Nedostatky 

synchronizačního systému byly: 

 Řízení (kontrola) nebyla možná  

o systém měl pevně stanovenou posloupnost funkcí, které byly speciálně 

navrženy pro jednotlivé úkoly – tzv. batch zpracování úkolu 

 Sledování činnosti 

o výpis transakcí dat, chyb a selhání připojení byl vypisován na obrazovku 

monitoru, kde se aplikace spustila. Tudíž v celé společnosti nikdo, kromě 

obsluhy daného PC nevěděl „co se děje“. 
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 Nestabilita běhu na dvou programových vláknech 

o Program byl navržen tak, že na prvním vlákně běžel formulář se 

zobrazením činnosti, a při spuštění synchronizace se na druhém vlákně 

provádělo veškeré zpracování dat. Při chybném zpracování (vyhození 

výjimky) druhé vlákno zamrzlo a tím destabilizovalo celou aplikaci. 

Tyto hlavní problémy byly rozebrány a dospělo se k jejich řešení. Koncepce nového 

systému zahrnovala veškeré nastavení aplikace v databázi informačního systému. Byla 

navržena tabulka (tabulka č. 4.1), ve které se nastavovaly data synchronizace pro prvek, který 

má být spuštěn a to následovně: 

 Dodavatel (id dodavatele) 

 Co od dodavatele se synchronizuje (ceny, skladové stavy, …) 

 Typ synchronizace (download – od dodavatelů, upload – na internetový obchod) 

 Čas příští aktualizace 

 Pravidelnost aktualizace (pevně stanovený čas / dle frekvence) 

 Čas poslední úspěšné aktualizace 

 Frekvence aktualizace (jak často se má aktualizace provádět) 

Touto změnou bylo možno s. s. zacyklit a zajistit tím nepřetržitou synchronizaci 

s korektním během. V případě, že zaměstnanec společnosti potřeboval některou položku 

zaktualizovat ihned (např. při naskladnění zboží), bylo potřeba pouze nastavit čas příští 

aktualizace na aktuální datum. Tím s. s. poznal, že je zařazena akce do fronty, kterou 

zpracovává. V případě, že nic k synchronizaci není nastaveno, je synchronizační vlákno na 

půl minuty uspáno, po níž se provede opětovná kontrola fronty. 
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Tabulka č. 4.1  – Plán synchronizace. 

Tato změna potkala taktéž druhý problém. Pro ni bylo zajištěno logování do 

informačního systému a to na čtyřech úrovních (INFO – informační, WARN – varování, 

ERROR – chyba, FATAL – zásadní selhání celého systému). Výstup této funkcionality je 

v tabulce č. 4.2. Dle nich byly chyby ve výstupní tabulce barevně rozlišeny a tím bylo možno 

ihned identifikovat kritické selhání. 
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Tabulka č. 4.2 – Výpis chybových hlášení. 

4.1.4 Pravidla systému cenotvorby 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, pro e-shop byl vyvinut speciální systém 

tvorby ceny pro produkty, především díky specifických kritériím a smluvním podmínkám 

dodavatelů. Aby se při těchto operacích předešlo zatížení pracovníka, jsou umístěny do SQL 

triggerů – což jsou operace, které se automaticky spouští při aktualizaci či přidání řádku do 

tabulky v databázi. 

Marže byly definovány na třech úrovních: 

1. U dodavatele 

2. U skupiny zboží (hierarchicky se marže sčítaly) 

3. Na konkrétní produkt 

Jelikož u některých dodavatelů byly omezení na minimální odběr pro odpuštění 

dopravného – bylo nutno tyto pravidla zavést, a přiřadit jim preferenční pořadí. Ve finále 

skript, který generoval marže, měl následující sekvenci: 

 

1. Zjistil marži pro daný produkt, dle definic na jednotlivých úrovních. 

2. Když produkt dodavatele: 
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a. Nemá, nastaví cenu dle marže na kategorii. 

b. Má a je  

i. Právě jeden – nastavíme cenu jeho obohacenou o marži (pokud 

není stanovená pevná cena produktu) 

ii. Více dodavatelů – zjistíme dle vlastních pravidel, který je 

nejvhodnější a jeho cenu aplikujeme na prodej. 

 

Příklad bodu 2 / b / ii. je uveden zde jakožto výtah části SQL triggeru: 

select @dodavatelu = COUNT(1) from dba.sshop_dod_nomen where id_nomen = 

@nomenklatura and (cena_popl - popl_autor - popl_elod) > 0 and aktualni = 1 

 

if @dodavatelu > 1 and @skladem = 0 and @dodavatel = '1234' begin 

 declare @cena_tmp decimal(18,3) 

 set @cena_tmp = null 

 select top 1 @cena_tmp = cena_popl, @skladem = skladem, @dodavatel = 

dodavatel  

 from dba.sshop_dod_nomen  

 where id_nomen = @nomenklatura  

  and skladem > 5 

  and cena > 0 

  and aktualni = 1 

 order by cena_popl asc 

  

 if @cena_tmp <> null set @cena = @cena_tmp 

end 

    

Kdy v tomto příkazu je brán ohled na to, že vždy preferujeme ceny dodavatele 1234, 

dokud má dodavatel více než jeden kus skladem. V případě, že nemá, aplikujeme tuto 

podmínku a vybereme druhého nejlepšího dodavatele, který má alespoň 5 kusů skladem a 

jeho nabídka je aktuální. Tyto operace jsou zajištěny SQL skripty na pozadí systému, při 

zpracování dat na databázové úrovni.  

4.2 Příchozí objednávky 

Příchozí objednávky z webového serveru jsou zpracovávány PHP skriptem, který je 

k dispozici na veřejném serveru společnosti. Při dokončení objednávky se elektronický 

obchod připojí k tomuto skriptu a předá mu veškeré náležitosti týkající se objednávky. Ten 

tyto informace po lokální síti vloží do databáze informačního systému. Tímto prvkem je 

oddělena bezpečně databáze informačního systému od veřejné sítě internetu. 
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Zaměstnanec společnosti provozující elektronický obchod poté zpracuje objednávku, 

v případě, že klient nakupuje u společnosti poprvé, jej založí do informačního systému, a 

objedná požadované zboží u dodavatelů. 

Při jeho naskladnění se již informační systém postará o upozornění vykrytí objednávky 

a její možné expedici. 

4.3 Počátek nasazení nového řešení 

Počátkem roku 2010 se začalo s implementací jádra elektronického obchodu do 

informačního systému společnosti, jímž byl IS Karat. Z jeho konstrukce se vyvodila 

předběžná struktura databáze e-shopu. Ke zvolenému řešení bylo řečeno, že importovaná data 

budou od jednoho hlavního dodavatele a mezi systémy platby bude v první fázi zavedeno 

pouze placení předem a při převzetí (v kamenné prodejně a na dobírku). V druhé fázi byla 

zavedena online platba pomocí platebních karet. 

Vzhledem ke komplikovanosti či systému správy dat v informačním systému, bylo 

nutné udělat mnohé opatření a procedury, které zajišťovaly standardizaci datových vět pro 

elektronické obchodování. Jakožto jedna z největších překážek se ukázal fakt, že IS nepočítal 

s možností pře-prodeje – tím je myšlena především evidence cen a skladových stavů 

dodavatele. Byl tedy vyvinut systém pro jejich evidenci a generaci cen pro e-shop. 

Produktový strom společnosti odrážel strom dodavatele, tak aby byla zachována 

jednoduchost dohledání produktů. Produkty se stahovaly synchronizačním systémem, který se 

jednou denně spouštěl a automaticky aktualizoval stavy zboží a zakládal nové karty. 

K nasazení modelované varianty e-shopu došlo koncem měsíce května roku 2010. Od 1. 

června 2010 byl spuštěn ostrý provoz.  

4.4 Statistiky po půlročním provozování  

V rámci koncepce modelu byl v analytické části opomenut bod analytická měření. 

Tento bod však získává velmi důležitou pozici po nasazení obchodu do provozu. 

V prvním měsíci provozu internetový obchod zdvojnásobil obrat předchozího 

nedostatečného řešení. 

Předpoklad vedení společnosti byl však mnohonásobně větší a nereálný. Bylo to 

především z důvodu, že internetové obchody zpětně profitují z reklamy, která je na internetu 

většinou rozšiřována buďto placená, či z indexace ve vyhledávačích. Placená reklama je 
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rychlejší a z prvního pohledu efektivnější, avšak i u společností provozující reklamní servery 

může indexace produktů trvat v řádu dní až týdnů (to především, jedná-li se o nevšední 

zboží). V odvětví elektronických obchodů je v současnosti nejúčinnější reklama produktová – 

tj. soutěžení ve srovnání cen.  

Registrace do srovnání cen serverů zboží.cz a heuréka.cz zajistilo příliv nových 

zákazníků, kteří by zcela jistě tento internetový obchod nenavštívili. Mnohdy i procento 

konverze, díky předchozí znalosti nízké ceny a zájmu o ni, bylo pozitivně překvapující. 

Výše je zobrazen graf (4.2), který ukazuje výpadek zaznamenávání v měsíci květnu, 

kdy bylo staré dedikované řešení nahrazeno vlastním. V dalším měsíci několikráte předčil 

očekávání a jeho úspěšnost stále stoupala. Koncem roku 2010 objem objednávek překročil 

sumu 1,5 milionu za měsíc a jejich počet se delší dobu držel nad 400 objednávkami za měsíc. 

Důležitým faktorem pro plánování rozvoje obchodu bylo taktéž účinné sledování jeho 

provozu pomocí některého z kvalitnějších nástrojů dostupných na internetu, kterým se 

v tomto projektu stala aplikace od společnosti Google – Google Analytics (viz. [6]). Vložením 

kódu této aplikace do elektronického obchodu se docílí toho, že veškeré sledování provozu je 

ukládáno na analytické servery společnosti Google. Na přehledně zpracované výsledky jsou 

k dispozici na webovém rozhraní této aplikace. 

  

Graf č. 4.2 – Graf objednávek přijatých v roce nasazení nového řešení. 
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Graf č. 4.3 znázorňuje vzestup počtu návštěv ihned po jeho zavedení. 

 

Graf č. 4.4 – Rozložení návštěvníku na mapě ČR. 

V grafu č. Graf č. 4.4 je znázorněno geografické rozložení zákazníků za měsíc září. To 

lze vysledovat též z tabulky, kterou služba poskytuje. Obsahuje taktéž další důležité 

informace, které jsou pro internetový obchod esenciální. Lze dle této vazby cílit reklamu do 

jednotlivých regionů, že při dokonalé implementaci veškerých sledovacích kódů, je možno 

cílit reklamu i dle jednotlivých produktů. 

Příklad: V Praze bude velmi vysoké procento odběru LCD televizí, avšak v Ostravě 

budou dominovat televize plazmové. Po zjištění takovéhoto stavu se na e-shopu zavede 

pravidlo, že pro Pražskou oblast se budou preferovat reklamy s LCD televizory, pro 

Ostravskou opačně s plazmovými. 

 

Graf č. 4.3 – Znázornění navštěvovanosti stránek. 
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Tabulka č. 4.3 – Detailní statistiky návštěvnosti. 

Takovým údajem jsou například počet zobrazených stránek na návštěvníka či průměrně 

strávená doba na webových stránkách (tabulka č. 4.3). Dalším z hojně používaných sledování 

je měření počtu konverzí – tj. procento návštěvníků, kteří dosáhli definovaného cíle. V našem 

případě to bylo završení odeslání objednávky (graf č. 4.5). 

 

Graf č. 4.5 – Znázornění konverzního poměru úspěšné objednávky. 

Celá cesta koupě se posléze dá zobrazit jakožto cesta trychtýřem (obrázek č. 4.2). To 

znamená, že lze zobrazit kroky, ve kterých odejde nejvíce zákazníků. 
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Obrázek č. 4.2 – Průchod cestou koupě znázorněním trychtýře. 

Možnosti této aplikace jsou však mnohem širší, v případě elektronických obchodů lze 

aplikovat kód Google Analytics tak, aby sledoval přímo konverzi na jednotlivých produktech. 

Tím lze posléze vyčíslit nákladnost přístupů na stránku vůči zisku z dané objednávky. 

Dalšími možnostmi sledování je sledování účinnosti e-mailových kampaní. Tak jak je 

v kapitole 3.4 popsána možnost rozesílání marketingových informací, lze sledovat i její 

účinnost a zpětnou odezvu. To je prováděno pomocí úpravy odkazu směřujícího zpět na 

webovou aplikaci, kde je zaveden sledovací kód. Tento přístup lze aplikovat i na bannerovou 

reklamu. Tím lze sledovat kolik zákazníků, kterým je e-mail zaslán, klikne na odkaz na 

internetový obchod. Stejně tak je možnost sledovat i při rozložení reklamy mezi různé 

reklamní agentury jejich jednotlivou návratnost investice a tím určit nejefektivnější cestu 

propagace. 

4.5 Problematická oblast – import dat dodavatelů 

V systému se začaly posléze objevovat chyby. Bohužel k jejich řešení došlo vždy 

v momentě, až nastaly potíže (systémem ad-hoc) – a to většinou s sebou neslo nespokojenost 

zákazníků. Jednalo se například o nesprávně uvedené skladové stavy, jelikož nebyly 

dostatečně ošetřeny výjimky, k nimž mohlo dojít v rámci speciálního prodeje. (Dodavatel 

zboží stáhl z prodeje, nicméně skladem společnosti bylo a karta zboží zůstala aktivní. Po jejím 
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vyprodání ji však nikdo nedeaktivoval.) Dalším příkladem byly produkty, které dodavatel 

vyexportoval s atributem „připojeného zboží“, kdy toto zboží bylo například dárkem zdarma 

k jinému produktu či prodejné za uvedenou cenu pouze ve spojení s jiným produktem 

(cartridge / usb kabel k tiskárně, podložka pod myš k myši, …). 

S rozvojem obchodu se došlo k faktu, že prodávat produkty jednoho dodavatele není 

příliš konkurenceschopné řešení – především s jeho dalšími klienty. Zajistili se tedy další 3 

dodavatelé a s nimi bylo nutné udělat změny do celé struktury systému. Byl vytvořen 

inteligentní systém generování cen a marží, který obsahoval předem daná pravidla, která se 

v průběhu prodeje rozvíjela a dále upravovala, tak aby odrážela jednotlivé platební podmínky 

dodavatelů. 

Jako jeden z největších problémů se ukázalo, že na trhu ICT je velmi obtížné již při 

několika dodavatelích udržet konzistentní databázi produktů, a to i přes fakt, že všichni 

poskytují kódy EAN a produktová čísla (Part No.), která jsou vždy pro daný produkt unikátní. 

Tato situace byla zaznamenána v říjnu 2010, kdy došlo ke spojení 2 produktů, byť 

stejné společnosti dle kódu EAN, avšak odlišné varianty. Jednalo se o externí pevný disk ve 

variantě 250GB a 500GB. Od prvního dodavatele byla založena karta zboží s kapacitou 

500GB, ke které se připojila varianta 250GB. Samozřejmě dle politiky nabídky nejlevnější 

ceny došlo k tomu, že byla nabízena cena disku s menší kapacitou. To zapříčinilo nemožnost 

dodání a samozřejmě nespokojenost zákazníků. V důsledku těchto problémů se zjistilo, že 

velkoobchody mají tendenci v malé míře náhodně zaměňovat EAN kódy z důvodu prevence 

„průmyslové špionáže“. 

Z těchto důvodů se začaly upravovat pravidla pro párování zboží, nejen dle 

dodavatelského kódu avšak i na rozdílnost ceny. Jestliže se cena od dvou prodejců lišila o 

více jak 10%, považovalo se to za možný problém a párování takovéhoto produktu bylo 

ponecháno na ruční zpracování. Toto ruční zpracování však nebylo reálné již z několika 

důvodů – vedení společnosti bylo toho názoru, že správu tohoto zboží by měl řešit IT 

pracovník. Dle koncepce e-shopů a obchodu by měla existovat pozice ve společnosti, která by 

se při větším prezentovaném objemu produktů měla o daný sortiment starat. Touto pozicí je 

produktový manažer. Druhou činností, kterou se tato osoba zabývá, je podpora zákazníkům, 

v případě dotazů na konkrétní detaily produktů. 



38 

 

4.6 Vyčíslení nákladů a výnosů 

V pozdější fázi dospěla společnost k vyčíslování nákladů a výnosů z vývoje a provozu 

internetového obchodu a dospěla k záporným číslům (Graf č. 4.6, tabulka č. 4.4). V případě 

ohledu na mzdy developera, skladníka a obchodníků, byl internetový obchod ve ztrátě. 

Obchod generoval nedostatečný zisk k pokrytí výplaty pracovníků, kteří se zabývali jeho 

provozem.  

 

Graf č. 4.6 – Srovnání nákladů a výnosů. 

 

Tabulka č. 4.4 – Sumář z objednávek. 

Po tomto zjištění se společnost rozhodla využít externího řešení pro elektronický 

obchod, tak aby se snížil náklad na mzdu developera společnosti v tomto oboru a mohl se 

věnovat jiným aktivitám, jež společnosti přináší větší zisk. 

Především se společnost oprostila od vývoje webového rozhraní, které si zajišťuje u 

externí společnosti a dále se zabývá již vývojem v rámci informačního systému. 
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5 Závěr 

Internetové nakupování má velkou budoucnost a je taktéž od něj hodně očekáváno. Je 

dosti možné a v neposlední řadě aktuální, že naše klasické kamenné obchody postupně 

vymizí, jelikož nebudou schopny konkurovat nabídce na internetu. Spotřebitelé jsou ve 

velkém množství případů s nákupy na internetu spokojeni a velmi často své činění opakují. 

Vzhledem k velkému nárůstu internetových uživatelů, elektronických obchodů a nástupu 

mladších generací, lze velmi lehce předpokládat, že taktéž dojde k velkému růstu 

internetového trhu. Úměrně k tomu však stoupá internetová kriminalita, která tento pokrok 

mírně brzdí (především zaséváním nedůvěry k internetovým transakcím mezi potencionální 

zákazníky). 

Pro modelovanou situaci ve společnosti byl zvolen model Boba Williamse [14], kdy 

tento model odpovídal nejlépe předpokládaným kritériím pro společnost. Model rozděluje 

celkovou koncepci elektronického obchodování do pěti základních odvětví, kdy jsme se 

snažili ve společnosti řešit každé z nich. Tato struktura vyhovuje dnešním obecným 

požadavkům na internetový obchod. Model byl aplikován na řešení internetového obchodu 

v reálné firmě a funguje již po dobu osmnácti měsíců s mírnými úpravami, ke kterým došlo na 

základě praktických zkušeností z provozu. Později vedení společnosti došlo k názoru, že 

vývoj vlastní webové aplikace bude ukončen, a bude přijato řešení dodavatelské, které se 

napojí na stávající informační systém, jelikož bude méně nákladné, nežli další vlastní vývoj. 

Vývoj ve společnosti probíhá pouze na straně informačního systému společnosti, k dosažení 

kvalitnějšího zpracování dat a poskytnutí co největší požadované míry autonomie obchodu. 

V průběhu nasazení modelu a jeho vývoji, tak jak je tomu popsáno v kapitole čtvrté, 

bylo možné velmi často předpokládat změny, ke kterým se později z nutnosti přistoupilo. 

V ideálním případě, vhodně stanovené podmínky pro vývoj tohoto softwaru by eliminovaly 

časté ztráty z důvodu rekonstrukce systému, která byla zapříčiněna nedozírností v ohledech na 

budoucnost. Bohužel v některých případech nelze očekávat, že se razantně změní podmínky. 

Příkladem tomu je, když by jediný dodavatel společnosti, pro něhož je obchod postaven, 

prudce zdražil či přímo zbankrotoval. Poté by musela společnost hledat jiného dodavatele, 

čímž by se změnila datová věta, na kterou byl obchod postaven. 

Ve třetí i čtvrté kapitole jsou popsány techniky, za pomocí nichž lze dosáhnout 

ideálního stavu na trhu, či zaujmout alespoň odpovídající místo. Řadí se především mezi ně 
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možnosti využití nástrojů pro reklamu a analýzu návštěvnosti. Z těchto nástrojů lze vyvodit 

marketingové plány pro budoucí fungování elektronického obchodu a ten dále rozvíjet – dle 

volby – lze se poté zaměřit na nejefektivnější oblast obchodu a tu rozvíjet a ostatní sortiment 

odsunout na pozadí, či naopak upadající sortiment propagovat více, aby se vyrovnal ostatním 

produktům.  

Přínosem práce je především zmapování celého procesu vývoje elektronického obchodu 

od jeho teoretického návrhu až po fázi realizace a provozu. Díky tomu je možno zpětně se 

ohlédnout a vysledovat určité kritické okamžiky a ne zcela optimální rozhodnutí, kterým by 

se bylo možno při vývoji dalšího projektu vyhnout. 

Vše v této bakalářské práci je reálné a fungující ve společnosti, kde jsem tyto základy 

vyvinul a provozoval po dobu necelého roku. Cíl bakalářské práce byl tedy úspěšně naplněn 

neboť internetový obchod, jehož vývoj, vznik a reálný provoz popisuje tato práce, a který byl 

spuštěn 1. června 2010, stále funguje a generuje objednávky. Na tuto bakalářskou práci by 

bylo zajímavé v budoucnu navázat srovnáním zkušeností s vývojem, realizací a provozem 

jiného obdobného projektu postaveného na jiném modelu. 
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Seznam zkratek 

AJAX Asynchronous Javascript and XML - systém umožňující asynchronní volání Javascriptů - interakce 
se serverem bez nutnosti načítání nové stránky. 

APEK Asociace pro Elektronickou komerci 

B2B Business-to-business - typ obchodu, kdy mezi sebou obchodují společnosti 

B2C Business-to-customer - typ obchodu, kdy mezi sebou obchoduje společnost a koncový zákazník 

C# Objektově orientovaný programovací jazyk společnosti Microsoft. 

C2C Customer-to-customer - typ obchodu, kde mezi sebou obchodují koncoví zákazníci 

CSV Comma separated values - datový soubor, kdy jsou jednotlivé hodnoty odděleny čárkou či 
středníkem 

DPH Daň z přidané hodnoty 

DVD Digital Versatile Disc - přenosné médium schopné pojmout kapacitu 4.7GB dat, v některých 
mutacích i výše. 

EAN European Article Number - nejčastěji užívaný čarový kód v evropských zemích 

FTP File Transfer Protocol - síťový protokol určený pro výměnu souborů po internetu 

GSM Global System for Mobile communications - systém telefonního spojení 

GZIP Technologie pro kompresi přenášených dat 

HTML HyperText Markup Language - značkovací jazyk speciálně uzpůsobený pro webové stránky 

HTTP Hypertext Transfer Protocol - síťový protokol určený pro výměnu dokumentů především ve 
formátu HTML 

ICT Information and communcation technologies - informační a komunikační technologie 

IS Informační systém 

IT Informační technologie 

LCD Liquid Crystal Display - technologie užívaná pro zobrazení obrazu pomocí tekutých krystalů 

MSSQL Databázový systém podporující SQL společnosti Microsoft. 

MySQL Databázový systém podporující SQL společnosti Oracle. 

PageRank Umístění webové stránky v porovnání s jinými indexovanými stránkami vyhledávače 

PC Personal Computer - osobní počítač. 

PHP PHP Hypertext Preprocessor - programovací jazyk, jenž je vykonáván na straně serveru 

PPC Pay Per Click - druh reklamy na internetu, kdy zadavatel reklamy platí za proklik - klik na reklamu 
a přesměrování na stránku zadavatele 

RSS Systém pro XML přenos dat v předem daném formátu 

SAOP Spotřebitelský audit obchodních podmínek 

SEF Search Engine Friendly - přátelský k vyhledávačům - především označení pro prvky webových 
stránek, jež byly optimalizovány pomocí různých SEO technik. 

SEO Search Engine Optimization - soubor technik optimalizace webových stránek především pro 
vyhledávače 

SQL Structured Query Language - standardizovaný dotazovací jazyk, především pro práci s daty v 
databázích 

URL Uniform Resource Locator - URL je adresa, která udává umístění informačních zdrojů na 
internetu 

XLS Formát souboru aplikace Microsoft Excel. 

XML Extensible markup language - programovací značkovací jazyk - umožňuje v jednoduchém 
formátu přenášet data 
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Seznam příloh 

1. Plán synchronizace – systém pro sledování změn v IS Karat & stahování dat 

dodavatelů 

2. Aktualizace dat v IS Karat



 

 

Příloha č. 1: Plán synchronizace

software pro sledování změn v IS Karat & stahování dat od dodavatelů

IS Karat

Sshop

Kontrola nových 

informací v IS Karat

Změny?

Ano

Ne

Pauza: 1 min

Update Sshop

Kontrola nových dat u dodavatelů, u nichž 

je nastavena automatická kontrola

Změny?

Update IS Karat

Dodavatelé

Ano

Ne

Dne 14.9. 2010, Miroslav Holinka

MySQL & MsSQL ConnectSTART

Synchronizační software (Aplikace v C#)

Aplikace má zá úkol spravovat 

automatické spouštění procedur, 

stahování a odesílaní dat, s tím, 

že si udržuje persistent 

connection k MySQL a MsSQL 

serveru, čímž sníží riziko 

odcizení hesla při častém 

připojování.

 



 

 

Data od 

dodavatele A

Sshop_dod_import

Tabulka s 

dočasnými daty

Z temp tabulky jsou data preneseny do tabulky sshop_dod_nomen kde se 

navazuji na nomenklatury v skladovém jádře.

U těch, které se nepodaří spárovat bude možnost ručního dopárování, či na 

tlačitko založení nové nomenklatury.

Aktualizace nomenklatur

(doplnění chybějících nomenklatur, 

opravy popisů (preferovaný bude delší)

Zpracování importovaných dat

 Nomenklatura

 Dodavatel

 ID nomenklatury dodavatele

 Skladove množství

 Cena

 Poplatky

 Zastaralé zboží

 Čas poslední aktualizace (TS)

Tvorba prodejní ceny

Tvorba ceny probíhá dle kritéria 

„nejdražší skladem“, rovnou 

připočítaná marže, dle vlastního 

nastavení v tab. „eshop marze“

Cena je uložená poté na 

nomenklatuře „user_cena_shop“

Příloha č. 2: Aktualizace dat v IS Karat

Dne 9.9. 2010, Miroslav Holinka

Data od 

dodavatele B

Data od 

dodavatele C

Sloučení dat do univerzální tabulky

Sshop_dod_nomen

Informace o údajích dané 

nomenklatury u dodavatele

Sshop_dod_cis

Nastavení dodavatelů, 

informace o jejich cenících

Nomenklatura

Tabulka nomenklatur 

(informací o zboží)

Sshop_katmap

Mapování kategorií 

dodavatelů na náš 

hierarchický strom

Sshop_marze

Marže pro jednotlivé 

kategorie

Sshop_shop_cis

Nastavení jednotlivých e-

shopů



 

 

 


