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1. Úvod 

Internet je pojem, který vznikl v roce 1987 a je označením pro celosvětovou soustavu, mezi 

sebou propojených, počítačových sítí, ve kterých jednotlivé počítače komunikují pomocí 

protokolů TCP/IP. Dnes je již Internet neodmyslitelnou součástí každodenního života snad 

všech lidí na Zemi. Je běžně používán lidmi různých ras, kultur, vyznání i generací a umožňuje 

jim především navzájem komunikovat a sdílet informace. Použití Internetu je ovšem 

mnohem širší a dnes zasahuje takřka do každého oboru lidské činnosti. Nejpoužívanější 

službou Internetu je bezesporu WWW (World Wide Web) a e-mail. Zatímco druhý ze 

zmiňovaných pojmů není třeba představovat, protože každý si pod ním představí službu pro 

přijímání a odesílání elektronické pošty, u prvního výše zmíněného pojmu je situace jiná. Lidé 

často WWW ztotožňují se samotným pojmem Internet, avšak jedná se o jednu z mnoha jeho 

služeb. Je to celosvětová soustava navzájem propojených hypertextových dokumentů. 

Můžeme si tuto službu také představit jako obrovské množství různých elektronických 

souborů (dokumenty, obrázky, animace, videa…), které jsou navzájem propojeny 

hypertextovými odkazy. 

 Internet a WWW jsou v dnešní době obrovsky mocným nástrojem pro prezentaci 

informací. Toho samozřejmě využívají jak fyzické osoby, tak státní či soukromé společnosti, 

pro které se toto médium stalo silnou marketingovou zbraní. Každý subjekt se na webu 

prezentuje s jiným cílem, někdo o sobě chce pouze poskytnout snadno dostupné informace a 

jiný zase získat klienta, nebo prodat zboží, či službu. Jedno je však společné a to snaha mít 

vizuálně hezké a kvalitně zpracované Internetové stránky. Rozdíl mezi subjektem, který má 

toto k dispozici a subjektem, který buď Internetové stránky vůbec nemá, nebo jsou 

nekvalitní, je propastný. Jedná se zde především o jeho prestiž a důvěryhodnost. Z tohoto 

důvodů si myslím, že tvorba webových prezentací je dnes i do budoucna perspektivním 

oborem a proto se hodlám tímto tématem zabývat. 

 Cílem mé bakalářské práce je vytvořit kvalitní Internetové stránky pro společnost 

Městské služby Litomyšl s.r.o. Tyto stránky by měli sloužit především občanům a 

návštěvníkům města Litomyšl, ale i potencionálním klientům této společnosti. Mým úkolem 

bude zanalyzovat požadavky zadavatele, na jejich základě navrhnou grafický design stránek a 
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následně, za použití moderních technologií a postupů, realizovat tento návrh. Nakonec 

budou zhodnoceny přínosy tohoto řešení.  

2. Teoretické přístupy a nástroje tvorby webových stránek 

2.1. Přístupnost webu 

Než se pustíme do samotné tvorby webových stránek, musíme si uvědomit, jací uživatelé 

budou tyto stránky navštěvovat. Množství uživatelů Internetu je obrovské a různí uživatelé, 

nebo skupiny uživatelů mají také různé nároky. Musíme brát v potaz například možnost 

určitých hendikepů uživatele, ať již fyzických či technických. Například je třeba počítat s tím, 

že náš web budou navštěvovat uživatelé se zrakovým postižením, nebo uživatelé s různým 

technickým vybavením.  Není tedy možné vytvořit takové webové stránky, které budou pro 

některé uživatele použitelnější než pro jiné. Tímto problémem se zabývá tzv. přístupnost 

webu. Obecně se dá říct, že přístupný web je takový web, který žádným způsobem nebrání 

jakémukoliv ze svých návštěvníků plnohodnotně ho používat.  Dále můžeme přístupnost 

webu charakterizovat takto: [5] 

 jedná se o jednu z vlastností Internetových stránek, 

 přístupná webová stránka poskytuje možnost plnohodnotného používání všem 

uživatelům bez ohledu na jejich hendikep, 

 přístupná webová stránka poskytuje možnost plnohodnotného používání všem 

uživatelům bez ohledu na jejich technické vybavení, 

 přístupná webová stránka poskytuje možnost plnohodnotného používání všem 

uživatelům bez ohledu na jejich znalosti a dovednosti. 

Samozřejmě nestačí, když si tvůrce webu řekne, že jeho Internetové stránky vytvoří jako 

přístupné a začne tvořit. Přístupnost webu se řídí jistými pravidly, která dokonce stanoví 

zákon a u webů statní správy je vyžadováno jejich dodržování. To ovšem neznamená, že 

pokud netvoříme Internetové stránky pro nějaký orgán statní správy, je zbytečné se těmito 

pravidly řídit. Vždyť i například pro komerční subjekty je žádoucí, aby byl jejich web přístupný 

co nejširší škále uživatelů, tedy potencionálních zákazníků.  Proto i v této práci bude na tyto 

pravidla brán ohled, i když by to z pohledu zákona nebylo nezbytné. 
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2.1.1. Zkrácená pravidla přístupnosti 

Základní pravidla přístupnosti jsou tato: [6] 

 Obsah webových stránek je dostupný a čitelný 

o každé významové sdělení vyjádřené netextovým prvkem musí mít svou 

textovou alternativu, 

o multimediální prvky nesoucí významové sdělení musí být doplněny textovými 

titulky, 

o informace sdělované prostřednictvím doplňků na straně uživatele (skripty, 

applety, kaskádové styly, cookies a jiné) musí být dostupné i bez těchto 

doplňků a být standardně ovladatelné, 

o informace sdělované vizuální podobou, tvary, velikostí, pořadím, nebo 

umístěním jednotlivých prvků musí být dostupné i za předpokladu, že uživatel 

není schopen tyto aspekty vnímat,  

o barevně sdělované informace musí být přístupné i bez barevného rozlišení, 

o barva popředí a pozadí textu, nesoucího významové sdělení, musí být 

vzájemně dostatečně kontrastní, 

o pomocí standardních funkcí prohlížeče musí být možné zvětšit velikost písma 

alespoň na dvojnásobek původní hodnoty a zmenšit alespoň na polovinu 

původní hodnoty, přičemž nesmí být nijak omezena funkcionalita ani obsah 

stránky, 

 Práci s webovou stránkou řídí uživatel 

o konkrétní vstupní ani výstupní zařízení nesmí být předpokládáno ani 

vyžadováno v obsahu ani kódu stránky, 

o konkrétní způsob použití ani konkrétní programové vybavení nesmí být 

předpokládáno ani vyžadováno v obsahu ani kódu stránky (může být 

vyžadováno pouze v případě, kdy je přizpůsobení obsahu a kódu všem 

programovým vybavením technicky nerealizovatelné), 

o obsah webové stránky se nesmí žádným způsobem měnit, pokud není 

aktivován odkaz, nebo odeslán formulář, 

o novou webovou stránku je možné do nového okna prohlížeče otevřít, pouze 

v odůvodněných případech a uživatel musí být na toto předem upozorněn, 
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o výrazné změny barvy, jasu, velikosti a umístění prvku nesmí být prováděny 

vícekrát než třikrát za sekundu, 

o zvuk znějící na webové stránce déle než tři sekundy musí být možné vypnout, 

či měnit jeho hlasitost, 

o pro práci s webovou stránkou musí být vyhrazen dostatečný časový limit, 

který může uživatel prodloužit, nebo vypnout (pokud to neodporuje 

charakteru webové stránky). 

 Informace jsou srozumitelné a přehledné 

o informace na webových stránkách musí být sdělovány srozumitelnou formou 

a jazykem (neodporuje-li to charakteru webové stránky), 

o rozsáhlé obsahové celky musí být rozděleny do menších celků s výstižným 

nadepsáním. 

 Ovládání webu je jasné a pochopitelné 

o navigace musí být konzistentní a srozumitelná, na všech stránkách objektu 

obdobná a od ostatního obsahu jasně oddělená, 

o na každé webové stránce musí být umístěn odkaz na vyšší úroveň webových 

stránek a na úvodní stránku (vyjma úvodní stránky), 

o jedná-li se o rozsáhlejší webové stránky, musí být k dispozici vyhledávání, 

nebo mapa webu, 

o název webové stránky musí být výstižný a odpovídající jejímu obsahu, 

o text popisující cíl odkazu musí tento cíl výstižně popisovat. Jedná-li se o odkaz 

na jiný dokument než je webová stránka, musí být uveden typ a velikost 

tohoto dokumentu. 

 Kód je technicky způsobilý a strukturovaný 

o sémantické značky použité pro formátování obsahu musí být použity tak, aby 

odpovídaly významu obsahu, 

o párové prvky použitého značkovacího jazyka musí mít vždy uvedenou 

počáteční i koncovou značku, 

o hlavní jazyk webové stránky musí být určen ve zdrojovém kódu, 

o tabulka použitá za účelem prezentace tabulkových dat musí obsahovat 

značky pro záhlaví řádků a sloupců.  

 Prohlášení o přístupnosti webových stránek 
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o každá webová stránka musí obsahovat prohlášení o tom, že jsou na ni 

zveřejňovány informace takovou formou, která je v souladu s těmito pravidly. 

2.2. Statické a dynamické Internetové stránky 

Další věcí, kterou je potřeba si uvědomit před samotným zahájením práce na konkrétních 

Internetových stránkách je to, zdali budeme tyto stránky tvořit jako statické, nebo 

dynamické. K tomuto rozhodnutí samozřejmě největší měrou přispěje správná identifikace 

požadavků zadavatele. Oba tyto přístupy mají své nesporné výhody a nevýhody a je potřeba 

důkladně zvážit všechny okolnosti, které mohou mít vliv na výběr toho, či onoho přístupu. 

V zásadě se dá říci, že pokud budeme tvořit jednoduchou Internetovou prezentaci, převážně 

informativního charakteru, kterou nebude zapotřebí často aktualizovat, zřejmě bude 

dostačující vytvořit takovou prezentaci jako statickou. Pokud ale budeme potřebovat jakkoliv 

měnit obsah stránek (bez nutnosti přímého přístupu do jejich kódu), odesílat formuláře, 

generovat různé fotogalerie, přistupovat k databázím a další, určitě takovou webovou 

stránku budeme tvořit jako dynamickou. 

2.2.1. Statické Internetové stránky 

Statické Internetové stránky jsou v podstatě specifické tím, že uživateli je umožněno získávat 

jejich obsah přesně tak, jak ho tvůrce nadefinoval přímo v kódu dané webové stránky. 

Takový web je obvykle tvořen několika HTML soubory, které jsou mezi sebou provázány 

pomocí hypertextových odkazů. Při otevření takové statické webové stránky je tento HTML 

soubor načten prohlížečem a ten přesně podle jeho zdrojového kódu vykreslí vzhled dané 

stránky. 

Výhody statických Internetových stránek 

 menší počáteční náklady, 

 jednoduchost zdrojového kódu. 

Nevýhody statických Internetových stránek 

 nemožnost aktualizovat stránky bez nutnosti zásahu do zdrojového kódu, 

 obvyklá nutnost spolupráce s další osobou, 
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 vyšší výdaje na aktualizaci stránek. 

2.2.2. Dynamické Internetové stránky 

Základem dynamického webu jsou statické Internetové stránky, ty jsou ovšem rozšířeny o 

další kód, který umožní takové stránky dynamicky měnit, respektive je tento kód, na základě 

určitého požadavku, vykonán a následně je vygenerována statická webová stránka, která je 

zobrazena uživateli. Často jsou také tyto stránky napojeny na databáze, se kterými dle 

potřeby spolupracují. Dnes jsou tyto stránky často rozšířeny o různé redakční systémy, díky, 

kterým je možná snadná aktualizace a to z jakéhokoliv místa Internetu.  

Pro tvorbu dynamických Internetových stránek se nejčastěji používají tzv. skriptovací jazyky 

(nejčastěji JavaScript, PHP, ASP), ale je možno použít i jiné programovací jazyky jako je 

například Java. Tyto technologie lze rozdělit na dvě základní skupiny a to na, serverové a 

klientské. Skripty serverových technologií (PHP, ASP) jsou vykonávány na straně serveru a 

prohlížeči je následně odeslána již hotová webová stránka. Naopak skripty klientských 

technologií (JavaScript) jsou vyhodnocovány až na straně klienta, tedy v prohlížeči, který 

s takovými skripty musí umět pracovat. Oba přístupy mají své výhody i omezení. 

Výhody dynamických Internetových stránek 

 velmi snadná a rychlá aktualizace (v případě použití redakčního systému), 

 žádné, nebo menší výdaje za aktualizace (v případě použití redakčního systému), 

 nezávislost na další osobě (v případě použití redakčního systému), 

 mnohem širší možnosti použití (formuláře, identifikace, přístup k databázím atd.). 

Nevýhody dynamických Internetových stránek 

 vyšší pořizovací náklady, 

 složitější zdrojový kód (nutnost hlubších znalostí). 



7 
 

2.3. HTML a XHTML 

2.3.1. HTML  

HTML (Hypertext Markup Language) je značkovací jazyk určený pro tvorbu hypertextových 

dokumentů, tedy dokumentů, jejichž obsah je vzájemně propojen pomocí odkazů. Tyto 

dokumenty jsou základem systému World Wide Web, jehož prostřednictvím, jsou 

publikovány informace na síti Internet. Jazyk HTML vychází ze značkovacího jazyka SGML, byl 

vytvořen na přelomu 80. a 90. let 20. Století a za jeho tvůrce je považován Sir Tim Berners-

Lee. Rychlý rozvoj Internetu a konkurenční boj mezi firmami vyvíjejícími Internetové 

prohlížeče zapříčinil, že bylo zapotřebí tento jazyk standardizovat, tedy ustanovit jasná 

pravidla pro jeho používání. Postupem času tak bylo vytvořeno několik specifikací tohoto 

jazyka: [1] 

 HTML 2.0, vydala v roce 1995 organizace IETF, 

 HTML 3.2, vydala v roce 1997 organizace W3C, 

 HTML 4.0, vydala v roce 1997 organizace W3C, 

 HTML 4.01, vydala v roce 1999 organizace W3C, 

 HTML 5, tato specifikace jazyka, zatím není standardem, ale většina moderních 

prohlížečů ji již podporuje.  

Původně se předpokládalo, že specifikace 4.01 bude poslední specifikací jazyka HTML, který 

bude postupně nahrazen novějším standardem XHTML, vývoj však směřuje jiným směrem a 

v současnosti se začíná prosazovat nejnovější specifikace jazyka HTML, výše zmíněná HTML 

5, která již není odvozená od SGML, ale od jazyka XML.  

2.3.2. XHTML 

XHTML (Extensible Hypertext Markup Language, tedy v překladu „rozšiřitelný“ HTML) je 

stejně jako HTML značkovací jazyk, určený ke tvorbě hypertextových dokumentů. Na rozdíl 

od HTML není XHTML založeno na jazyku SGML, ale na jazyku XML, který je více orientován 

na webové použití. I tento jazyk má několik specifikací:[7] 

 XHTML 1.0, vydala v roce 2000 organizace W3C, která tuto normu v roce 2002 

revidovala. Tato specifikace má tři verze: 
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o XHTML 1.0 Strict, 

o XHTML 1.0 Transitional, 

o XHTML 1.0 Frameset. 

 XHTML 1.1, doporučení organizace W3C z roku 2001. Od té doby se XHTML dělí do 

různých modulů, přičemž každý má specifické funkce a je určen pro různá koncová 

zařízení. Zatím jako poslední vyšlo v roce 2010 doporučení XHTML Basic 1.1 - Second 

Edition, 

 XHTML 2.0, pouze vývojová verze z roku 2006, poslední aktualizace 2010,  

Ačkoliv původně měl být jazyk XHTML nástupce jazyka HTML, v současné době nahrává 

situace spíše vývoji HTML 5 na úkor dalšího vývoje jazyka XHTML. 

2.3.3. Hlavní rozdíly mezi HTML a XHTML  

Hlavní rozdíly mezi jazyky HTML a XHTML jsou tyto: [2] 

 v jazyce XHTML je nutno ukončovat všechny tagy, tedy i ty nepárové (tag <img>), 

 v jazyce XHTML musí být zápis tagů a jejich atributů prováděn malými písmeny, 

 v jazyce XHTML je třeba zadávat všechny hodnoty atributů do uvozovek, příklad: 

<iframe src="http:// " scrolling="no" width="50" height="21" frameborder="0">, 

 v jazyce HTML se vyskytují atributy, které nemají zadánu hodnotu, to ovšem není 

v XHTML možné, a hodnota se musí zadat, 

 XHTML dokument by měl až na výjimky začínat XML deklarací, to může, ale způsobit 

určité problémy, 

 XHTML dokument by měl být zasílán s jiným MIME typem. 

 
Obr. 2.1 XHTML dokument 
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2.4. CSS 

CSS (Cascading StyleSheets), neboli kaskádové styly, je jazyk uzpůsobený pro formátování 

vzhledu Internetových stránek napsaných pomocí jazyků HTML, nebo XHTML. 

 První specifikace tohoto jazyka byla vydána společností W3C paralelně se specifikací 

HTML 4.0, na konci roku 1996. Tehdy se jednalo o specifikaci CSS1, která byla později, roku 

2008 revidována. Nyní je nejnovější vydanou specifikací verze CSS 2.1 vydaná v roce 2011. 

V současnosti se pracuje na specifikaci CSS 3, která je již dnes, stejně jako HTML 5, částečně, 

nebo úplně podporována nejnovějšími prohlížeči.[7] 

2.4.1. Použití CSS 

Situace, ve které je možné, lépe řečeno velmi vhodné, kaskádové styly použít, nastává tehdy, 

jeli zapotřebí oddělit vzhled stránky od jejího obsahu a struktury. To v praxi znamená, že 

obsah stránky je zabezpečen pomocí (X)HTML a její vzhled pomocí CSS. Před vznikem 

technologie CSS bylo nutno vše, co se týče vzhledu stránky, řešit pomocí HTML jazyka, což 

vedlo ke složitostem kódu a z dnešního pohledu, byl takový postup také značně nekomfortní. 

Krásným příkladem může být pozicování prvků na stránce. Dříve se tento problém řešil 

nejčastěji pomocí tabulek, které do sebe byly různě zanořovány. Nyní se pozicování prvků 

řeší právě použitím kaskádových stylů, což nabízí mnohé další možnosti. Způsob použití 

kaskádových stylů je velmi široký a uplatňování jejich funkcí závisí na rozvaze každého 

konkrétního webdesignéra, ovšem správné používání CSS je známka jeho kvalit. V dnešní 

době je při tvorbě Internetových stránek, používání X(HTML) a CSS vedle sebe naprostým 

standardem.  

2.4.2. Syntaxe 

Základem syntaxe kaskádových stylů jsou tzv. selektory, za kterými následuje deklarace. 

Jednoduše řečeno selektorem vyjadřujeme to, co budeme definovat, a v deklaraci následně 

pomocí identifikátorů a jejich vlastností definujeme. Přičemž platí, že deklarace se píše mezi 

složené závorky, mezi identifikátorem a jeho vlastností je dvojtečka a za ní středník. 

 V CSS je definováno mnoho selectorů. Mezi ty nejpoužívanější patří např. selector 

body, za kterým můžeme definovat vzhled elementu <body> (X)HTML dokumentu. 
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Významnou vlastností kaskádových stylů je, ale možnost definovat vzhled jakéhokoli 

elementu na stránce. K tomuto účelu slouží selectory .class a #id, neboli třídy a 

identifikátory. 

Oba mají v podstatě stejnou funkci, pouze jiný zápis. Jediným rozdílem je to, že identifikátor 

má být unikátní, tudíž není možné, aby na jedné stránce byly dva stejné identifikátory. 

 

Obr. 2.2 CSS dokument 

2.4.3. Připojení CSS do stránky 

Pokud tedy chceme kombinovat jazyky (X)HTML a CSS je nutné je také nějakým způsobem 

spojit. V zásadě existují tři způsoby jak toho docílit: 

1. Zapsat CSS kód přímo do (X)HTML elementu pomocí atributu style (tzv. přímý zápis). 

 

Obr. 2.3 Zápis CSS, 1. způsob 

2. Zapsat CSS kód do elementu <style>, umístěného v hlavičce (X)HTML dokumentu. 
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Obr. 2.4 Zápis CSS, 2. způsob 

3. Zapsat CSS kód do externího souboru, který je následně připojen do X(HTML) 

dokumentu pomocí elementu <link> v jeho hlavičce hlavičce. 

 

Obr. 2.5 Zápis CSS, 3. způsob 

Nejčastěji je dnes pro připojení kaskádových stylů do (X)HTML dokumentu používá způsob 

číslo 3. Důvodem je to, že pokud vzhled stránky nadefinujeme v externím CSS souboru, je 

tento soubor jediné místo, kde je zapotřebí tento vzhled definovat a tudíž také jediné místo, 

kde je ho později třeba měnit. Budeme-li chtít, aby například každý odstavec byl zelený a 

zarovnaný na střed, nadefinuji takový odstavec v externím CSS souboru a každý odstavec na 

(X)HTML stránce, kam takový soubor připojím, bude zelený a zarovnaný na střed. Vznikne-li 

potřeba mít všechny odstavce červené, stačí v externím CSS souboru přepsat jednu hodnotu 

a všechny odstavce budou červené. To je také největší síla a výhoda kaskádových stylů. 

2.4.4. Výhody a nevýhody CSS 

Používání kaskádových stylů s sebou nese následující výhody výhody: 

 široké možnosti formátování, 

 oddělení vzhledu a struktury dokumentu, 

 jednodušší (X)HTML kód, 

 snadná editace (z jednoho místa je možné změnit vzhled všech stránek), 

 rychlejší načítání stránek, 
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 validita. 

Jedinou větší nevýhodou je skutečnost, že ve starších prohlížečích může být podpora CSS 

značně omezená, to se týká také některých mobilních zařízení. Postupem doby se, ale toto 

omezení mění k lepšímu a u moderních prohlížečů je CSS plně podporováno. To, ale bohužel 

neznamená, že všechny prohlížeče interpretují stejné styly vždy stejně. Také je potřeba si 

uvědomit, že CSS je jazyk určený především k formátování vzhledu a není možné od něho 

čekat nějaké pokročilejší funkcionality, jako třeba možnost definovat proměnné a s těmi dále 

pracovat. 

2.4.5. Podmíněné komentáře  

Jak již bylo zmíněno, některé prohlížeče zobrazují webové stránky formátované kaskádovými 

styly jinak, než prohlížeče konkurenční. To potom činí tvorbu Internetových stránek pro 

webdesignera značně složitou. Obzvláště Internet Explorer zobrazuje styly jinak než skupina 

ostatních nejpoužívanějších prohlížečů. To se sice s příchodem nových verzí IE zlepšuje, ale 

stále je nutno s tímto problémem počítat. Naštěstí zde existuje způsob, jak lze alespoň 

některé nesrovnalosti odstranit. Jde o to, že Internet Explorer ve verzi 5 přinesl sadu nových 

tagů. Tyto tagy vypadají jako běžné komentáře, ovšem díky speciální syntaxi nejsou 

prohlížečem IE ve verzi 5 a vyšší ignorovány, ale vyhodnocují se jako výraz. [8] To ovšem 

neplatí u ostatních prohlížečů, kde jsou tyto tagy ignorovány, protože se jedná o běžný 

komentář. Díky tomu je možné určit, zda byla daná stránka načtena prohlížečem IE a podle 

toho se zachovat. Takováto selekce prohlížečů se dá pochopitelně využít různými způsoby, 

ale nejčastěji se pomocí podmíněných komentářů přiřazují právě různé CSS soubory. Bohužel 

použití podmíněných komentářů v (X)HTML dokumentu není validní, proto je na zvážení 

každého tvůrce Internetových stránek, zda bude toto řešení používat. Dle mého osobního 

názoru je důležitější, aby se stránka zobrazovala správně, než, aby byla validní.  

 

Obr. 2.6 Podmíněné komentáře 

Jak je vidět na obrázku 2.6 všechny prohlížeče načtou soubor styles.css, ale jen prohlížeče 

Internet Explorer načtou také soubor styles_IE. 
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2.5. JavaScript  

JavaScript je skriptovací jazyk vyvinutý společností Netscape Corporation ve spolupráci se 

společností Sun Microsystems. Jedná se o interpretovaný programovací jazyk, a tedy při jeho 

zpracování neprobíhá žádná kompilace. Název jazyka by mohl vést k záměně s jazykem Java, 

se kterým, má, však pouze podobnou syntaxi. JavaScript byl původně navržen jako doplněk 

jiných aplikací, především prohlížečů. V době vzniku, v 90. letech 20. století, se jeho použití 

velmi osvědčilo. Tehdy totiž Internetové připojení zdaleka nedosahovalo takových rychlostí 

jako dnes, to mohl být problém například při zpracovávání webových formulářů. JavaScript, 

ale umí pracovat na straně klienta, tudíž při kontrole údajů z nich nemusí uživatel čekat na 

odpověď vzdáleného serveru. Poprvé byl JavaScript implementován do prohlížeče Netscape 

Navigator a to ve verzi JavaScript 1.0. V roce 1997 byla Evropskou asociací výrobců počítačů 

ustanovena platná norma tohoto jazyka. V současnosti existují další verze JavaScriptu, plně 

podporované všemi moderními prohlížeči. Tento jazyk s sebou nese následující omezení: [3] 

 funguje pouze v prohlížeči, 

 uživatel ho může zakázat, 

 neumí pracovat se soubory, 

 neumí přistupovat k databázím. 

2.5.1. Začlenění do stránky 

V této práci se nebudeme zabývat syntaxí jazyka, protože pro náš účel není tato teorie 

nezbytná. Spíše by bylo dobré ukázat, jakým způsobem je možné začlenit JavaScript do 

(X)HTML dokumentu.  To je možné, podobně jako u CSS, třemi způsoby. 

1. Začlenit jej přímo do (X)HTML kódu mezi značky <script></script>. 

2. Pomocí externího souboru, který se vloží do stránky značkami <script 

src=“*.js“></script>. Tento způsob se používá, pokud chceme jeden skript použít na 

více stránkách. 

3. In-line zápis – JavaScript se nezapisuje mezi speciální tagy, ale jako atribut jiného 

tagu. 

 

Obr. 2.7 JavaScript 
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2.5.2. jQuery 

jQuery je malá a rychlá JavaScriptová knihovna, usnadňující práci s JavaScriptem. Klade důraz 

především na jednoduchost, čitelnost a rychlost. Je nezávislá na operačním systému a 

Internetovém prohlížeči. Je šířená zdarma, má bohatou dokumentaci, spoustu uživatelů a 

následující použití: [9] 

 operace s objekty DOM, 

 zpracování událostí, 

 manipulace s CSS, 

 vytváření efektů a animací, 

 AJAX, 

 a další. 

Začlenění knihovny jQuery do stránky: 

Existují tři způsoby jak připojit knihovnu jQuery k (X)HTML dokumentu. 

1. Stažení knihovny z oficiálních stránek, nahrání na server a připojení do dokumentu 

pomocí značky <script>. 

2. Načítat knihovnu pomocí odkazu ze serverů google. 

3. Načítat knihovnu pomocí odkazu přímo z oficiálních stránek. 

 

Obr. 2.8 ukázka způsobu načítání knihovny jQuery 

2.6. PHP 

PHP (Hypertext Preprocessor, původně Personal Home Page) je skriptovací jazyk, který byl 

vyvinut Rasmusem Lerdorfem v roce 1995, tehdy ve verzi 1.0.0. Od té doby zaznamenal 

značný vývoj a dnes již existuje ve verzi 5.4.0 a pracuje se na verzi 6. Jak jsem již řekl, jedná 

se o skriptovací jazyk, podobně jako JavaScript, ale na rozdíl od něj není zpracováván na 

straně klienta, ale na straně serveru. Původně byl PHP koncipován jako čistě strukturální 

programovací jazyk, ale postupem času se přešlo na objektový model. Ten se, ale bohužel 
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příliš neujal a spousta vývojářů stále používá jeho strukturální formu. PHP je dobře 

použitelné z následujících důvodů:[2] 

 jeho syntaxe je poměrně snadná, 

 dobře komunikuje s databázemi, 

 je multiplatformní, 

 běží na drtivé většině serverů (dají se najít i bezplatné). 

 kolem PHP je rozvinutá komunita, dají se snadno dohledat manuály, rady a 

hotová řešení. 

2.6.1. Začlenění do stránky  

Pokud je potřeba vložit do (X)HTML dokumentu PHP kód platí základní pravidlo a to, že 

stránka musí nést příponu .php místo obvyklého .htm(l). To právě kvůli tomu, že je PHP 

zpracováváno na straně serveru, tudíž mu musíme tímto způsobem sdělit, že má co dočinění 

s dokumentem obsahující PHP kód. Ten je následně zpracován a klientovi se odešle již 

výsledná stránka. Pokud by dokument obsahující PHP kód nesl standartní příponu .htm(l), 

v prohlížeči se zobrazí pouze kompletní kód stránky, což určitě není žádoucí. To ovšem 

neplatí naopak, pokud dokument, který PHP kód nenese, přesto označíme příponou .php 

stránka se zobrazí naprosto korektně. Dále platí, že je potřeba odlišit PHP kód od (X)HTML 

kódu, aby server poznal, jakou částí dokumentu se má zabývat. To je možné třemi způsoby. 

První způsob je sice syntakticky nejčistší, ale v praxi málo používaný, kvůli jeho délce. PHP 

kód se v tomto případě umístí mezi tagy <SCRIPT LANGUAGE=“php“></SCRIPT>. Dalším 

způsobem je tento kód umístit do značky <?php ?>. Třetím a nejpoužívanějším způsobem je 

PHP zapsat do značky <? ?> tak jak je to vidět na obrázku číslo 2.9. 

 

Obr. 2.9 Ukázka PHP kódu 

2.7. CMS 

Redakční systémy neboli CMS (Content Management System) jsou aplikace pro správu 

obsahu, který se obvykle skládá z textů, obrázků a jiných elektronických multimediálních 
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souborů. Tyto systémy mají za úkol maximálně usnadnit správu určitého obsahu a umožnit 

přístup k němu většímu počtu lidí.  Cílem je ulehčit komunikaci a to zvláště ve firmách. 

V dnešní době se CMS nejvíce spojuje s publikací materiálů na Internetu, přičemž zkratka 

CMS je dnes v podstatě synonymem „Web-based CMS“, tedy systémů určených ke správě 

obsahu Internetových stránek a ovládaných přes webový prohlížeč. Redakční systém 

umožňuje správci webových stránek jednoduše a rychle měnit jejich obsah a to bez 

odborných technických znalostí. Toho se nejčastěji využívá při aktualizacích webů. Správný 

redakční systém by měl být maximálně intuitivní a jeho ovládání by pro běžného uživatele 

nemělo být náročnější, než například ovládání běžných kancelářských aplikací. Všechny velké 

Internetové portály a Internetové obchody využívají nějakou formu CMS, v dnešní době je 

však finančně dostupné i pro menší ekonomické subjekty, či jednotlivce zřídit si web 

s redakčním systémem. To může naopak ušetřit finanční prostředky za další aktualizace. 

Většina CMS podporuje tyto funkce:[10] 

 vytváření webových stránek, 

 jednoduchá správa obsahu webových stránek, 

 online editace, 

 WYSIWYG editor, 

 nahrání a prezentace multimediálních souborů, 

 administrace uživatelů, 

 řízení přístupu, 

 oddělení obsahu stránek od jejich formy. 

2.8. HTML editory 

K vytvoření Internetových stránek bude zcela jistě potřeba nějaký software, ve kterém je 

toto možné. V podstatě lze webové stránky vytvořit v jakémkoli textovém editoru (například 

v poznámkovém bloku) a výsledný dokument uložit s příslušnou příponou (htm, php…). To je 

ovšem značně nekomfortní řešení, protože vývojář je nucen veškerý kód napsat bez jakékoliv 

pomůcky. Proto se využívá tzv. HTML editorů, které jsou uzpůsobeny pro tvorbu webů a více, 

či méně usnadňují práci s kódem. V zásadě existují dva přístupy, podle kterých lze tyto 

programy rozdělit na strukturální a tzv. WYSIWYG editory. 
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2.8.1. Strukturální editory 

Strukturální editory vypadají podobně jako klasické textové editory, nicméně nabízejí 

spoustu přidaných funkcí. Mezi nejvýznamnější výhody patří barevné odlišení konkrétních 

částí html dokumentu, jednotlivých značek, komentářů a vložených skriptů. Dále pak tyto 

editory automaticky doplňují některé značky, jako například základní kostru včetně DOCTYPE 

a uzavírací značky párových tagů. Automaticky také nabízejí parametry dané značky, či 

možné hodnoty těchto parametrů. Spousta z nich nabízí také kontrolu správnosti kódu a 

spoustu dalších užitečných funkcí. Samozřejmostí je pak možnost psaní kaskádových stylů, 

nebo externích skriptů. Programů v této oblasti existuje nepřeberné množství a je na zvážení 

každého vývojáře jaký z nich vybere. Jsou k dispozici jak placené, tak volně dostupné verze 

v různých jazycích včetně českého. Mezi nejoblíbenější editory patří například HomeSite, 

PSPad, nebo EasyPad. Já osobně používám nejčastěji Microsoft SharePoint Designer 2007, 

který je nyní dostupný zdarma a v českém jazyce.[3] 

2.8.2. WYSIWYG editory 

Zkratka WYSIWYG znamená v anglickém jazyce „What You See Is What You Get“, tedy co 

vidíš, to dostaneš. Tyto editory jsou určené k tvorbě webových stránek bez znalosti HTML 

kódu. Ten je generován automaticky na základě grafických dat, poskytnutých tvůrcem. To je 

také největší slabinou těchto programů, protože tvůrce nemá nad zdrojovým kódem plnou 

kontrolu. Práce s těmito editory je na první pohled velmi jednoduchá a zvládne ji běžný 

uživatel, ale bohužel pozdější přímá editace zdrojového kódu je o to složitější a to hlavně 

díky velké nepřehlednosti. Také tvorba stránek pomocí jakýchkoliv pokročilejších technologií 

(JavaScript, PHP), je v čistých WYSIWYG prakticky nemožná. Tento software je tedy vhodný 

spíše pro tvůrce, kteří nemají zájem o HTML, ale pouze chtějí rychle tvořit jednoduché weby. 

Nejznámějším zástupce je pravděpodobně Microsoft FrontPage.[3] 

2.9. Grafika na webu 

Grafické zpracování Internetových stránek je jednou z jejich nejdůležitějších součástí a proto 

je dobré toto téma nepodcenit. Zejména problematikou barev se zabývá velmi rozsáhlá 

teorie. V této práci se však raději zaměříme spíše na základní pravidla tvorby webové grafiky. 

Je dobré si uvědomit, že ne všechny barvy se k sobě hodí a také, že použití mnoha barev 

může mít nežádoucí následky. Dále by webové stránky měly být kontrastní. Zvláště v případě 
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textu je důležité, aby co možná nejvíce kontrastoval se svým pozadím, v opačném případě se 

může stát, že bude text prakticky nečitelný. To ovšem samozřejmě neznamená, že by 

ideálem vzhledu webové stránky měl být černý text na bílém pozadí bez jakékoliv grafiky. 

Obzvláště v dnešní době se klade velký důraz na celkový design stránky a to úzce souvisí 

s použitím obrázků, ať už ve formě fotografií, nebo jiných grafických elementů. V zásadě lze 

rozdělit přístupy pro tvorbu počítačové grafiky na dvě stěžejní technologie, na rastrovou a 

vektorovou grafiku. Vektorová grafika je založena na matematickém vyjádření bodů křivek a 

základních tvarů jako například obdélníku a kruhu. Naopak základem rastrové neboli 

bitmapové grafiky je pravoúhlá síť bodů (pixelů), přičemž každý tento bod je určen svou 

pozicí a barvou. I přes některé nesporné výhody vektorové grafiky (například neztrácí kvalitu 

při zvětšování) se zde touto technologií nebudu zabývat a to hlavně kvůli tomu, že její 

podpora v současných prohlížečích je více, či méně omezená a pro Internetové účely se 

v podstatě nepoužívá. U rastrové grafiky je tomu přesně naopak, existují dokonce její 

formáty přímo určené pro použití na webu a to především JPEG, GIF a PNG. Rastrovou 

grafiku lze zpracovávat v mnohých programech (Adobe Photoshop, GIMP)  

2.9.1. JPEG 

JPEG (Joint Photographics Experts Group) je rastrový formát standardizovaný normou ISO 

roku 1991. Jak je již z názvu patrné, je určen především pro zobrazování fotografií, a obrázků 

obsahujících velké množství barevných odstínů. Proto je tento formát 24 bitový, což 

znamená, že je pomocí něj možno zobrazit 16 777 216 barev. Tento formát je postaven na 

tzv. RGB modelu, tedy v základu pracuje se třemi barvami (Red, Green, Blue) a dalších je 

dosaženo jejich mícháním. Zastoupení každé barvy lze vyjádřit číslem v rozsahu 0-255, což je 

8 bitů. Při ukládání používá tento formát kompresi (postup při, kterém je snahou dosáhnou 

co nejmenší velikosti výsledného souboru), ta je ovšem ztrátová. To znamená, že pokud je 

otevřen obrázek ve formátu JPEG a poté znovu uložen do stejného formátu, bude jeho 

kvalita nižší.[11] 

2.9.2. GIF 

GIF (Graphics Interchange Format) vyvinutý v roce 1987 společností CompuServe je spolu s 

JPEG nejpoužívanějším formátem pro zobrazení rastrové grafiky na webu. Tento formát 
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podporuje grafiku o 8 bitech, což znamená, že obrázek v tomto formátu může obsahovat 

maximálně 256 barev. V jednom souboru je možné uložit více obrázků a vytvářet tak 

animace. Ve vylepšené verzi GIFu je také možné nastavit jednu barvu jako průhlednou, což u 

JPEG možné není. Dále je možno obrázek uložit jako tzv. prokládaný GIF, to umožní jeho 

postupné zobrazování při stahování (nejprve je načten obrázek v nízké kvalitě a s tím jak 

přicházejí data, se zaostřuje). Tato vlastnost má význam právě pro Internetové účely. Také 

formát GIF podporuje kompresi, v jeho případě je, ale bezztrátová, to znamená, že pokud 

obrázek opakovaně uložím v tomto formátu, nedojde ke ztrátě kvality. [11] 

2.9.3. PNG 

PNG (Portable Network Graphics) je jediným oficiálním rastrovým Internetovým formátem, 

tedy pokud za oficiální považujeme to, že byl ustanoven konsorciem W3C. Jeho specifikace 

byla vydána formou doporučení v roce 2006 a měl být jakýmsi nástupcem formátu GIF. 

Oproti němu je schopen zobrazit až 32 bitů, což je 4 294 967 296 barev, podporuje 

částečnou průhlednost a více typů prokládání. Bohužel ve starších prohlížečích (zejména IE6) 

nejsou některé tyto vlastnosti podporovány. I u tohoto formátu můžeme počítat s 

bezztrátovou kompresí a to dokonce s několika typy. PNG obsahuje i několik metod pro lepší 

zobrazení (například automatickou detekci poškození), využití těchto metod, ale závisí na 

výrobcích konkrétních programů. Bohužel nelze v PNG formátu ukládat animace. [11] 

 

Obr.2.10. Logo společnosti MSL s.r.o. 

     

Obr.2.11 Fotografie krytého bazénu v Litomyšli [13] 
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Na obrázku 2.10. je vidět logo Městských služeb Litomyšl. Toto logo bylo uloženo ve třech 

výše zmíněných formátech s tím výsledkem, že ve formátu JPEG má logo velikost 88.3kB, ve 

formátu GIF má velikost 5.57kB a ve formátu PNG - 24 bitů má velikost 7.61kB. Na obrázku 

2.11. je zobrazena fotografie krytého bazénu v Litomyšli. Opět byla uložena v těchto třech 

formátech s těmito výsledky: JPEG – 65.1kB, GIF – 114kB a PNG – 24 bitů 262kB. Z těchto 

výsledků je patrné, že formát JPEG se nejlépe hodí pro zobrazování fotografií. Naopak 

nejméně vhodný je pro tento účel formát GIF, protože je pomocí něho možno zobrazit pouze 

256 barev. Pro zobrazení jiné grafiky, zvláště obrázků, kde jsou větší stejnobarevné plochy je 

nejlépe použít formát GIF, nebo PNG, formát JPEG je pro tyto účely zbytečně velký a 

ukládáním ztrácí kvalitu. 

3. Analýza současného stavu a identifikace požadavků zadavatele 

3.1. Identifikace objektu zadavatele 

V této kapitole bude blíže specifikována společnost, pro kterou jsou webové stránky 

vytvářeny. Z úvodní kapitoly je jasné, že se jedná se o společnost Městské služby Litomyšl 

s.r.o. (MSL) Ta byla založena v únoru 2010 městem Litomyšl jakožto jediným společníkem a 

to na základech předešlé společnosti, Technických služeb města Litomyšle. Hlavní funkcí této 

společnosti je zajišťovat blíže specifikované práce pro město Litomyšl. Vhledem k tomu, že 

zde byla možnost nahlédnout do zřizovací listiny této společnosti, jsou zde tyto práce blíže 

popsány. To může pomoci lépe pochopit zaměření společnosti a to se následně kladně 

projeví při zpracování návrhu vzhledu webových stránek, zvláště například při tvorbě položek 

menu. MLS s.r.o. pro město Litomyšl zajišťuje tyto práce: 

Správa bytů a nebytových prostor 

 uzavírání a ukončování nájemních smluv jménem a v zastoupení města, 

 inkasování a v případě nutnosti i vymáhání nájemného, odvádění nájemného městu, 

 příprava dodavatelských smluv na zabezpečení řádného technického provozu 

nemovitosti, 

 zastoupení města ve styku s úřady, pokud se to týká běžné správy nemovitostí, 

 evidence nájemců a jednotlivých prostor, přebírání a předávání jednotlivých prostor, 
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 pravidelná kontrola stavebního stavu nemovitostí a dohled nad stálým souladem 

stavu nemovitosti s předpisy, 

 provádění údržby a drobných oprav nemovitostí, 

 zadávaní nutných opravářských a údržbářských prací nad rámec provádění drobných 

oprav, 

 zajištění úklidu společných prostor u nemovitostí výlučně tvořených nebytovými 

prostory, a jejich zúčtování nájemcům, 

 zajištění dodávek služeb souvisejících s nájmem, 

 závazek neprodleně informovat Město o všech důležitých záležitostech týkajících se 

nemovitostí. 

Výkon činností týkajících se veřejného pohřebiště 

 výkopové práce spojené s pohřbením a exhumací, 

 pohřbívání lidských pozůstatků a lidských ostatků do hrobů, nebo hrobek, 

 provádění exhumací, 

 ukládaní rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků, 

 správa a údržba veřejného pohřebiště, včetně úklidu spadaného listí, 

 údržba zeleně, mimo péči o stromy, 

 výběr nájemného, 

 komunikace se soudy a notáři, 

 vystavování povolení na opravy hrobů a dohled nad kameníky, 

 vytyčování míst k pronájmu, 

 vyvěšování vyhlášek, 

 evidence společného urnového hrobu, 

 dohled nad hrobařem, 

 péče o vojenské, památné, nadační a jinak významné hroby, 

 kontrola a dodržování provozního řádu, 

 otevírání a zavírání vchodů na veřejné pohřebiště, 

 zajištění veškerých potřebných revizí a jejich evidence. 

Provoz veřejného osvětlení 
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 provádění údržby a oprav, 

 výměny nesvítících zdrojů a svítidel, 

 provádění oprav stožárů a svítidel, 

 opravy venkovního vedení, 

 údržba dopravní světelné signalizace, 

 údržba rozvaděčů a jejich opravy, 

 zjišťování a odstraňování kabelových poruch, 

 prvotní zásahy při havárii, 

 opravy a údržba slavnostního osvětlení města, 

 provoz vánočního osvětlení včetně instalace, 

 zajištění a evidence veškerých potřebných revizí, spolupráce pří elektrorevizích. 

Správa Klášterních zahrad a části zámeckého návrší 

 zajištění dodržování provozního řádu schváleného městem, 

 zajištění pořádku při konání akcí v Klášterních zahradách i mimo provozní dobu, 

 pravidelná údržba trávníků, 

 výsadba a údržba trvalkových záhonů, 

 provádění postřiků proti plevelům, provzdušňování, vertikutace, dosev, drnování, 

 údržba a úklid pískového mlatu, 

 údržba a opravy železných a dřevěných laviček, 

 údržba centrálního bazénu, kašny, brodiště a máchadla, 

 úklid a údržba veřejných toalet, 

 úklid schodů a zpevněných ploch, 

 úklid a běžná údržba průjezdu do I. zámeckého nádvoří, 

 úklid a údržba chodníků a míst pro veřejnost. 

Správa dětských hřišť 

 běžná vizuální kontrola (provádí se 1x za 14 dní), je zaměřena na nečistoty volného 

prostoru mezi prvky, stav hracího prvku, vyčnívající základy, ostré hrany, chybějící 

součásti a na stav dopadové plochy, 
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 provozní kontrola (provádí se 1x za 3 měsíce), je zaměřena na kontrolu nosné 

konstrukce, podlah, stříšek, schodů a žebříků, zábradlí a madel, držadel, skluzavek, 

kolejnic pískovišť, lanových sítí, závěsů houpaček, závěsů lan a ložisek, 

 roční hlavní kontrola (Provádí se 1x za rok), je zaměřena na zjišťování bezpečnosti 

celého zařízení, základů, povrchů, dále na zjišťování rozpadů a koroze, 

 běžná údržba, 

 opravy veškerých zařízení, jestliže bude zjištěna potřeba těchto oprav při kontrolách. 

Správa a údržba zeleně 

 prořezy keřů, udržování podchodové výšky stromů, vyřezávání náletů, včetně úklidu, 

 odborná likvidace veškerého biologického odpadu, 

 stříhání živých plotů, 

 sekání zelených ploch, 

 chemické ošetření zeleně, 

 výsadba trvalých záhonů, letních nádob a jiných určených míst + následná péče, 

 svoz biologického odpadu z městské aglomerace včetně odstranění, 

 podzimní úklid listí, 

 údržba poldrů. 

Úklid a údržba komunikací 

 Zajištění zimní údržby 

o pluhování vozovek a chodníků, 

o posyp vozovek, 

o ruční údržba schodů, chodníků nástupišť, ostrůvků, lávek a přechodů, 

o navážení posypu, 

o čištění a úklid horských vpustí a kanálů od sněhu, 

o shazování rampouchů, sněhu a čištění okapů na budovách Města. 

 Zajištění údržby mimo zimní období 

o zametání a čištění komunikací, 

o čištění chodníků, 

o výsprava vozovek a chodníků, 
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o nástřik vodorovných značení, 

o údržba laviček, 

o údržba a úklid odpadkových košů, svoz odpadu. 

Údržba a opravy sportovišť 

 V areálu letního stadionu 

o sekání hracích ploch, 

o údržba tribun, toalet, šaten, 

o natěračské práce, 

o správa zeleně viz správa a údržba zeleně. 

 V areálu zimního stadionu 

o běžná údržba budovy a jejího okolí, 

o odklízení sněhu ze střechy budovy, 

o výměna pojišťovacích ventilů, 

o revize kompresorů a tlakových nádob, 

o opravy v rozsahu do určené částky za každý kalendářní rok. 

 V areálu letního koupaliště 

o správa zeleně viz správa a údržba zeleně, 

o natěračské práce. 

Zajištění kulturních a společenských akcí 

 jedná se především o stavění podií, stanů, návoz lavic a stolů, přípravu vánočních 

stromů a instalaci vánočních výzdob. 

3.2. Analýza současného stavu 

Před tím, než přistoupíme k samotné realizaci webových stránek, je nutné důkladně 

zanalyzovat stránky předešlé a podrobně naplánovat jaké změny by měly doznat. V případě 

tvorby nových stránek je důležité, dobře sestavit a analyzovat požadavky zadavatele spojené 

s vytvořením nových Internetových stránek. Dále pak analyzovat webové stránky 

konkurenčních společností, nebo společností zabývajících se stejnou, nebo podobnou 

činností. To může být velmi nápomocno při vytváření představ o vzhledu a náplni našeho 

webu. Mé práce se v podstatě bude týkat druhá z výše zmiňovaných možností a to tvorba 
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nových stránek. Jak již bylo zmíněno MSL je společnost, která vznikla teprve v roce 2010 

transformací Technických služeb v Litomyšli, což byla příspěvková organizace města. Z toho 

důvodu, nebyl dříve důvod prezentovat tuto společnost na Internetu. S transformací 

společnosti a rozšířením jejich funkcí (např. správa nového krytého plaveckého bazénu), se 

stala otázka webové prezentace aktuální a nezbytná.  

Jak bylo uvedeno, budou vytvářeny úplně nové stránky této společnosti a není tedy 

žádný předmět k analýze. Ale vzhledem k tomu, že společnosti poskytující obdobné služby 

fungují v okolních městech, bude k užitku navštívit jejich webové prezentace v roli běžného 

návštěvníka. Poté budou zhodnoceny silné a slabé stránky webů těchto společností a 

výsledné poznatky budou použity při tvorbě stránek pro MSL. Nemá se jednat o analýzu 

kódu stránek, ale spíše o zhodnocení situace z pozice návštěvníka stránek. 

3.2.1. Analýza webových prezentací podobně zaměřených společností 

Eko Bi s.r.o.      

Tato společnost obdobně jako MSL vznikla transformací z tehdejších Technických služeb 

města Česká Třebová (příspěvková organizace města) a v České Třebové zastává podobnou 

funkci. 

 

Obr.3.1. Web společnosti EkoBi [14] 

Na těchto webových stránkách bylo shledáno několik nedostatků. Na úvodní stránce jsou 

sice zobrazeny aktuality, ale bohužel tato sekce je nazvaná „Home“, což není zrovna šťastné, 
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protože pokud se návštěvník ocitne na jiné stránce tohoto webu, nebude vědět, že aktuality 

jsou zrovna v sekci Home. Dále je zde těchto pomyslných aktualit zobrazeno příliš, některé 

jsou téměř rok staré a nemá žádný význam je zde nechávat, protože to zbytečně ubírá na 

přehlednosti. Také by bylo žádoucí, aby logo společnosti odkazovalo na úvodní stránku, jak 

bývá obvyklé. Chybí tu také nějaké vyhledávací pole, které by usnadňovalo vyhledávání 

informací. Na pravé straně jakékoliv sekce jsou dvě dominantní fotografie, ty, ale nelze 

zvětšit a co je horší ani nikam neodkazují. Problémem by mohlo být i to, že některé podsekce 

se v menu zobrazují pouze při přejetí myší, tento efekt ale nepodporují některé mobilní 

prohlížeče, takže se jejich uživatel do těchto sekcí nijak nedostane. Další věcí, která není 

vhodně vyřešena je to, že v kontaktech jsou e-mailové adresy udávány běžným textem, což 

velmi usnadňuje práci vyhledávacím robotům, to může mít za následek nárůst nevyžádané 

pošty. Při kliknutí na tyto adresy se otevře defaultní e-mailový klient, který, ale návštěvník 

třeba vůbec nevyužívá. V zápatí stránek je zobrazeno kdo má dnes svátek a také počítadlo 

návštěvníků, což je dle mého názoru zbytečné. Pak je tu také možnost nechat stránky 

přeložit do jiného jazyka pomocí služby Google translate, to sice není nijak přesný překlad, 

ale cizojazyčným návštěvníkům to může pomoci. 

Technické služby Vysoké Mýto 

Tato společnost zastává také obdobnou funkci jako MSL a to v blízkém Vysokém Mýtě. Hned 

v úvodu je dobré zdůraznit, že se na těchto stránkách nedá dohledat forma této společnosti 

a proto zde není uvedena. 
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Obr.3.2. Web společnosti Technické služby Vysoké Mýto [15] 

Internetové stránky této společnosti jsou na první pohled zcela nové. Co se týče jejich 

vzhledu, jsou lépe zpracované a přehlednější než tomu bylo u předchozí společnosti. I zde 

bylo učiněno několik poznatků, které budou zohledněny při tvorbě webu pro MSL. V pravé 

horní části webu se nachází vyhledávací pole, což přispívá k celkové přehlednosti stránek. Na 

hlavní stránce je sekce aktualit, a je možné se sem dostat kliknutím na logo společnosti, což 

je také dobře. V zápatí stránky se nachází odkaz na mapu stránek a na prohlášení o 

přístupnosti, tomu také nelze nic vytknout. Bohužel některé sekce jsou stále ve výstavbě a 

některé informace zde úplně chybí. Asi největším problémem, kterému by bylo dobré se 

vyhnout, je opět to, že e-mailové adresy jsou zde uváděny běžným textem, to může mít výše 

zmíněný důsledek. Celkově byly Internetové stránky Technických služeb Vysokého Mýta pro 

návštěvníka přívětivější. 

3.3. Požadavky zadavatele 

Jak již bylo zmíněno výše, při tvorbě nových webových stránek je důležité dobře analyzovat 

požadavky zadavatele. Tato fáze projektu je založena především na kvalitní komunikaci a 

vzájemném pochopení se. Získané poznatky je třeba správně zpracovat a postavit na nich 

návrh budoucích stránek. Já měl možnost se společností komunikovat přímo, 

prostřednictvím jejího jednatele. Z jednání vyplynulo několik stěžejních požadavků, které 

byly pracovně rozděleny do dvou základních skupin a to: Požadavky na vzhled a požadavky 

na obsah stránek.  
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Požadavky na vzhled 

 zakomponovat do návrhu stávající logo společnosti, 

 barevné rozložení návrhu by mělo odpovídat tomuto logu (založeno na oranžové 

barvě), 

 jednoduchý, čistý a přehledný design, 

 využívat především ostré hrany a tvary, 

 navrhnout použití nějakého typy rozevíracího menu, 

 použít fotografie společnosti jako designový prvek, 

Požadavky na obsah 

 navrhnout položky menu tak, aby odrážely výše zmíněné funkce společnosti, 

 do vybraných sekcí navrhnout použití nějakého Redakčního systému, 

 do sekce krytého bazénu implementovat výstup z informačního systému, který 

informuje o aktuálním počtu návštěvníků, 

 do sekce krytého bazénu implementovat výstup kamerového systému, 

 do vybraných sekcí implementovat fotogalerie. 

4. Návrh řešení a implementace webových stránek 

4.1. Zpracování návrhu 

Po analyzování výše zmíněných požadavků ze strany zadavatele jsem přistoupil ke zhotovení 

grafického návrhu webových stránek. K  tomu byly použity programy CorelDRAW X4 pro 

zpracování vektorové grafiky a Adobe Photoshop CS5 pro zpracování grafiky rastrové (oba ve 

zkušebních verzích), jako sekundární program byl použit rastrový program GIMP 2.6.12, 

který je dostupný zdarma.   

Základním požadavkem bylo zachování stávajícího loga společnosti (obr.2.10.). Jak je 

na tomto obrázku vidět základem loga je oranžová barva (R:225, G:113, B:37, s výsledným 

kódem #e17125).  Dále jsem chtěl také zohlednit požadavek na čistý vzhled a ostré tvary. 

Z těchto požadavků jsem sestavil základní vzhledovou kostru, ke které jsem následně 

připojoval různé typy rozevíracího menu. Následně jsem společnosti odeslal několik návrhů, 
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ze kterých byl vybrán jeden vítězný. K tomuto návrhu jsem ještě následně připojil koláž 

sestavenou z fotografií hlavních součástí firmy. Posledním krokem bylo navrhnout položky 

menu, které budou co nejlépe vystihovat základní funkce společnosti. Zde jsem se, více než 

kdy jindy, řídil pravidlem Steva Kruga „We don’t read pages. We scan them.“[4, s.22] Právě 

proto, že lidé stránky nečtou, ale prohlížejí, rozhodl jsem se navrhnout pouze pět základních 

položek menu (O společnosti, Technická divize, Sportovní divize, Ceník, Kontakty), přičemž 

položky nižšího řádu se budou otevírat vertikálně směrem dolů po najetí kurzoru myši na 

rozevíratelnou položku. Celé hlavní menu jsem pak umístil vertikálně těsně pod záhlaví 

stránky tak, aby bylo vždy zcela viditelné. Jako základní font pro text jsem navrhl písmo Arial, 

které patří mezi tzv. bezpečné fonty (je nainstalován v operačních systémech Windows i Mac 

OS X). Výsledný návrh je zobrazen na obrázku 4.1. 

 

Obr.4.1. Návrh vzhledu webových stránek 
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4.2. Rozložení stránky pomocí CSS a XHTML 

Než začneme tvořit samotný kód stránky, je dobré si uvědomit, jakým způsobem docílíme 

takového výsledku, jaký jsme graficky navrhli. Jinými slovy, jak docílit přesně takového 

rozložení jednotlivých prvků na stránce. Tomuto rozložení se říká layout. Existují v zásadě dva 

způsoby jak layout vytvořit. Buď za použití tabulek, nebo za použití kaskádových stylů. První 

způsob, tedy použití tabulek, se již dnes prakticky nepoužívá a od nástupu CSS jsou layouty 

tvořeny právě touto technologií. Mezi základní výhody použití CSS patří: Rychlost načítání 

stránek, přehlednější kód (oddělení vzhledu od HTML), snadná aktualizace a celkově širší 

možnosti tvorby vzhledu. Rozhodl jsem se, že grafický návrh rozčlením do několika 

základních elementů: Záhlaví stránky, dva sloupce, zápatí stránky. Na tomto ideovém základě 

jsem následně vytvořil grafickou podobu layoutu (obr.4.2.). 

 

Obr.4.2. Layout navrhovaných webových stránek 

Poté co jsem ustanovil podobu layoutu, přistoupil jsem k tvorbě samotného kódu. Rozhodl 

jsem se pro použití technologií XHTML 1.0 Transitional ve spojení s CSS 2.1. Obě tyto 

technologie jsem zde již dříve popsal. Zde je na místě snad již jen říci proč jsem zvolil právě 
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XHTML. Z mého pohledu je tato technologie poněkud čistší a to ve smyslu dodržování 

určitých standardů. Výsledný kód je pro mne také o něco málo přehlednější, ale hlavním 

důvodem je samozřejmě zvyk. Tím nechci říci, že bych chtěl lpět na XHTML i v případě 

dostupnosti modernějších technologií, ale dokud není standardizována specifikace HTML 5 a 

její podpora v prohlížečích není kompletní, je pro mne XHTML zatím nejlepším řešením. Pro 

psaní kódu jsem se rozhodl použít HTML editor Microsoft SharePoint Designer 2007, který je 

nyní dostupný zdarma a plně podporuje obě zmíněné technologie.  

 Tvořit samotný kód jsem začal tím, že jsem vytvořil první stránku index.htm. Na ní je 

samozřejmě zapotřebí deklarovat DOCTYPE  a znakovou sadu. To za mě automaticky doplnil 

editor s tím, že jako výchozí kódování jsem zvolil UTF-8, které je bez problému podporované 

všemi moderními prohlížeči a dobře si poradí s diakritikou. Dále jsem přistoupil 

k samotnému rozložení elementů na stránce. Vytvořil jsem nový soubor s názvem styles.css 

kde jsem definoval několik identifikátorů, které odrážejí mnou zvolené elementy layoutu. 

Konkrétně se jedná o tyto identifikátory: #main, #head, #left, #leftin, #right, #rightin a #heel. 

Tyto elementy se na každé stránce budou vyskytovat pouze jednou, proto mají podobu 

identifikátorů a ne tříd. Poté jsem také za pomocí CSS upravil základní vlastnosti elementu 

body. Barvu pozadí jsem nastavil na bílou, zarovnání písma na střed a nakonec font-family na 

Arial, sans-serif (pokud nebude k dispozici Arial, použije se jakékoliv bezpatkové písmo).  

Jako první jsem začal deklarovat hlavní element #main a narazil jsem na zásadní 

problém a totiž na to, jakou nastavit šířku stránky. Jde o to, že každý uživatel používá jiné 

zobrazovací zařízení a je velmi důležité zvolit takovou šířku, která umožní korektní zobrazení 

stránek, pokud možno, na všech monitorech. Je sice možné nastavit šířku layoutu tak, aby se 

přizpůsobovala konkrétnímu zařízení, ale to s sebou nese řadu problémů, spojených 

především se vzhledem stránky a rozmístěním jednotlivých částí layoutu. Já jsem se tedy 

rozhodl nastavit pevnou šířku layoutu, ale bylo zapotřebí zjistit, na jakou hodnotu by měla 

být nastavena. Jinými slovy, jaké rozlišení monitoru návštěvníci webových stránek nejčastěji 

používají. Z grafu na obrázku 4.3. jasně vyplývá, že celosvětově nejpoužívanějším rozlišením 

u zobrazovacích zařízení je nyní 1366 x 768 pixelů, které dnes používá 19,5% uživatelů. 

Zajímavé zjištění je také to, že toto rozlišení zaznamenalo za poslední rok výrazný vzestup. 

Naopak dříve nejrozšířenější rozlišení 1024 x 768 pixelů zaznamenává neustálý pokles a dnes 
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jej celosvětově používá 18% uživatelů. Je také dobré si všimnout, že v grafu se vůbec 

nevyskytuje rozlišení, které by na šířku mělo méně než 1024 pixelů. 

 

Obr.4.3.  Graf rozlišení monitorů [16] 

Vzhledem k tomu, že stránky společnosti MSL jsou primárně určeny pro návštěvníky z České 

republiky, rozhodl jsem se zjistit také, jaká je situace na poli rozlišení monitorů právě v tomto 

regionu. Z grafu na obrázku 4.4. je patrné, že nárůst širokoúhlého rozlišení 1366 x 768 pixelů 

v posledním roce v podstatě kopíruje celosvětový trend a dnes jej u nás používá 19,4% 

uživatelů. Obdobně také rozlišení 1024 x 768 pixelů zaznamenává trvalý pokles, přičemž, ho 

v České republice používá na svém již pouze 10,3% návštěvníků. Také na tomto grafu se 

nevyskytuje rozlišení s menší šířkou než 1024 pixelů. Z těchto informací Jsem usoudil, že by 

bylo dobré nastavit šířku mého layoutu maximálně na oněch zmiňovaných 1024 pixelů. Je 

zde sice fakt, že několik málo pixelů zabere zobrazení vertikální rolovací lišty, ale vzhledem 

k tomu, že monitory s právě takovou šířkou zaznamenávají neustálý pokles, rozhodl jsem se 

zvolit tuto maximální hodnotu. Identifikátoru #main jsem tedy pomocí vlastnosti width 

nastavil pevnou šířku na 1024 pixelů. Dále jsem chtěl, aby výsledná stránka byla vždy 

horizontálně zarovnána na střed. Toho jsem docílil tak, že jsem tomuto identifikátoru 

nastavil vlastnost margin (vnější okraj) na hodnoty 1em auto. Vzhledem k tomu, že protilehlé 
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hodnoty se dopočítávají automaticky, prohlížeč nastaví levý i pravý okraj na stejnou velikost, 

tedy stránka bude vycentrována. 

 

Obr.4.4. Graf rozlišení monitorů v ČR [17] 

Dále jsem deklaroval identifikátor #head. Jedná se o jakési záhlaví stránky, kde má 

být podle návrhu zobrazeno logo společnosti, a fotokoláž sestavená z fotografií hlavních 

objektů firmy. V pravém horním rohu má být zobrazeno pole rychlého vyhledávání. Rozhodl 

jsem se, že celou grafiku hlavičky nechám jako jeden obrázek, který nastavím jako pozadí 

celého elementu. Toho jsem docílil vlastností background, kde jsem nastavil URL obrázku ve 

formátu PNG. Protože jsem tento obrázek vytvořil tak, aby měl rozměry 1024 x 200 pixelů, 

pomocí vlastností width a height jsem nastavil šířku tohoto elementu na 100% a výšku na 

200 pixelů.    

Jako další jsem nadeklaroval element s identifikátorem #left, ten má fungovat jako 

obal na obsah levého sloupce. Jak je již z návrhu vidět rozhodl jsem se tento sloupec využít 

výhradně jako designový prvek a nezobrazovat v něm žádné informace. Nicméně v budoucnu 

se může situace změnit a bude zapotřebí sem nějaký obsah umístit, proto jsem se rozhodl již 

teď vytvořit tento element tak, aby to bylo možné. Nejprve jsem použil vlastnost float 

s hodnotou left, abych zarovnal celý element k levému okraji. Grafiku jsem opět pomocí 

background, s odkazem na PNG obrázek, umístil na pozadí elementu. Tento obrázek má 
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rozměry 242 x 700 pixelů, ale tentokrát jsem výšku i šířku nastavil jinak. Šlo o to, že v 

hlavním menu stránek je pět základních položek proto by bylo dobré, aby celé menu mělo 

nastavenu šířku na hodnotu celočíselně dělitelnou pěti a to především z důvodu 

přehlednosti. Kvůli této okolnosti jsem element levého sloupce zúžil o tři pixely a nastavil 

tedy šířku na 239 pixelů. Výšku jsem sice zachoval na hodnotě 700 pixelů, ale nastavil jsem ji 

pomocí vlastnosti min-height, to znamená, že výška tohoto sloupce bude vždy minimálně 

700 pixelů, ale může se dle potřeby zvětšit. Součástí levého sloupce je také element leftin, 

deklarovaný pomocí identifikátoru #leftin. Jak sem již řekl tento element je zde zatím pouze 

připraven pro případné pozdější použití, jedinou vlastnost kterou jsem mu nastavil je 

padding (vnitřní okraj) a to na hodnotu 1em. 

Dále jsem nastavil elementy pravého sloupce. Nejprve jsem použil identifikátor #right 

pro deklaraci obalu pravého sloupce. Zde jsem opět použil vlastnost min-height pro 

nastavení minimální výšky elementu na 700 pixelů a dále vlastnost margin s hodnotami 0 0 

1em 239px. Poté jsem použil identifikátor #rightin pro deklaraci obsahového elementu 

pravého sloupce. V tomto elementu se bude nacházet hlavní text všech stránek, proto jsem 

zde použil vlastnost text-align s hodnotou justify, která zarovná veškerý text tohoto 

elementu do bloku a dále vlastnost font-size s hodnotou medium, která zajistí potřebnou 

velikost písma. Poté jsem zde nastavil vnitřní okraj elementu pomocí vlastnosti padding 

s hodnotami 1.5em 1em 1em 1em. 

Jako poslední element jsem deklaroval zápatí stránky a to identifikátorem #heel. Zde 

jsem opět vlastností background nastavil na pozadí PNG obrázek, vlastností float jsem 

zarovnal celý element k pravému okraji a vlastnostmi width a height jsem nastavil rozměr 

elementu na 770 x 25 pixelů. Dále jsem opět použil vlastnost padding pro nastavení vnitřních 

okrajů na 2 pixely nahoře a 5 pixelů vpravo, kvůli vložení textu. Ten jsem pomocí vlastnosti 

text-align zarovnal doprava a dále jsem použil vlastnost color pro nastavení barvy písma na 

bílou. Jako poslední vlastnost jsem nastavil background-repeat na hodnotu no-repeat a to, 

aby se obrázek na pozadí neopakoval. 

    Poté co jsem deklarovat tylo základní elementy v souboru styles.css, přešel jsem 

zpět do vytvořeného souboru index.htm, abych zde tyto elementy použil. Nejprve jsem 

v hlavičce dokumentu standardním způsobem připojil vytvořený soubor kaskádových stylů, a 
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poté jsem prostřednictvím neutrálního tagu <div> rozmístil nadefinované elementy tak, jak 

je vidět na obrázku 4.6. Tím jsem získal základní vzhledovou kostru vytvářeného webu. 

 

Obr.4.5. Ukázka ze souboru styles.css 

 

Obr. 4.6. Základní kostra dokumentu 
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Ve chvíli kdy jsem měl úspěšně vytvořené základní rozložení stránky, začal jsem pracovat na 

vytváření hlavního navigačního menu. Jak je vidět v grafickém návrhu webu, bude třeba 

vytvořit pět hlavních položek tohoto menu (O společnosti, Technická divize, Sportovní divize, 

Ceník a Kontakty), ze kterých se dvě (Technická divize a Sportovní divize) budou po najetí 

kurzoru myši vertikálně rozevírat a zobrazí se jejich podpoložky. Rozhodl jsem se takovéto 

menu vytvořit opět za použití CSS a tzv. seznamů, což jsou speciální tagy jazyka X(HTML) 

sloužící k vytváření odrážkových, nebo číslovaných seznamů. 

 Nejprve jsem tedy vytvořil soubor kaskádových stylů nazvaný menu.css. V něm jsem 

vytvořil hlavní třídu s názvem menu, která slouží k obalení celého navigačního menu. Dále 

jsem celé této třídě nastavil nulový okraj, jak vnitřní tak vnější a vlastnost list-style-type jsem 

nastavil na hodnotu none, to znamená, že se nebudou zobrazovat žádné odrážky ani 

číslování. Dále jsem deklaroval třídu s názvem uroven1, která funguje jako obal pro položky 

v základní úrovni. Zde jsem nenastavil žádné vlastnosti, třída je zde deklarována spíše 

z důvodu případných změn. Jako další jsem deklaroval třídu nazvanou polozka1, která má 

reprezentovat každou jednu položku ze základní úrovně menu. Zde jsem nastavil vlastnost 

float na hodnotu left a dále jsem použil vlastnost position s hodnotou relative. To, abych 

vymezil omezující prvek pro další úroveň menu. Dále jsem pomocí již zmíněných vlastností 

nastavil šířku a výšku položky (157 x 24 pixelů), její pozadí ve formě PNG obrázku a nakonec 

barvu, styl, font, velikost a pozici textu.  Poté jsem přistoupil k deklaraci třídy s názvem 

uroven2, která reprezentuje obal na položky nižší úrovně. Zde je nejdůležitější zmínit 

vlastnost position, nastavenou na hodnotu absolute. Za normálních okolností by tento 

element byl vytržen z toku stránky a zarovnán na absolutní pozici, tedy na určitou souřadnici, 

počítanou od levého horního okraje tagu body. Protože jsem, ale nastavil třídu polozka1 jako 

nový vymezující prvek, pozice tohoto elementu je teď počítána od levého horního rohu 

nadřazené položky. Nastavil jsem tedy horní okraj tohoto elementu na 24 pixelů, aby přímo 

navazoval na položku vyšší úrovně. Důležité je zde také nastavit vlastnost visibility na 

hodnotu hidden, to způsobí, že se celá druhá úroveň nebude zobrazovat. Jako poslední je 

zde deklarována vlastnost border-bottom, která vykreslí na dolním okraji elementu 

požadovaný rámeček. V deklaraci třídy nazvané polozka2 jsou již nastaveny pouze vlastnosti 

designového charakteru jako font-weight, text-align, color a background. Poté již zbývalo 

nastavit položkám chování při přejetí kurzoru myši. Toho jsem docílil funkcí hover, přiřazené 
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k jednotlivým položkám menu. Nejdůležitější bylo, nastavit položkám první úrovně vlastnost 

visibility na hodnotu visible, aby se po najetí kurzoru na příslušné položky, zobrazila druhá 

úroveň. Dále je již položkám obou úrovní nastavena pouze změna barvy textu a pozadí. Poté 

co jsem skončil s deklarací tříd v CSS souboru, přešel jsem opět do dokumentu index.htm, 

kde jsem nejprve standardně připojil vytvořený soubor kaskádových stylů a dále jsem 

vhodně rozmístil zmiňované elementy pomocí tagů <ul> a <li>. První zmiňovaný tag označuje 

odrážkový seznam a druhý položku tohoto seznamu. Poté již stačilo k jednotlivým položkám 

doplnit odkazy a nápisy. Rozmístění prvků menu je možné vidět na obrázku 4.7.  

 

Obr. 4.7. Kód položek navigačního menu 

4.3. Vkládání obsahu pomocí XHTML, CSS, PHP a JavaScript 

V situaci, kdy jsem měl hotovu kompletní kostru stránky společně s hotovým menu, vytvořil 

jsem další XHTML dokumenty, na které odkazují jednotlivé položky menu. Poté jsem začal 

řešit jak do těchto stránek vložit další obsah. Nejprve jsem začal se záhlavím mého layoutu. 

Zde je zatím prostřednictvím CSS umístěno pouze pozadí ve formě PNG obrázku. Dále jsem 

chtěl, aby logo společnosti při kliknutí odkazovalo na úvodní stránku. Vzhledem k tomu, že 

jsem již nechtěl obrázek na pozadí záhlaví dále rozřezávat, vytvořil jsem další, zcela 

průhledný obrázek, kterým jsem překryl logo společnosti a nastavil mu požadovaný odkaz. 

Jako formát pro tento průhledný obrázek jsem zvolil GIF, jehož průhlednost je plně 
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podporována všemi moderními prohlížeči. Dále jsem chtěl do pravého horního rohu záhlaví 

umístit pole rychlého vyhledávání. Existuje několik způsobů jak takové pole vytvořit. Já jsem 

zvolil řešení založené na vyhledavači Google.  Pokud totiž v jeho rozšířeném hledání zadám 

hledat například slovo bazén a omezím vyhledávání na doménu mslit.cz, mohu si v řádku pro 

zadávání adresy všimnout zkráceně tohoto: 

http://www.google.cz/search?as_q=bazen&as_sitesearch=mslit.cz. Vytvořil jsem tedy 

formulář, který této znalosti využívá a předává hledané slovo s parametrem as_q a doménu 

s parametrem as_sitesearch. Dále je tomuto vyhledávacímu poli přiřazena JavaScriptová 

událost onmousedown, která při kliknutí libovolného tlačítka myši, smaže přednastavenou 

hodnotu. Kód celého záhlaví je možno vidět na obrázku 4.8. 

 

Obr. 4.8. Kód záhlaví stránky 

Dále jsem si říkal, že je zbytečné toto záhlaví kopírovat na všechny vytvořené stránky webu, 

to hlavně z toho důvodu, že pokud v něm budu chtít něco měnit, budu muset otevřít všechny 

stránky a ručně ho přepsat. Bylo by tedy mnohem praktičtější napsat ho do jednoho 

souboru, ze kterého by se dynamicky vkládalo do každé stránky. Vytvořil jsem tedy soubor 

s názvem head.txt do kterého jsem umístil kód záhlaví a pro jeho zobrazení jsem použil PHP. 

Tedy na určité místo stránky kde je potřeba toto záhlaví zobrazit jsem vložil následující PHP 

kód: <?php include ("head.txt"); ?>, ten zabezpečí vložení obsahu souboru head.txt na 

požadované místo. Na stranu uživatele se pak pošle celý kód, včetně vloženého obsahu.  

Tento kód jsem pak již pouze rozkopíroval na všechny vytvořené stránky, které bylo následně 

potřeba uložit s příponou .php. Tím jsem měl již kompletně vytvořeno záhlaví dokumentu a 

začal jsem pracovat na dalším obsahu stránek.  

 Prvně bylo potřeba zajistit, vložení již vytvořeného navigačního menu na každou 

stránku webu. Rozhodl jsem se použít stejný postup jako u záhlaví stránky, tedy vkládat 

tento element do stránek prostřednictvím PHP. U navigačního menu je poměrně velká 

pravděpodobnost, že časem vyvstanou požadavky na jeho změnu (odebírání a přidávání 
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položek, změna pozadí, nebo barvy atd.), proto je zde toto řešení výhodné. Opět jsem tedy 

vytvořil textový soubor, tentokrát nazvaný menu.txt, do něj vložil celý kód navigačního menu 

a ten jsem pomocí výše zmíněného PHP kódu vložil na požadované místo všech dokumentů 

webu. 

 Ve chvíli, kdy jsem měl vyřešeno vkládání těchto nezbytností, rozhodl jsem se vrátit 

k požadavkům zadavatele. Bylo potřeba ještě zajistit vkládání výstupu z kamerového systému 

do sekce krytého bazénu. To jsem vyřešil tak, že jsem na požadované místo stránky vložil 

miniaturu obrázku ve formátu JPEG, který je umístěn na jiném serveru a reprezentuje výstup 

z kamery, který je každých 30 sekund aktualizován (přístup zajistil správce sítě krytého 

bazénu). Tomuto obrázku jsem přidal odkaz na další stránku, kde je tento výstup zobrazen ve 

větší velikosti. V hlavičce této stránky jsem nastavil meta tag, který zajistí aktualizaci celého 

dokumentu, včetně výstupu z kamery. Meta tag je nastaven takto: <meta http-

equiv="refresh" content="20"/>. Dále bylo zapotřebí vložit do sekce krytého bazénu 

informaci o aktuálním počtu návštěvníků. Tento údaj je z informačního systému krytého 

bazénu exportován na tentýž server v podobě textového dokumentu. Zde jsem pro vložení 

obsahu tohoto textového dokumentu použil tag <iframe>. Jediný problém byl, že v 

prohlížeči Internet Explorer se mi vložený element zobrazoval o pár pixelů jinde, proto jsem 

použil již zmíněných podmíněných komentářů k jeho zarovnání. Dalším doposud nesplněným 

požadavkem zadavatele bylo vytvořit nějakou formu fotogalerie. V době psaní této práce 

jsem měl k dispozici pouze fotografie krytého bazénu a proto je fotogalerie implementována 

pouze v příslušné sekci webu. Při tvorbě této fotogalerie jsem nejprve opět použil CSS. 

Vytvořil jsem nový soubor kaskádových stylů nazvaný galerie.css. zde jsem deklaroval dvě 

třídy nejprve tu s názvem galerie. Ta slouží jako obal na jednotlivé fotografie a má nastaveny 

vlastnosti jako je šířka, výška a rámeček. Poté jsem deklaroval třídu galerie.img, která se 

stará o styl jednotlivých fotografií. Zde jsou opět deklarovány vlastnosti jako výška, šířka, 

rámeček, barva pozadí, vnější a vnitřní okraj. Zobrazování fotografií jsem poté postavil na 

volně dostupné službě ColorBox, která pro svoji činnost používá JavaScriptovou knihovnu 

Jquery. Její implementace do stránek je velmi snadná a výsledek vynikající jak je možno vidět 

na obrázku 4.9. 
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Obr.4.9. Zobrazení fotografie bazénu službou ColorBox 

Poslední úkol, který jsem musel vyřešit, byl implementovat do vybraných sekcí nějaký 

redakční systém pro snadnou editaci a aktualizaci obsahu. Dnes existuje nepřeberné 

množství redakčních systémů a všechny mají své výhody i nevýhody. Většina těch 

nejrozšířenějších systémů je, ale příliš robustních a náročných ať už na zdroje, nebo na 

obsluhu. Já jsem hledal CMS, který bude v první řadě jednoduchý a velmi snadno 

obsluhovatelný. Nakonec jsem zvolil systém MNews z následujících důvodů: 

 Nepotřebuje pro svou práci žádnou formu databáze (pracuje se soubory) 

 velmi jednoduchá instalace 

 jednoduché začlenění do stránek 

 je dostupný zdarma 

 je dostupný v češtině 

 obsahuje plnohodnotný WYSIWYG editor 

 umožňuje pracovat s uživateli a jejich právy. 

Instalace systému probíhala velmi rychle a jednoduše, v podstatě stačí nakopírovat stažené 

soubory na server do složky MNews. Poté se do prohlížeče zadá adresa této složky a dále se 
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postupuje podle instrukcí na obrazovce. Celá instalace nezabere více než několik málo minut. 

Poté je sytém MNews plně funkční. Vytvořil jsem v něm tedy několik kategorií, které odrážejí 

příslušné stránky. Do těchto kategorií je poté možné vkládat tzv. články, které se zobrazí na 

příslušném místě stránky. Poté jsem v systému nastavil několik uživatelů s příslušnými právy 

a několik šablon pro zobrazování požadovaných součástí jako jsou datum vložení, nebo 

nadpis. Formát vloženého obsahu přesně odpovídá stylu, který je přiřazen příslušnému 

elementu, kam je obsah umístěn.  Poté jsem přistoupil k začlenění výstupů tohoto systému 

do příslušných stránek. Opět se jedná o velmi jednoduchý postup, kdy systém automaticky 

vygeneruje PHP kód, který se pouze vloží na příslušné místo dokumentu. Je nutné 

k vygenerovanému kódu doplnit pouze číslo požadované kategorie a případně název 

šablony, která se má použít. Na obrázku 4.10. je vidět uživatelské rozraní systému MNews, 

spolu s PHP kódem určeným pro vložení do stránky. 

 

Obr.4.10. Systém MNews 
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4.4. Testování kódu a validita 

V Situaci, kdy jsem splnil všechny zadavatelem určené požadavky, byl čas otestovat 

funkčnost stránek a správnost kódu. Za tímto účelem jsem pomocí FTP přesunul vytvořený 

web na testovací server. Testování proběhlo ve 3 krocích. Nejprve jsem zkoumal správnost 

vytvořeného kódu a to jak XHTML ,tak CSS. K testování jsem použil validátor společnosti W3C 

s tím výsledkem, že všechny mnou napsané kódy jsou validní. To je dobrý předpoklad pro 

správné zobrazování a funkčnost stránek v prohlížeči. Také tu již byla řeč o rozlišení různých 

zobrazovacích zařízení, a i když jsem vytvořené stránky definoval tak, aby se korektně 

zobrazovali na nejběžnějších typech monitorů, ve druhém kroku jsem se rozhodl i tuto 

funkčnost prověřit. Stránky jsem testoval na 6 monitorech s různým rozlišením od 1024 x 

768 pixelů až po full HD rozlišení 1920 x 1080 pixelů. Dále jsem použil 4 mobilní zařízení 

různých výrobců. Výsledek testování byl opět kladný, a stránky se zobrazili na všech 

zařízeních bez obtíží. Pouze u rozlišení 1024 x 768 pixelů se zobrazila očekávaná horizontální 

posouvací lišta. Ve třetím kroku testování bylo potřeba vyzkoušet funkčnost stránek napříč 

nejpoužívanějšími webovými prohlížeči. Vyšel jsem z údajů společnosti StatCounter, podle 

kterých je pořadí nejpoužívanějších prohlížečů v současné době takovéto (procenta 

zaokrouhlena na celá čísla): Internet Explorer 34%, Google Chrome 31%, Mozilla Firefox 25%, 

Safari 7% a Opera 2%. Protože je web společnosti MSL zaměřen především na uživatele v ČR 

zohlednil jsem také česká data. Zde je situace o poznání jiná: Mozilla Firefox 35%, Google 

Chrome 29%, Internet Explorer 26%, Opera 7% a Safari 2%.[12] Ze zjištěných dat vyplývá, že 

ač je pořadí různé, nejběžněji se používá zmiňovaných pět webových prohlížečů. I já jsem 

tedy vytvořené stránky testoval na těchto prohlížečích v aktuálních verzích s tím, že u IE jsem 

použil i verze starší. Výsledky byly opět dobré, zohledním-li zmiňované použití podmíněných 

komentářů. Tímto krokem jsem dokončil testování, ale do vytvořených stránek jsem ještě 

vložil kód odkazující na službu Google Analytics. Tato služba poskytuje kompletní přehled o 

provozu na webových stránkách a je tak velmi silným nástrojem webové analýzy, který je 

navíc volně dostupný. Data získaná z této služby použiji k ověření předpokladů, týkajících se 

používání zobrazovacích zařízení a webových prohlížečů. Dále budou získaná data použita 

k hodnocení přínosů vytvořených stránek. 

 Po uplynutí doby jednoho měsíce od nainstalování služby Google Analytics jsem se 

rozhodl analyzovat získaná data. V této fázi mě zajímalo především, zdali se potvrdí globální 
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statistiky týkající se výše zmíněných předpokladů. Co se týče webových prohlížečů, situace 

mě do jisté míry překvapila, protože pořadí nejpoužívanějších prohlížečů je jiné než by se 

dalo očekávat, ale na druhou stranu odráží všechny mnou testované programy (Internet 

Explorer 42%, Mozilla Firefox 24%, Opera 18%, Google Chrome 7% a Safari 5%).  Naopak 

situace týkající se monitorů je prakticky totožná s globálním trendem a nejpoužívanějším 

rozlišením návštěvníků webu MSL je 1366 x 768, přičemž žádné s použitých rozlišní není na 

šířku menší než 1024 pixelů, což jsem předpokládal. Zajímavé zjištění je také to, že zhruba 

2% návštěv vytvořených stránek proběhlo prostřednictvím mobilního zařízení. Pro tuto 

situaci jsou stránky také testovány. 

5. Hodnocení přínosů  

Ke zhodnocení přínosů byla opět využita data ze služby Google Analitics. Tentokrát byl 

sledován, především počet uživatelů, kteří vytvořené stránky navštívili, region, ze kterého se 

připojují a obsah, který na stránkách vyhledávají. Pro tuto analýzu byl zvolen, časový úsek 30 

dní, konkrétně celý měsíc duben 2012. Ze statistiky vyplynulo, že v tomto časovém intervalu 

navštívilo Internetové stránky společnosti MSL 770 návštěvníků. Což znamená průměrnou 

denní návštěvnost stránek zhruba 26 lidí. Vzhledem k tomu, že web byl v provozu teprve 

druhý měsíc, je to velmi zajímavé číslo. Dalším důležitým ukazatelem je průměrná doba 

strávená prohlížením těchto stránek, která v dubnu činila zhruba 4,5 minuty, což také není 

špatná hodnota, která svědčí o tom, že když už se na stránky uživatel jednou dostane, zajímá 

ho jejich obsah a nemá tendenci rychle odejít. O tomto faktu svědčí i další ukazatel a to Míra 

okamžitého opuštění, ta procentuálně vyjadřuje, počet návštěvníků, kteří opustili web po 

zobrazení pouze jedné stránky. V případě stránek společnosti MSL je tato míra vyjádřena 

hodnotou 22%, což je velmi uspokojivý výsledek. Ze získaných dat také vyplývá, že 50% všech 

návštěvníků se na stránky opakovaně vrací, to svědčí o tom, že informace zde jsou aktuální a 

opakovaně žádané. Dále bylo analyzováno, ze kterého místa České republiky se návštěvníci 

připojují. Pokud se pohybujeme na úrovni krajů, tak nejvíce přístupů bylo zaznamenáno 

samozřejmě v Pardubickém kraji. Toto se dalo předpokládat, protože společnost MSL je spíše 

lokálního, či regionálního významu. Zajímavé, ale je, že poměrně hodně návštěvníků 

navštívilo stránky z Prahy, nebo Královéhradeckého kraje. Co se týče úrovně měst, pak 

samozřejmě nejvíce návštěv bylo zaznamenáno z Litomyšle, ale překvapující je fakt, že 
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srovnatelný počet návštěvníků přistupoval z Pardubic. Z těchto dat vyplývá, že služby 

poskytované touto firmou jsou žádané i daleko za hranicemi Litomyšlska. Další data 

vyplívající ze statistiky se týkají obsahu webu, který návštěvníci nejvíce vyhledávají. 

Nejnavštěvovanější součástí celého webu se ukázala být sekce krytého bazénu, kde uživatelé 

navštěvují prakticky všechny její podsekce. V součtu tyto stránky zaznamenaly 6129 

zobrazení, z čehož 4930 zobrazení se vztahuje ke stránce, na které je umístěn výstup 

z webkamery a počítadlo aktuálního počtu návštěvníku krytého bazénu. Dalšími 

navštěvovanými sekcemi, jsou kontakty, další sportoviště a samozřejmě úvodní stránka, kde 

jsou zobrazeny aktuality. 

Z výše uvedených skutečností je zřejmý velký přínos související s vytvořením této webové 

prezentace. Ten lze charakterizovat jak z pohledu firmy, tak z pohledu návštěvníka nového 

webu. Společnost MSL získala velmi silný marketingový nástroj, pomocí něhož je schopná své 

služby nabídnout daleko širšímu spektru potencionálních klientů. To se může projevit 

například zvýšeným počtem návštěvníků spravovaných sportovišť a tím i ekonomickým 

přínosem. Vzhledem k tomu, že je tato společnost vlastněná městem, nebylo však toto 

hledisko tím rozhodujícím. Společnost MSL ve vytvořeném webu spatřuje především 

moderní informační prostředek pro obyvatele města, nebo jeho návštěvníky. Díky 

implementaci vhodného redakčního systému je tato funkce ještě posílena. Pověření 

zaměstnanci jsou schopní bez hlubších znalostí se systémem pracovat a tak bez problémů 

zabezpečit aktuálnost těchto informací. Prostřednictvím uceleného designu a přehledně 

navrženého navigačního systému se pak návštěvníci k těmto informacím dostanou rychle a 

bez jakýchkoliv komplikací. Z uvedených statistik je možno vyčíst zájem lidí o vytvořený web, 

potažmo o celou společnost a tedy splnění původního záměru. 

6. Závěr       

Tato bakalářská práce byla rozdělena do několika stěžejních kapitol, které postupně mapují 

teoretický a praktický základ potřebný k vytváření Internetových stránek 

V úvodu je poukazováno na kontext webových stránek, konkrétně na celkový význam 

Internetu a jeho služeb.  Dále je v této kapitole specifikován cíl bakalářské práce a způsob 

jeho dosažení. 
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Následující kapitola nese název Teoretické přístupy a nástroje tvorby webových 

stránek. Podrobně se zde pojednává o přístupnosti webu a s ní souvisejících pravidlech. Dále 

jsou zde popsány hlavní rozdíly mezi statickými a dynamickými Internetovými stránkami. 

Především je, ale tato kapitola zaměřena na popis technologií a nástrojů, které jsou dnes 

nejčastěji používány k tvorbě webových stránek a jejich grafiky. Konkrétně je zde řeč o 

technologiích HTML, XHTML, CSS, PHP, JavaScript a knihovně jQuery. Zmíněny jsou také 

podmíněné komentáře a HTML editory. Prostor je věnován také problematice CMS systémů. 

V závěru kapitoly je pojednáno o webové grafice a jejích nejběžnějších formátech. 

Další kapitola je nazvána Analýza současného stavu a identifikace požadavků 

zadavatele.  Nejprve jsou zde detailně popsány základní funkce společnosti Městské služby 

Litomyšl s.r.o. Poté je analyzován současný stav týkající se Internetových prezentací 

společností s podobným zaměřeným. Dále jsou zde specifikovány požadavky zadavatele, 

které jsou následně rozděleny do dvou základních skupin. První skupinu tvoří požadavky na 

vzhled a druhou požadavky na obsah. 

Čtvrtá kapitola se již prakticky zaměřuje na samotnou tvorbu Internetových stránek a 

je nazvaná Návrh řešení a implementace webových stránek. Nejprve je popsán postup při 

vytvoření grafického návrhu, následuje popis tvorby layoutu a stylu stránky pomocí 

technologií CSS a XHTML. Poté je pojednáno o vkládání obsahu do stránky s použitím dalších 

technologií a redakčního systému. Na závěr kapitoly je výsledný web testován. 

V poslední kapitole nazvané Hodnocení přínosů jsou analyzovány statistické údaje o 

návštěvnosti vytvořených stránek, získané prostřednictvím služby Google Analitics. Z těchto 

údajů jsou vyvozeny konkrétní přínosy nového webu. 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit kvalitní Internetové stránky pro společnost 

Městské služby Litomyšl s.r.o. Tyto stránky mají sloužit především občanům a návštěvníkům 

města Litomyšl, ale i potencionálním klientům této společnosti. Úkolem bylo analyzovat 

požadavky zadavatele, na jejich základě navrhnou grafický design stránek a následně, za 

použití moderních technologií a postupů, realizovat tento návrh a zhodnotit přínosy tohoto 

řešení. Všechny požadavky uvedené zadavatelem se podařilo splnit, to znamená, že cíl 

bakalářské práce byl naplněn.  
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Seznam zkratek 

AJAX – Asynchronous JavaScript and XML, technologie pro vývoj webových aplikací 

ASP – Active Server Pages, skriptovací programovací jazyk 

CMS – content management systém, software pro správu dokumentů 

CSS – Cascading Style Sheets, kaskádové styly 

DOM – Document Object Model, objektový model dokumentu 

FTP – File Transfer Protocol, protokol pro přenos souborů 

GIF – Graphics Interchange Format, formát rastrové grafiky 

HD – High-Definition, vysoké rozlišení 

HTML - HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext 

IE – Internet Explorer, Internetový prohlížeč 

JPEG – Joint Photographics Experts Group, formát rastrové grafiky 

MSL – Městské služby Litomyšl s.r.o. 

PNG – Portable Network Graphics, formát rastrové grafiky 

PHP – Hypertext Preprocessor, skriptovací programovací jazyk 

SGML – Standard Generalized Markup Language, univerzální značkovací jazyk 

TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol, rodina protokolů, určená k 

   komunikaci v počítačové síti 

W3C – World Wide Web Consortium, mezinárodní konsorcium pro vývoj webových 

 standardů 

WWW – World Wide Web 

WYSIWYG – What You See Is What You Get, způsob editace dokumentů 

XHTML – extensible hypertext markup language, značkovací jazyk pro hypertext 

XML – Extensible Markup Language, obecný značkovací jazky  
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Seznam příloh 

Příloha č.1: Vytvořené soubory na CD 


