
 

 

 



 

 

 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

KATEDRA APLIKOVANÉ INFORMATIKY 

 

 

 

 

Návrh a implementace webového portálu 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Jakub Krejčí 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. 

 

 

 

Ostrava 2012 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, ţe jsem celou práci, včetně všech příloh, vypracoval samostatně. 

 

 

 …………………………………… 

 Jakub Krejčí 

 

V Ostravě dne 6. května 2012 

 



3 

 

Obsah 

1 Úvod .................................................................................................................................... 5 

2 Teoretická východiska tvorby webového portálu ............................................................... 7 

2.1 Charakteristika sluţby World Wide Web .................................................................... 7 

2.2 Rozdíly mezi statickými a dynamickými webovými stránkami .................................. 7 

2.2.1 Statické webové stránky ....................................................................................... 7 

2.2.2 Dynamické webové stránky ................................................................................. 8 

2.3 HTML .......................................................................................................................... 8 

2.3.1 Historie jazyka HTML ......................................................................................... 8 

2.3.2 Rozvrţení jazyka HTML ...................................................................................... 9 

2.3.3 Nejdůleţitější tagy v HTML ................................................................................ 9 

2.4 CSS ............................................................................................................................ 10 

2.4.1 Vývoj CSS .......................................................................................................... 10 

2.4.2 Výhody CSS ....................................................................................................... 11 

2.4.3 Nevýhody CSS ................................................................................................... 11 

2.5 PHP ............................................................................................................................ 12 

2.5.1 Historie PHP ....................................................................................................... 12 

2.6 MySQL ...................................................................................................................... 12 

2.7 Pouţitý software ........................................................................................................ 13 

2.7.1 Microsoft Office SharePoint Designer 2007 ...................................................... 13 

2.7.2 PSPad ................................................................................................................. 14 

2.7.3 Webové aplikace ................................................................................................ 16 

2.8 SEO ............................................................................................................................ 17 

2.8.1 SEO a architektura webu .................................................................................... 18 

2.8.2 Hodnoty odkazu ................................................................................................. 19 

2.8.3 Google PageRank ............................................................................................... 20 

2.8.4 Faktory ovlivňující řazení výsledků vyhledávání .............................................. 20 

2.8.5 Moţné postihy od vyhledávače .......................................................................... 26 

3 Analýza současného stavu ................................................................................................ 28 

3.1 Analýza konkurenčních webů ................................................................................... 28 

3.2 Cíle projektu .............................................................................................................. 28 

3.3 Posouzení reálnosti zadání ......................................................................................... 30 

4 Návrh webového portálu a jeho realizace ......................................................................... 32 



4 

 

4.1 Pouţitá vývojová prostředí ........................................................................................ 32 

4.2 Layout webu .............................................................................................................. 32 

4.2.1 Součásti layoutu ................................................................................................. 33 

4.2.2 Kód layoutu ........................................................................................................ 33 

4.3 Zdroj dat .................................................................................................................... 35 

4.4 Struktura tabulek v databázi ...................................................................................... 35 

4.5 Sekce webového portálu ............................................................................................ 38 

4.5.1 Hlavní stránka .................................................................................................... 38 

4.5.2 Hry ...................................................................................................................... 39 

4.5.3 Hráči ................................................................................................................... 39 

4.5.4 Ţebříčky ............................................................................................................. 39 

4.5.5 Party ................................................................................................................... 39 

4.5.6 Turnaje ............................................................................................................... 39 

4.5.7 O webu ............................................................................................................... 39 

4.5.8 Kontakt ............................................................................................................... 39 

4.5.9 Vyhledávání ....................................................................................................... 39 

5 Zhodnocení navrhovaného řešení ..................................................................................... 40 

6 Závěr ................................................................................................................................. 41 

 



5 

 

1 Úvod 

Internet je fenoménem současnosti. Lidé všech generací se s ním setkávají 

během svých kaţdodenních ţivotů hned několikrát. Internet se stal za poslední roky 

nedílnou součástí civilizovaného světa. Na Internetu hledáme informace, zábavu, 

poznání, na Internetu se sbliţujeme, komunikujeme spolu, sdruţujeme se. Na 

Internetu ţijeme. 

Světovou síť webových stránek (World Wide Web) vyuţívá téměř kaţdý z nás. 

Cokoliv potřebujeme vědět, hledáme právě tady. Internet se pro nás stal přirozeným 

informačním kanálem, díky kterému se neustále udrţujeme v obraze o tom, co se 

děje jak v našem okolí, tak v místech na opačné straně naší planety. Důvod je prostý, 

najdeme zde totiţ úplně všechno, jakékoliv informace, které nás zajímají, a nezáleţí 

ani, z jakého oboru lidské společnosti jsou.  

Připojit k Internetu se v dnešní době můţe de facto kaţdý. Doba, kdy se 

k celosvětové síti připojovala pouze vědecká, či akademická pracoviště, jiţ minula. 

Stejně tak doba, kdy jsme šetřili kaţdý staţený byte z důvodu vytáčeného připojení a 

hrozili se vyúčtování za datové sluţby na konci kaţdého měsíce. V současnosti je 

přístup k Internetu jednoduchý, rychlý a relativně levný. S nástupem chytrých 

telefonů a podobných Internet vyuţívajících zařízení si v podstatě nosíme kaţdý svůj 

přístup k Internetu prakticky v kapse. Ovšem to je pouze začátek. Jiţ dnes můţeme 

vidět, ţe i přístroje primárně určené k jinému účelu se jiţ také připojují k celosvětové 

síti. Můţe se jednat o hodinky, auta, televizory, nebo třeba obyčejné domácí 

spotřebiče, které pouţíváme kaţdý den. A je jen otázka času, kam tento trend 

směřuje.  

Internet se stal nedílnou součástí většiny aktivně ţijících lidí této planety. Stal 

se partnerem, kterého jsme si pustili do ţivota a který nás provází na kaţdém kroku. 

Nástupem sociálních sítí a komunitních webů se náš reálný ţivot čím dál více 

přesouvá "online". V minulosti bylo populární mít na Internetu druhou identitu, skrývat 

se za monitor a předstírat, ţe jsem někdo úplně jiný. Dnes se ale karta obrací a 

většina lidí pouţívá Internet k zviditelnění svého vlastního já. Při setkávání 

s ostatními lidmi chceme, aby věděli, kdo jsme a co děláme v našich „offline“ 

ţivotech. Díky Internetu rozšiřujeme své bytí o další úroveň. 
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Cílem této bakalářské práce je vytvořit webový portál pro komunitu, která se 

v České republice sdruţuje kolem herní konzole PlayStation 3. Nejedná se pouze o 

hráče, ale také o uţivatele, kteří naplno vyuţívají moţností tohoto multimediálního 

zařízení, které se jiţ dávno vymanilo z pouhého prostředku pro hraní počítačových 

her. Cílem je vytvořit místo pro lidi s podobnými zájmy, kde by se mohli sdruţovat a 

potkávat. 
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2 Teoretická východiska tvorby webového portálu 

2.1 Charakteristika sluţby World Wide Web 

Internet neboli světová síť počítačových sítí vznikl jako vojenský experiment. 

Z počátku to byla "hračka" pro pár akademiků a výstředních nadšenců, ale díky 

nedávnému masovému rozšíření se z ní stala expandující, rozmanitá komunita 

počítačových uţivatelů a poskytovatelů informací. Dnes se můţeme s Internetem 

setkat téměř u všech národností, názorových skupin, mezi lidmi různého 

přesvědčení, či vyznání, mezi jednotlivci, kteří hledají seriózní informace, chtějí se 

jen bavit, ale i těmi, kteří chtějí na Internetu vydělat, či se jakýmkoliv způsobem 

zviditelnit. 

Za největší růst popularity Internetu je zodpovědná sluţba World Wide Web, 

coţ je vlastně otevřená komunita serverů pro hypertextové dokumenty a jejich 

čtenáře. Kaţdý uţivatel má moţnost do této komunity přispívat a tak se stát jejími 

členy, stačí jen začít psát webové stránky v jazyce HTML a XHTML a poté je 

jednoduše umístit na Internet pro lidi z celého světa. [6] 

Základem pro tvorbu webových stránek a aplikací na Internetu je značkovací 

jazyk HTML a (Hypertext Markup Language) a k němu přidruţené kaskádové styly 

CSS (Castcading Style Sheet). Pro dynamickou část webového portálu, určeného 

pro tuto bakalářskou práci, byl zvolen programovací jazyk PHP (Hypertext 

Preprocessor, původně Personal Home Page) a databázový systém MySQL. 

2.2 Rozdíly mezi statickými a dynamickými webovými stránkami 

Webové stránky lze obecně rozdělit na statické a dynamické. V této části chci 

vysvětlit rozdíly mezi nimi a výhody, či nevýhody plynoucí z jejich pouţívání. 

2.2.1 Statické webové stránky 

Statické internetové stránky podávají informace uţivatelům World Wide Webu 

přesně v tom tvaru, jak byly svými tvůrci napsány. Uţivatelé tak mohou jen přecházet 

mezi jednotlivými stránkami statického webu a přebírat z těchto stránek informace. 

Tento typ webu bývá obvykle napsaný v jazyce HTML. Při vytváření statických 

stránek se musí kaţdá stránka změnit a poté nahrát na webový server. Po 

poţadavku na zobrazení takového webu se zdrojový kód stránky odešle do 

prohlíţeče, který kód rozpozná, zobrazí z něj potřebné informace a také podle něj 
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vytvoří celkový vzhled webu v závislosti na tom, jak jej jeho tvůrce nastavil. Výhodou 

statických stránek bývá jednoduchost při vytváření, které si můţe napsat prakticky 

kdokoliv, kdo má alespoň základní znalosti HTML. Nevýhodou je to, ţe uţivatel 

nemůţe jakkoliv zasahovat do zobrazovaného obsahu. Navíc pro tvůrce takového 

webu je velmi obtíţné měnit větší mnoţství stránek najednou, například přidání 

poloţky do menu, které je společné pro více stránek. [4] 

2.2.2 Dynamické webové stránky 

Dynamické webové stránky obvykle rozšiřují statické weby o části, které se 

vyhodnocují a sestavují aţ po určité akci ze strany uţivatele těchto stránek. Mezi 

typické zástupce jazyků, které tvoří dynamický obsah, patří např. PHP, PERL, ASP, 

Java, či JavaScript. Hlavním principem je vykonání skriptu s danými vstupními daty a 

následné vyhodnocení a sestavení statické stránky, která se poté zobrazí uţivateli 

pomocí webového prohlíţeče. Technologie, která dynamické stránky představuje, se 

dělí na dvě skupiny: serverovou a klientskou v závislosti na tom, kde se dynamické 

skripty vyhodnocují. U serverové technologie se skript vyhodnotí na straně serveru a 

prohlíţeči se poté odešle jiţ hotová výsledná statická HTML stránka. Na tomto 

principu pracují například jazyky PHP nebo PSP. U klientské technologie se zdrojové 

kódy stránky odešlou prohlíţeči, který rozezná danou technologii, vyhodnotí v ní 

pouţité skripty a poté sestaví výslednou stránku. Typickým zástupcem klientské 

technologie je skriptovací jazyk JavaScript. Mezi výhody patří moţnost interakce 

mezi uţivatelem a webem a jednodušší úpravy většího mnoţství stránek najednou. 

Nevýhodou je bezesporu vyšší sloţitost, nutnost hlubších znalostí programování a 

vyšší nároky na tvůrce takového webu. [4] 

2.3 HTML 

Hypertext Markup Language (HTML) je základní značkovací jazyk, který slouţí 

k tvorbě internetových stránek.  

2.3.1 Historie jazyka HTML 

Velmi výstiţnou historii jazyka HTML popisuje KOSEK (2006, str. 27) ve své 

knize HTML - tvorba dokonalých WWW stránek:  

„První definici jazyka HTML vytvořil v roce 1991 Tim Berners-Lee jako součást 

projektu WWW, který měl umožnit vědcům zabývajícím se fyzikou vysokých energií 
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komunikaci a sdílení výsledků výzkumů po celém světě. Ne náhodou proto celý 

projekt vznikal v CERNu (Centre Européenne de Rechere Nucléaire, Evropské 

centrum jaderného výzkumu), který leží na švýcarsko-francouzských hranicích 

nedaleko Ženevy. Verze HTML z tohoto období je známá pod označením HTML 0.9. 

Umožňovala text rozčlenit do několika logických úrovní, použít několik druhů 

zvýraznění textu, zařadit do textu odkazy a obrázky.  

Berners-Lee při návrhu HTML nepředpokládal, že by autoři WWW-stránek 

museli tento jazyk znát. První verze WWW-softwaru byla napsána pro operační 

systém NextStep a obsahovala jak prohlížeč, tak i integrovaný editor WWW-stránek. 

Když však Marc Anderssen se svými kolegy z NCSA (National Center for 

Supercomputing Applications) psali známý prohlížeč Mosaic, považovali za příliš 

obtížné implementovat do programu rovnou i editor HTML. Patrně díky tomuto 

rozhodnutí a tomu, že ne každý provozuje na svém počítači NextStep, je dnes jazyk 

HTML tak známý.“ 

2.3.2 Rozvrţení jazyka HTML 

Hlavní součástí jazyka HTML jsou značky neboli tagy. Odtud také vychází 

jeho název – Hypertextový značkovací jazyk. Celá HTML stránka je tvořena tagy a 

jejich parametry a samotným obsahem stránky.  

Tag označujeme špičatými závorkami a jeho ukončení lomítkem. Můţeme je 

rozdělit na párové a nepárové. 

a) Párové – Jedná se o tagy ohraničující úseky textu, které jsou poté jimi 

ovlivněny. Mezi příklady můţeme uvést např.: <a>, <p>, <h1> aj. Tyto tagy se 

ukončují pomocí shodného tagu s přidaným lomítkem (např.: </a>, </p>, 

</h1>, …) 

b) Nepárové – Jsou to takové tagy, které stojí samy o sobě bez samostatného 

ukončovacího tagu (typickými jsou např.: <img />, <br /> aj.). Jejich ukončení 

je dle direktivy určeno lomítkem před poslední špičatou závorkou. 

2.3.3 Nejdůleţitější tagy v HTML 

Od verze HTML 4.01 je povinná deklarace typu dokumentu, která se píše na 

začátek kaţdé HTML stránky. Tag pro deklaraci typu dokumentu má formát: 

<!DOCTYPE html… 
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Typická deklarace tagu doctype můţe vypadat třeba takto: 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

Pro deklaraci začátku a konce HTML stránky se pouţívá tag html, který slouţí 

pro jasné vymezení počátku a konce kódu HTML. 

<html> … </html> 

Označení pro hlavičku souboru HTML má podobu tagu head, kde se definují 

důleţité parametry pro samotný obsah stránky, jako jsou například styly (tag style), 

nebo hlavní titulek stránky (tag title). Značka pro hlavičku se nachází uvnitř výše 

zmíněného tagu html. 

<head> … </head> 

Tělo stránky neboli samotný obsah ohraničujeme tagem body. V něm se 

nachází veškerý obsah webové stránky, který se poté zobrazuje uţivateli 

prostřednictvím webového prohlíţeče. Tag body se nachází za tagem head uvnitř 

tagu html. 

<body> … </body> 

2.4 CSS 

Kaskádové styly (CSS – Cascading Style Sheets) jsou jazykem, který 

vymezuje popis toho, jak bude vypadat výsledné zobrazení stránek napsaných 

v HTML. Obecně by se dalo říci, ţe HTML obstarává obsah stránek, zatímco CSS 

určuje vzhled tohoto obsahu pro uţivatele. Kaskádové styly se ukládají do externího 

souboru, podle kterého se poté formátují webové stránky vytvořené v jazyku HTML. 

Tento soubor má koncovku .css.  

2.4.1 Vývoj CSS 

Kaskádové styly byly poprvé navrţeny ve standardizační organizaci W3C a 

jejich autorem byl Håkon Wium Lie. V současnosti existují dvě úrovně specifikace a 

to jsou CSS1 a CSS2. Nejnovější verzí je verze CSS 2.1, která byla dokončena 

v červnu 2011. Aktuálně se pracuje na verzi CSS3. Prioritním důvodem pro vytvoření 

CSS bylo dát vývojářům moţnost oddělit vzhled dokumentu od jeho struktury a 

obsahu. V původním záměru měl jiţ tuto funkci splňovat jazyk HTML, ovšem 

v důsledku nedostatečných standardů a konkurenčního boje výrobců prohlíţečů se 
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vyvinul jinak. Z hlediska zpracování dokumentů a vyhledávání informací v nich 

obsaţených je vývoj směrem k oddělení obsahu od vzhledu ţádoucí.[8] 

2.4.2 Výhody CSS 

Oddělení obsahu od stylu má pro tvůrce internetových stránek spoustu výhod. 

Mezi nejdůleţitější patří: 

a) Jednoduchá a rychlá úprava velkého mnoţství stránek 

Jakákoliv změna vzhledu se upravuje v jednom externím souboru, 

podle kterého se poté formátují všechny ostatní stránky. Není proto třeba při 

malých změnách upravovat kaţdou stránku zvlášť, coţ by bylo dosti pracné. 

b) Rozsáhlejší moţnosti formátování 

Formátování pomocí kaskádových stylů nabízí více moţností pro 

úpravu vzhledu, neţ samotné HTML. 

c) Různé styly pro různá výstupní zařízení 

Díky kaskádovým stylům je moţné formátovat obsah stránek 

v závislosti na zařízení, na kterém budou tyto stránky zobrazeny (monitor, 

mobilní telefon, tiskárna aj.). 

d) Cachování stylů 

Webové prohlíţeče si ukládají soubory s kaskádovými styly do své 

cache paměti, coţ můţe pomoci k rychlejšímu načtení stránky. 

2.4.3 Nevýhody CSS 

Hlavním problémem při vyuţívání kaskádových stylů je kompatibilita a správná 

funkčnost na všech internetových prohlíţečích. Těchto prohlíţečů je hned několik a 

některé z nich interpretují kaskádové styly jinak neţ ostatní. Jednotná norma bohuţel 

neexistuje, tudíţ tento problém nebude mít pravděpodobně v nejbliţší době řešení. 

Kaţdý výrobce preferuje jiný způsob interpretace a jedinými nástroji, které podporují 

jednotlivé výrobce ke sjednocení této interpretace, jsou tlak ze strany uţivatelů a 

vysoká konkurence v této oblasti.  
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2.5 PHP 

PHP je hypertextový preprocesor, který na straně serveru interpretuje stránky 

HTML s vlastními skripty ještě před jejich odesláním k internetovému prohlíţeči 

návštěvníka těchto stránek. Jednou z  vlastností PHP je, ţe umoţňuje vkládat vlastní 

skripty přímo do stránek HTML, ale protoţe se vykonávají na straně serveru, tak se 

k uţivateli vůbec nedostanou a on nemá vůbec moţnost do nich nahlíţet ani při 

zobrazování zdrojového kódu stránky. [1] 

2.5.1 Historie PHP 

Historie PHP popsána BRÁZOU (2005, str. 17): 

„U zrodu celého systému byl původně soukromý program Rasmuse Lerdorfa. 

Napsal si jednoduchý systém pro své vlastní webové stránky, především pro 

sledování návštěvnosti. Kvůli zvýšení výkonnosti jej později přeprogramoval v C a 

uvolnil k používání pro několik svých známých. Těm se velmi zalíbil a požadovali 

stále nové vlastnosti a chodili s novými připomínkami, čímž udrželi systém při životě 

a při vývoji. Při jeho uvolnění pro používání mu byl dán název Personal Home Page, 

PHP. Velké obliby se dočkal především ve své druhé verzi, obohacené především o 

velmi snadnou manipulaci s daty z formulářů – PHP/FI 2.0. FI v této zkratce 

znamenalo právě Form Interpretter. Od roku 1998 byla k dispozici verze 3.0, oproti 

předchozím podstatně zrychlená a obohacená o nové funkce, především podporu 

mnoha databázových systémů, objekty, cookies atd. Tou dobou už rozhodně nelze 

mluvit o PHP jako o nástroji pro domovské stránky uživatelů, PHP je nasazováno 

především na tisících velkých serverů poskytovatelů obsahu – zpravodajské servery, 

archivy softwaru atd. Proto se již vžilo označení PHP a původní význam této zkratky 

zapadl. V létě roku 2004 byla po roce betatestování uvolněna finální verze PHP 5, 

jejíž aktualizovaná verze se používá dodnes.“ 

2.6 MySQL 

MySQL je světově nejpopulárnější a podle některých i nejlepší databázový 

systém, který je dostupný zdarma. MySQL v podstatě svými vlastnostmi a moţnostmi 

směle konkuruje placeným databázovým gigantům jako jsou Oracle a Microsoft SQL 

Server. 
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MySQL bylo vytvořeno společností MySQL AB, která sídlí ve Švédsku. Je to 

systém pro správu relačních databází. Databáze jako taková je sbírka obvykle 

propojených dat, ať uţ jsou textového, numerického či binárního charakteru, které 

jsou shromaţďovány a organizovány systémem pro správu dat. Technicky vzato, 

MySQL je aplikace, která spravuje soubory zvané databáze. 

MySQL je aplikace dostupná zdarma, jako například PHP, coţ znamená, ţe je 

dovoleno ji zdarma nejen pouţívat, ale také měnit (zdrojový kód je volně ke staţení). 

Avšak existují výjimky, při kterých je nutné za MySQL platit, zvláště pokud si 

vyděláváte peníze prodejem produktu, který pracuje na MySQL. [7] 

2.7 Pouţitý software 

V následujících částech je popsán software, který byl pouţit pro tvorbu 

projektu. 

2.7.1 Microsoft Office SharePoint Designer 2007 

Aplikace SharePoint Designer 2007, která je součástí kancelářského balíku 

programů Microsoft Office 2007, je určena k návrhu HTML stránek pomocí 

příjemného a funkčního rozhraní. Aplikace je schopna zvýrazňovat HTML kód 

stránky tak, aby byl přehledný a uţivatelé se v něm dobře vyznali. Mezi jeho výhody 

patří automatické doplňování kódu, např. dopisování koncových tagů do páru, výběr 

z moţností u kaţdého tagu nebo doplňování identifikace prvků podle jejich 

definování v souboru s kaskádovými styly. Dále umí SharePoint Designer upozornit 

na chyby v kódu, jako jsou neukončené tagy, chybějící parametry u některých tagů 

(např.: parametr alt u tagu<img>, který znakově popisuje, co je na pouţitém obrázku, 

coţ je výhodné jak pro vyhledávače nebo pro uţivatele, kteří mají ve svém prohlíţeči 

zablokovány obrázky). SharePoint Designer také nabízí aktuální náhled stránky jiţ 

v průběhu psaní kódu. Praktickou funkcí je rovněţ automatické formátování HTML 

kódu, coţ v něm zvláště při jeho větším rozsahu usnadňuje orientaci. Běh tohoto 

programu je plynulý a rychlý i na počítači s niţším výkonem. Z těchto důvodů byl 

zvolen pro psaní HTML kódu pro webový portál. Výraznou nevýhodou je ovšem 

naprosté nepochopení jakéhokoliv kódu v programovacím jazyku PHP. SharePoint 

nedokáţe tento kód přeloţit a zobrazit jeho výstup. Není ani schopen jej jakkoliv 

barevně rozlišit, coţ je pro orientaci v něm velmi praktické. 
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Obrázek 2.1: Náhled aplikace SharePoint Designer 2007 

2.7.2 PSPad 

PSPad editor 4.5.6 je editor usnadňující vytváření kódu v nejrůznějších 

programovacích jazycích. Je jednoduchý, přehledný a rychlý. Umí správně rozpoznat 

kód v jazyku PHP a pomáhá i s jeho psaním, např. doplňuje závorky do páru, 

zvýrazňuje související úseky a barevně odlišuje jednotlivé součásti kódu. Nevýhodou 

je snad jen neschopnost kontroly HTML kódu a chybějící automatické doplňování 

klíčových slov a parametrů tagů.  

Program podporuje přes 30 různých prostředí (PHP, HTML, XML, ASP, SQL, 

Python,…), v kterých programátorům výrazně ulehčuje práci. Podle webu 

www.stahuj.cz, kde je tento český program zdarma ke staţení, má tyto základní 

funkce: 

 editace v UNICODE, 

 práce se dvěma soubory současně v rozděleném okně, včetně moţnosti 

uzamknout posun, 

 neomezená délka editovaného textu, 

 FTP client - umoţňuje editovat soubory přímo z webu, 

 umoţňuje otevřít víc dokumentů současně, 
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 konverze češtiny (LatinII, Kamenických, Windows 1250, ISO 8859-2, 

UNICODE, UTF-8), 

 kontrola pravopisu, doplnění diakritiky, 

 zvýraznění syntaxe s automatickým nastavením dle typu souboru, zvýraznění 

skriptů v rámci HTML, 

 tisk zvýrazněné syntaxe s moţností náhledu před tiskem, 

 porovnání obsahu textových souborů, 

 sloupcové a řádkové bloky, záloţky v textu, 

 jednoduchá integrace do kontextové nabídky systému Windows, 

 přeformátování, komprese a kontrola HTML kódu, 

 interní HTML prohlíţeč, 

 změny velikosti písmen, odstranění a přidání diakritiky, formátování kódu, 

kontrola pravopisu, 

 zobrazení ASCII tabulky s moţností tisku. [9] 

 

Obrázek 2.2: Náhled aplikace PSPad 
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2.7.3 Webové aplikace 

Pro ukládání stránek na internet a práci s databází byly v tomto projektu 

zvoleny webové aplikace, které se nacházejí na serveru Gigaserver.cz, kde se 

nachází i samotný web.  

K nahrávání jednotlivých stránek bylo pouţito webové rozhraní webFTP, které 

je rychlé a přehledné. Díky němu je moţné nahrávat webové stránky přímo na server 

a tím je zpřístupnit ostatním uţivatelům Internetu. V tomto rozhraní má administrátor 

moţnost vytvářet nové adresáře, mazat, editovat či stahovat jednotlivé soubory a 

nastavovat k nim práva. Vše probíhá rychle a jednoduše. Velkou výhodu spatřuji v 

tom, ţe pokud nastane jakýkoliv problém s tímto systémem, tak je 24 hodin denně k 

dispozici operátor, který vám rád vyhoví a pomůţe. Nevýhodou webFTP pak je na 

Gigaserver.cz nemoţnost nahrávání většího mnoţství souborů najednou, coţ značně 

zpomaluje práci z důvodů nutnosti nahrávat soubory po jednom. 

 

Obrázek 2.3: Náhled webového rozhraní webFTP 

 

Pro práci s databází bylo pouţito webové rozhraní phpMyAdmin, které je 

nejpouţívanějším rozhraním pro práci s databází typu MySQL a které je 

implementováno přímo na serveru Gigaserver.cz. Prostředí v phpMyAdmin se můţe 

zdát sloţitější neţ u jiných databázových aplikací. Po krátkém čase pouţívání si na 

něj ovšem uţivatel zvykne a začne jej rychle a efektivně pouţívat. Tato aplikace 
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umoţňuje veškeré operace s databázemi, které jsou potřeba. Mezi hlavní funkce 

patří:  

 Vytváření, editace, mazání databází, tabulek a dat v nich obsaţených, 

 procházení dat v přehledném zobrazení, 

 upravitelný náhled struktury databáze a tabulky, 

 vytváření SQL dotazů, 

 vyhledávání v databázích a v tabulkách, 

 pouţívání SQL příkazů, 

 export a import databází v nejrůznějších formátech, 

 hromadné úpravy dat v databázi, 

 vkládání nových řádků do tabulek, 

 zobrazení pro tisk. 

 

Obrázek 2.4: Náhled rozhraní phpMyAdmin 

 

Veškerý přístup k webFTP i phpMyAdmin je chráněn bezpečnostním 

systémem, který umoţňuje vstup pouze po zadání uţivatelského jména a hesla. 

 

2.8 SEO 

Nedílnou součástí moderních, funkčních, internetových stránek je bezesporu 

jejich optimalizace pro internetové vyhledávače (zkratka SEO – Search Engine 

Optimisation). Vyuţívání vyhledávačů, jako jsou Google, Seznam nebo např. Bing, 

v poslední době velmi narůstá. Převáţně je to způsobeno celkovou expanzí internetu 

a potřebou v něm co nejrychleji a nejspolehlivěji vyhledávat. V současnosti jsme také 

svědky masivních marketingových kampaní všech velkých hráčů na poli 
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vyhledávačů. Metody SEO a SEM (Search Engine Management) nám napomáhají 

v tom, aby byly naše stránky co nejlépe nalezitelné pro uţivatele, kteří vyuţívají 

sluţeb internetových vyhledávačů.  

„Gůglování“ informací na webu je v dnešní době tak častá a pro uţivatele 

Internetu automatická činnost, ţe je aţ neuvěřitelné, ţe ještě před pár lety toto slovo 

vůbec neexistovalo. Internetové vyhledávače jsou v současnosti nedílnou součástí 

našeho ţivota, ale v dřívějších dobách tomu tak nebylo. V minulosti byly systémy pro 

vyhledávání informací zaloţeny na tom, ţe veškerá data byla organizována a tříděna 

a tyto činnosti byly prováděny výlučně lidmi. Takové systémy se na Internetu příliš 

nevyuţívají, ale například knihovny stále třídí knihy podle kategorií, jmen autorů atd.  

Dnes se data na Internetu kaţdodenně mění a jejich obrovské mnoţství 

neumoţňuje, aby byly sdruţovány a evidovány ve stylu, ve kterém fungují knihovny. 

Formáty informací a dat jsou velmi různorodé, proto není moţné najít společné 

kritérium, podle kterého by se tyto data řadila a organizovala. Aby byla informace 

v takovémto systému vyhledatelná, je zapotřebí něco víc neţ tradiční struktury 

organizace nebo klasifikace dat. 

S řešením přichází moderní vyhledávače a nahodilé dotazy. Vyhledávače 

redukují výše zmíněnou potřebu organizace a klasifikace. Tyto vyhledávače jsou 

ztělesněním explozivního růstu Internetu a kolem jejich obrovské popularity vyrostl 

celý průmysl. [2] 

DARIE a SIROVICH (2008, str. 32) píší: „Optimalizace pro vyhledávače má za 

cíl zvýšit počet návštěvníků webu, přicházejících z neplacených, základních 

(organických) výsledků hledání, a to zvyšováním umístnění v nich.“ 

2.8.1 SEO a architektura webu 

Úsilí o optimalizaci webu pro vyhledávače má základ v jeho architektuře. 

Obsah se nachází na jejím vrcholu – viz obrázek 2.1. Optimální architektura webu 

usnadňuje vyhledávači procházení webem a jeho správné porozumění. Musíme si 

uvědomit, ţe vyhledávače pouţívají roboty vyhodnocující kód stránek, pro které je 

sloţité rozeznat věci pro člověka jednoduché. Vytvoření webu s architekturou 

přizpůsobenou vyhledávačům je nejdůleţitější faktor přispívající k dosaţení a udrţení 

dobré pozice ve výsledcích hledání. [2] 
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Obrázek 2.5: Schéma přístupu vyhledávače k obsahu stránky [2] 

2.8.2 Hodnoty odkazu 

Bez odkazů by byl web jenom soubor dokumentů bez vzájemného propojení. 

Tato propojení umoţňují odkazy, které vytvářejí strukturu stránek a vazby mezi nimi. 

Odkazy dávají stránkám hodnotu, coţ znamená, ţe v optimalizaci pro vyhledávače 

hrají důleţitou roli. Hodnotu odkazu určujeme jako hodnotu, kterou daný odkaz 

přenáší na odkazovanou adresu URL. 

Mezi faktory, které berou vyhledávače při řazení výsledků v potaz, je faktor 

hodnoty odkazu prvořadý. Existuje v těchto podobách: 

a) Hodnota řazení vyhledávače. 

Moderní vyhledávače pouţívají mnoţství a kvalitu odkazů na určitou 

adresu jako měřítko její kvality, významnosti a uţitečnosti. Web, který je 

v tomto ohledu hodnocen lépe, se také lépe umístí. Obsah zahrnuje hodnotu 

odkazu, který na něj směřuje. Pokud se obsah přesune na novou adresu, 

starou můţe vyhledávač ze své databáze odstranit. Přesun obsahu však 

nevede k přenesení hodnoty odkazu, pokud se všechny existující odkazy 

nezmění na novou adresu. Řešením je dát vyhledávačům o této změně vědět 

pomocí přesměrování, coţ způsobí také přenesení hodnoty. 

b) Hodnota záloţek. 

Uţivatelé si často ukládají uţitečné adresy ve svém prohlíţeči v podobě 

záloţek. Přesunutím obsahu na novou adresu se tvůrci webu vzdávají 

návštěvnosti vzešlé z těchto záloţek, ovšem pouze pokud neupozorní 

vyhledávač o tom, ţe byl obsah přesunut jinde. 

c) Hodnota přímé citace. 

Ze stránek mohou citovat a odkazovat na ně také ostatní weby. To 

samo o sobě můţe přivádět významnou část návštěvníků na tyto stránky. 

Vyhledávače 

 

Architektura webu 

Obsah 
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Přesunutím obsahu na novou adresu se tvůrci webu vzdávají návštěvnosti 

vzešlé z těchto odkazů, pokud ovšem neinformují vyhledávač, ţe je obsah 

k nalezení jinde.  

2.8.3 Google PageRank 

PageRank je algoritmus, který měří důleţitost určité stránky vzhledem 

k ostatním zaindexovaným stránkám ve vyhledávači. Jeho autory jsou Larry Page a 

Sergey Brin, zakladatelé společnosti Google, kteří jej vytvořili a zároveň si jej i 

nechali patentovat na konci devadesátých let. PageRank zahrnuje koncept hodnoty 

odkazu jako faktoru pro umístění stránky ve výsledku vyhledávání. PageRank 

přibliţně vyjadřuje pravděpodobnost, ţe uţivatel, který si náhodně prohlíţí obsah 

Internetu, narazí na danou stránku. Stránka, na kterou by mohl přijít častěji, je 

nejspíše důleţitější, tudíţ má i vyšší PageRank. Kaţdá stránka odkazující na jinou 

zvyšuje PageRank odkazované stránky. Stránky s vyšším PageRankem obvykle 

zvyšují PageRank odkazované stránky více. [2] 

DARIE a SIROVICH (2008, str. 33) ve své knize uvádějí: „Hodnoty PageRank 

jsou zveřejněny jen několikrát do roka a někdy jsou to již zastaralé informace. Proto 

PageRank není nijak zvlášť přesná metoda měření. Samotný Google nejspíše pro 

řazení používá aktuální hodnoty.“ 

 

2.8.4 Faktory ovlivňující řazení výsledků vyhledávání 

Faktory ovlivňující umístění ve výsledcích, které nám poskytují vyhledávače, 

můţeme rozdělit do následujících obecných kategorií: 

a) Viditelné faktory na stránce 

Tyto faktory, nazývané také on-page faktory, jsou určeny samotným 

obsahem stránky. Pro marketingovou kampaň vyhledávání byly dříve kriticky 

důleţité, ale dnes jiţ tomu tak není, jelikoţ se dají velmi snadno zmanipulovat. 

Z důvodu velkého vyuţívání těchto faktorů spamery se vyhledávače v dnešní 

době zaměřují i na jiné faktory. 

Mezi viditelné faktory na stránce patří tyto: 

 Titulek stránky – jedná se o textový řetězec, který se umisťuje do 

tagu<title> v hlavičce stránky. Zobrazuje se v titulku okna prohlíţeče a jako 
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nadpis výsledků vyhledávání. Patří mezi nejdůleţitější faktory celkové 

optimalizace pro vyhledávače, protoţe rozhoduje o pořadí při řazení 

výsledků. Do titulků je vhodné vkládat některá klíčová slova, která se poté 

objevují i v textu stránky. Neměla by se zde objevovat slova, která s textem 

stránky nesouvisejí.  

 Nadpisy ve stránce – jsou to části textu, které jsou zvýrazněny oproti 

ostatnímu textu a mají za úkol vyznačit celkový kontext a význam celého 

textu. Z pohledu optimalizace pro vyhledávače je velmi vhodné pouţívat 

pro nadpisy tagy<h1> aţ <h6> a to podle úrovně jednotlivých nadpisů. 

Pokud se totiţ pro zvýraznění nadpisů pouţívá pouze zvětšení písma, jeho 

ztučnění či barevné zvýraznění, tak vyhledávací robot nedokáţe tento text 

identifikovat jako nadpis a tudíţ mu nepřiřadí potřebnou důleţitost. Stejně 

jako u titulku se nadpisy zneuţívají k manipulaci s výsledky vyhledávání, 

coţ vede ke sniţování důleţitosti tohoto prvku vyhledávači.  

 Text stránky – jedná se o samotný obsah stránky, který by měl obsahovat 

klíčová slova, která jsou předmětem vyhledávání uţivateli, a která by pro 

něj měla být relevantní. Algoritmy vyhledávačů s tímto faktem počítají. 

Klíčová slova by se na stránce měla objevovat v různých podobách, ať uţ 

se jedná o jednotné či mnoţné číslo, minulý, přítomný i budoucí čas nebo 

jejich skloňování v různých pádech. Dále je vhodné zaměňovat v textu 

pořadí slov (např.: „modře podsvícená klávesnice“ oproti „klávesnice 

s modrým podsvícením“), abychom pokryli co nejvíce kombinací klíčových 

slov, které pouţívá uţivatel při vyhledávání. Na druhou stranu by se 

klíčová slova neměla vyskytovat na stránkách příliš často či být záměrně 

opakována (tento jev se nazývá „keyword stuffing“, v překladu do češtiny 

„těsnění klíčovými slovy“). Pokud tento jev vyhledávač odhalí, můţe 

stránku označit jako spam.  

 Odchozí odkazy – odkazy obsaţené ve stránce jsou také vyhodnocovány 

vyhledávači. Odkaz, který souvisí s obsahem stránky, je pro umístění ve 

výsledku vyhledávání přínosný a hodnotný, avšak odkazy na bezvýznamný 

nebo spamový obsah mohou stránce uškodit a její pozice ve výsledku 

vyhledávání se můţe zhoršit. 
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 Klíčová slova v adrese URL a doménovém jménu – tato klíčová slova, 

která se nacházejí v adrese stránky, mají malý, ale zřejmě kladný vliv na 

umístění ve výsledku vyhledávání. Adresa URL se stejně, jako titulek 

stránky pouţívá jako text příchozího odkazu na danou stránku, coţ můţe 

mít také pozitivní vliv. 

 Vnitřní struktura odkazů a kotev – přímý odkaz na úvodní stránce na 

obsah, který je dobře umístěn, pomůţe z pohledu vyhledávače vylepšit její 

hodnocení. Stejně tak pomůţe, kdyţ je na úvodní stránce umístěn odkaz 

na mapu webu a na různý související obsah na stránce. 

 Tematické zaměření webu jako celku – pokud webová stránka 

významově souvisí s ostatními stránkami na Internetu, můţe to pro ni být 

prospěšné v hodnocení vyhledávačů. Ostatní související stránky mohou na 

obsah webu odkazovat a tím přispět k lepšímu hodnocení webu jako celku. 

Pokud stránky poskytují kvalitní obsah, tak se tento jev obvykle děje 

automaticky. 

b) Neviditelné faktory na stránce 

Neviditelné faktory na stránce jsou takové, které nejsou viditelné 

běţným uţivatelům, ale vyhledávače je při analýze webu číst mohou. Mezi 

neviditelné faktory patří: 

 Popis elementu – obsah kaţdé stránky můţe být popsán tzv. metadaty 

(data o datech, na stránce jsou obsaţeny v tagu<meta>), která mohou 

vyhledávače zvolit pro prezentaci stránky ve výsledcích vyhledávání, místo 

toho, aby zobrazovaly relevantní útrţky ze stránky. Popis má také vliv na 

řazení stránky, ale nejedná se o vliv rozhodující. Z marketingového 

hlediska můţe dobrá volba metadat zvýšit míru "prokliků".  

 Klíčová slova v elementu – toto kritérium je v rámci hodnocení stránky 

vyhledávači obecně povaţováno za irelevantní, jelikoţ je pro uţivatele 

naprosto neviditelné a lehce zneuţitelné. Do tohoto elementu je vhodné 

umístit několik hlavních klíčových slov a jejich verze s překlepy, coţ ale k 

lepšímu výslednému hodnocení stránky nepomůţe. 
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 Parametry alt a title – z důvodů neviditelnosti pro uţivatele nemají tagy na 

hodnocení stránky přílišný vliv. Výjimkou však mohou být odkazy tvořené 

obrázky, které se nezobrazují ve čtečkách a textových prohlíţečích. Pro lidi 

se zrakovým postiţením můţe být textový popis obrázku, či obsahu 

jediným způsobem, jak se dozvědět jakékoliv informace o tomto prvku na 

stránce. Stejný problém mohou mít lidé, kteří mají v prohlíţeči skryté 

obrázky. Pro jednoznačnou identifikaci obrázku se pouţívá parametr alt. 

Pro textový popis ostatních elementů stránky se pouţívá parametr title. 

Tyto popisy by měly být krátké, výstiţné a relevantní k prvku, ke kterému 

se vztahují. 

 Struktura stránky – k seskupení souvisejícího textu pouţívají 

vyhledávače blokové elementy (např. <div>, <p>, nebo <table>). Pouţívání 

nerozlišených blokových elementů můţe výslednému hodnocení stránky 

uškodit. 

c) Faktory závislé na čase 

Jediným kritériem, které nelze ţádným způsobem zmanipulovat, je čas. 

Léta existující a fungující web, který je v průběhu času obohacován o nové 

odkazy a nové informace je pro vyhledávače hodnotnější právě díky délce 

jeho existence. V minulosti se objevovali lidé, kteří nakupovali dlouho fungující 

domény s tím, ţe na ně umístí nový obsah a vyhledávač tak oklamou. 

V dnešní době ale uţ dokáţou vyhledávače takovéto praktiky odhalit a 

přidanou hodnotu díky stáří webu vynulují a zruší hodnotu dříve existujících 

odkazů. Navíc mohou takovýmto webům udělit penalizaci.  

Mezi hlavní faktory závislé na čase patří: 

 Stáří webu a stránky – jak je jiţ nastíněno výše, déle existující weby mají 

větší šanci na dobré hodnocení neţ weby nové. V průběhu času web 

s rostoucím mnoţstvím obsahu získává důvěru.  Objevuje se na něj více 

odkazů. Naopak přílišné stáří a neaktivita na webu můţou působit 

negativně. Obsah stránek by měl být udrţován čerstvý a celý web by měl 

působit aktivně. 

 Stáří odkazů – odkazy směřující na web získávají časem větší hodnotu a 

nabírají na cennosti.  
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 Délka registrace domény – vyhledávače povaţují dlouhou dobu 

registrace domény za důkaz toho, ţe web nebyl zřízen účelně s úmyslem 

rozšiřovat spam. Vzhledem k nízké ceně doménových jmen na krátké 

období jsou často tyto domény vyuţívány spamery, kteří je pouţívají 

jednorázově pro šíření neţádoucího obsahu. 

d) Vnější faktory 

Vyhledávače hodnotí web také pomocí mnoha vnějších faktorů.  

Mezi nejvýznamnější vnější faktory patří tyto: 

 Mnoţství, kvalita a relevance příchozích odkazů – web, který je cílem 

mnoha odkazů, je podle vyhledávačů významnější a kvalitnější, jelikoţ mu 

hodně lidí dalo svůj hlas tím, ţe na něj na svých webech umístili odkaz. 

Ovšem velké mnoţství odkazů není směrodatnou známkou dobré kvality 

webu. Existují uměle vytvářené odkazy fungující pouze za účelem 

zvyšování hodnoty stránky. Nejlepší odkazy pocházejí ze stránek, které 

samotné vyhledávače hodnotí jako kvalitní a ověřené. Kvalita odkazu se 

měří velmi těţko a vyhledávače pouţívají sloţité algoritmy, které se 

alespoň přibliţně snaţí implementovat lidské chápání kvality. Vyhledávače 

automaticky povaţují odkazy z tematicky příbuzných webů jako známku 

kvality. Pokud vyhledávač objeví na stránkách nesouvisející odkazy 

z nepodstatného webu, vyhodnotí tyto odkazy jako uměle vytvořené a 

můţe je zbavit jejich hodnoty. Příliš mnoho odkazů z irelevantních zdrojů 

dokonce můţe vést k penalizaci ze strany vyhledávače. 

 Víření odkazů – odkazy, které se na webu objevují a poté mizejí, jsou 

velmi často součástí odkazového systému. Míra, s jakou se tyto odkazy 

objevují a mizejí, se nazývá „vířivost odkazů“ (link churn). V případě, ţe se 

tyto odkazy objevují často, mohou být vyhledávači označeny jako spam a 

penalizovány.  

 Míra přírůstku odkazů – vysoký skokový přírůstek odkazů na jeden web 

pocházející z webů, které nejsou vysoce důvěryhodné a ověřené, můţe být 

ze strany vyhledávačů také podezřelý. Takovýto jev bývá znakem 

odkazovacího systému. 
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 Text odkazů a okolního textu – texty odkazů a okolního textu by měly být 

navzájem relevantní a měly by spolu souviset. Některé vyhledávače 

dokonce předpokládají, ţe text okolo odkazu je stejně důleţitý, jako text 

samotného odkazu. Obecně jsou odkazy lépe hodnoceny, pokud jsou 

uvnitř textu, protoţe to vylučuje přítomnost osamocených odkazů, které 

mohou být koupené a vytvořené za účelem zvýšení hodnoty stránky, na 

kterou odkazují.  

 Vzájemné odkazy – tvůrci webů se v dřívější době domlouvali na 

vzájemném odkazovaní si na vlastní stránky. Takovéto odkazy mají pro 

vyhledávače menší hodnotu, neţ odkazy jednosměrné. Vývojáři si 

postupem času vytvořili systémy, které zahrnovaly velké skupiny webů, 

které si navzájem vyměňovali odkazy a tím si zvyšovali hodnocení. 

Vyhledávače se ale takovýmto praktikám přizpůsobily a naučily se je 

rozpoznat. 

 Počet odkazů na stránce – pokud je odkaz součástí stránky, na které je 

velké mnoţství jiných odkazů, tak je mu vyhledávačem přidělena niţší 

hodnota, neţ odkazu ze stránky, na které je menší počet jiných odkazů.  

 Sémantická souvislost mezi odkazy na stránce – odkazy na jedné 

stránce by spolu měly tematicky souviset. Pokud vyhledávač odhalí 

spoustu nesouvisejících odkazů z jedné stránky, vyvolá to podezření na 

web uměle vytvořený pouze za tímto účelem.  

 IP-adresa vzájemně se odkazujících webů – podobné IP-adresy značí 

vzájemnou blízkost. Stránky propojené mnoha odkazy, které pocházejí 

z podobných či stejných IP-adres, se mohou jevit jako podezřelé a 

vyhledávače je mohou zbavit hodnoty. Řešením pro tvůrce, kteří provozují 

několik tematicky podobných webů je zvolit poskytovatele hostingu, kteří 

hostují na více různých adresách. 

 TLD doménového jména odkazu – doménová jména, která mají 

koncovku .edu (ze slova education, jedná se o vzdělávací instituce ve 

Spojených státech) a .gov (ze slova government, vládní instituce v USA) 

jsou obecně méně náchylná k manipulaci a díky tomu je vyhledávače 

hodnotí lépe. 
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 Poloha odkazu – obecně se dá říci, ţe vyhledávače dávají větší váhu těm 

odkazům, které se nacházejí v prostřední části stránky neţ těm 

v okrajových částech. Hlavní obsah stránky by měl být ideálně umístěn ze 

začátku zdrojového kódu stránky. 

 Platnost podle webových standardů – v poslední době se čím dál více 

přidává hodnota webům, které jsou napsány podle webových standardů, 

jsou validní a jejich kód je tzv. čistý. 

 Škodlivé faktory – mezi tyto faktory patří např. psaní spamového obsahu, 

spouštění velkého mnoţství stránek určených záměrně pro odkazování na 

jiné stránky, nebo obchodování s odkazy. Pokud jsou tyto faktory 

vyhledávačem odhaleny, ztrácí svou hodnotu a mohou být předmětem 

postihu ze strany vyhledávače. [2] 

2.8.5 Moţné postihy od vyhledávače 

Pokud vyhledávač odhalí některou z výše uvedených praktik, můţe web 

penalizovat. Takovýto web má poté mnohem menší šanci se objevit ve výsledcích 

vyhledávání, nebo se dokonce nemusí objevit vůbec. Vzhledem k výrazné dominanci 

společnosti Google na poli internetových vyhledávačů se budeme v následujícím 

textu zabírat převáţně postihy, které nejčastěji uplatňuje právě tento vyhledávač. 

Mezi nejobvyklejší typy postihů ze strany vyhledávače patří: 

 Efekt pískoviště Google – odborníci na SEO soudí, ţe společnost Google 

pouţívá něco, co by se dalo nazvat virtuální „očistec“. Tímto „očistcem“ musejí 

projít všechny nově spuštěné weby, aby se poté mohly dobře umístit ve 

výsledcích vyhledávání. Zdá se, ţe opravdu něco takového funguje a nové 

weby jím skutečně procházejí. Délka zkušební doby v tomto „očistci“ se 

nápadně blíţí šesti měsícům. Podle softwarového inţenýra ze společnosti 

Google lze tento efekt přirovnat k pískovišti, na kterém se web půl roku 

nachází, neţ se dostane na přední příčky ve výsledcích vyhledávání. Tento 

jev nazýváme „efektem“, a nikoliv přímo „postihem“, protoţe není spojen 

s ţádnými nekalými praktikami ze strany webu. Pokud se ovšem na nový web 

objeví odkazy z vysoce důvěryhodných zdrojů, mohou být efektu pískoviště 

ušetřeny a tato část je u nich přeskočena. 
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 Postih expirované domény – efekt pískoviště se v dřívějších dobách 

obcházel pomocí spuštění nového webu na znovu zaregistrované, ovšem 

dříve jiţ expirované doméně. Google nedokázal rozeznat, ţe je web nový a 

proto tento postup fungoval. V současnosti se situace obrátila a Google za 

praktikování takovýchto metod stránky penalizuje. To způsobí návrat stránky 

opět na výše popsané pískoviště a doba návratu na přední příčky ve 

vyhledávání se prodlouţí. 

 Postih duplicitního obsahu – vyhledávače se snaţí vyhnout indexování 

duplicitního obsahu (více kopií stejného obsahu). Existují názory, ţe stránky 

s takovýmto duplicitním obsahem nejen nejsou zaindexovány, ale ţe jsou 

dokonce od vyhledávačů penalizovány. 

 Vedlejší index Google – data, která Google nashromáţdí při procházení 

Internetu, jsou ukládána do dvou indexů: hlavní a vedlejší. Stránkám 

s hlavním indexem většinou nehrozí zabránění se umístit vysoko ve 

výsledcích vyhledávání. Problém nastává u stránek s vedlejším indexem. Ten 

je přiřazován těm stránkám, které Google z jakéhokoliv důvodu povaţuje za 

nepodstatné. Stránky s vedlejším indexem se obvykle nemají šanci dostat na 

přední příčky výsledků vyhledávání. Důvody, proč Google stránce přiřadí 

vedlejší index, mohou být například nedostatek unikátního obsahu nebo malý 

počet příchozích odkazů na její obsah. [2] 
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3 Analýza současného stavu 

Projekt webového portálu pro uţivatele herní konzole PlayStation 3 přidruţený 

k této bakalářské práci vzniká jako zcela nový projekt. Z tohoto důvodu byla na 

realizaci projektu zakoupena nová doména druhého řádu www.gamepeople.cz od 

společnosti Gigaserver, na které se bude celý webový portál nacházet. Ţádná 

předchozí verze tohoto projektu neexistuje, proto je nutné projekt vytvořit úplně od 

začátku.  

3.1 Analýza konkurenčních webů 

Internetových stránek zaměřených na podobnou cílovou skupinu a 

nabízejících podobné sluţby je na českém i světovém trhu hned několik. Mezi 

nejvýznamnější české portály zabývající se databází her patří portály www.databaze-

her.cz, nebo www.gamefiltr.cz. Ze světových to jsou například www.mobygames.com 

či www.gametdb.com. Ţádná z výše uvedených stránek ale neobsahuje všechny 

funkcionality, které jsou cílem tohoto projektu. Jejich problémem je nejčastěji 

zaměření primárně na hry samotné a opomíjení hráčské komunity jako takové. 

Dalším deficitem je bezesporu jejich snaha o záběr co nejširšího herního publika. 

Tyto portály jsou určeny pro hráče na všech herních platformách moderní doby 

(nejen PlayStation 3, ale i XBOX 360, Nintendo Wii, nebo PC). Z tohoto důvodu se 

nemůţou plně zaměřit na jednu specifickou cílovou skupinu, jelikoţ hráči na různých 

platformách mají také velmi různé potřeby, které nelze plně sloučit do jednoho 

fungujícího webu. 

3.2 Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu je vytvořit celistvý, smysluplný, webový portál, který 

poskytne potřebné informace a sociální sluţby uţivatelům herní konzole PlayStation 

3. Webový portál, který by poskytoval veškeré funkcionality, které si tento projekt 

klade za cíle, na českém Internetu chybí. Mezi jednotlivé dílčí cíle webového portálu 

www.gamepeople.cz patří: 

 Databáze hráčů na herní konzoli PlayStation 3 – registrovaným uţivatelem 

webového portálu se můţe stát kdokoliv, ovšem veškeré funkce budou 

zpřístupněny pouze těm uţivatelům, kteří prokáţí, ţe jsou skutečnými 

vlastníky konzole PlayStation 3 a jsou registrováni ke sluţbě PlayStation 
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Network. Tato sluţba sdruţuje uţivatele PlayStationu 3 a kaţdý hráč, který má 

svou konzoli připojenou k internetu, musí být na PlayStation Network 

registrován. 

 Databáze her na PlayStation 3 – cílem je vytvořit komplexní, funkční 

databázi všech her, které pro tuto konzoli vyšly. V plánu je také pravidelná 

aktualizace této databáze.  

 Kaţdý hráč můţe hry hodnotit a recenzovat – na rozdíl od ostatní databází 

her budou hry hodnotit samotní hráči a ne odborné webové portály. Hráči 

budou mít moţnost napsat ke kaţdé hře krátkou recenzi se zaměřením na tři 

hlavní aspekty hry, kterými jsou příběh, grafika a hratelnost. Dále budou mít 

moţnost hodnotit hru procentuálním hodnocením od 1 % do 100%. 

 Kaţdý hráč můţe hodnotit recenze jiných hráčů – kvalitu jednotlivých 

recenzí budou moci hodnotit ostatní hráči dvěma způsoby: kladně, či záporně. 

U kaţdé recenze se bude její výsledná známka vypočítávat jako součet 

kladných hodnocení mínus součet záporných hodnocení. Recenze s nejvyšší 

známkou se budou u jednotlivých her zobrazovat přednostně. 

 Za kladné hodnocení recenze získává její autor body, za záporné body 

ztrácí – autoři recenzí na hry budou za kaţdé kladné hodnocení, které jejich 

recenzi udělí jiný uţivatel, získávat kladné body ke svému celkovému 

hodnocení. Naopak za záporné hodnocení recenze bude její autor své body 

ztrácet. 

 Celkový součet bodů tvoří umístění kaţdého hráče – výsledné hodnocení 

kaţdého hráče se bude porovnávat s ostatními hráči a bude se sestavovat 

aktuální pořadí všech hráčů. Vyšší umístění mezi ostatními hráči můţe přinést 

jisté výhody, například v moţnostech editace profilu. 

 Hráči mohou o kaţdé hře diskutovat – u kaţdé hry bude moţnost nejen 

psát recenze ale i obecně o ní diskutovat. 

 Kaţdý hráč si můţe sledovat "své lidi“ – uţivatelé si budou moci zvolit jiné 

hráče do svého individuálního seznamu, který se bude nazývat „moji lidé“. 

Aktivity „mých lidí“ se budou uţivateli zobrazovat přednostně, jejich recenze a 

komentáře budou vţdy na prvních místech. Do „mých lidí“ bude mít kaţdý 
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moţnost uloţit aţ dvacet jiných uţivatelů, jejichţ aktivity bude moci dále 

sledovat na hlavní stránce, kde se mu budou ty nejaktuálnější zobrazovat. 

 Hráči mohou vytvořit party a v nich si nechávat vzkazy – uţivatelé se 

společnými zájmy nebo například se společným místem bydliště nebo jiným 

spojujícím znakem mohou vytvářet tzv. party, které jim budou 

usnadňovat jejich komunikaci a sdruţování. 

 Hráči sami tvoří obsah webu – toto je velmi důleţitá součást projektu. Celý 

web má za cíl být co nejvíce zaměřený na hráče jako takové. Ti, kteří budou 

v celkovém hodnocení na nejvyšších příčkách, budou mít moţnost přidávat 

nový obsah, editovat záznamy v databázi her a významně se podílet na 

celkovém fungování webu. 

 Hráči aktualizují, co právě hrají – komunita hráčů, kteří hrají online hry na 

PlayStationu 3, je i u nás obrovská. Bohuţel jsou ovšem čeští hráči odkázání 

na hraní s neznámými lidmi, kteří jsou většinou ze zahraničí a Češi jim 

nerozumí. Díky této sluţbě budou hráči moci aktualizovat, co právě hrají, a 

proto se k nim budou moci přidat další čeští hráči a hrát společně. Spousta her 

je postavena na týmové taktice a spolupráci a jazyková bariéra v tomto můţe 

bránit. 

 Hráči si mohou mezi sebou psát zprávy – stejně jako na většině 

komunitních webových portálů se budou moci hráči mezi sebou dorozumívat 

pomocí zpráv, které si budou moci navzájem posílat. 

 Neustále se vytvářejí ţebříčky her i hráčů – uţivatelé budou mít moţnost 

zobrazit si ţebříčky jak her, tak samotných hráčů. To můţe pomoci např. při 

rozhodování o koupi nové hry. 

 Hráči se mohou účastnit turnajů v hrách – turnaje budou vypisovány 

pravidelně v nejvíce oblíbených hrách. Hráči si budou moci zapisovat výsledky 

do tabulek a za úspěchy získávat body do celkového hodnocení.  

3.3 Posouzení reálnosti zadání 

Celý webový portál bude vytvořen pomocí značkovacího jazyka HTML, 

programovacího jazyka PHP a databázového systému MySQL. Vyuţití těchto sluţeb 
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je zdarma, proto z tohoto hlediska nejsou potřeba ţádné finanční zdroje a reálnost 

vytvoření projektu je vysoká. 

Jediným finančním nákladem zůstává zakoupení domény a webhostingu. Pro 

tyto potřeby byl na základě dobrých předchozích zkušeností vybrán server 

www.gigaserver.cz, zahrnující uţivatelské rozhraní phpMyAdmin, které je velmi 

vhodné pro práci s databází MySQL, jeţ je taktéţ dostupná na tomto serveru i 

s podporou PHP. 

Lidské zdroje na vytvoření projektu zahrnují pouze mne, tvůrce webového 

portálu. Veškeré funkcionality, které je nutné vytvořit, jsou v mých silách, proto 

v tomto nevidím problém. 

Po zváţení finančních nákladů a nároků na lidské zdroje usuzuji, ţe realizace 

by měla být bezproblémová. 
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4 Návrh webového portálu a jeho realizace 

4.1 Pouţitá vývojová prostředí 

Pro vytvoření jednotlivých stránek webového portálu jsem zvolil programy 

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 a PSPad. Kombinací těchto dvou 

programů je moţné vytvořit všechny součásti webu. Bylo by to moţné i pouze 

pouţitím jednoho z těchto programů, ovšem vzhledem k tomu, ţe se kaţdý 

specializuje na něco jiného, tak je výhodné pouţívat oba.  

4.2 Layout webu 

Layout neboli rozvrţení webové stránky by mělo být v případě projektu 

webového portálu jednoduché, přehledné a nevybočující ze standardů, které se pro 

stránky tohoto typu pouţívají.  

Pro webový portál www.gamepeople.cz jsem navrhnul třísloupcové rozvrţení, 

kterému nahoře dominuje velké logo doplněné na levé straně uţivatelskou částí. Pod 

tímto logem se nachází hlavní menu. Samotný obsah je rozdělen do tří přibliţně 

stejných sloupců. Posledním prvkem stránky je podélná patička na samém konci 

stránky. Schéma rozvrţení stránky je vidět na obrázku 4.5. 

 

Obrázek 4.1: Schéma rozvržení stránky 
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4.2.1 Součásti layoutu 

V následujících řádcích jsou blíţe popsány jednotlivé prvky webu. 

 Logo – obsahuje obrázek loga Gamepeople i s mottem webu, na které lze 

kliknout a tím se dostat na úvodní stránku webu. Toto logo bylo vytvořeno 

pomocí grafického editoru JascPaintShop Pro 9. Vzhled loga, zvláště pak 

barvy, které jsou v něm pouţité, ovlivňuje vzhled celé stránky. 

 

Obrázek 4.2: Logo webového portálu 

 

 Uţivatelská část - slouţí pro přihlašování uţivatelů, vytváření nových účtů a 

ostatní operace prováděné s hráčským účtem. 

 Hlavní menu -  v této části jsou nadefinované jednotlivé sekce webového 

portálu. Obsah tohoto menu je zcela generován z databáze mySQL, proto je 

jednoduché provádět v něm jakékoliv úpravy hromadně. Součástí pole Hlavní 

menu je i funkce vyhledávání her a ostatních uţivatelů. 

 Obsah – tři sloupce poskytují prostor pro samotný obsah webu. Náplň 

jednotlivých sloupců se mění v závislosti na tom, ve které části webového 

portálu se uţivatel právě nachází. 

 Patička – tato část slouţí k informaci o tvůrci stránek, jako jsou například 

kontakty, a k dalším informacím. 

4.2.2 Kód layoutu 

Pro rozlišení základních oblastí rozdělení stránky byly pouţity blokové tagy 

typu div. Tento tag umoţňuje vizuální sdruţení k sobě patřících částí webu, které 

usnadňují orientaci jeho uţivatelů. Vzhled dat obsaţených v jednotlivých divech se 

navíc dá hromadně upravovat. Jednou z jeho nejdůleţitějších vlastností je 

pozicování, přičemţ nejčastějšími typy jsou absolutní a relativní. Při absolutním 

pozicování je umístění levého horního rohu divu přesně nadefinováno a nemění se. 

Výhodou tohoto typu je stoprocentní vědomí o umístění divu bez závislosti na 
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okolních divech na stejné úrovni. Nevýhodou je to, ţe pozice divu se nepřizpůsobuje 

velikosti okna prohlíţeče, takţe např. absolutním pozicováním nikdy nezajistíme jeho 

zarovnání doprostřed stránky, které by bylo funkční pro všechny velikosti rozlišení. 

Naproti absolutnímu stojí pozicování relativní. U toho typu pozicování je umístění 

divu závislé na jiném prvku stránky, obvykle na jiném divu, nebo na celém prostoru 

stránky. Při vyuţívání relativního pozicování je si ovšem třeba dát pozor na rozměry 

všech divů, jelikoţ to můţe způsobit úplné rozhození formátování stránky. Pokud 

máme např. tři divy, které chceme umístit vedle sebe do jednoho hlavního, musíme si 

dát pozor, aby součet jejich šířek nepřesáhl šířku hlavního divu, coţ by způsobilo 

přesunutí posledního divu na další řádek a jeho posunutí směrem pod dva 

předchozí. Důleţitým parametrem u relativního pozicování je obtékání (float), které 

určuje, kam bude div zarovnán. 

Aby byla stránka při jakémkoliv rozlišení umístěna uprostřed, zvolil jsem 

kombinaci absolutního i relativního pozicování. Celý obsah stránky se nachází 

v jednom hlavním divu, který je pozicován uprostřed vzhledem k celému prostoru pro 

stránku. To zajistí, ţe i při opravdu velkém rozlišení bude stránka zarovnaná na 

střed. 

U částí, kde je jasné, jak vysoko se nacházejí, jsem pouţil absolutní 

pozicování. Tyto části jsou logo, uţivatelská část, hlavní menu a jeden souhrnný div 

pro obsah. V posledním jmenovaném se nacházejí čtyři relativně nastavené divy, 

z nichţ tři slouţí pro text stránky (nazývají se sloupce 1 - 3) a ten čtvrtý je patička. 

Relativní pozicování jsem zvolil z důvodu, aby se patička vţdy umístila správně na 

samém konci stránky a začala vţdy tam, kde končí nejvyšší ze sloupcových divů. 
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Obrázek 4.3: Ukázka rozložení stránky 

4.3 Zdroj dat 

Obsah webového portálu Gamepeople.cz je z drtivé většiny nahráván 

z databáze MySQL. Data, která se nacházejí v databázi, se zde mohou dostat dvěma 

způsoby. První způsob je prostřednictvím rozhraní phpMyAdmin, které je ovšem 

přístupné pouze administrátorovi webu. Ostatní uţivatelé nemají k této aplikaci 

přístup. Pro ně je připraveno hned několik formulářů umístěných na stránkách. 

Prostřednictvím nich mohou například přidávat hry, registrovat se nebo si třeba měnit 

informace ve svých profilech. 

Skutečná data (jedná se především o samotné hry, ostatní data jsou 

vytvořena speciálně pro tento webový portál), která se nacházejí v databázi, jsou 

čerpána z jiných herních stránek a internetových obchodů s hrami. Odpovědnost za 

správnost těchto dat je velmi důleţitá, proto není povolena všem uţivatelům, ale 

pouze administrátorovi a těm, kteří jsou administrátorem oprávněni. 

4.4 Struktura tabulek v databázi 

Data v databázi jsou členěna do jednotlivých tabulek. Vzhledem k vysokému 

počtu dat je takových tabulek potřeba hned několik. Mezi nejdůleţitější tabulky patří: 

 Lidé – obsahuje seznam uţivatelů, kteří jsou registrovaní na webovém 

portálu. 
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 Hry – obsahuje databázi všech her, které kdy vyšly na PlayStation 3, i které 

ještě nevyšly, ale plánují se. 

 Recenze – v této tabulce se schraňují všechny recenze napsané 

registrovanými uţivateli webu. 

 Party – hráčům je umoţněno vytvářet party, ve kterých se mohou sdruţovat a 

diskutovat spolu. Údaje o partách se nacházejí právě v této tabulce. 

 Hlavní menu – z této tabulky se nahrává hlavní menu stránky a také obsah 

patičky. 

 Zprávy – pokud hráč napíše jinému hráči zprávu, uloţí se do této tabulky. 

 Turnaje – tabulka všech turnajů, které se konají v rámci webu 

Gamepeople.cz. 

Další tabulky obsaţené v databázi jsou Moji lidé, Hodnocení recenzí, Hlášení, 

Hlavní stránka, Diskuze party, Členové party, Diskuze hry, Právě hrají, Obrázek hry a 

Video hry. Některé z těchto tabulek pouze poskytují propojení mezi hlavními 

tabulkami.  
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ZPRAVY 

IDZpravy (PK) 

IDLideZO (CK) 

IDLideZP (CK) 

TextZpravy 

DatumZp 

LIDE 

IDLide (PK) 

PSNID 

Email 

Heslo 

Jmeno 

Prijmeni 

DenNar 

MesicNar 

RokNar 

Město 

Ikonka 

Profil 

PARTY 

IDParty (PK) 

IDLidePA (CK) 

Název 

DatumZal 

DISKUZE HRY 

IDDiskuze (PK) 

IDHryDH (CK) 

IDLideDH (CK) 

Prispevek 

DatumDH 

RECENZE 

IDRecenze (PK) 

IDLideR (CK) 

IDHryR (CK) 

Recenze 

Plusy 

Minusy 

Hodnoceni 

DatumR 

Grafika 

Pribeh 

Hratelnost 

MOJI LIDE 

IDMoji (PK) 

IDLideM (CK) 

IDLideS 

VIDEA HRY 

IDVideo (PK) 

IDLideVH (CK) 

KodVidea 

IDHryVH (CK) 

DatumVH 

OBRAZKY HRY 

IDObrazek (PK) 

IDLideOH (CK) 

OdkazOH 

IDHryOH (CK) 

DatumOH 

HLAVNI STRANKA 

IDLideHS (PK) 

Zobrazeni 

HODNOCENI RECENZI 

IDHodnoceni (PK) 

IDRecnezeH (CK) 

IDLideH (CK) 

Verdikt 

DatumR 

DISKUZE PARTY 

IDPrispevek (PK) 

DatumDP 

IDLideDP (CK) 

IDPartyDP (CK) 

Obsah 

HRY 

IDhry (PK) 

Nazev 

Zanr 

Obrazek 

OnlineMP 

LocalMP 

Vydavatel 

Vyvojar 

Vydani 

XZone 

WebHry 

TURNAJE 

IDTurnaj (PK) 

IDHryT (CK) 

ZacatekT 

KonecT 

DatumT 

PopisT 

PRAVE HRAJI 

IDPrave (PK) 

IDLidePH (CK) 

IDHryPH (CK) 

DatumPH 

HLMENU 

IDMenu (PK) 

Text 

Odkaz 

HLASENI 

IDHlaseni (PK) 

IDLideHl (CK) 

Predmet 

Hlaseni 

DatumHl 

CLENOVE PARTY 

IDClenove (PK) 

IDPartyCP (CK) 

IDLideCP (CK) 

Obrázek 4.4: Tabulky v databázi 
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4.5 Sekce webového portálu 

Celý webový portál se dělí na několik částí neboli sekcí, ve kterých je moţné 

se pohybovat díky Hlavnímu menu. V následujícím textu je stručně popsán význam 

jednotlivých sekcí. 

4.5.1 Hlavní stránka 

Hlavní stránka se zobrazí vţdy při prvním vstupu na www.gamepeople.cz, 

nebo při kliknutí na logo. Prvky, které se zobrazují na Hlavní stránce, závisí na tom, 

jestli je uţivatel přihlášen, nebo ne. Pokud není přihlášen, zobrazí se standardní 

Hlavní stránka, která je společná pro všechny uţivatele webu. Součástí takové 

Hlavní stránky jsou oddíly: 

 Top hráči – 10 hráčů s nejvyšším hodnocením. 

 Top hry – 10 her s nejvyšším hodnocením. 

 Právě hrají – 20 nejnovějších aktualizací hráčů, co právě hrají. 

 Nejnovější recenze – 3 nejnovější recenze napsané hráči. 

 Blíţící se hry – 15 her, které ještě nevyšly, ale v nejbliţší době vyjdou. 

 Nově vyšlo – 10 her, které vyšly nejaktuálněji. 

 Nejnovější videa – 10 nejnovějších videí, které byly přidány ke hrám. 

Moţností, kterou má kaţdý registrovaný uţivatel, je upravit si Hlavní stránku 

podle sebe. Nejenţe má moţnost skrýt kteroukoliv z výše popsaných sekcí, ale můţe 

si navíc některé sekce na Hlavní stránku přidat. Sekce, které jsou volitelné a 

zobrazitelné pouze registrovaným uţivatelům, jsou: 

 Nejnovější aktivity v mých Partách – 10 nejnovějších příspěvků do Part, ve 

kterých je hráč členem. 

 Nejnovější recenze Mých lidí – 10 nejnovějších recenzí od uţivatelů, které 

má hráč vedené jako Své lidi. 

 Nejnovější komentáře Mých lidí - 10 nejnovějších komentářů od uţivatelů, 

které má hráč vedené jako Své lidi. 

 Moje zprávy – 10 nejnovějších přijatých zpráv uţivatele. 
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Informace o tom, která sekce má zůstat skrytá a která se má zobrazit se 

ukládá do tabulky Hlavní stránka, kde má kaţdý uţivatel vyhrazený právě jeden 

řádek na nastavení. 

4.5.2 Hry 

V této části se zobrazují veškeré informace o hrách a o aktivitách hráčů s nimi 

spojených. Uţivatelé zplnomocnění administrátorem mohou v této části také přidávat 

nové hry. 

4.5.3 Hráči 

V sekci Hráči se nacházejí informace o registrovaných uţivatelích webového 

portálu, např. seznam nově zaregistrovaných hráčů, statistiky recenzí a komentářů 

atd. 

4.5.4 Ţebříčky 

Sekce Ţebříčky je k nalezení spousta ţebříčků z oblasti her, uţivatelů, nebo 

např. také Part. Cokoliv, v čem se dá určit pořadí, najdou hráči právě zde. 

4.5.5 Party 

Zde si mohou hráči zakládat party, přidávat se do existujících part a přihlášení 

uţivatelé zde mohou vidět i seznam part, ve kterých jsou členy. 

4.5.6 Turnaje 

Oddíl Turnaje obsahuje právě probíhající turnaje, výsledky ukončených turnajů 

a moţnost vytvořit nový turnaj. 

4.5.7 O webu 

Veškeré informace o webovém portálu Gamepeople.cz včetně seznamu 

funkcí jsou právě v této sekci. 

4.5.8 Kontakt 

V této sekci se nachází kontakt na administrátora webu a rovněţ je moţné mu 

přímo prostřednictvím formuláře poslat zprávu. 

4.5.9 Vyhledávání 

Poslední oddíl webového portálu slouţí k vyhledávání her a uţivatelů. Také se 

zde nachází formulář pro specifičtější vyhledávání mezi hrami. 
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5 Zhodnocení navrhovaného řešení 

Hráčská komunita u nás je obrovská a stále se rychle rozšiřuje. Ţádná ze 

současných stránek ji nedokáţe poskytnout takové sluţby, jako bude moci webový 

portál Gamepeople.cz. Pro kaţdého hráče je přínosné se střetávat s ostatními lidmi, 

kteří mají společné zájmy, psát si s nimi, sdílet dojmy a informace v oblasti, která ho 

zajímá a baví. Řešení navrhované v této bakalářské práci všechny takové potřeby 

splňuje.  

Technologie pouţitá při tvorbě tohoto webového portálu splňuje poţadavky na 

rychlost, spolehlivost a funkcionalitu. Je vytvořená tak, aby mohl webový portál dále 

pokračovat ve své existenci, rozšiřovat se a přijímat další a další obsah i uţivatele. 

Jednotlivé stránky v jazyce HTML jsou napsané jednoduchou, srozumitelnou formou 

a díky tomu, ţe na ně nebyl pouţitý ţádný redakční systém, tak jsou jednoduše 

upravitelné na téměř kaţdém počítači. To samé se dá říci o částech kódu, které jsou 

napsány v jazyce PHP. Databázový systém MySQL je bezpečný, rychlý a spolehlivý. 

Po spuštění ostrého provozu webového portálu je připraven přijmout nové 

uţivatele jednak z řad ostřílených hráčů, tak i nováčků s konzolí PlayStation 3, kteří 

na něm budou moci najít spřízněné duše. Gamepeople.cz bude web „o hrách a o 

lidech“ a jeho budoucnost leţí pouze v jejich rukou. 
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6 Závěr 

Cílem mé práce bylo navrhnout a vytvořit webový portál, který by měl 

sdruţovat lidi, jako jsem já sám. V podstatě by se dalo říci, ţe jsem Gamepeople.cz 

vymyslel pro sebe, protoţe mi na českém internetu taková stránka chybí. Tento 

záměr se v mé hlavě zrodil uţ dávno, ale nikdy jsem si nenašel příleţitost se do toho 

pustit a dotáhnout to do konce. 

V programech jako Microsoft Office SharePoint Designer 2007, PSPad, či 

JascPaintShop pro 9 a za pomoci odborných knih, článků na Internetu a znalostí 

nabytých ve škole se mi podařilo vytvořit soběstačný web, který má šanci se uchytit. 

Tvorba webového portálu mi pomohla naučit se spoustu nových věcí, které bych rád 

vyuţil i v budoucnu. 
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Seznam zkratek: 

 CSS – Cascading Style Sheet 

 HTML – Hyper Text Markup Language 

 HTTP – Hyper Text Transfer Protocol 

 PHP - Hypertext Preprocessor 

 SEO – Search Engine Optimisation 

 SEM – Search Engine Management 

 SQL – Structured Query Language 

 URL – Uniform Ressource Locator 

 WWW – World Wide Web 

 XHTML - eXtensible Hypertext Markup Language 
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