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 N T CE             R CE 

 
V současné době je na internetu řada českých katalogů restaurací. Mnohé jsou však 

nepřehledné nebo nabízejí málo informací o podnicích. Cílem této práce je vytvořit nový 

katalog restaurací, který se bude snažit vyhnout chybám konkurenčních řešení a přijít 

s novými nebo vylepšenými funkcemi. 

 

 l čová slova: internetový katalog, design, uživatelské rozhraní, hosting, obchodní model 

 

 

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

 
Nowadays there are a lot of catalogs about Czech restaurants on the Internet. Many 

catalogs are confusing and offer only little information about companies. The aim of this 

thesis is to create a new catalog of restaurants. I will try to avoid errors of competing 

solutions and come up with new or enhanced features. 
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 e  a  použitých  kratek 

 

ASP (Active Server Pages) Skriptovací jazyk 

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key) Barevný model 

ČR Česká republika 

DFD (Data Flow Diagram) Diagram datových toků 

GB (Gigabyte) Jednotka množství dat 

Hex (Hexadecimal) Šestnáctková soustava 

Kč Koruna česká 

MB (Megabyte) Jednotka množství dat 

MHz (Megahertz) Jednotka frekvence 

MySQL Databázový systém 

PDF (PortableDocumentFile) formát pro přenositelné dokumenty 

PHP (PHP Hypertext Preprocessor) Skriptovací jazyk 

PostgreSQL Databázový systém 

RGB (Red Green Blue) Barevný model 

SMS (Short Message Service) Služba krátkých textových zpráv 

VPS (Virtual Private Server) Virtuální privátní server 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Wi-fi (wireless local area network) Bezdrátová komunikace v počítačových 

sítích 
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Úvod 

Žijeme v době, kdy si většina z nás už nedokáže představit život bez internetu nebo 

mobilního telefonu. Takřka každá domácnost už má připojení na internet, o firmách 

nemluvě. Lidé na této sítí tráví velkou část svého volného času, a to dokonce  

i v zaměstnání, kde by se měli soustředit na práci. Na internetu lze najít nepřeberné 

množství informací a služeb. Jednou takovou službou je katalog produktů, služeb, firem 

apod. 

Ve své práci se zaměřuji na katalog gastronomických podniků (dále jen katalog 

restaurací), protože jsem toho názoru, že v této oblasti je stále prostor pro zlepšování. 

Nebudu se však orientovat jen na teoretické popisy a názory, ale v rámci praktické části 

bakalářské práce katalog vytvořím. 

Práci strukturuji do čtyř kapitol. Nejprve je zapotřebí analyzovat trh a konkurenci. 

Vybral jsem pár českých katalogů, které představují vzorek všech českých katalogů 

restaurací. Zahrnul jsem i jeden zahraniční katalog pro srovnání. Z těchto poznatků 

specifikuji požadavky na katalog restaurací. Budu se snažit vyvarovat chyb, které jsou  

u konkurenčních katalogů a snažit se přijít s novými nebo vylepšenými funkcemi. 

Poté následuje samotná realizace katalogu. V této práci se zaměřuji na realizaci 

spíše z pohledu designéra, nežli například z pohledu databázového analytika. Budu se 

zabývat uživatelským rozhraním, designem, ale také technickým řešením. V poslední 

kapitole se zabývám obchodním modelem, protože počítám s katalogem jako 

s podnikatelským záměrem. Budu se zabývat například otázkou, jak propagovat katalog 

s omezeným rozpočtem. Zmíním se také o problematice prázdné databáze, která je u zrodu 

většiny služeb na internetu. 
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1. Srovnání provozovaných tematických on-line katalogů 

V této kapitole budu srovnávat několik on-line katalogů se zaměřením na 

gastronomické podniky, čili katalogy restaurací, pizzerií, kaváren apod. Vybral jsem 

tuzemské katalogy, ale zahrnul jsem i jeden zahraniční.  

Nejprve je zapotřebí odlišit on-line katalog od internetového vyhledávače, protože 

tyto služby si jsou velmi podobné.  

1.1. Definice základních pojmů 

On-line katalog 

Jedná se o internetový katalog. V tomto katalogu jsou odkazy na webové stránky, 

setříděné do kategorií a podkategorií. Kvalita internetových katalogů závisí na kvalitě 

samotných odkazů, na počtu těchto odkazů a také na kvalitě třídění. Přidání stránky do 

katalogu je většinou zdarma. Existují ovšem i katalogy oborové, specializované, kde může 

být vybírán poplatek za přidání stránky. Tento poplatek může být jednorázový nebo se 

může jednat o pravidelnou platbu (měsíčně, čtvrtletně apod.). Stránku do katalogu většinou 

navrhuje majitel webové stránky. Editoři katalogu pak schvalují a třídí tyto stránky [1]. 

I ter etový v hledávač 

Internetový vyhledávač je služba pro uživatele internetu. Umožňuje vyhledat 

webové stránky podle klíčových slov, které uživatel zadal do vyhledávácího pole. 

Vyhledávač prohledá svou databázi a vypíše seznam odkazů, obrázků a videí, které 

obsahují klíčové slova od uživatele. Databáze vyhledávače je udržována automaticky 

(vyhledávač prohledává internet a sbírá informace o webových stránkách). 

 

Podobnost On-line katalogu a internetového vyhledávače je tedy pouze ve 

výsledném seznamu odkazů. Ale způsob získávání odkazů a třídění je rozdílný. Navíc, ve 

specializovaném on-line katalogu lze získat preciznější přehled webových stránek. 

1.2. Zhodnocení podniků 

V České republice existuje mnoho on-line katalogů zaměřených na gastronomii. 

Jejich kvalita je však mnohdy sporná. Většina z nich je pro uživatele nepřehledná  

a informační hodnota nalezeného záznamu je nízká. Často lze tak pouze zjistit, na jaké 

adrese podnik sídlí a kdy má otevřeno. Uživatel se už ale nedozví, jakou akci podnik 

chystá nebo jaký má výběr jídel a nápojů, případně aktuální denní menu. 
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Do srovnání jsem vybral pár českých katalogů a jeden zahraniční. Jedná se  

o vzorky, které reprezentují většinu českých katalogů. 

Kamjitnaobed.cz 

 

 brá ek 1:  ortál Kamjitnaobed.cz 

Jméno portálu podněcuje k nabídce obědů, neboli denního menu v restauracích. Po 

zadání adresy do prohlížeče a následnému zobrazení hlavní stránky, však na uživatele 

vyskočí jen informace o možnosti přidání restaurace do katalogu, naposledy přidané 

restaurace a nejnavštěvovanější restaurace. Navíc tento seznam není nijak filtrovaný, a tak 

jsou vypsány restaurace z různých měst dohromady. Na levé straně katalogu se nachází 

menu. Lze si zde vybírat podle krajů a následně podle měst, i přes to, že ne ve všech 

krajích a městech jsou evidovány restaurace. Pod tímto menu je ještě filtr, podle kterého 

můžete vyhledávat restaurace jen s wi-fi nebo klimatizací apod. Po zobrazení detailu 

podniku, zjistíte adresu a fotografie podniku. Nabídka obědů je k dispozici jen u některých 

podniků. Proto může být název portálu zavádějící. Ke každé restauraci lze přidat komentář. 

Všechny komentáře jsou přidávány anonymy a proto lze o kvalitě těchto komentářů 

spekulovat. 
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Tabulka 1: Kamjitnaobed.cz sumarizace 

klady zápory 

vyhledávaní podle filtru nepřehledný výpis restaurací 

fulltextové vyhledávání hodnocení anonymy 

 denní menu jen u některých restaurací 

 

Restaurace.cz 

 

 brá ek 2:  ortál Restaurace.cz 

Portál restaurace.cz patří, co do designu a přehlednosti, k těm zdařilejším. Na 

úvodní stránce se nám ihned zobrazí vyhledávání podle lokalit v České republice. Můžeme 

se přepnout na vyhledávání podle zaměření podniku (oslavy, obchodní jednání apod.) nebo 

na vyhledávání podle parametrů podniku (druh kuchyně, zda-li má podnik kulečník, šipky 

apod.). V pravém panelu nalezneme sekci Aktuality. Ty jsou však více než rok staré a tak 

vzbuzují pochyby o aktuálnosti katalogu. Při zobrazení výpisu restaurací v daném městě 

lze vidět jen název podniku, adresu a krátký popis. Chybí zde například mapka, kde by 

byly vyznačené restaurace z výpisu. Z profilu podniku lze vyčíst jen základní údaje 

(adresa, otevírací doba, typ a druh kuchyně podniku). Ke každé restauraci lze přidat 

komentář a hodnocení, avšak ani po shlédnutí cca 20 profilů restaurací jsem neobjevil 

žádný komentář ani hodnocení. 
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Tabulka 2: Restaurace.cz sumarizace 

klady zápory 

přehledný katalog pouze základní údaje o podnicích 

vyhledávání neaktuálnost 

základní zápis do katalogu zdarma  

 

Lunchtime.cz 

 

 brá ek 3: Portál Lunchtime.cz 

Lunchtime.cz je internetový katalog specializující se především na denní menu 

v restauracích. Nabízí však i výpis restaurací podle filtru, který je ovšem nešťastně 

pozicován na stránce a tak ho lze snadno přehlédnout. Pořadí restaurací ve výpisu si 

podniky platí. Restaurace, která zaplatí více nebo uzavře smlouvu na delší období, bude ve 

výpisu na předních příčkách. Profil podniku je obsáhlý a snadno se v něm orientuje. 

Restaurace si mohou přidat fotografie, denní menu, jídelní lístek nebo třeba snídaně. 

Lunchtime nenabízí psaní komentářů ani hodnocení pro uživatele. 

 

 



Václav Plaček: Realizace webového katalogu 

2012 6 

Tabulka 3: Lunchtime.cz sumarizace 

klady zápory 

velké množství podniků chybí hodnocení i komentáře 

obsáhlý profil podniku špatně viditelný filtr 

aplikace pro mobily  

 

Tripadvisor.com/Restaurants 

 

 

 brá ek 4:  ortál Tripadvisor.com 

TripAdvisor je celosvětově největší portál zaměřený na cestování. Má mnoho 

kategorií, ale pro účely práce se zaměřím jen na kategorii Restaurace. Po zadání města, 

vypíše seznam restaurací setříděných podle hodnocení samotných uživatelů. Tyto 

restaurace lze ještě dále filtrovat. Jelikož se jedná o mezinárodní katalog, jsou možnosti 

filtrování obsáhlé. Například druh kuchyně. Kromě tradiční mexické, asijské, americké, 

můžeme hledat restauraci, kde vaří po africku nebo kde hostům uvaří třeba podle caribské 

kuchyně. Další zajímavé vyhledávací kritérium je podle ceny. Lze vyhledávat jen mezi 

levnými restauracemi nebo naopak hledat pouze mezi drahými, luxusními podniky. 

 

 

 

 



Václav Plaček: Realizace webového katalogu 

2012 7 

Tabulka 4: Tripadvisor.com sumarizace 

klady zápory 

výpis podle hodnocení hostů neobsáhlý profil podniku  

uživatelské recenze  

velké množství podniků  

 

 

 hr ut  

Lze říci, že české katalogy mají ve svých databázích poměrně dost podniků. 

Některé z nich poskytují i dost informací, jako třeba denní menu, snídaňové menu apod. 

Nicméně jakoby zapomínali na uživatele. Katalogy jsou tak co do designu špatně 

navržené, neumožňují interakci s uživateli ve formě hodnocení, psaní recenzí apod. 
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2. Specifikace požadavků 

V této kapitole budu specifikovat požadavky na internetový katalog 

gastronomických podniků (dále jen katalog restaurací). Katalog restaurací slouží 

především jako propagační kanál pro podniky. Zároveň však nesmí zapomínat na 

uživatele, protože pokud nebudou navštěvovat katalog, podniky nemají komu co 

propagovat. Katalog tak musí splňovat několik požadavků. 

2.1. Požadavky na design 

Ač se může zdát, že design je druhořadá věc internetových stránek a daleko 

důležitější je obsah, podle mého názoru je to přesně naopak. Zastávám názor, že pokud 

jsou designově špatně navržené stránky, může být obsah sebevíc zajímavý, nicméně 

celkový dojem ze stránek je špatný. První pohled uživatele na stránky je ten nejdůležitější 

a většinou rozhoduje, zdali setrvá nebo odejde pryč. Cílem by mělo být vytvořit stránku 

natolik intuitivní, aby průměrný uživatel pouhým pohledem pochopil, co je stránka zač  

a jak ji používat. [4] 

Pod pojmem design je skryto několik věcí. Patří sem zejména grafické zpracování 

stránek, použité barvy, typografie, layout (rozvržení prvků na stránce). Já osobně (a věřím, 

že i jiní webdesignéři) začínám právě layoutem. 

2.1.1. Layout 

Velmi důležitý prvek všech internetových stránek, on-line katalogů nevyjímaje. Jak 

jsem psal výše, jedná se o rozvržení prvků na stránce. Prvkem se rozumí například 

navigace (menu), logo, tlačítka, přihlašovací box, část, kde se vypisuje samotný obsah 

apod. Pro návrh layoutu se používá wireframe.  

Wireframe se překládá do češtiny jako „drátěný model“ nebo lépe „skica webu“  

a jedná se v podstatě o podstatnou část projektové dokumentace webu. Wireframe je 

složen pouze z čar a textu. Neobsahuje žádné grafické prvky, ani barvy, aby neodváděly 

pozornost od samotného návrhu. Wireframe slouží k diskuzi mezi designérem  

a zadavatelem (zákazníkem), zároveň slouží jako podklad pro tvorbu grafických návrhů. 

Výhodou wireframu je, že se grafik může soustředit plně na svoji úlohu. Nemusí 

řešit, co má navrhovaná stránka obsahovat, jak mají být jednotlivé prvky rozmístěny. 

Zároveň však nejsou grafici existencí wireframu svazováni a mohou web kreativně 
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zpracovat. Proto si nelze při prohlížení wireframu představovat, že se jedná o finální 

vizuální podobu webu. [9] 

 

Základ   t p  wirefra u: 

- Textový wireframe - definuje obsah a funkční prvky stránky pomocí slovního 

popisu. V praxi se příliš  nepoužívá. 

-  lokový wireframe - definuje rozložení prvků pomocí nakreslených polí  

a bloků.  

-  roklikávac  wireframe – jedná se model, ve kterém lze klikat a procházet tak 

funkčnost návrhu. Používá se u složitějších projektů. 

 

Nejčastěji používané nástroje pro tvorbu wireframu jsou MS Visio (pro Windows) 

a OmniGraffle (pro Mac).   

Jelikož wireframe zpracovávám sám a nemusím ho konzultovat se zákazníkem, 

rozhodl jsem se použít pro mne nejpříjemnější variantu tvorby skici webu – ručně 

s použitím pera a papíru. Ukázka níže zobrazuje návrh vyhledávacího filtru budoucího 

katalogu restaurací. 

 

 

 brá ek 5: Uká ka wirefra e - v hledávac  filtr 
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2.1.2. Typografie 

Typografie je obor, který se zabývá písmem. Typografie vznikla po vynálezu tisku 

v polovině 15. století a od té doby prošla mnoha vývojovými změnami. Co se webdesignu 

týče, na webu již dnes lze vidět mnoho různých druhů písem. Existuje jisté spojení mezi 

vzhledem webu a vzhledem písma na webu. Čím více se přizpůsobí písmo na webu, tím 

lépe bude web samotný působit na uživatele. 

Písma na webu se prakticky dělí do dvou skupin. Patkové a bezpatkové písma, 

neboli serif a sans-serif. Jelikož obrázek vydá za tisíc slov, udělal jsem následující ukázku. 

 

 brá ek 6: Uká ka patkov ho a be patkov ho p   a 

 

  atková p   a: Times New Roman, Georgia, Rockwell a další 

  e patková p   a: Verdana, Arial, Tahoma, Trebuchet MS a další 

 

Patkové písmo se nejčastěji používá pro tištěný text (knihy, učebnice apod.), kdežto 

bezpatkové písmo se používá právě na internetu. Je to dáno tím, že bezpatkové písmo má 

na monitorech lepší čitelnost [3]. Horší čitelnost má i kurzíva. Proto by textu s kurzívou 

mělo být minimálně. Na velikosti textu také záleží. Text, který je příliš velký nebo příliš 

malý se čte obtížněji. Ideální velikost textu pro bezpatkové písmo je 9-12 bodů. Pro 

nadpisy se samozřejmě volí větší velikost písma. Nicméně, velikost písma se u každého 

typu liší, proto je třeba brát tyto hodnoty orientačně. Svou roli hraje i velikost bloku textu. 

Blok textu větší než 50 znaků výrazně zpomaluje čtení. S tímto souvisí i velikost volného 

místa mezi řádky nebo odstavci. Pokud by byl text nahuštěn na sebe, bez dostatečně 

velkého volného místa, čitelnost textu by se rovněž zhoršila. Je třeba brát v úvahu i barvu 

písma. Nejčitelnější je tmavý text na bílém pozadí. 

Pro katalog restaurací jsem vybral bezpatkové písmo Trebuchet MS. 
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2.1.3. Grafika a barvy 

Mým cílem bylo vytvořit takové stránky, které co do grafiky odpovídají dnešním 

poměrům. Čili moderní, čistý, jednoduchý a přehledný design. Snažil jsem se vyhnout 

příliš mnoho barvám na stránce. Jako základní barvy jsem zvolil bílou a šedou. Doplňující 

barvy jsou červená a modrá viz níže i s vyjádřením v různých barevných modelech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Červená barva je velmi energetická, agresivní a ihned přitahuje pozornost. Tuto 

barvu jsem použil částečně na logo, pak na menu a tlačítka. Uživatelé by se tak měli lépe  

a rychleji orientovat na stránce. 

Modrá je protipólem červené. Působí uklidňujícím dojmem. Symbolizuje věrnost, 

důvěru, stálost a spolehlivost. Není proto překvapením velmi časté použití této barvy  

u institucí a úřadů zakládajících si právě na těchto zmíněných symbolech (banky, 

pojišťovny atp.) [6]. 

Stránku musíme přizpůsobit cílové skupině uživatelů, je dobré při návrhu zachovat 

základní konvenci [8]. 

 

 ta dart   prvk   a webu: 

 Logo v hlavičce webu odkazující zpět na hlavní stránku 

 Fulltextové vyhledávání umístěné vpravo nebo ve středu nahoře 

 Menu stránky horizontální nebo vertikální 

 Navigace (u obsahově bohatších stránek – e-shopů atp.) 

 Změna barvy odkazu po najetí 

 Mapa stránek umístěná v patičce webu 

RGB R:223, G:64, B:57 

CMYK C:9%, M: 89%, Y:90%, K:1% 

Hex #df4039 

RGB R:51, G:153, B:204 

CMYK C:71%, M: 28%, Y:1%, K:0% 

Hex #3399CC 
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Dále jsem přemýšlel jak se vrýt do paměti uživatelům. Přeci jenom, daleko 

důležitější a přínosnější jsou stálí uživatelé nežli náhodní. Jako nejlepší možnost mi přišlo 

vytvořit nějakého maskota. Tahle myšlenka není nová. Například Seznam.cz má jako 

maskota od roku 2003 psa Krastyho. Objevuje se na všech stránkách a také na 

propagačních materiálech. Lidé si ho pamatují a spojují právě se Seznamem. Seznam se 

takto odlišil od konkurence. 

Já jsem od začátku hledal v zahraničních fotobankách na internetu, až jsem objevil 

práci od francouzského umělce jménem Julien Tromeur. Rozhodl jsem se koupit jeho 3D 

obrázky kuřete. 

 

 brá ek 7: Maskot katalogu re taurac  Kdeposedime.cz 

Maskota nemá žádný konkurenční katalog restaurací v České republice. Pokud by 

se katalog stal velmi populární, připadá v úvahu i výroba reklamních předmětů 

s maskotem. 

2.2. Technické požadavky 

Jelikož se předpokládá, že katalog bude navštěvovat hodně lidí, požadavky na 

technické vybavení jsou nutností. Konkurenční katalogy mají návštěvnost i v řádů 

desetitisíc unikátních návštěvníků za den. Samozřejmě se nepředpokládá taková to 

návštěvnost hned po spuštění katalogu, nicméně dodatečná změna technického vybavení 

by mohla být problém. 
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Pod pojmem technické vybavení se myslí především server. Server je výkonný 

počítač, který má přístup na internet. Všechny aplikace a stránky, které jsou umístněné na 

internetu, běží na serverech. Pořídit si vlastní server je často velmi nákladná záležitost  

a proto je zde možnost využít služby  webhostingu. 

2.2.1. Webhosting 

Webhosting je pronájem prostoru pro webové stránky (aplikace) na cizím serveru. 

Webhosting je služba s řadou volitelných parametrů a proto se ceny pohybují od pár stovek 

do tisíců korun ročně. Parametry se volí na základě velikosti a náročnosti aplikace, stránek. 

Velikost prostoru pro soubory je jedním ze základních rozlišovacích parametrů 

webhostingu. Pohybuje se od jednotek MB až po desítky GB. Nejvíce prostoru zabírají 

obrázky, videa, hudba. Textové soubory zabírají minimum místa.  

Dalším důležitým parametrem je podpora programovacích jazyků. Podpora PHP 

nebo ASP není u většiny webhostingů samozřejmostí. To samé platí s databázemi 

(MySQL, PostgreSQL apod.). 

Zákaznická podpora hodně napovídá o kvalitě webhostingu. Kvalitnější společnosti 

nabízejí podporu pro své klienty 24 hodin denně 7 dní v týdnu a odpovídají do několika 

minut. To se hodí, pokud potřebujete řešit urychleně nějaký problém. Ovšem většinou je 

třeba počkat na odpověď několik hodin, ne-li dnů. 

Traffic je množství odeslaných a přijatých dat uživateli webových stránek za určité 

období. Některé společnosti tento traffic omezují a po překročení mohou hrozit i sankce. 

Proto je vhodné hledat webhosting s neomezeným trafficem. 

 

Jak je vidět, u webhostingu záleží, jaké správné parametry si navolíte pro svoji 

aplikaci. Některé parametry nejdou navolit nebo jdou jen v určitém rozsahu a proto může 

být webhosting někdy nedostačující. U webhostingu například nelze měnit nic 

v softwarové části serveru. Obecně ale platí, že pro málo výkonné aplikace webhosting 

postačuje. To však neplatí pro katalog restaurací, a proto je třeba zvolit mezičlánek mezi 

webhostingem a vlastním fyzickým serverem – Virtuální privátní server (VPS). 
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2.2.2. Virtuální privátní server  

Virtuální privátní server (VPS) je vhodnou variantou pro ty, kterým běžný 

webhosting nepostačuje, nicméně vlastní fyzický server si kupovat nechtějí. Virtuální 

server je vyhrazený prostor fyzického serveru, na kterém současně běží několik, zcela 

oddělených, virtuálních serverů. Mají stejnou funkčnost jako servery fyzické, jejich 

pořízení je však výrazně levnější. S problematikou virtuálních serverů souvisí téma 

virtualizace. 

Virtualizace nabízí souběžný běh několika systémů na jediném fyzickém stroji. 

Systémem se myslí operační systém. Na jednom stroji je tak možné mít současně spuštěný 

např. Windows XP a Windows 7. 

 

 brá ek 8: Diagram virtualizace 

Na jednom fyzickém serveru může běžet i třeba 40 virtuálních systémů. Záleží na 

výkonu fyzického stroje. 

Mezi další výhody virtualizace patří naprostá oddělenost hostovaných systémů. 

Každý z nich dostane přidělenou svoji operační paměť a místo na disku a s tímto výkonem 

pracuje aniž by ohrozil ostatní systémy nebo hostitelský systém [5].  

S virtuální serverem se pracuje jako s normálním fyzickým serverem a lze si na něj 

nainstalovat cokoliv budete chtít a potřebovat. Neplatí tedy žádné softwarové omezení jako 

u webhostingu. 

Pro účely katalogu restaurací jsem vybral virtuální privátní server od společnosti 

Coolhousing. Tato firma má velké zkušenosti v oboru a ceny nemá přemrštěné.  

 

Fyzický 
server 

VPS VPS VPS VPS 



Václav Plaček: Realizace webového katalogu 

2012 15 

Virtuální server má tyto parametry: 

 Výpočetní kapacita procesoru: 1100 MHz 

 Vyhrazená operační paměť: 512 MB 

 Velikost pevného disku: 25 GB 

 Datové přenosy (traffic): neomezeně 

 Cena: 290 Kč / měsíc 

 

 

2.3. Požadavky na funkce 

Na základě analýzy trhu jsem se rozhodl pro tyto funkce, které by katalog 

restaurací měl mít: 

 Jednoduché a intuitivní ovládání 

 Přehledný výpis restaurací (adresa se zobrazuje na mapce) 

 Obsáhlý profil podniku 

 Přehledné denní menu, jednotný styl pro všechny podniky 

 Fotogalerie podniku 

 Možnost hodnotit každý podnik a psát k němu krátké recenze 

 Možnost online rezervace míst 

 Informace o slevách, akcích a novinkách v podnicích 

 Optimalizace pro vyhledávače 

 Snadné filtrování podniků 

 Propojení se sociálními sítěmi 

 Jednoduché přidání podniku do katalogu 

 Snadná správa profilu podniku 

 Automatické generování faktur 
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3. Realizace typového příkladu 

Pro snadnější pochopení vztahů a funkcí v aplikaci, jsem se rozhodl použít nástroj 

pro modelování – Diagram datových toků. 

3.1. Diagram datových toků 

Jedná se o nástroj pro modelování funkcí a vazeb v systémů, označuje se anglickou 

zkratkou DFD. Znázorňuje, jaké údaje budou vstupovat a vystupovat ze systému, kudy 

budou údaje procházet a kde budou uložena. Používá se v analytické fázi vývoje 

informačního systému a cílem je popsat funkčnost [7].  

Diagram datových toků je sestaven z procesů, toků, skladů a terminátorů. 

 Proces 

- Představuje část systému, která mění vstupy na výstupy 

- Zobrazuje se nejčastěji kruhem nebo oválem 

 Tok 

- Představuje přesun informací, údajů z jedné části systému do jiné 

- Zobrazuje se šipkou 

 Sklad 

- Slouží k uložení dat k pozdějšímu využití 

- Zobrazuje se dvěma vodorovnými čarami 

 Terminátor 

- Představuje externí entity, které se systémem komunikují 

- Zobrazuje se nejčastěji obdélníkem 

 

Nejprve jsem vytvořil kontextový diagram, který představuje způsob, jakým systém 

komunikuje s okolím (uživatelé, dodavatelé služeb apod.). Je zde například zobrazen i stát, 

byť ten na první pohled nemá co dočinění s katalogem. Nicméně, i katalog restaurací se 

musí řídit určitými normami a zákony. Například nesmí propagovat násilí, rasismus apod. 

Navíc nařizuje, co má být na fakturách, které katalog vystavuje podnikům. 
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 brá ek 9: DFD – ko textový diagra  

 

Nultá úroveň DFD zobrazuje nejdůležitější funkce systému. A je to takový první 

pohled na systém. 

V rámci přehlednosti a v možnosti budoucího vylepšování, byl katalog rozdělen na 

moduly, celky. Aplikace je tedy rozdělena na Front modul a Office modul. Front modul 

se stará o veřejně přístupnou část katalogu. Čili, zobrazuje výpis podniků, denní menu, 

slevy, akce a novinky, obstarává přihlašování uživatelů, stará se o rezervační systém apod. 

Naproti tomu Office modul slouží jen pro podniky. Běžný uživatel se sem nemůže 

dostat. V Office modulu mohou podniky aktualizovat údaje o své restauraci, kavárně apod. 

Mohou si zde i například nastavit automatické posílání denního menu na Facebook, čímž si 

ušetří čas. 
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 brá ek 10: DFD -  ultá úroveň 

DFD se pak může následně rozdělit do dalších úrovní. Jako například První úroveň 

- Front modul. V této úrovni se detailněji popisuje funkce Front modulu.  

 

 brá ek 11: DFD - prv   úroveň - Front modul 
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3.2. Wireframe 

Nyní, když víme, jaké funkce bude mít katalog restaurací, můžeme začít s náčrtem 

skici webu. Já jsem dělal skicu pomocí pera a papíru, nicméně pro přehlednost jsem 

přenesl náčrtky do elektronické verze s pomocí programu na tvorbu wireframe - Balsamiq 

Mockups. 

První náhled skici zobrazuje návrh samotného výpisu podniků s filtrem a mapkou. 

 

 brá ek 12: Wireframe - výpi  pod iku 
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A zde je už finální podoba výpisu podniků po grafické úpravě. 

 

 brá ek 13:  ýpi  pod ik  - fi ál   grafická ver e 
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Na dalším obrázku je vidět skica profilu podniku v katalogu. 

 

 brá ek 14: Wireframe - profil podniku v katalogu 
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 brá ek 15: Fi ál   podoba profilu pod iku po grafick  úpravě 
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3.3. Popis interface 

Celý katalog je rozdělen do 2 částí, tzv.: modulů. Každý modul slouží pro něco 

jiného, jinak se ovládá a ne všichni uživatelé mají přístup do všech modulů. 

3.3.1. Front modul 

Front modul je základní modul katalogu Kdeposedime.cz. Jedná se o tu část 

stránek, která je veřejně přístupná. Najdete tady výpis podniků, denní menu, můžete si 

rezervovat místo v online rezervačním systému apod. Front modul je rozdělen na tři části.  

Sekce restaurace 

Část „restaurace“, kde se vypisuje seznam podniků od nejlépe hodnocených. 

Položku v seznamu lze brát jako vizitku podniku. Je zde uveden název podniku, adresa, 

část popisu podniku. Dále je zobrazena jedna fotografie (většinou logo), nejbližší konaná 

akce nebo sleva a nejnovější aktualita. Z vizitky lze přejít do veřejného profilu podniku, 

zobrazit aktuální denní menu nebo rovnou zarezervovat místo v podniku. 

Každý podnik má v katalogu svůj veřejný profil. Na tomto profilu je možno zjistit: 

Název podniku, typ podniku (restaurace, kavárna apod.), adresu, krátký popis, otevírací 

dobu, jaké piva mají v nabídce, jakými stravenkami můžete platit, vlastnosti podniku 

(klimatizace, wi-fi, letní zahrádka apod.) a galerii podniku. Podnik dále může zveřejnit 

svůj jídelní lístek, denní menu, jakou slevu zrovna mají, či jaká akce se u nich bude konat. 

Hosté mohou jakýkoliv podnik hodnotit a psát k nim krátké recenze. Toto 

hodnocení se také zobrazuje na profilu podniku. Rovněž se podle hodnocení generuje 

seznam všech podniků. Na prvních příčkách se umísťují podniky s nejvíce kladnými 

ohlasy. Tento výpis lze dále filtrovat podle typu podniku (restaurace, kavárna apod.), 

vlastností podniku a podle značky čepovaného piva. Hosté také mohou svůj oblíbený 

podnik sdílet na sociální sítě (momentálně Facebook a Twitter) nebo poslat mailem odkaz 

na profil podniku. 

Velký důraz je kladem na přehlednost a funkčnost všech prvků na stránce. Jeden 

příklad za všechny: U výpisu podniků se na pravé straně stránky zobrazuje mapa 

s vyobrazenou adresou podniku. Pokud host přejede myši na další podnik ve výpisu, mapa 

se automaticky překreslí na aktuální adresu. Jestliže posunete stránku na konec výpisu, 

mapa se posune taky. Mapu lze navíc oddalovat, přibližovat a nebo lze zobrazit satelitní 

pohled. 
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 brá ek 16: Detail  a výpi  pod ik     apkou 

 

 ekce de     e u 

Druhá část katalogu se nazývá „denní menu“. Jedná se zase o výpis seznamu 

podniků od nejlépe hodnocených, nicméně je změněn vyhledávací filtr a vizitka podniku. 

Ve vyhledávacím filtru lze vybírat pouze mezi vlastnostmi podniku a ten je ještě omezen 

jen na vlastnosti týkající se pouze oběda. Je zde na výběr: klimatizace, bezbariérový 

přístup, Wi-fi, nekuřácká část, možnost parkování a možnost platit stravenkami. Vizitka 

podniku obsahuje název podniku, adresu, čas podávání denního menu a aktuální denní 

menu na dnešní den.  

 

Sekce slevy / novinky 

Třetí část katalogu se nazývá „slevy / novinky“. Jedná se o soupis všech slev a 

aktualit v daném městě. Je zde uveden název události, od kdy do kdy trvá a v jakém 

podniku probíhá. 

 

3.3.2. Office modul 

Modul Office (neboli kancelář) slouží výhradně pro správu podniků. Do této části 

mají přístup jen majitelé / provozní podniků. Běžní uživatelé se sem nedostanou. Majitelé 

zde mohou spravovat celý podnik v reálném čase, tzn. změna se okamžitě projeví ve front 
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modulu. Provozovatel katalogu tak nemusí nic schvalovat a změna údajů je tak opravdu 

rychlá. 

Design office modulu je také změněn, částečně proto, aby byl patrný rozdíl mezi 

moduly a také proto, aby se zde vešlo více věcí (například šířka stránky je výrazně větší) 

než u front modulu.  

Majitelé zde mohou měnit například název podniku, adresu, logo, otevírací dobu, 

typ podniku, vlastnosti podniku (wi-fi, letní zahrádka apod), jaké stravenky přijímají a jaké 

piva čepují.  

V office modulu si mohou také prodloužit předplatné. Po vybrání doby 

předplatného se automaticky vygeneruje výzva k platbě se všemi náležitostmi, jako číslo 

účtu, částka, variabilní symbol apod, do PDF. Po zaplacení si majitelé mohou stáhnout 

fakturu a přidat ji do účetnictví.  

Pokud podnik nabízí denní menu (obědové menu), lze ho snadno v office modulu 

přidat. Majitel se musí řídit pouze několika málo pokyny. Jedno jídlo musí být na jeden 

řádek a cena musí být od jídla oddělená nejméně jednou mezerou. Viz obrázek č.17. 

 

 brá ek 17:   idává    ov ho de   ho  e u v  ffice  odulu 

3.3.3. Registrace podniku 

Přidání podniku do katalogu, neboli registrace, je důležitá součást samotného 

katalogu. Některé gastronomické portály řeší registraci podniku následovně: 

 

1. Podnik zašle své údaje provozovateli katalogu (mailem, přes dotazník atd.) 

2. Provozovatel ručně zavede podnik do katalogu 

3. Provozovatel odešle podniku přihlašovací údaje do administrace 

4. Podnik může spravovat své údaje 
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Takový přístup je sice funkční, nicméně je zdlouhavý. Zejména podnik musí čekat, 

než provozovatel zavede záznam do databáze. I z hlediska provozovatele je to práce navíc, 

protože musí neustále kontrolovat, jestli nějaký podnik odeslal žádost o zařazení do 

katalogu.  

Kdeposedíme.cz jde jinou cestou. Registrace do katalogu je plně automatizována a 

probíhá v následujících krocích: 

 

1. Majitel/provozní podniku si vytvoří svůj osobní účet. 

2. Majitel/provozní zadá základní údaje o podniku 

3. Majitel/provozní může spravovat údaje o svém podniku 

 

 brá ek 18: Registrace podniku 

V prvním kroku si majitel nebo provozní zakládá svůj osobní účet. Tato povinnost 

není v žádném jiném konkurenčním katalogu. Na první pohled se může zdát, že nutnost 

založit si osobní účet je zbytečná a možná i otravná. Musíte zadat údaje jako emailová 

adresa, heslo k budoucímu účtu, jméno, příjmení a telefonní číslo na mobilní telefon. 

Nicméně tyto údaje musíte zadat i při běžné registraci u konkurenčních řešení jako 

kontaktní informace. Výhoda osobního účtu spočívá v tom, že například majitel si může 

zaregistrovat více podniků nebo poboček pod svůj osobní účet a pak je všechny pohodlně 

spravovat. Odpadá tím nutnost pamatovat si pro každý podnik/pobočku zvlášť přihlašovací 

údaje. Zároveň vytvořením osobního účtu získává možnost hodnotit ostatní podniky, psát 

k nim krátké recenze a vytvářet on-line rezervace do jiných podniků.  

 

 



Václav Plaček: Realizace webového katalogu 

2012 27 

Viz následující diagram: 

 

 brá ek 19: Diagra   ož o t  o ob  ho účtu 

 

 vě ová    kr e  M  

Ověření osobního účtu probíhá skrze SMS zprávy. Je to velmi jednoduché a 

pohodlné. Uživateli přijde na telefonní číslo, které uvedl při registraci, SMS s 5-ti místným 

číselným kódem. Ten opíše do internetového formuláře a při shodě je autorizován. 

Autorizace uživatelů přes SMS zprávy má mnoho výhod. Jednoznačně největší výhoda je 

ochrana proti spamování. Zamezí se taky enormnímu ovlivňování hodnocení podniků, 

protože založit si nový email je snadné, ale kupovat nové čísla jen kvůli spamováni nebo 

ovlivňování hodnocení je málo pravděpodobné. Katalog Kdeposedime.cz využívá  služeb 

společnosti Axima, která zajišťuje pro katalog komplexní SMS služby. 

 

 

 

  

osobní účet 

vytvoření 
nového podniku 

on-line 
rezervace 

hodnocení a 
recenze 
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4. Integrace katalogu do obchodního modelu firmy 

Katalogů restaurací je na českém internetu celá řada. Všechny ale pouze nabízejí 

základní údaje o podnicích, jsou nepřehledné, neaktuální a velké množství jsou jen 

amatérské počiny. Žádný z nich neposkytuje komplexní služby při výběru podniku, nebere 

v potaz nebo vůbec neumožňuje hodnocení hosty, nemají moderní on-line rezervační 

systém. 

Kdeposedime.cz není tuctovým katalogem restaurací. Nepředkládá uživatelům 

pouze výpis restaurací, ale skutečně  se jim snaží poradit, dát tipy na zajímavé podniky, 

umožnit on-line rezervaci míst, vyjádřit svůj názor na restauraci a další. Podnikům se snaží 

pomoci s propagací na internetu a v sociálních sítích. 

Služba je určena pro širokou veřejnost. Používání katalogu je velmi intuitivní a je 

zdarma. Platícími zákazníky jsou gastronomické podniky, které chtějí propagovat svůj 

podnik na internetu a zajistit komfortní služby pro návštěvníky. Díky nízkým měsíčním 

platbám věřím, že se služba rychle rozšíří. 

4.1. Tarify 

Kdeposedime.cz nabízí podnikům na výběr mezi dvěma tarify. Kuře Učeň a Kuře 

Šéf. Kuře učeň je tarif, který je zdarma, je však omezen. Pokud si ho podniky vyberou, 

budou znevýhodněni oproti placenému tarifu. V jejich veřejném profilu tak bude zobrazen 

jen název podniku, adresa, logo, otevírací doba a vlastnosti. Nejsou tam zobrazeny ani 

kontaktní údaje (telefon, internetová adresa). Je to samozřejmě proto, abychom přesvědčili  

podniky, že přejít na placený tarif je pro ně výhodnější.  

Nicméně, důvod proč byl zařazen tarif zdarma je ten, že ze začátku nejsou 

v katalogu žádné podniky a tak vzniká situace, kdy v katalogu není žádný záznam a 

podniky nechtějí platit za přidání do katalogu, protože tam není žádný záznam. Tento 

začarovaný kruh je velmi obtížné překonat. Navíc jsem se osobně setkal s tím, že podniky 

jakoby ani nechtěly propagovat svůj podnik na internetu nebo měli negativní zkušenost 

z konkurenčních katalogů. V době, kdy jsou všichni uživatelé na sociálních sítích a na 

internetu tráví spousty času, některé podniky jakoby ještě nezaregistrovaly důležitost 

tohoto propagačního kanálu. Je tedy docela nelehké jim vysvětlovat tuto formu propagace. 
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 brá ek 20: Tarif   u e Učeň a  u e   f 

Cena tarifu Kuře Šéf začíná od 199 Kč / měsíc. Cena se odvíjí od toho, na jak 

dlouho dopředu si službu podniky předplatí. Viz tabulka č.5. 

 

Tabulka 5: Ce  k tarifu  u e   f 

  edplat    a Ce a /  ě  c Cena celkem 

3  ě  ce 299 Kč 897 Kč 

6  ě  c  250 Kč 1500 Kč 

12  ě  c  199 Kč 2388 Kč 
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4.2. Facebook 

Samotná propagace katalogu je problém, pokud jste student, který nemá peníze na 

rozdávání. Hledaly se nejvhodnější propagační kanály, které by byly nejlépe zadarmo. 

Rovnou se tedy musela škrtnout verze nějaké bannerové reklamy nebo reklamy v tisku a 

masmédiích. Takové reklamy stojí několik desítek tisíc korun a stejně nezaručují, že 

uživatel nebo podnik přijde na stránky katalogu. Z tohoto hlediska se jeví firemní stránka 

na Facebooku jako dobrý nápad. 

Vytvoření stránky na Facebooku je zdarma. Navíc, počet uživatelů této sociální sítě 

neustále roste a nyní se pohybuje okolo 3,5 milionu českých uživatelů [2]. Je tedy velmi 

dobrým prostředkem pro vytvoření komunity kolem portálu kdeposedime.cz. 

 

 brá ek 21:  trá ka  depo edi e.c   a Facebooku 

 

Navíc, skvělým prvkem stránek na Facebooku je interakce přímo s uživateli 

katalogu. Lze odpovídat na jejich dotazy, připomínky apod. a zároveň budovat pozitivní 

vztah mezi portálem a uživateli. 

Katalog byl oficiálně spuštěn 1. března a k dnešnímu dni (13.4.2012) se 58 lidí 

stalo fanoušky katalogu na facebooku. Což je pěkný výsledek, vzhledem k tomu, že zatím 

neproběhla žádná propagace. Uživatelé sami mezi sebou šířili informaci o katalogu a počet 

fanoušků postupně rostl. Po spuštění propagace a reklamy katalogu se očekává rychlý růst 

fanoušků a tím i popularita celého katalogu. 
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4.3. Představování katalogu podnikům 

Oslovování podniků osobně je časově a finančně náročné. V ideálním případě, by 

se samy podniky přidávaly do katalogu. Jenomže, hlavně ze začátku, je toto nereálné, 

protože nikdo o katalogu ještě neví.  

Oslovit podniky lze několika způsoby, jako například: E-mailem, letáky, osobním 

představování, reklamou v tisku, masmédiích. Z těchto uvedených připadá do úvahy pouze 

oslovování formou letáků a osobně. E-mailem to bohužel není reálné, kvůli legislativě 

ČR
1
. 

U letáků je zapotřebí jen správně zvolit text a úpravu letáku, nicméně je třeba 

zaplatit za tisk a poštovní služby. Navíc, není vůbec zaručeno, že leták přesvědčí majitele, 

aby vůbec navštívili stránky katalogu, natož aby se zde zaregistrovali. 

Z tohoto hlediska má osobní představování výhodu. Můžete to s majitelem probrat, 

případně ho přesvědčit, pokud si není úplně jistý. S touto formou představování jsou 

ovšem také spojené náklady. Především se jedná o časové hledisko. U každého podniku je 

nutné pobýt minimálně půl hodiny (v drtivé většině to byla hodina), než se jim vysvětlí 

celý koncept a funkce. Je zapotřebí také investovat do mobilního internetu, protože ne 

všechny podniky nabízejí wi-fi pro hosty a tak se obchodní zástupce nemůže připojit na 

internet. Velmi důležitou stránkou je chování a vzhled obchodního zástupce. Musí být 

reprezentativní a jistý, i když tuto práci dělá první den. Musí se umět chovat a znát 

pravidla etikety (například, že ruku podává první společensky významnější osoba – majitel 

podniku). 

Nesmí se zapomínat ani na tiskopisy. Na mysli mám hlavně vizitky, které také 

vypovídají o společnosti. Vizitky jsem sám navrhl v programu Adobe Illustator. 

                                                 
1
 Obchodní sdělení lze posílat pouze s předešlým souhlasem. 
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 brá ek 22: Vizitka -  áclav  laček 

  

4.4. Výhled do budoucnosti 

Podle mého názoru by katalog restaurací Kdeposedime.cz mohl být úspěšný. 

Nejprve se katalog zaměří na Ostravsko a poté na celou ČR. Může těžit z přehledného a 

intuitivního designu, komplexnosti vyhledávají a samozřejmě z funkcí, které nabízí 

uživatelům a podnikům. 

Pokud by se rozhodl nějaký katalog zavést stejné služby, v záloze jsou další 

rozšíření. Například platební brána pro platby záloh za rezervace (Uživatel si rezervuje 

místo v podniku, který je na druhé straně města. Je hloupost tam jezdit jen kvůli zaplacení 

zálohy. Zaplatí ihned přes platební bránu).  

V plánu jsou také mobilní aplikace pro smartphony, kde budou mít lidé celý 

katalog „v kapse“ a budou moci využívat všechny služby jako na webu. 

 

 

 brá ek 23:  ogo portálu  depo edi e.c  

  

.cz
katalog restaurací, pizerií, kaváren, hospod

www.kdeposedime.cz

jednatel

tel:	723	172	862
email:	info@kdeposedime.cz
www.kdeposedime.cz
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Závěr 

Cílem práce bylo vytvořit katalog restaurací, což se podařilo. Po analýze trhu a 

zkoumání konkurence se podařilo identifikovat slabé stránky konkurence a vyvarovat se 

jich. Především se to týkalo špatného rozvržení stránek, neboli layoutu. Proto byl u nového 

katalogu Kdeposedime.cz kladen důraz na přehlednost všech prvků a intuitivnost ovládaní. 

 

 Do katalogu byly zavedeny nové funkce. Inspirací byl například zahraniční portál 

Tripadvisor.com, který nabízí uživatelům možnost hodnotit podniky ve své databázi. Tato 

funkce byla implementována a očekává se od ní utvoření komunity uživatelů okolo 

portálu. Zároveň byly některé funkce vylepšeny. Kupříkladu vyhledávací filtr, podle 

kterého může uživatel zúžit výběr podniků. Uživatel si tak může vybrat podniky i podle 

značky čepovaného piva.  

 

Jelikož katalog byl od počátku tvořen jako podnikatelský záměr, bylo nutné se 

zamyslet nad obchodním modelem. Ten musel být uzpůsoben omezenému rozpočtu. Tím 

se zúžily možnosti, jak oslovovat budoucí zákazníky, jimiž jsou gastronomické podniky 

(restaurace, pizzerie, kavárny, hospody apod.). 

 

Co se týče rozšíření do budoucna, jsou v plánu i další vylepšení a nové funkce, jako 

například: platební brána, aplikace pro mobilní telefony, rozšířená online rezervace o volbu 

konkrétního stolu a další. 

 

Souhrnně lze tedy konstatovat, že všechny vytýčené cíle, jež vyplývají ze zadání 

nebo vykrystalizovaly v průběhu jeho realizace, byly naplněny. 
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