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1 Úvod 

Internet. Před dvaceti lety ještě neznámý pojem. Dnes už se spousta lidí a firem bez 

něho nedokáže obejít. A právě zábava a obchod způsobily to, že je Internet rozšířený 

po celém světě. 

Internet se stal centrem nejen zábavy a obchodu, ale také zdrojem obrovského 

množství informací a ty jsou důležitou složkou pro potenciální zákazníky firem. 

V dnešním světě, kdy je třeba šetřit a zrychlovat celý proces nakupování, je internet 

tím nejlepším způsobem jak toho docílit. Firma, která nemá své webové stránky, elektronický 

obchod nebo není alespoň registrována v katalogu firem jako by vůbec neexistovala. Nebýt 

nikde znamená přicházet o zisky. A jak se říká, peníze jsou vždy až na prvním místě. 

Internetový obchod je příležitost jak se dá s minimálními náklady vydělávat. Není 

třeba žádných skladů, kamenných obchodů, a pokud jste počítačově nadaný, tak ani 

zaměstnanců. Studenti mají navíc výhodu v tom, že i když nic nevydělají tak nemusí platit jak 

zdravotní tak ani sociální pojištění. A tyto okolnosti mě přivedly k tomu začít také podnikat. 

V posledních letech velice rychle roste zájem o elektronické cigarety. Důvodů je hned 

několik. Prvním je zdraví. Lidem kouřící cigarety se prokazatelně zhoršuje zdravotní stav 

a zvyšuje se šance onemocnět rakovinou plic. Druhým z nich je neustálý růst ceny krabiček 

cigaret, kdy kouření může stát i několik tisíc korun měsíčně. Proto byly vytvořeny 

elektronické cigarety, které výrazně šetří nejen zdraví, ale i peníze.    

Cílem mé bakalářské práce je návrh a realizace internetového obchodu s redakčním 

systémem. Internetový obchod bude nejen nabízet produkty elektronických cigaret značky 

Intellicig rozdělených do tří kategorií (elektronické cigarety, patrony a e-liquidy 

a příslušenství), ale také veškeré informace týkající se e-cigaret a novinek na webu 

a ve společnosti Intellicig. Internetový obchod www.el-cig.cz bude muset mimo jiné splňovat 

veškeré náležitosti stanovené zákonem. 
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2 Teoretická východiska potřebná pro tvorbu internetové aplikace 

2.1 Elektronické podnikání 

Definic na to, co je elektronické podnikání, je mnoho. Například podle Chromého 

elektronickým podnikáním nazýváme takovou realizaci podnikatelských procesů, která je 

uskutečněna s využitím elektronických informačních technologií a systémů (Chromý, 2009). 

Každé elektronické podnikání vychází ze stejných zásad jako všechny ostatní způsoby 

podnikání. Jediné, čím se elektronické podnikání liší, jsou používané informační technologie 

a informační systémy (Pražská, a další, 2002).  

Pojem informační technologie zahrnuje veškerý hardware a software počítačů, 

pracovních stanic, komunikačních sítí a automatů, který je sestavený za účelem provozu 

informačních systémů (Voříšek, 1997). 

Pojem informační systém představuje účelové uspořádání vztahů mezi lidmi, datovými 

zdroji a procedurami jejich zpracování s využitím prostředků informačních technologií 

(Vodáček, a další, 1997). 

Jak je vidět na obrázku 1.1, jednu z částí elektronického podnikání tvoří elektronický 

obchod a jednou z hlavních částí elektronického obchodování pak tvoří internetový obchod 

(Chromý, 2009). 

 

Obrázek 2-1 Schématické znázornění hlavních oblastí elektronického podnikání (Chromý, 2009) 

2.1.1 Druhy elektronického podnikání  

Elektronické podnikání nabízí různé možnosti ve vztahu mezi firmami, zákazníky 

a orgány státní správy. Základní druhy je možné rozlišit podle vzájemných vztahů mezi 

jednotlivými subjekty: (Chromý, 2009) 

 B2C = firma - zákazník (konečný spotřebitel) 

 B2B = firma - firma 
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 B2G (B2A) = firma - orgány státní správy 

 C2C = zákazník - zákazník 

 C2G (C2A) = zákazník - orgány státní správy 

 C2B = zákazník - firma 

 B2E = firma - zaměstnanci 

 B2R = firma - obchodní zástupci 

 G2G = orgány státní správy - orgány státní správy 

 B2B2C = firma - firma - zákazník 

B2C – Business to Consumer (Business to Customer) 

Ze všech, které jsou uvedeny výše, se budeme blíže věnovat pouze B2C, protože tato 

práce se zabývá B2C. 

 Označení B2C představuje vztahy mezi podnikatelskými subjekty a zákazníky 

(konečnými spotřebiteli). Písmeno C v názvu může znamenat jak customer (zákazník) tak 

i consumer (spotřebitel). Rozvoj podnikání a obchodů B2C nejvíce souvisí s rozvojem 

informačních technologií a informačních systémů. Projevuje se jednoznačně zejména vlivem 

rozšiřování Internetu mezi obyvatelstvem. Roli zde hraje kvalita připojení představovaná jeho 

přenosovou rychlostí, velikosti přenášených dat, agregaci apod. 

Ve většině případů průběh internetového obchodu B2C probíhá tak, že potenciální 

spotřebitel nejdříve prochází webové stránky firmy, kde si prohlédne produkty a zjistí si 

parametry a cenu. V případě zájmu může zákazník vložit zboží do pomyslného nákupního 

košíku. Po ukončení výběru přejde zákazník k virtuální pokladně, která je plně automatická. 

Zákazník vybere způsob platby a dopravy. Zadá potřebné údaje pro dodání, potvrdí správnost 

objednávky a potvrzením ji pošle dodavateli, který objednávku zpracuje a postará o doručení 

produktu (Chromý, 2009). 

2.1.2 Výhody elektronického podnikání 

Chromý říká, že cílem elektronického podnikání je z hlediska celého informačního 

systému systematické organizování všech důležitých činností vedoucí k uspokojení potřeb 

zákazníků. Vhodně vytvořený systém přináší nezpochybnitelné výhody.  
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Pracovní doba je neomezená, lze vyřídit obrovské množství transakcí a obchodů 

a přitom minimalizovat počet potenciálních chyb vznikajících na straně zákazníků a téměř je 

vyloučit na straně zaměstnanců.  

Neomezená vzdálenost je nemalou výhodou, protože podnikat přes internet lze všude 

tam, kde je internetové připojení, a to je v dnešní době možné zajistit téměř všude. Dále 

dochází ke zrychlení komunikace a přenosu dat. Tím je myšleno, že se zkracují dodací lhůty 

(doba od objednání po dodání), odezva na požadavky zákazníka je rychlejší a nabídka je 

individualizovaná. Pokud je podnikající subjekt schopen zajistit zákazníkovi rychlou 

dodávku, získává významnou výhodu na trhu. 

 

Obrázek 2-2 Jednoduché porovnání časů potřebných k dodání výrobku od projevení zájmu zákazníka - bez a 

s využitím elektronického podnikání. (Chromý, 2009) 

Při elektronickém podnikání je možné předpokládat operativní zajištění dodávek, 

kooperace apod. Z tohoto důvodu lze snížit velikost zásob, tím pádem využívat menší sklady 

a ušetřit na energii a nájemném. Elektronické obchody si mohou dovolit snižování počtu 

zaměstnanců, a tím také sníží náklady na mzdy, pojištění i daně. Úspora nákladů je tedy 

obrovskou výhodou (Chromý, 2009). 

2.1.3 Nevýhody elektronického podnikání 

Elektronické podnikání má také řadu problematických oblastí, které mohou bránit 

rychlejšímu rozvoji. Může přitom záležet na více faktorech, které zpravidla odrážejí 

ekonomickou a technickou úroveň státu v místě podnikání. 

Nedůvěra obyvatelstva v elektronické podnikání a obchod vyplývá z obavy ze zneužití 

a funkční negramotnosti. Rychlý vývoj informačních technologií a informačních systémů totiž 

klade stále vyšší nároky na kvalifikaci obsluhy. To se projevuje na straně podnikatelských 

subjektů i zákazníků. Podnikatelské subjekty musí dbát na kvalitní práci s lidskými zdroji 

zajištěním nepřetržitým a propracovaným systémem vzdělávání svých zaměstnanců. Naopak 
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na druhé straně nelze předpokládat, že všichni lidé umí ovládat informační technologie 

a systémy. Instalace doplňků na důvěryhodnosti moc nepřidá, proto je nutné, aby celý systém 

elektronického podnikání byl koncipován tak, aby zákazník nemusel nic instalovat. 

Bezpečnostní rizika vyplývají z údajů, které se týkají ztráty soukromí, případně 

bezpečnosti přístupových práv k účtům nebo informačním systémům. Obyvatelstvo ztrácí při 

elektronickém podnikání část svého soukromí tím, že musí někde zapsat své osobní údaje. 

Tyto informace pak mohou být podnikatelskými subjekty zneužity. V nejlepším případě 

mohou být použity pro zasílání spamu do emailových schránek, v nejhorším pak pro krádež 

identity. 

Nízké reálné příjmy některých skupin obyvatelstva nebo států ovlivňují elektronické 

podnikání svým vlivem primárně na koupěschopnost obyvatel a sekundárně přístupem 

k internetu. Nízká koupěschopnost negativně ovlivňuje množství realizovaných obchodů 

a projevuje se i počtem připojených počítačů k internetu a vybavenosti obyvatelstva 

informačními technologiemi. 

Přesycenost spotřebitelů masovou reklamou ovlivňuje elektronické podnikání 

způsobováním poklesu účinnosti reklamy, obtížnějším vstupem firmy na trh, snadným 

přechodem ke konkurenci. Tradiční marketing vychází z předpokladu prodeje co největšího 

množství výrobků co největšímu množství zákazníků. Tento předpoklad je však silně 

limitován v dalším rozvoji, protože množství a intenzita reklam a nabídek, kterými je běžný 

zákazník denně vystaven, vede k jeho přesycení a účinnost reklam tak dramaticky klesá. 

Firmy v dnešních dobách proto bojují o každého zákazníka například nabízením různých 

výhod, mezi které patří množstevní slevy, věrnostní slevy atd. 

 Zvýšení nezaměstnanosti, které přináší elektronické podnikání, ohrožuje zejména 

osoby s nízkým vzděláním nebo neadaptabilní osoby. Taktéž jsou ohroženi zaměstnanci při 

snižování počtu pracovních míst (Chromý, 2009). 

2.2 Teorie potřebná pro tvorbu internetové aplikace 

2.2.1 XHTML 

XHTML je rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk (eXtensible HyperText 

Markup Language), který vznikl rozšířením staršího jazyka HTML. Je to kód, který slouží k 

zobrazování dat předem zadaným způsobem; je to vlastně podrobný návod, jak zobrazit 

přijatá data na obrazovce – kód HTML je tedy přesným a stručným vyjádřením toho, co 
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chceme zobrazit v programu obecně zvaném prohlížeč, jedná se o značkovací jazyk, který 

slouží k popisu webové stránky (Pochyla, 2006). 

První definice jazyka HTML byla uvedena v roce 1991 v rámci projektu WWW, který 

vznikal v CERNu (Evropské středisko atomového výzkumu). První verze HTML 0.9 

vycházela z SGML, univerzálního značkovacího jazyka, který byl značně zjednodušen 

a přizpůsoben podmínkám internetu. 

Internet se rychle rozrůstal a jeho účel byl postupně měněn (rozšíření mimo vědeckou 

komunitu). Nároky uživatelů vzrůstaly, objevovaly se nové prohlížeče, které HTML 

doplňovaly o nové prvky. Tak vzniklo HTML 2.0 rozšířené především o formuláře. V roce 

1995 se objevil standard HTML 3.0, který přinesl tabulky a nové možnosti formátování. 

Poprvé se objevily kaskádové styly - CSS, které umožňují pokročilé formátování dokumentu. 

Roku 1997 byla vydána verze HTML 4.0, která obsahovala nové prvky pro tvorbu tabulek, 

formulářů a nově byly standardizovány rámy (frames). Verze HTML 4.01 (1999) opravuje 

chyby verze předchozí a podle původního předpokladu se mělo jednat o poslední verzi, po 

které by se přešlo na XHTML. 

Úspěch HTML kladl důraz na jeho propojení i s jinými aplikacemi než je prohlížeč 

a tak vznikl obecný mechanizmus pro výměnu dat - XML. XML odděluje obsah od formy. 

XML popisuje obsah a CSS (nebo jiný stylový jazyk) popisuje formát. V roce 2000 

doporučilo W3C XHTML 1.0, které je založeno na XML a je tedy zajištěno širší využití 

a zároveň je kompatibilní s HTML 4.01. 

XML popisuje obsah, proto i význam XHTML bude soustředěn na význam obsahu 

než na samotný formát. Ve spojení s XHTML se používá spíše výraz element než tag. 

Element reprezentuje celý prvek včetně značek. Elementy převzaté z jazyka HTML sice stále 

obsah formátují, ale jde jen o relativní formát, který lze od základu měnit prostřednictvím 

CSS (Grimmich, 2004). 

Pravidla, která doporučovalo HTML, a která XHTML striktně vyžaduje: všechny 

atributy mají hodnoty v uvozovkách a tagy se nesmí křížit. Co se týká rozdílů mezi těmito 

standardy, je jich spousta. Mezí hlavní patří, že tagy a atributy jsou malými písmeny, 

nepárové tagy končí lomítkem, párové tagy jsou párové povinně, všechny atributy musejí mít 

hodnotu, dokument má mít XML prolog a dokument požaduje správný doctype  

(Obrázek 2-3) (Janovský, 2004). 
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Kód stránky můžeme rozdělit do tří částí a to úvod, hlavička a tělo. V úvodu je uveden 

výše zmiňovaný doctype, který uvádí typ kódování stránky (XHTML, HTML,…). Hlavička, 

mezi tagy <head></head>, definuje název stránky, kódování (UTF-8,windows-1250,…), 

informace o autorovi, pro vyhledávače (robots) apod. Hlavička je pro návštěvníky, 

až na titulek stránky, neviditelná. Tělo stránky, které je pro návštěvníky viditelné, se nachází 

mezi tagy <body></body>. Jak vidíme na obrázku (Obrázek 2-3), hlavička a tělo jsou obaleny 

do tagu <html> (Pochyla, 2006). 

 

Obrázek 2-3 Žlutě zvýrazněn doctype. Zbylý kód ukazuje strukturu stránky. 

XHTML má tři verze. XHTML 1.0 Strict se používá, pokud chcete strukturovaný 

dokument osvobozený od formátovacích značek souvisejících s rozvržením stránky.    

XHTML 1.0 Transitional je přechodným DTD (jazyk pro popis struktury XML případně 

SGML dokumentu) pro webové stránky, který vám umožní používat překonané tagy. 

Je vhodný pro formátování stránek vytvářených pro staré prohlížeče, které nerozumí 

kaskádovým stylům CSS nebo chcete-li používat ve svých dokumentech některé zavržené, ale 

sémantické elementy. XHTML 1.0 Frameset vám umožňuje používat zastaralé značky jako 

XHTML 1.0 Transitional a přidává podporu pro rámce. V dnešní době by se mělo rámcům 

vyhýbat použitím CSS, AJAXu nebo serverových skriptů jako například PHP. 

V roce 2001 byla vydána verze XHTML 1.1 Obsahuje sady modulů pro komplexnější 

tvorbu XHTML dokumentů. Vynechává již prakticky všechny prezentační vlastnosti. 

Je velice podobné XHTML 1.0 Strict, ale na rozdíl od něj může vzhledem ke své 

modularizaci sloužit jako základ budoucím rozšířeným dokumentům z rodiny XHTML. 

Začátkem roku 2012 vyšla verze HTML 5, její XML verze XHTML 5 teprve vyjde a bude 

obsahovat řadu rozšíření (značky pro audio, video, možnost tvorby offline webových aplikací 

a další) (Janovský, 2004). 

2.2.2 CSS 

CSS (Cascading Style Sheets), v českém překladu kaskádové styly, vzniklo v roce 

1997 a je součástí HTML 4. CSS umožňuje definovat vlastnosti určitých elementů 
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např.: barvy textu, pozadí, zarovnání, velikost písma a mnoho dalších vlastností které nejdou 

v samotném HTML vytvořit. CSS se může zapisovat přímo do HTML dokumentu nebo 

do externího souboru s příponou .css a na něj ve stránce stačí přidat odkaz ve speciálním tvaru 

a pak jednoduše můžete používat jeden styl k více stránkám. Takže CSS spolu s HTML 4 

představují zdokonalenou tvorbu stránek, která šetří námahu.  

Styly, které jsou definovány přímo uvnitř tagů jako jejich atributy, mají nejvyšší 

přednost. Po nich jsou styly v sekci HEAD a teprve potom externí styly. Přednosti lze změnit 

definicí takzvaných 'důležitých' vlastností, které jsou označeny '!important'. Styly z různých 

zdrojů na sebe vzájemně reagují a jejich kontext se vzájemně prolíná. CSS kaskáda je výpočet 

váhy a důležitosti stylů z různých zdrojů. Styly lze ve stránkách využít 3 způsoby: přímým 

kódem (in-line), stylopisem (style sheet), externím stylopisem (external style sheet). 

Při použití přímého kódu se styl tagu nadefinuje v atributu style. 

<TAG style="vlastnost1: hodnota1; vlastnost2: hodnota2; ...další vlastnosti..."> 

Pokud chceme použít stylopis, musíme ho nadefinovat v hlavičce HTML dokumentu. 

Stylopis pak bude platit v různých HTML elementech ve stránce. Stylopisy jsou schovány 

v tagu komentáře <!-- -->. To je proto, aby se jejich kód nezobrazoval v prohlížečích, které 

nepodporují CSS a ve výsledcích vyhledávačů. 

<STYLE type="text/css" media="screen"> <!-- selektor1 {vlastnost1: hodnota1; 

vlastnost2: hodnota2;...} --> </STYLE> 

Externí stylopisy jsou stejné jako stylopisy v hlavičce, ale jsou umístěny v externím 

souboru. Soubor se pak přidá do sekce HEAD tagem <LINK> 

<LINK href="URLsouboru.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen"> 

Práce se styly je jednoduchá. Každý styl obsahuje selektor a deklaraci. Například 

pokud uvedeme p { background-color:red } budou mít všechny odstavce červené pozadí. 

Deklarace prvku musí být uzavřena ve složených závorkách. Vlastnost od hodnoty 

se odděluje dvojtečkou, a pokud chceme zapsat více vlastností, musíme je oddělit středníkem 

(Pochyla, 2006).  

2.2.3 JavaScript 

JavaScript je programovací jazyk, který se používá v internetových stránkách. Velkou 

výhodou je zápis přímo do HTML kódu. JavaScript je klientský skript. To znamená, že se 

program odesílá se stránkou klienta (do prohlížeče) a teprve tam je vykonáván. Protikladem 
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klientských skriptů jsou skripty serverové, které jsou vykonávány na serveru a na klienta jdou 

už jen výsledky. Pro psaní skriptů je potřeba mít základní znalosti HTML a principu zápisu 

programového kódu. JavaScript má několik omezení mezi které se řadí funkčnost pouze 

v prohlížeči a odlišnost verzí jazyka a prohlížečů vedoucí k chybám. Kód je zapisován mezi 

párovým tagem <SCRIPT> (Pochyla, 2006). 

2.2.4 PHP 

Na počátku zrodu stál Rasmus Lerdorf, který v roce 1994 ve svém volném čase 

vytvořil v Perlu jednoduchý systém pro evidování přístupu k jeho stránkám. Autor musel celý 

systém, z důvodu velkého zatížení serveru, přepsat do jazyka C. Systém byl původně určen 

pro osobní použití, ale uživatelům serveru se zalíbil a ti jej začali používat a začali přicházet 

s požadavky na vylepšení. Autor systém rozšířil, doplnil o dokumentaci a uvolnil jej pod 

názvem Personal Home Page Tools, který se později změnil na Personal Home Page 

Construction Kit. 

Kromě tohoto systému Lerdorf vytvořil i nástroj, který umožňoval začleňování SQL 

dotazů do stránek, vytváření formulářů a zobrazování výsledků dotazů. Program, který 

umožnil zpřístupnění databází na webu, se jmenoval Form Interpreter (FI). 

A právě spojením těchto dvou programů vznikl celosvětově proslulý systém PHP/FI 

2.0. V této podobě se jednalo o jednoduchý programovací jazyk, který se zapisoval přímo 

do HTML stránek (Kosek, 1999). 

V roce 1998 vyšla verze PHP 3.0, ve které by celý systém zrychlen a rozšířen o mnoho 

dalších funkcí jako je podpora velkého množství databázových systému a API, podpora 

objektově orientované syntaxe a mnohem silnější a konzistentnější syntaxe jazyka. Roku 2000 

byla uvedena verze PHP 4.0 s novým enginem Zend, který mimo jiné zvýšil výkon pro složité 

aplikace. Tato verze podporovala mnoho www serverů, http session, buffering výstupu atd. 

Verze PHP 5.0 byla vydána v roce 2004 a je řízena jádrem Zend engine 2.0, s novým 

objektovým modelem a tucty nových vlastností. PHP dnes používají stovky tisíc vývojářů 

a několik miliónů serverů (php.tonnikala.org, 2007). 

2.2.5 SQL, MySQL, phpMyAdmin 

Efektivní technologie pro ukládání a správu dat databáze pod správou databázového 

serveru. Databázi chápeme jako úložiště dat uložených a zpracovávaných nezávisle 

na aplikačních programech. Databáze zapouzdřují nejen informace, ale rovněž relační vztahy 

mezi jednotlivými prvky a objekty. Dále obsahují schémata popisující strukturu dat nebo 
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omezení zajišťující integritu uložených informací. Při užití databáze nám stačí definovat 

požadovanou operaci nad množinou dat v databázi pomocí příkazů dotazovacího jazyka SQL 

(Structured Query Language). Vše ostatní už vykoná databázový server. Jeho práce 

je zpravidla velmi efektivní, protože data jsou předběžně běžně indexována. Databázový 

server často sám umí automaticky opravit poškozená data. Skripty napsané v jazyce PHP 

dokáží efektivně pracovat prakticky se všemi databázovými servery. 

SQL je dotazovací jazyk, který lze rozdělit na dvě základní podmnožiny. Jazyk DDL 

(Data Definition Language) a jazyk DML (Data Manipulation Language). Příkazy 

z podmnožiny DDL umožnují definici datových struktur a tvorbu objektů, jako jsou tabulky, 

sestavy (pohledy), indexy apod. Umožnují rovněž měnit jejich strukturu nebo je odstraňovat. 

Příkazy z podmnožiny DML umožňují manipulaci s daty, to je výběr a vkládání dat a jejich 

aktualizaci, mazání záznamů a samozřejmě mocný příkaz SELECT pro výběr dat. 

 MySQL je volně šiřitelný databázový server, který se nejčastěji využívá v kombinaci 

se skripty napsanými v jazyce PHP, který má velkou podporu MySQL . Využívá se hlavně 

ve webových aplikacích, a to především v elektronických obchodech. Hlavní výhody jsou, 

že je zdarma a je upraven pro systémy Windows, Unix, Linux, OS/2 a Solaris. Z těchto 

důvodů si získal obrovskou popularitu (Lacko, 2005). 

phpMyAdmin je volně šiřitelný software napsaný v jazyce 

PHP určený pro správu  MySQL přes World Wide Web. 

phpMyAdmin podporuje širokou škálu operací s MySQL. Nejčastěji 

používané operace v uživatelském rozhraní je správa databází, 

tabulek, polí, vztahů, indexů, uživatelů, oprávnění atd. Navíc má 

možnost spustit libovolný SQL příkaz (phpMyAdmin.net, 2003). 

2.3 Redakční systémy 

Redakční systém (content management system - CMS) někdy také známý jako DMS 

(document management system) je počítačová aplikace umožňující vytváření, indexaci, 

úpravu, vyhledávání a archivaci digitálních médií nebo elektronického textu. Většinou jsou 

používány pro publikování článků, manuálů, brožur a dalších typů textů. V poslední době 

se slovo redakční systémy skloňuje s pojmem tvorby webových stránek, ale není to 

podmínkou. Redakční systémy mohou pracovat jak offline tak online. Pomocí redakčního 

systému je možné publikovat texty, obrázky, videa, audio a v neposlední řadě webové 

stránky. 

Obrázek 2-4 Logo phpMyAdmin 

(php.tonnikala.org, 2007) 
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Každý redakční systém podporuje různé vlastnosti, podle toho jak je naprogramován 

a k jakým účelům bude sloužit. Základními vlastnostmi jsou: identifikace jednotlivých 

uživatelů CMS a přiřazení jejich rolí (redaktor, administrátor,…), schopnost přiřazení rolí 

na základě různých kategorií a typů, definice pracovního toku (například některé články, které 

napíše autor, mohou být publikovány až po schválení editorem), schopnost spravovat několik 

verzí jednoho textu (například kopírovat články a provádět drobné úpravy), schopnost 

archivovat texty a publikovat texty jen pro určitou kategorii uživatelů. 

Vlastností může být samozřejmě daleko víc. Záleží hlavně na typu redakčního 

systému, protože každý typ se vyznačuje různými požadavky a pro každý typ budou jiné 

priority. Existuje pět typů redakčních systémů: podnikový redakční systém, webový redakční 

systém, redakční systém pro správu dokumentů, mobilní redakční systém a komponentový 

redakční systém (Klas, 2009).    

2.3.1 Webový redakční systém (Web CMS, WCMS)  

WCMS je software pro správu obsahu, obvykle implementován jako webová aplikace 

pro vytváření a správu obsahu HTML. Používá se pro řízení a kontrolu rozsáhlé, dynamické 

sbírky Web materiálu (HTML dokumenty a jejich přidružené obrázky nebo videa). WCMS 

usnadňuje vytváření obsahu, kontrolu obsahu, editování a mnoho podstatných udržovacích 

funkcí. Obvykle se jedná o vývojový software, který umožní uživatelům s malou nebo žádnou 

znalostí programovacích, nebo značkovacích jazyků vytvořit webové stránky. Většina 

systémů využívá databáze pro ukládání obsahu, který je také často ukládán jako XML, 

pro možnost pozdější snadné prezentace. Další možností je ukládání do textových nebo 

datových souborů. Prezentační vrstva zobrazí obsah návštěvníkovi stránek nejčastěji ve formě 

šablon. Administrativa se obvykle provádí přes webový prohlížeč. 

Možnosti WCMS jsou široké. Například textový obsah stránek může být snadno 

nasazen do předem vytvořené grafické podoby stránek. Snadno editovatelný obsah umožňuje 

snadnou správu textů a dokumentů, většinou přes tzv. WYSIVYG editor, který funguje 

například jako Microsoft Word. Téměř každý CMS podporuje rozšíření systému o přidání 

například anket, fór, chatů atd. Většina CMS se vyvíjí zároveň s tím, jak se vyvíjí technologie 

v něm použité (HTML, css, php, mysql). Systém umožňuje různým uživatelům přiřazovat 

různá práva a zpřístupňovat různé části webových stránek. Podpora nahrávání a přidávání 

multimediálního obsahu jako obrázky, videa, odkazy, dokumenty. Na správě webu se může 

podílet více uživatelů současně (Klas, 2009). 
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3 Analýza současného stavu na poli internetových obchodů v ČR 

Na českém trhu je aktivních zhruba 21 000 internetových obchodů. Při porovnání 

s britským trhem, kde je aktivních 30 000 e-shopů, je Česko z pohledu počtu aktivních 

internetových obchodů "e-shopovou velmocí". Internetové obchody v ČR v roce 2011 

vygenerovaly obrat přibližně 37 miliard korun. Vyplývá to z výsledků průzkumu „Stav  

e-commerce v ČR v roce 2012“, který vznikl ve spolupráci s projektem Shoptet.cz. 

Z výsledků průzkumu projektu Shoptet.cz vyplývá, že více nakupují muži než ženy 

a průměrná velikost objednávky činí zhruba 1800 korun. Lidé nakupují online hlavně proto, 

aby ušetřili čas. Celkem 73 procent těch, kteří v e-shopech nakupují, na internet přitahuje 

ušetření času stráveného jinak v kamenném obchodě. Pro 64 procent zákazníků je důležité, že 

mohou jednoduše porovnávat ceny, 59 procent si zase pochvaluje větší výběr zboží.  Pro 

23 procent zákazníků je to zkrátka „nákup bez tlačenic“. Z těch, kteří mají naopak z nákupu  

e-shopu obavy, převládá strach ze zneužití platební karty, čehož se bojí 81 procent 

dotázaných.  

Nejčastějším druhem plateb je klasická dobírka, kterou využívá kolem 63 procent 

kupujících. Dobírkou poměrně vyčníváme mezi ostatními evropskými státy, kde tato platba 

představuje pouhých několik málo procent nebo není nabízena vůbec. 

Pro dvě třetiny lidí je zase nepředstavitelné, že si na zboží nemohou sáhnout či si je 

vyzkoušet a více než polovina potřebuje poradit od prodavače a preferovali by osobní kontakt. 

Počet e-shopů v ČR poroste. Velkou pomocí byla pro internetové obchody 

ekonomická krize, kvůli které zákazníci na internetu nakupují častěji. Řada lidí se zkouší 

prodejem přes internet živit. Měsíčně tak v Česku podle průzkumu vzniká zhruba 800 nových 

internetových obchodů, z nichž 500 až 600 po nějakém čase opět zanikne. 

Očekává se, že počet internetových obchodů se bude nadále navyšovat. Jejich přežití 

závisí do značné míry na tom, jakým způsobem na trh vstoupí, jak osloví své zákazníky a jak 

jim budou na oplátku naslouchat. Při tak velké penetraci e-shopů musí internetové obchody 

klást velký důraz na přidanou hodnotu a o zákazníka maximálně pečovat. 

Hrozící druhá vlna ekonomické krize nahrává vzniku dalších internetových obchodů, 

prostřednictvím kterých hledají lidé prostor pro svou obživu, přivýdělek i realizaci svých snů. 
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K největším e-shopům, z hlediska obratu, patří Alza.cz, která v roce 2011 vykázala 

více než 6,8 miliard korun, následuje Mall.cz s 4 miliardovým a Kasa.cz s 2,5 miliardovým 

obratem. 

Porovnávačům zboží kralují Zboží.cz a Heuréka.cz, které společně obhospodařují 

kolem 84 procent trhu. Zbylých 16 procent si mezi sebe dělí několik dalších menších serverů 

(například Srovnáme.cz, Hyperzboží.cz a další). "Být součástí porovnávačů zboží je dnes pro 

e-shop naprosto klíčové,“ říká Miroslav Uďan, který průzkum Stav e-commerce v ČR v roce 

2012 připravil (Akrman, 2012). 

3.1 Elektronické cigarety 

Elektronická cigareta je chytrý vynález, který dlouholetým kuřákům na celém světě 

nahrazuje běžné tabákové cigarety. Elektronická cigareta dokáže 100% nahradit tabákové 

cigarety, a to dokonce i u dlouholetých silných kuřáků kouřících 30 anebo i více cigaret 

denně. Je potvrzeno, že kuřáci bez problému přecházejí na elektronickou cigaretu téměř 

okamžitě a normální tabákové cigarety buď úplně vyřadí, nebo jejich počet značně omezí. 

Elektronická cigareta dodává potřebný nikotin ve formě viditelné nikotinové páry, 

která sice vypadá jako kouř, vdechuje se úplně stejně, ale přitom nesmrdí tabákovým kouřem 

a neobsahuje rakovinotvorný dehet a další škodlivé látky a jedy. Z elektronické cigarety navíc 

nepadá žádný špinavý popel. Pro řadu kuřáků je psychický návyk důležitější, než samotný 

nikotin, a proto jim většinou nepomáhají nikotinové žvýkačky či náplasti. Elektronická 

cigareta zachovává kuřákům všechny důležité kuřácké rituály, na které jsou zvyklí. 

Jedním z hlavních důvodů kouření je, že kuřák jednoduše potřebuje nikotin. Ten se 

u tabákové cigarety uvolňuje spalováním tabáku, při kterém vzniká dobře známý tabákový 

kouř, který kuřák vdechuje do plic a tak přijímá nikotin do krve. Tabákový kouř je 

prokazatelně silně škodlivý. Obsahuje například dehet, desítky rakovinotvorných látek, oxid 

uhelnatý a tisíce dalších chemikálií včetně arsenu a dalších jedů. Tabákový kouř způsobuje 

zdravotní problémy nejen samotnému kuřákovi, ale také lidem v jeho okolí. Takzvané pasivní 

kouření způsobuje nekuřákům podobné zdravotní problémy jako samotnému kuřákovi. 

Tabákový kouř je navíc nepříjemně cítit, což potvrzují nejen nekuřáci, ale dokonce i spousta 

kuřáků. 

Elektronická cigareta nehoří, takže ani nevytváří žádný klasický kouř. Z e-cigarety se 

při potažení vypařuje čistá nikotinová pára, která se normálně nasaje do plic, jak je zvykem 

u klasické cigarety, což žádná nikotinová náplast nebo žvýkačka nedokáže.  
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Jádrem elektronické cigarety je tzv. atomizér, což je vypařovací komora se spirálkou, 

na kterou je z jedné strany našroubována baterie a z druhé strany je vložena nikotinová 

odpařovací kapsle. Tato nikotinová náplň se při každém potáhnutí vypařuje a vytváří viditelný 

oblak podobný kouři. Dým z elektronické cigarety jednoznačně není škodlivý, protože 

elektronická cigareta obsahuje pouze vodu, potravinářský propylenglykol a čistý nikotin. 

Propylenglykol je látka podobná lihu a slouží jako rozpouštědlo a nosič nikotinu k vytváření 

viditelného oblaku dýmu. Propylenglykol se také používá v potravinářském průmyslu, takže 

nejškodlivější látkou v e-cigaretě je samotný nikotin. 

Výhodou elektronické cigarety je, že se spouští jednoduše. Při vdechnutí vzduchu 

do sebe přes náustek se ihned začne vytvářet kouř. Takže není potřeba žádné vypínače, 

tlačítka a podobně. Jakmile se přestane vdechovat, vypařování se zastaví, aby se šetřila baterie 

i nikotinová tekutina, což zamezí zbytečnému vybíjení a spotřebě náplně. 

Tabákové koncerny si nechtějí ohrozit svůj miliardový byznys, a proto nechtějí pustit 

kvalitní elektronické cigarety do běžné distribuční sítě, jako jsou trafiky. Pokud v trafice 

nějaká elektronická cigareta je, bude se pravděpodobně jednat pouze o nepříliš kvalitní model, 

který zákazníky spíše odradí (nikotin.cz, 2010). 

3.2 Konkurence 

Na trhu existuje řada výrobců e-cigaret. Mezi ty nejkvalitnější patří britské značky 

SkyCig a Intellicig a americká značka GreenSmoke. Co se týče těch levnějších, méně 

kvalitních, tak zde patří čínské značky E-Cig a nejspíš nejprodávanější značka ČR, Joytech. 

Značka Joytech je oblíbená hlavně díky široké škále příchutí tabáků (i když je spousta 

nekvalitních) a také nízkou cenou. Ovšem velkou slabinou je kvalita materiálů a konstrukce, 

což není u většiny čínské výroby výjimkou a váha cigarety. Po přepočtu vyjde cena 

za krabičku 19 Kč. 

Absolutní špičkou mezi e-cigaretami je SkyCig, které ve všech ohledech vyniká. 

Je v podstatě nerozeznatelná od klasické cigarety, je kvalitně zpracována, má dlouhou výdrž 

baterie, je lehká a velmi málo poruchová. Slabinou může být snad jen malý výběr příchutí, 

což je problémem všech kvalitních e-cigaret. Po přepočtu cena za krabičku činí 45 Kč. 

Firma Intellicig je všech vlastnostech spíše průměrná, ale její největší předností 

je kvalita náplní. Jako jediné jsou vyráběné pod přísným dohledem MHRA (obdoba státního 

ústavu pro kontrolu léčiv) a UMIC (Univerzity v Manchesteru) a poté navíc testovány 

metodou HPLC (vysokoúčinná kapalinová chromatografie). Jinými slovy, postup při výrobě 
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náplní pro Intellicig je stejný, jako při výrobě jakéhokoliv jiného léku a stejně tak jako lék 

musí produkt splňovat přísné zdravotní normy. Cena krabičky je po přepočtu 30 Kč. 
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4 Návrh, realizace a implementace internetové aplikace, tvorba business 

modelu 

4.1 Výběr vhodného redakčního systému 

V dnešní době existuje mnoho Open source redakčních systémů. Od méně známých 

po velice oblíbené. Mezi ty nejznámější patří Joomla, WordPress a Drupal. Každý z nich má 

své výhody a nevýhody. U této bakalářské práce byla volba systému jednoznačná. Joomla 

totiž jako jediná nabízí možnost doinstalovat ve formě komponenty internetový obchod 

nesoucí název VirtueMart. Tím se vyřeší mnoho problémů a mimo jiné například odpadne 

složitá administrace dvou různých systémů a jejich vzájemné propojení tykající se stejné 

šablony, společných uživatelských účtů atd. Mezi její další velké přednosti patří obrovské 

možnosti rozšíření a funkcí, které žádný jiný systém nenabízí.  

Na začátku roku 2012 vyšla nová verze Joomla 2.5 a o několik dní později i nová 

verze komponenty VirtueMart 2.0 nahrazující několik let starou verzi 1.1.9. Systém Joomla 

ve světě používá přes 10 miliónů uživatelů, má tedy tolik zpětné vazby, aby systém byl co 

nejlepší, a každý uživatel se sebemenším problémem vždy najde řešení na oficiálním 

diskuzním fóru. Jak již bylo řečeno, její obrovskou výhodou je, že je zdarma a nabízí tisíce 

komponent a modulů, které lze přes administrační prostředí jednoduše nainstalovat. V nové 

verzi již funguje automatické SEO a podporuje nejen MySQL databázi, ale i jiné. Joomla byla 

také několikrát oceněna jako nejlepší Open source redakční systém.  

VirtueMart je stejně jako Joomla zcela zdarma. Nabízí neomezený počet kategorií 

i položek zboží. V základu již obsahuje všechny důležité funkce pro prodej zboží na internetu, 

jako jsou varianty produktů, volba parametrů, stručný i podrobný popis, náhledy obrázků 

zboží a výborný WYSIWYG editor umožňující vytváření obsahu bez znalosti 

programovacího jazyka. Umožňuje také zařazovat registrované zákazníky do libovolných 

skupin a nabízí i možnost nákupu bez registrace (shopdopohody.cz, 2011). 

4.2 Instalace redakčního systému Joomla 

Než vůbec bude web v ostrém provozu, je třeba provést instalaci a veškeré nastavení 

na lokálním serveru a poté přenést na internetový server. Byl zvolen program XAMPP, který 

splňuje všechny požadavky pro instalaci Joomla 2.5.3. XAMPP obsahuje webový server 

Apache, aplikaci phpMyAdmin pro správu databáze, FTP server a další užitečné vlastnosti.  
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Obrázek 4-1 Kontrolní panel XAMPP 

Po instalaci programu XAMPP je potřeba v adresáři …/xampp/htdocs vytvořit složku, 

v případě této práce BP2012, do které je třeba nakopírovat instalační soubory redakčního 

systému Joomla. Poté je nutné v phpMyAdmin, do kterého se dá dostat přes aplikaci XAMPP, 

vytvořit MySQL databázi, v tomto případě pojmenovaná jako db2012. 

 

Obrázek 4-2 phpMyAdmin a databáze bp2012 
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Vše potřebné pro instalaci redakčního systému je již připraveno a nyní je možné začít 

s instalací. Ta se spustí zadáním do vyhledavače buď localhost/BP2012 nebo 

127.0.0.1/BP2012. V prvním kroku se zvolí jazyk instalace a v druhém proběhne 

předinstalační kontrola, aby systém pracoval tak jak má. Potvrdí se licenční podmínky 

a v dalším kroku se nastaví propojení s již vytvořenou databází. Zadá se jméno hostitele 

localhost, jméno uživatele root a jméno databáze db2012.  

 

Obrázek 4-3 Nastavení propojení s databází 

Nastavení ftp se přeskočí, protože nakopírování souborů se provádí přes průzkumníka. 

V předposledním kroku se napíše email, jméno, heslo a jméno stránek a proběhne instalace. 

V závěrečné fázi se pomocí příslušného tlačítka vymažou instalační soubory. Do administrace 

systému se dá dostat zadáním localhost/BP2012/administrator do webového prohlížeče. 

 

Obrázek 4-4 Přihlášení do systému 

4.3 Správa Joomla 

První co je vidět po přihlášení je ovládací panel představující základní rozcestník 

systému Joomla. Rozcestník je velice přehledný a odkazuje nás na nejpoužívanější funkce 

v Joomla. Jsou zde také vidět poslední přihlášení uživatelé, nejoblíbenější články a poslední 

přidané články.  
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Obrázek 4-5 Ovládací panel Joomla 

4.3.1 Instalace české lokalizace 

První bylo zapotřebí, pro pohodlnější a snadnější práci, nainstalovat češtinu, kterou lze 

stáhnout ve formátu rar z oficiálních stránek a přes správce rozšíření (Extension Manager) 

nainstalovat. Ve správci jazyků (Language Manager) je potřebné, kliknutím na hvězdičku, 

zvolit český jazyk. 

4.3.2 Nabídka 

Aby na webu vůbec bylo něco zobrazeno, je třeba vytvořit nabídky.  

Zpočátku se vytvoří nabídka Menu, která představuje horní menu stránek, a k ní 

příslušné položky nabídky představující jednotlivé odkazy v horním menu. Těmi jsou e-shop, 

obchodní podmínky, kontakt a košík. Po nainstalování komponent zde ještě přibude kniha 

návštěv a mapa stránek. Vytvoření nabídky Menu je jednoduché, na ovládacím panelu se 

klikne na Správce nabídek, zvolí se Nový a vyplní se název. Při tvorbě jednotlivých položek 

bylo ještě nutné zvolit typ položky nabídky, umístění, které bylo v tomto případě Menu 

a popřípadě doplnit další nastavení. Odkaz E-shop, po zvolení jako výchozí stránka 

znamenající domovská stránka, má typ položky nabídky VirtueMart internetový obchod. Na 

této stránce se objeví tři hlavní kategorie zboží a nové, doporučené a nejprodávanější zboží. 

Odkazy Obchodní podmínky a Kontakt mají stejný typ položky a to Jeden článek. 

Po vytvoření příslušných článků se poté v povinném nastavení článek vybere. Odkaz Košík 

má pak typ VirtueMart pokladna. 

Nabídka User menu je už defaultně vytvořená po instalaci systému. Zde jen byly 

přejmenovány jednotlivé položky a doplněna správa VirtueMart účtu a stav objednávek. 
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Poslední nabídka je Články, kde byly položky nabídky pojmenovány podle kategorií 

článků. V nastavení pak jen stačilo k jednotlivým položkám přiřadit příslušnou kategorii.  

4.3.3 Tvorba článků 

Cílem práce bylo, aby se stránky nezabývaly pouze prodejem, ale i poskytováním 

informací. Těmi informacemi jsou myšleny články. Tvorba článků v Joomla není nijak 

náročná. Nejprve bylo nutné, přes správu kategorií, vytvořit tři kategorie, do kterých se články 

přiřadí. Při vytváření postačí vyplnit pouze názvy jednotlivých kategorií. Těmito kategoriemi 

jsou novinky, cigarety a Intellicig. Dále byly vytvořeny kategorie obchodní podmínky 

a kontakt, kde bude pouze jeden článek, který bude přiřazen do příslušných odkazů horního 

menu. 

Po vytvoření kategorií bylo možné přejít k tvorbě článků. K tvorbě se lze dostat přes 

ovládací panel. Ve správci článků jsou vidět všechny již vytvořené články a také možnost 

vytvořit článek nový. Tvorba je usnadněna TinyMCE editorem (Obrázek 4-6), který má stejné 

ovládací prvky jako Microsoft Word, takže není potřeba znalost html ani css. Vytváření je 

tedy jednoduché a po napsání je nezbytné článek zveřejnit a přiřadit do kategorie. 

 

Obrázek 4-6 Tvorba článku pomocí TinyMCE editoru 

4.4 Šablona 

I když jsou Joomla 2.5 a VM 2 relativně nové, na internetu už existuje několik šablon, 

které upravují vzhled jak Joomla 2.5, tak i VM 2. Většina jich je placených, ale designéři 

ze stránek LineLab.org nabízejí i některé ze svých šablon zadarmo. Jednou z nich je i šablona 

ShopLab, která vyhovuje mým požadavků a perfektně se hodí ke zboží, které nabízím. 
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Instalace byla provedena přes správce rozšíření a ve správci šablon zvolena šablona 

ShopLab, aby byla aktivní. Šablona nabízí i své vlastní nastavení, takže byla změněna šířka 

stránek, nastaveno jméno stránek a aktivována funkce Slideshow, která je potřebná 

pro zobrazení měnících se obrázků. 

 

Obrázek 4-7 Demo šablony ShopLab 

Když je nainstalovaná nová šablona, je možné přejít k rozestavění jednotlivým modulů 

na webu (Rozšíření → Správce modulů). Záleží pouze na autorovi, kde co chce mít. 

Například pokud by bylo nutné využít horní vysouvací pole k zobrazení obsahu košíku. Stačí 

jen kliknout na VM – Shopping cart a zvolit umístění cart. Pokud by bylo zase potřeba 

do levého panelu dát kategorie produktů, opět stačí jen kliknout na VM – Category a zvolit 

umístění position-7 a upravit titulek na Kategorie. Takhle se pokračuje tak dlouho, dokud není 

rozestavěný celý web. Rozestavení webu není záležitostí v řádu minut. Nikdy se to nepovede 

napoprvé a až po několika týdnech zkoušení je docíleno finální podoby webu. Jak je vidět 

na obrázku 4-8, první verze vzhledu je diametrálně odlišná od současného. 
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Obrázek 4-8 První verze stránek El-cig.cz (bez loga, bez Slideshow a s pravým panelem) 

4.5 Instalace VirtueMart  

Instalace VM byla provedena obdobně jako instalace výše zmíněné češtiny. Ze stránek 

virtuemart.net se stáhne komponenta VirtueMart, která se přes správce rozšíření nainstaluje. 

Aby komponenta správce pracovala, je ještě potřeba stejným způsobem doinstalovat plugin 

VirtueMart all in one. Stejně jako Joomla, byla komponenta VM stažením a nainstalováním 

české lokalizace počeštěna. 

 

Obrázek 4-9 Správce rozšíření po úspěšné instalaci VirtueMart 
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4.6 Nastavení a práce s VirtueMart 

Po instalaci VM je nejdřív potřeba vyplnit informace o obchodu (Nastavení obchodu). 

Vyplní se název obchodu, URL adresa a další potřebné informace. Mezi ty nejdůležitější patří 

volba měny. Jelikož je obchod v českém jazyce a dodavatel dodává zboží pouze v rámci ČR, 

je zbytečné volit jinou měnu, než českou korunu. Je nutné vyplnit i informace o uživateli 

a nastavit oprávnění na admin, aby měl uživatel veškerou volnost týkající se nastavení VM. 

Po nastavení obchodu přichází nastavení VirtueMart. Zde je velké množství možností. 

Například kolik produktů má být zobrazeno na řádku, vše týkající se nastavení recenzí 

a hodnocení produktů, ceny které budou viděny u produktu, možnost nákupu bez registrace 

a nastavení SEO.  

Jelikož je dodavatel plátcem daně, je nezbytné nastavit i tuto položku. Ta se provede, 

po otevření  nabídky Produkty a kategorie, zvolením DPH a slevy. Kliknutím na Nový se 

otevře nastavení. Pro přehlednost bylo DPH pojmenováno jako DPH, výpočet zvolen tax 

a zadána hodnota 20, která představuje 20% sazbu.  

V nabídce Obchod Platba Doprava je třeba nastavit způsob dopravy a platební metody, 

které musí být shodné s tím, co nabízí dodavatel. Jelikož ještě neexistuje plugin na platbu 

převodem, pomocí tlačítka Nový, byla vytvořena pouze platba hotově a dobírka. Způsoby 

dopravy byly vytvořeny opět pomocí tlačítka Nový a byly tak vytvořeny všechny možnosti, 

které dodavatel nabízí a k nim příslušné ceny. Co se týče České pošty a PPL, tak podle 

dodavatele je důležité nastavit poštovné zdarma pří platbě nad 3000 Kč.  

4.7 Produkty 

Dříve než produkty, je potřeba vytvořit kategorie (Produkty a kategorie → Kategorie), 

do kterých pak lze produkty přiřadit. Již tradičně pomocí tlačítka Nový, se vytvoří jednotlivé 

kategorie podle schématu od dodavatele. Schéma je dostupné buď v XML souboru anebo 

přímo na stránkách dodavatele. U hlavních kategorií stačí zadat jen název a u podkategorií 

pak navíc zvolit nadřazenou kategorii. 
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Obrázek 4-10 Vytvořené kategorie ve VM 

Když už byly kategorie vytvořeny, bylo možné přejít k vytváření produktů. Dodavatel 

poslal seznam produktů a k nim veškerý popis, včetně ceny a obrázků v jediném souboru 

a to ve formátu XML (Obrázek 4-11). Jelikož ještě nebyla nová verze komponenty XML 

Feed, která by jednoduše všechny produkty do VM naimportovala, bylo zapotřebí udělat vše 

ručně. Dodavatel má naštěstí jen 35 produktů, proto nebyl import zas tak časově náročný. Po 

kliknutí na tlačítko Nový se otevře nabídka tvorby produktu. Zde je opět spousta možností a 

nastavení. V první záložce, informace o produktu, se nastaví základní parametry, jakými jsou 

kód zboží, název, cena, DPH a zařazení do kategorie (Obrázek 4-12).  

 

Obrázek 4-11 Ukázka XML souboru s jedním produktem  
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Obrázek 4-12 První záložka tvorby produktu 

V záložce popis produktu byl vyplněn stručný a podrobný popis produktu. Ve statutu 

produktu nastaveno množství zboží na skladě a vybrán obrázek, který zákazníkovi ukáže 

dostupnost produktu. Záložka rozměry a hmotnost byla pro zboží zbytečná, tudíž byla 

vynechána. V další záložce se nahrávají obrázky produktů, které byly staženy ze stránek 

výrobce. Než bylo možné využít vlastní pole, je nutné nejdříve tato pole vytvořit. Ta byla opět 

vytvořená přes tlačítko Nový (Produkty a kategorie → Vlastní pole) a v nastavení zadán 

název (Typ patrony, Typ e-liquidu) a jako typ pole vybrán možnosti košíku. Pak bylo možné 

využít vlastní pole, kde se jednotlivé typy navolí a přidají se jim hodnoty (např.: High - 20mg 

nikotin). 

4.8 Dodavatel a podmínky k obchodování 

Jak už bylo naznačeno výše, dříve než vůbec člověk začne uvažovat o provozování 

elektronického obchodu, je potřeba si zajistit veškeré náležitosti s tím související. Tou první je 

získat oprávnění k provozování obchodu. K tomu si postačí vyřídit živnostenský list 

obsahující ty obory, které jsou potřebné k provozování e-shopu. Podmínky k získání jsou 

následující: stáří minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům a trestní bezúhonnost. 

Jelikož tuto práci vytváří student, nemusí platit žádné sociální a zdravotní pojištění. To totiž 

za studenta hradí stát. Co se týče závazků vůči finančnímu úřadu, tak pokud nemá roční 

výdělek vyšší než 10 tisíc, opět se nemusí nic platit.  

Další náležitostí je domluvit se s dodavatelem či dodavateli na spolupráci. Protože je 

autor student a nemá finanční prostředky k tomu, aby měl svůj vlastní sklad, bylo jedinou 

možnosti dropshipping. V ČR je tato forma podnikání relativně nová a tuto možnost nabízí 

poměrně málo dodavatelů. Dropshipping je druh spolupráce, kdy na e-shopu dojde 

k objednávce zboží a dodavatel se postará o doručení. Dodavatel také vyřizuje reklamace 
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a další záležitosti týkající se zboží. Elektronický obchod tak funguje pouze jako prostředník 

a provozovatel vydělává na provizích z prodeje. 

 Tento druh spolupráce nabízí i společnost NEXT COMPANY s.r.o. Tato společnost 

se zabývá pouze internetovým prodejem. Prodává mimo jiné sluchátka, vzduchovky, nože 

a také elektronické cigarety. A právě e-cigarety byly to nejlepší, co se dá prodávat, protože 

prodej e-cigaret každoročně stoupá. Navíc je tato oblast ještě mladá, takže je větší šance se na 

trhu prosadit. S touto firmou proběhla domluva a byly splněny všechny podmínky 

a spolupráce probíhá tak, že když si zákazník na stránkách El-cig.cz objedná zboží, přepošle 

se objednávka mailem dodavateli a on pak vše vyřídí. Provize, která připadne provozovateli 

z každého prodeje, je 20 procent. 

4.9 Doplňky 

Redakční systém Joomla nemůže obsahovat vše, co si člověk přeje, což je logické. 

K vylepšování systému slouží instalovatelné doplňky, stažitelné z oficiálních stránek, které 

můžou být ve formě komponenty, modulu, pluginu anebo kombinací některých z nich.  

4.9.1 Phoca Gallery 

Aby bylo možné využít funkci Slideshow, kterou nabízí tato šablona, je nezbytné 

naistalovat komponentu Phoca Gallery. Už z názvu je patrné, že slouží pro správu obrázků. 

Tvorba Slideshow je podobná tvorbě článků. Vytvoří se kategorie slideshow, do které se vloží 

tři obrázky, které Slideshow na stránkách zobrazí. Než se vůbec nějaké obrázky vloží, musí se 

nejprve nějaké vytvořit, aby odpovídaly šířce stránek. Jeden obrázek se skládá ze tří obrázků 

produktů, které byly spojeny do jednoho s požadovanou šířkou. Takhle byly vytvořeny i další 

dva.  

Phoca Gallery slouží ke správě obrázků. Proto, aby mohly být obrázky zobrazeny na 

stránkách, je zapotřebí modul Phoca Gallery Slideshow Nivo. Modul byl stáhnut 

a nainstalován. V nastavení byl umístěn na pozici position-12 a zadána šířka slideshow 

a ID kategorie vytvořené v komponentě Phoca Gallery.  

4.9.2 Phoca Guestbook 

Web se tvoří pro zákazníka a ne pro tvůrce. Z toho vyplývá, že aby byl web pro 

zákazníky, je třeba jim dát možnost odezvy. Tou odezvou je kniha návštěv neboli diskuze. 

K tomu je zapotřebí nainstalovat komponentu Phoca Guestbook a v ní si vytvořit knihu 

návštěv. Vytvořením je myšleno pouze stisknutí tlačítka Nový a pojmenování knihy. Aby se 
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kniha zobrazila na webu, je nutné v položce nabídky Kniha návštěv zvolit typ nabídky Phoca 

Guestbook. Jelikož je web primárně pro české zákazníky, je zapotřebí komponentu 

lokalizovat do českého jazyka stažením a nainstalováním češtiny. 

4.9.3 NiceaJaxpoll 

Další komponentou je NiceaJaxpoll obsahující i modul, která slouží k vytváření anket. 

Správa komponenty, stejně jako Phoca Guestbook, je jednoduchá. V nastavení komponenty, 

po stisknutí tlačítka „Nový“, se napíše anketní otázka, která také slouží jako název ankety 

a samozřejmě možné odpovědi. Aby zákazník anketu viděl, je potřeba umístit na webu modul. 

Ten byl umístěn na pozici position-7, kde jsou již kategorie produktů a uživatelské menu. 

Modul nabízí množství nastavení jako je například vzhled ankety, šířka ukazatele ukazující 

počet odpovědí v procentech a zda se má návštěvníkům zobrazit celkový počet hlasujících 

atd. Komponenta nabízí možnost vytvořit si více anket a modul je pak schopen tyto ankety 

automaticky měnit. Jelikož je komponenta v anglickém jazyce a neexistuje česká lokalizace, 

bylo nutné komponentu počeštit vlastními silami. Nastavení nebylo potřeba měnit, počeštěno 

bylo pouze to, co vidí návštěvník. A to tak, že v souboru default.php, nacházející se ve složce 

tmpl modulu ankety, byly změněny hodnoty „vote” a „results” na hodnoty „hlasovat“ 

a „výsledky“. 

4.9.4 Xmap 

Poslední komponenta, která byla nainstalovaná, je Xmap. Ta slouží k automatickému 

vytváření mapě stránek, která usnadňuje indexování stránek vyhledávačům od firem Google, 

Seznam atd. V extensions, v nastavení komponenty, je nutné aktivovat plugin virtuemart, aby 

v mapě byly obsaženy i produkty VirtueMartu. Postup pro zobrazení mapy na webu byl stejný 

jako u Phoca Guestbook, akorát typ položky nabídky byl vybrán HTML Site map. 

4.9.5 AllVideos plugin 

Na stránky je potřeba občas umístit i video. Aby se vůbec zobrazilo, bylo žádoucí 

naistalovat plugin, který to umožňuje, protože editor TinyMCE zobrazovat video neumí. 

Plugin AllVideos byl tedy naistalován a ve správci pluginů aktivován. Potřebné video je pak 

nutné v editoru vložit do tagů, které reprezentují daný server. Například video z youtube, 

jehož odkaz vypadá http://www.youtube.com/watch?v=PtmrBrsLPY8, se do tagu {youtube} 

vloží tak, že do něj budou napsány pouze znaky nacházející za otazníkem. Výsledek bude 

vypadat takto: 

{youtube}PtmrBrsLPY8{/youtube} 
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4.9.6 Core Design Login module 

Jelikož výchozí přihlašovací formulář zabíral mnoho prostoru, bylo rozhodnuto 

stávající přihlašovací modul nahradit modulem Core Design Login, který zabírá méně místa 

na webu. Po kliknutí na text přihlásit, se otevře okno s přihlášením, kde je možnost se nejen 

přihlásit ale i registrovat. Aby vše pracovalo tak jak má, je nutné doinstalovat plugin Core 

Design Scriptegrator, který umožňuje spustit skripty tvořené modulem. 

Tento modul je pouze v jazyce anglickém, proto jej bylo nutné, stejně jako modul 

NiceaJaxpoll, přeložit do českého jazyka. Zde byl ale postup odlišný. Ve složce language se 

musí vytvořit kopie složky en-GB, obsahující anglickou lokalizaci, s názvem cs-CZ, 

představující budoucí českou lokalizaci. V této složce se soubory přejmenují na cs-CZ. 

K úpravě přihlašovacího okna postačí upravit soubor cs-CZ.mod_cdlogin.ini. V tomto 

souboru je třeba najít sekci Frontend language a anglická slova přeložit do češtiny. Dále bylo 

nutné upravit soubor mod_cdlogin.xml, ve kterém se, uvnitř tagu <language>, upraví cesta 

k vytvořené lokalizaci. Výsledek je vidět na obrázku 4-13. 

 

Obrázek 4-13 Vlevo původní a vpravo přeložené přihlašovací okno 

4.9.7 Facebook 

Marketing se sice bude řešit posléze, ale pro propagaci stránek byla využita sociální 

síť Facebook, kde má v dnešní době profil spousty lidí a firem. Společnosti využívají ke své 

propagaci skupiny. Bylo tedy zapotřebí také jednu vytvořit. Skupina byla pojmenována stejně 

jako adresa webu a to El-cig.cz. Vytvoření skupiny je jednoduché. Stačí vyplnit již 

zmiňovaný název, přidat popis a logo. Smyslem skupiny je informovat zájemce o novinkách 

na webu, nových produktech a jiných zajímavých odkazech. 

Aby si vůbec návštěvník stránek El-cig.cz našel cestu ke skupině, je potřeba 

nainstalovat modul Optimized FB Like Box, který mimo jiné odkazuje právě na danou 

skupinu. V nastavení tohoto modulu je možné nastavit, jestli se mají zobrazovat jména 
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a profilové obrázky uživatelů skupiny atd. Bylo zvoleno minimalistické řešení a v modulu byl 

ponechán pouze odkaz na skupinu spolu s tlačítkem „To se mi líbí“, které po kliknutí 

návštěvníka na toto tlačítko, přidá návštěvníka do skupiny. 

4.10 Úprava vzhledu 

  Žádná šablona není vytvořena podle úplných představ uživatele a vždy se najdou 

nějaké chyby a věci, které se musí změnit nebo opravit. Většinu úprav, jako je změna šířky 

nebo výšky, se dá udělat přímo v systému Joomla a to ve správci šablon, kde se klikne na 

„upravit šablonu“ a zobrazí se možnost upravit jak html tak css soubor. Po vybrání se otevře 

editor, který, podobně jako PSPad, barevně odliší atributy od hodnot atd., takže je vše 

přehledné.   

První změnou bylo logo, které bylo vytvořeno v aplikaci Corel Draw. Nejdřív bylo 

zhotoveno několik verzí s různými styly písmen a nakonec jedno vybráno. Pak už stačilo najít 

cestu k logo.png a zjistit si jeho parametry. Byla upravena šířka a výška vytvořeného loga 

a poté původní soubor přepsán. Další změnou byla vysouvací roletka, která se vždy vysunula 

po kliknutí na košík. Roletka zabírala celou šířku stránek, protože do ní bylo možné přidat 

výběr měny. Jelikož je e-shop pouze pro české zákazníky a dodavatel jinou než českou 

korunu nepřijímá, je zbytečně výběr měny využívat. Roletku byla z tohoto důvodu, pomocí již 

zmíněného editoru, zúžena a posunuta více doprava. Obrázek košíku byl také nahrazen 

a umístěn na lepší pozici, blíže k roletce.  

Taktéž bylo rozhodnuto nevyužít druhé horní menu nacházející se hned nad prvním, 

protože se zdálo býti zbytečné. Kvůli přehlednosti bylo odstraněno pravé menu. Další změnou 

byla úprava velikosti výšky slideshow, která byla zmenšena na požadovanou hodnotu. Také 

byla provedena kosmetická úprava šířky u možnosti řazení zboží, která se musela rozšířit, 

protože docházelo ke zbytečnému rozdělení do dvou řádků. Úpravy se také dočkal modul 

nejprodávanější a náhodný produkt. Zde bylo rozšířeno pole pro název produktu, aby se tam 

název vešel celý. Nahrazení se dočkal taky soubor vm2-sprite.png, který v sobě ukrývá 

obrázky hodnocení, refresh košíku, odstranění z košíku a hlavně zobrazení množství 

skladových zásob. Zde právě byla chyba, protože při jakémkoli množství se zobrazoval pouze 

jeden dílek ze tří. Po nahrazení tato chyba zmizela. 

 Poslední úpravou prošel vzhled objednávky, kde bylo třeba všude změnit šířky 

sloupců, protože názvy produktů byly i přes čtyři řádky a ceny na řádcích dvou.  
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Obrázek 4-14 Finální podoba stránek El-cig.cz 

4.11 SEO 

Pouhá realizace webové aplikace nestačí k tomu, aby e-shop začal vydělávat. Aby si 

lidé k tomuto webu našli cestu, musí se nějak zviditelnit. Tím nejzákladnější předpokladem 

je mít dobře udělanou optimalizaci stránek pro vyhledávače neboli SEO (Search Engine 

Optimization). Existuje několik metod SEO jak docílit k co nejlepší optimalizaci. Joomla 2.5 

již nabízí základní optimalizaci. Metody SEO se dělí na dvě základní odnože a to na on-page 

a off-page optimalizaci stránek (Kubíček, 2008). 

4.11.1 On-page optimalizace 

On-page se zaobírá tím, co se dá udělat na samotných stránkách, aby byly stránky pro 

vyhledávače zajímavé. 

Mezi základní metodu patří klíčová slova, která jsou pro vyhledávače opravdu klíčová. 

Jsou to taková slova, která nejčastěji návštěvníci zadávají do vyhledávače, aby se dostali 

na stránky, které se zadaným slovem souvisí. Tyto slova jsou umístěna v adrese URL, 

v metadatech keywords na stránce, v nadpisech první úrovně, v titulku stránky atd. Mezi 
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klíčovými slovy by nemělo chybět: název organizace, název stránek, výrobce produktu, který 

se prodává, slova nejlépe vystihující předmět podnikání atd. Volba slov není nijak 

jednoduchá, pro správný výběr slov můžou posloužit různé aplikace nebo webové stránky, 

které uživatelům poradí jaká slova použít (Kubíček, 2008). 

Joomla nabízí v globálním nastavení, v záložce stránky, možnost nastavit vše spojené 

s klíčovými slovy (Obrázek 4-15). Jelikož nejsou stránky El-cig.cz moc rozsáhlé, volba slov 

byla o něco jednodušší. Stránky se jmenují El-cig.cz a prodávají e-cigarety značky Intellicig. 

Tyto informace byly použity v titulku, který vypadá následovně „El-cig.cz  -  Elektronická 

cigareta, e-cigareta, Intellicig“. V titulku je tedy obsaženo vše potřebné. Další částí jsou 

samotná klíčová slova, která byla zvolena následovně: elektronická cigareta, eCigareta, 

intellicig, evolution, el-cig, el-cig.cz, e-cigareta. Zvolených slov není mnoho, ale jsou 

výstižná a postačující. U možnosti robots je třeba také nastavit index, follow, což znamená, 

že se mají stránky indexovat a následovat odkazy. Je také nutné nastavit přátelské URL 

na „ano“, aby URL adresa byla přehlednější pro návštěvníky a optimalizovaná pro 

vyhledávače. Důležitou věcí je taktéž použití přepisu URL, u které nestačí zaškrtnout možnost 

„ano“. Aby tato funkce fungovala je třeba, v kořenovém adresáři, přejmenovat soubor 

„htaccess.txt“ na „.htaccess“. 

 

Obrázek 4-15 Nastavení SEO v systému Joomla 
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Další neméně důležitou položkou optimalizace stránek je mapa stránek, která, jak už 

bylo zmíněno výše, usnadňuje indexování stránek vyhledávačům a zajistí, že 

ve vyhledávačích budou obsaženy všechny stránky webu (Kubíček, 2008). 

4.11.2 Off-page optimalizace 

Off-page optimalizace se zejména věnuje oblasti budování zpětných odkazů. Tím jsou 

myšleny nejen odkazy z jiných webu a ze samotného webu. 

Nejjednodušší způsob je výměna odkazu. Výměna tzv. ikonek, které jsou většinou 

animované, o velikosti 88x31bodů, patřila mezi nejpopulárnější způsoby levné reklamy, avšak 

jejich úspěšnost není příliš vysoká. 

O něco náročnější, ale zato velice účinný způsob je registrace do katalogů. Zde totiž 

začíná svou cestu robot, který nejdřív prohledává nové stránky a odkazy svého katalogu. 

U nás nejpoužívanější a největší katalog je Zboží.cz od Seznamu následován Heureka.cz. 

Zaregistrování do katalogů zabere pár minut a je velice podobný na obou stránkách. Stačí jen 

vyplnit název stránky, identifikační číslo podnikatele (IČ), zadat URL adresu stránek a URL 

XML souboru, který obsahuje zboží, které se bude v katalogu zobrazovat. XML soubor musí 

vytvořen podle vzoru, který si Seznam vytvořil. Žádost musí být první schválena a pak 

žadatel dostane přístup do svého administračního prostředí.  

 

Obrázek 4-16 Ukázka XML souboru potřebný pro Zboží.cz 

Způsobů existuje více, ovšem pro účely bakalářské práce, jsou nepodstatné. Jeden ze 

způsobů je placená reklama, která nás umístí na lepší pozice ve vyhledávačích. Dalším je 

například inzerce na internetu atd. (Kubíček, 2008). 
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4.11.3 Hodnocení SEO 

Vyhledávače určují pozice ve výsledcích hledání podle svého vlastního hodnoticího 

systému tzv. ranků. Hodnocení zahrnují například: odkazovou popularitu (počet zpětných 

odkazů), podle významnosti atd. U nás mezi ty nejdůležitější hodnotící systémy patří 

PageRank od Google a S-rank od Seznamu. 

PageRank je algoritmus, který na škále od 0 do 10 ukazuje hodnověrnost WWW 

stránky. Na velikosti PageRank záleží pozice zobrazení ve výsledcích vyhledávání. Autory 

jsou zakladatelé vyhledávače Google Lawrence Page a Sergey Brin. PageRank jednoduše 

představuje hodnotu důvěryhodnosti, to je kolik stránek současně hodnocených pomocí téhož 

vzorce na danou stránku odkazuje. Jinými slovy, každá stránka předává část své 

hodnověrnosti stránkám, na které odkazuje. 

Rankingové hodnocení má i český nejpoužívanější vyhledávač Seznam. S-rank je, 

podobně jako u Google, veličina, která vyjadřuje důležitost každé stránky na českém webu. 

Algoritmus zohledňuje nejen odkazy mířící na stránku ale i to kam ze stránky vedou. Přesný 

výpočet S-ranku není veřejný a je největším know-how Seznamu (Kubíček, 2008). 

Pomocí různých webových stránek můžeme provést tzv. analýzu zdrojového kódu. 

Mezi nejznámější patří seo-servis.cz, který není směrodatný a bez chyb, ale pro představu 

postačí. Analýzou byl podroben i web El-cig.cz. Jelikož je web nový, nelze očekávat vysoká 

čísla. Na obrázku 4-17 je vidět výsledek 70%. Výsledek by mohl být i vyšší, ale jelikož 

Joomla má autora a informace pro roboty na jiném místě, seo-servis ukazuje, že je položka 

nevyplněna. Na stránkách se dá zjistit i hodnota PageRank a S-rank. Za zmínku stojí pouze  

S-rank webu majíc hodnotu 2/10.  

 

Obrázek 4-17 Analýza zdrojového kódu stránek El-cig.cz 
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4.12 Business model 

Nyní, když jsou stránky hotové, je možné uvést je do ostrého provozu. Z důvodu 

nejistého výdělku byl brán ohled na co nejnižší náklady, které i tak byly pro potřeby práce 

poměrně vysoké. Proto, aby mohly být stránky na internetu je potřeba si zajistit hosting 

a doménu a pro oprávnění k prodeji cigaret bylo nutné pořídit si živnostenský list. 

Jako první na řadu přichází doména, jejíž cena se pohybuje okolo 200 korun ročně. 

Vybrat a vymyslet doménu, která by vyhovovala, ovšem není jednoduché. Buď už jí využívají 

jiné stránky anebo je v rukou spekulantů, kteří je pak prodávají za daleko vyšší peníz. 

Po dlouhém rozhodování byla původně zamýšlena doména elcig.cz, ale naneštěstí byla už 

obsazená a nakonec byla zvolena doména podobná nesoucí název el-cig.cz. Doména byla 

zaregistrována na rok na stránkách angel-hosting.cz za cenu 204 Kč a je kdykoliv možné 

prodloužit ji platnost o další léta. 

Jelikož hosting není levná záležitost, bylo využito jednoho VPS serveru pro dvě zcela 

odlišné webové stránky. Virtual server hosting (VPS) je možnost pro ty, kterým nestačí 

parametry běžného webhostingu a naopak pořízení samostatného fyzického serveru by bylo 

příliš nákladné. Bylo opět využito služeb stránek angel-hosting.cz, která nabízí tyto VPS 

a cena nejlevnějšího hostingu s jedním jádrem a kapacitou 10 GB obsahujíc všechny potřebné 

funkce pro provoz stránek, je 216 Kč měsíčně. Protože se o tento server dělí dva 

provozovatelé různých stránek, cena se snížila na 108 Kč měsíčně. 

Další položkou byl živnostenský list. Podmínky jeho získání již byly zmíněny, 

ale cena ještě ne. Ta činí 1000 Kč a oprávnění je na dobu neurčitou. Pro potřeby provozu 

internetového obchodu je, aby živnostenský list obsahoval následující. Předmět podnikání: 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Obory 

činnosti: zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod. Přidělené 

identifikační číslo (IČ) je 88603822. 

Vynaložené náklady, při započtení 4 měsíčního provozu serveru, tak celkově činí 

1636 Kč, kde ovšem není započtena práce. Jelikož autor této práce systém Joomla a VM 

vůbec neznal, byla práce o to náročnější a delší. Nicméně strávený čas nad touto prací vysoce 

překročil hranici 100 hodin. Cenu práce vytvoření elektronického obchodu nelze odhadnout, 

ale hodnotě kolem 8000 Kč, na to že tvůrce není profesionál, by se mohla blížit. 
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Položka Náklady (Kč) 

Doména 204 

Živnostenský list 1000 

Pronájem VPS (4 měsíce) 432 

Celkové náklady 1636 Kč 

Tabulka 1 Náklady spojené s tvorbou bakalářské práce 

Elektronický obchod je oficiálně spuštěn od 28. února 2012 a celková výše 

objednávek, ke dni 3. května 2012, dosáhla částky 4308 Kč. Zisk provozovatele je tedy, 

při vypočtení 20 procentní provize, 861,30 Kč. Návratnost finančních investic o hodnotě 1636 

Kč je, na základě dosavadních prodejů, předpokládána do půl roku od spuštění webových 

stránek.  
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5 Zhodnocení navrhovaného řešení 

Výsledná internetová aplikace je plně funkční a přehledná a jako taková plně vyhovuje 

požadavkům pro provoz internetového obchodu, založeném na přeposílání objednávek. Tento 

způsob podnikání je vhodný pro ty, kteří nedisponují velkými finančními zdroji a také 

pro studenty, pro které to může znamenat přivýdělek, což je i autorův případ. Počáteční 

finanční náklady, včetně marketingu, byly minimální a autor v této době pouze přeposílá 

objednávky a profituje z nich. 

Internetová aplikace je vytvořená pomocí redakčního systému Joomla a jejích 

komponent a pluginů. Tento systém je sice robustní, ale plně vyhovující pro potřeby prodeje 

produktů, vytváření článků a správě potenciálních registrovaných uživatelů. 

VirtueMart 2 je poměrně nová, ale stále se vyvíjecí komponenta, což dává dobrý 

předpoklad pro udržení vývojového trendu a tím i stálou návštěvnost, která se drží nad hranicí 

desíti návštěvníků denně. Komunita VirtueMartu je obrovská, takže jakýkoliv sebe menší 

problém může být v krátkém časovém úseku vyřešen. 

Aplikace byla uvedena do ostrého provozu koncem února roku 2012 a autor se zatím 

setkává s kladnými ohlasy, což je vyjádřeno i zákazníky, kteří na stránkách www.el-cig.cz 

nakupují a zaručují tak životnost tohoto internetového obchodu. 
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6 Závěr  

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat redakční systém spolu 

s internetovým obchodem, který by měl splňovat veškeré náležitosti spojené s prodejem 

produktů a byl by plně funkční. Realizace spočívala v domluvě s dodavatelem na spolupráci, 

nastavení celého systému a zahájení internetového prodeje. Cíle se podařily beze zbytku splnit 

a splněním těchto cílů vznikl internetový obchod El-cig.cz. 

Tento e-shop má již za sebou několik úspěšně vyřízených objednávek. Stránky 

navštěvuje denně několik unikátních návštěvníků, kteří si z nabídky občas nějaké zboží 

objednají, což může být důkazem toho, že jsou stránky přehledné a nenáročné na obsluhu 

zákazníka. 

Frekvence objednávek zatím není tolik výrazná, ale tento nedostatek může být 

v následujícím období odstraněn. V případě dobré finanční situace autora, by totiž bylo možné 

uvažovat o propagaci v podobě placené reklamy a v závislosti na tom, zda se zvýší 

návštěvnost, bude možné přemýšlet o přidání dalších užitečných funkcí.  

Autor má v plánu e-shop udržovat a pravidelně aktualizovat. Od uvedení stránek 

do ostrého provozu nevznikly žádné problémy. Do konce roku má autor v úmyslu provést 

redesign stránek a nabídnout je v anglickém jazyce a tím tak otevřít dveře pro návštěvníky, 

kteří neovládají český jazyk. 

Co se týče prognózy vývoje prodeje produktů, dá se předpokládat, že prodej 

elektronických cigaret Intellicig bude nadále růst. To potvrzují také statistiky, které 

vyhodnocují tento produkt jako jeden z nejkvalitnějších na trhu. Z tohoto důvodu by bylo 

výhodné do internetového obchodu El-cig.cz investovat a rozvíjet jej. 
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