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Anotace   

Cílem této bakalářské práce je připravit webovou firemní prezentaci 

optimalizovanou pro vyhledávací systémy. Jsou zde podrobně popsány metody SEO, 

důležité on page faktory, mezi něž patří titulek stránky, nadpisy, tučné písmo, popisky 

obrázků a mapa webu. Také se věnuji off page faktorům, mezi něž patří linkbuilding, 

zpětné odkazy a různé rankingy stránek. S přihlédnutím ke všem důležitým faktorům jsem 

vytvořil webovou prezentaci firmy zabývající se hygienickým poradenstvím. V závěru 

jsem zhodnotil, jak se internetové stránky povedly a jak by se daly v budoucnosti dále 

rozvíjet. 

 

Klíčová slova: SEO, vyhledávače, vývoj webových stránek, CSS, PHP 

 

 

Summary: 

The objective of this final bachelor thesis is the preparation of web firm 

presentation optimized for searching systems. The thesis deals with SEO methods and 

important on page factors including web site title, headlines, bold type, description of 

images and web map. I also pay heed to off page factors including linkbuilding, feedback 

links and various rankings of web sites. I created web presentation of a firm which is 

engaged in hygienic councelling with regard to all above mentioned important factors. 

Finally I evaluated the quality of my work and I sugested how to develop these sites in the 

future.  
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ÚVOD 

Obsahem mé bakalářské práce je firemní prezentace optimalizovaná pro 

vyhledávací systémy (SEO optimalizace). Jedná se o firmu paní Mgr. Simony Uherkové, 

která se zabývá poradenstvím v oblasti hygienické problematiky v různých provozech, 

například v restauracích, supermarketech, školních jídelnách atd. Pro tuto firmu připravím 

webovou prezentaci tak, aby byla dobře vyhledatelná Seznamem a Googlem. Staré stránky 

této firmy byly špatně vytvořené z hlediska SEO, měly špatnou strukturu nadpisů, malou 

návštěvnost a zastaralé informace (hlavně ceny), které chtěl klient změnit. Nové webové 

stránky se nachází na adrese www.hygienické–poradenství.cz. V první kapitole jsem se 

zaměřil na to, co jsou indexovací a vyhledávací automaty. Druhá kapitola je věnována 

klíčovým objektům stránky, jinak taky on page faktorům. Třetí kapitola je zaměřena na 

atributy optimálně vyhledatelné stránky, neboli off page faktory. U druhé a třetí kapitoly 

jsem čerpal z publikací [1], [3], [4]. Ve čtvrté kapitole se věnuji návrhu, jak mají stránky 

vypadat, a v páté kapitole je popsané finální řešení a jeho realizace. 

Co je to SEO: 

“Zkratka SEO vychází z počátečních slov search engine optimization, což se 

překládá Optimalizace  přizpůsobení stránek pro vyhledávače. Někdy se také setkáte s 

nesprávným používáním spojení SEO optimalizace, což je samo osobě dost krkolomné, 

dalo by se to totiž přeložit jako optimalizace pro vyhledávače. Pokud v této hovoříme o 

vyhledávačích, obecně tím míníme zejména český dominantní fulltextový vyhledávač 

Seznam.cz a světovou jedničku Google.“ [1] 
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1. INDEXOVACÍ A VYHLEDÁVACÍ AUTOMATY 

Tato kapitola bude pojednávat o indexovacích a vyhledávacích automatech 

(vyhledávačích). Vyhledávač je software, který hledá a stahuje dokumenty (webové 

stránky, dokumenty textových editorů, PDF atd.), které indexuje (zpracovává a ukládá) do 

své databáze. Tato databáze pak umožňuje návštěvníkům webových stránek vyhledávat 

pomocí jednoduchých i složitých dotazů. Mezi nejznámější vyhledávače patří například 

Google, mezi české pak Seznam, Centrum. Většina současných vyhledávačů prohledává 

celý dokument, jedná se o vyhledávače fulltextové. 

Každý fulltextový vyhledávač se skládá ze dvou částí. Jedna část je robot (nebo 

také crawler, spider, bot nebo pavouk) a další je webové rozhraní. Robot se stará o 

procházení webu, stahuje soubory a indexuje je. Robot se dále dělí na getter, ten soubory 

stahuje a pak na indexer, který soubory zpracovává a ukládá do databáze. Robot se po 

webu pohybuje zcela samostatně, tzn. nelze mu nařídit jak často má na stránku chodit 

(samozřejmě lze vyhledávači zaplatit za pravidelnou indexaci), pouze mu lze nařídit, na 

které stránky chodit nemá a které tedy nemá zaindexovat. Robot si pamatuje, na kterých 

stránkách už byl a v jeho algoritmu je naprogramováno, kdy se na danou stránku má opět 

vrátit. 

Do vyhledávačů lze registrovat stránky, ale většinou to postrádá smysl. Robot 

vyhledávače si je schopen danou stránku najít sám. Jen je důležité, aby na danou stránku 

vedl aspoň nějaký odkaz. Výjimku jsou české stránky, které mají národní doménu jinou 

než .cz (například .com nebo .net). Takové stránky české vyhledávače automaticky 

indexují na základě registrace do některého z katalogů, popřípadě pokud stránka není 

registrovaná v katalozích, je možnost ji zaregistrovat do vyhledávače přímo. 

Při vyhledávání se vyhledávači pokládá dotaz, který vyhledávač porovnává se 

svou databází. Jelikož přesný algoritmus, podle něhož se řadí výsledky vyhledávání, není 

nikomu kromě programátorů znám, lze se jen domnívat, že je to v současné době u 

moderních vyhledávačů kombinace toho kolikrát a v jaké html značce se hledaný výraz na 

stránce nachází a popularity stránky. Popularitě se říká rating stránky, Google používá 

PageRank, Seznam S Rank. Zlepšování pozice ve vyhledávačích se nazývá optimalizace 

pro vyhledávače (SEO). 
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1.1 Jak vyhledávač pracuje 

Obecně většina internetových vyhledávačů pracuje ve třech krocích (viz odstavce 

níže): 

• procházení webových stránek  

• vytvoření databáze výskytu slov  

• indexování 

• poskytování odpovědí na dotazy 

Procházení webových stránek je zajištěno roboty. Při vytváření databáze se 

ukládají všechna nalezená slova a k nim se přiřadí adresy jejich výskytů. Protože je 

databáze obrovská, musí se indexovat. Indexování databáze urychluje vyhledání 

požadované informace. Přitom je index vytvořen tak, aby poskytoval na prvních místech 

stránky s nejvyšší užitnou hodnotou. Pro výpočet této hodnoty se používají různé 

algoritmy, které nejsou obecně známé.  

Po odeslání dotazu se uživateli zobrazí stránky, které hledané slovo obsahují. 

Pomocí indexu se na první místa dostanou stránky, které by měly být pro uživatele 

důležité. 

1.2  Rozdíl mezi katalogy a vyhledávači 

Katalog je web, který obsahuje celou řadu odkazů na jiné webové stránky. 

Odkazy jsou zpravidla řazeny do oblastí se stejným tématem. Mezi nejznámější české 

katalogy patří Centrum a Atlas, mezi zahraniční například Yahoo!. 

Záznam do katalogu se provádí tak, že se stránky zaregistrují do příslušné sekce 

(té, která se věnuje danému tématu). Po zkontrolování a schválení administrátorem dané 

sekce je záznam zařazen do databáze katalogu. V katalogu se hledá buď jednoduchým 

dotazem, nebo prostým procházením jednotlivých sekcí. Při hledání pomocí dotazu se 

porovnává dotaz s URL, nadpisy a popisky stránek, které jsou v katalogu registrovány. 

Také ho porovná s kategorií, v níž se odkaz vyskytuje. Například pokud je stránka v 

kategorii Restaurace, tak stránka pravděpodobně dostane plusové body při vyhledávání 
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slova restaurace. Hlavní rozdíl mezi vyhledávačem a katalogem je ten, že při vyhledávání 

v katalogu není důležitý obsah stránek. Více o katalozích a vyhledávačích se dá zjistit 

v publikaci [8]. 

1.3 Vyhledávání stránek na Seznamu 

Asi nejznámější český vyhledávač internetových stránek je Seznam.cz. Proto má 

také většina lidí v Čechách, mě nevyjímaje, Seznam nastaven jako domovskou stránku 

svého prohlížeče.  

Ačkoliv vyhledávání internetových stránek na Seznamu nevyniká proti jiným 

vyhledávačům stránek ani v kvalitě, ani v rychlosti (přestože se stále zlepšuje), dokáže 

českým uživatelům a firmám nabídnout dodatečné služby, které mu udržují velké množství 

návštěvníků na jeho stránkách.  

Podíl Seznamu na hledání stránek v Čechách je stále vysoký, pohybuje se okolo 

60%  to znamená, že dva ze tří uživatelů českého internetu hledají internetové stránky 

právě na Seznamu. Pokud tedy provozujete vlastní webové stránky, je vyhledávač Seznam 

asi nejdůležitější místo, na kterém by vaše stránky měly být vidět.  

1.4  Vyhledávání stránek na Googlu 

Vyhledávač Google je asi nejlépe zpracovaný vyhledávač internetových stránek,  

a to díky tomu, že tým Google se rozhodl věnovat velkou část zdrojů na kvalitu 

vyhledávače a vybudování rozsáhlého týmu spolupracovníků. 

Vyhledávač Google už dnes umí velmi dobře česky, nemá problém se 

skloňováním ani časováním, nebo odhadnout drobné rozdíly ve významech.  

Jedna z podstatných vlastností Google je schopnost vyhledávat webové stránky, 

které mají různé jazykové preference. Důsledek je, že na jeden dotaz (např. SEO) dává 

Google různé výsledky, podle toho, jestli se na výsledky Google díváte v české, anglické, 

německé nebo jiné verzi.  
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2.  KLÍČOVÉ OBJEKTY STRÁNKY  

V této kapitole se zaměřím na tzv. on page optimalizaci. Je to optimalizace 

samotných stránek, se zaměřením na obsah, navigaci na nich, jejich strukturu, na titulky 

stránek, strukturu nadpisů a další faktory, které mají vliv na přízeň vyhledávačů. Dále 

existuje tzv. off page optimalizace, která se netýká přímo stránek, ale jejich okolí – 

například dostatečného počtu odkazů směřujícího na stránky. Při studiu materiálů k této 

kapitole jsem se zaměřil na publikace [1], [3], [4]. 

2.1   Nejdůležitější on page faktory 

2.1.1 Titulek 

Mezi nejdůležitější on page faktor na stránce patří titulek  title. Není důležitý 

jenom kvůli vyhledávačům, je také důležitý pro návštěvníky přicházející přes vyhledávače. 

Titulek funguje jako inicializační prvek. Musí být vybraný pečlivě, musí být na každé 

stránce unikátní. Titulek by měl obsahovat dvě až čtyři nejdůležitější slova. Pokud je to 

nutné název stránek se vkládá do titulku až nakonec, například:  

<head> 

<title>Epidemiologie – hygienicke-poradenstvi.cz</title> 

</head> 

Vhodný titulek stránky vystihuje to, co na ní návštěvníci najdou. Není žádoucí, 

aby se v něm pětkrát za sebou vyskytovalo klíčové slovo, ani aby v něm byly klíčové 

slova, na která návštěvníci hodně klikají, ale se stránkou nemají nic společného. Délka 

titulku by měla být maximálně 60 znaků, tolik totiž zobrazuje Seznam a Google ve 

výsledcích hledání.  

Příklady titulků, které jsem vybral pro vytvořené stránky: 

<title>Hygienické poradenství - Mgr. Simona Uherková</title> 

<title>Pracovní lékařství - Hygienické poradenství - Mgr. Simona 

Uherková</title> 
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<title>Ergonomie - Hygienické poradenství - Mgr. Simona 

Uherková</title> 

<title>HACCP - Hygienické poradenství - Mgr. Simona 

Uherková</title> 

<title>Lektorská činnost - Hygienické poradenství - Mgr. Simona 

Uherková</title> 

2.1.2 Nadpisy  H1 .. H6 

Dalším důležitým faktorem je zvýrazňování nadpisů. Ty se v kódu obalují do 

značek (tagů) H1 až H6. Nejdůležitějším nadpisem je H1, neboť má vystihovat, co je na 

stránce nejpodstatnější, popřípadě přímo název stránek. Z tohoto důvodu by měl být nadpis 

výstižný a krátký, aby neztratil pro vyhledavač informační hodnotu. 

Ve své práci jsem použil daný faktor takto: 

Příklad č. 1.: 

<H1>Legislativa - Hygiena práce a výživy</H1> 

 <H2>Hygiena práce</H2> 

 <H2>Hygiena výživy</H2> 

Příklad č. 2.: 

<h1>HACCP</h1> 

<h2>Co je HACCP? <h2> 

<p> 

<strong>HACCP</strong> je zkratka anglického názvu <strong>Hazard 

Analysis and Critical Control Points</strong>,  ….</p> 

<h2> Povinnost zavedení HACCP</h2> 

 

Příklad č.3: 

<h1>Hygiena práce</h1> 

zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu  

…. 

<h2>Prováděcí právní předpisy</h2> 
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nařízení vlády č. 290/1995 

… 

<h1>Hygiena výživy</h1> 

<h2>Zákony</h2> 

zákon č. 634/1992 Sb. 

… 

<h2>Prováděcí právní předpisy</h2> 

vyhláška č. 296/1997 Sb. 

… 

<h2>Evropská legislativa</h2> 

… 

2.1.3 Tučný text a kurzíva 

Doporučuje se mít na stránce alespoň jednou klíčové slovo tučně a jednou 

kurzívou. Zvýrazní se tím v textu, a zároveň tím upozorní roboty na podstatnou část textu. 

Přílišné zneužívání zvýraznění textu vede naopak k potlačení tohoto faktoru. 

Příklad: 

<h2>Nemoci z povolání<h2> 

<p> 

<strong>Nemoci z povolání</strong> jsou taková onemocnění, která 

vznikla nepříznivým působením škodlivých vlivů pracovního 

prostředí. 

</p> 

2.1.4 Popisky u obrázků 

U každého obrázku by měl být vyplněný atribut alt – alternativní popis obrázku. 

To je text, který se zobrazí, pokud se nenačte obrázek. Funguje taky jako popis obrázku 

pro nevidomé uživatele. A také napovídá o obsahu vyhledávači. Kvalitní popisky obrázků 
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mohou přivést na stránky návštěvníky, kteří vyhledávají pomocí vyhledávače obrázků 

(Google, Seznam). 

Příklad: 

<p> 

<img src="styly_menu_obr/haccp.jpg" alt="Hygienciké poradenství - 

HACCP" width="300" style="margin:10px"/>      

</p> 

2.2  Umístění klíčových slov na stránce 

Umístění klíčových slov vyplývá v podstatě z kapitoly 2.1. Měly by se objevit: 

• V titulku stránky <title> 

• V názvech odstavců – nadpisy <H1> .. <H6> 

• V samotném textu stránek, zvýrazněné <strong> 

• V alternativních popiscích obrázků <alt> 

2.3 Mapa webu (sitemap) 

Poslední důležitý on page faktor je mapa webu. Jde o soubor sitemap.xml, který 

se ukládá v kořenovém adresáři webu. Tam se ho vyhledávače pokoušet najít, a pokud ho 

najdou, hodně to pomůže, jelikož tento soubor obvykle obsahuje seznam odkazů na 

všechny stránky webu. Vyhledávač se proto nemusí prokousávat přes odkazy, ale stačí mu 

zaindexovat stránky ze souboru sitemap.xml. U souboru sitemap.xml je taky dobré nastavit 

prioritu stránek s tím, že 100% by měla mít úvodní stránka, a zbytek by se měl nastavit 

podle důležitosti.  

Příklad: 

<url> 

  <loc>http://www.hygienicke-poradenstvi.cz/</loc> 

  <changefreq>monthly</changefreq> 

  <priority>1.0</priority> 

</url> 
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<url> 

  <loc>http://www.hygienicke-poradenstvi.cz/index.php</loc> 

  <changefreq>weekly</changefreq> 

  <priority>0.8</priority> 

</url> 

2.4  Zakázané metody v SEO 

V této kapitole budou uvedeny zakázané techniky, které jsou neetické a které 

vyhledávače penalizují.  

2.4.1 Skrytý text nebo odkazy 

Skrytý text je takový text, který má stejnou barvu jako pozadí, protože je pro uživatele 

neviditelný. Pokud se domníváte, že se takhle dá zlepšit pozice na určité slovo, tak se 

mýlíte. Možná krátkodobě, ale časem se najde někdo, kdo stránku pomocí spam reportů, a 

je potom těžké zbavit se penalizace a dlouho to trvá. Skrytým odkazem myslíme ten, u 

kterého není patrné, že to odkaz je, například Má stejnou barvu jako obyčejný text, nebo je 

schován v malých obrázcích nebo tečkách na konci vět. 

2.4.2 Malý text 

Jde o text, který se většinou o text umístěný na konec stránky, který má velikost 

například jeden pixel. Je pak tak malý, že ho uživatel nepřečte. Rozšiřování této techniky 

začalo hned po prvních pokusech vyhledávačů o algoritmus automatického rozpoznání 

skrytého textu. 

2.4.3 Cloaking 

Cloaking je technika, při které se robotům podstrkávají stránky speciálně vytvořené 

pro určité vyhledávače. Například pokud se Google robotu podsouvá jiná stránka než 

běžnému člověku, tak se tomu říká cloaking. Za cloaking se nepovažuje pokud se uživateli, 

který používá Operu dává trochu jiné HTML (CSS), než tomu co používá Explorer. V 

tomto případě jde totiž pouze o různé formátování stejného obsahu. 
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3. ATRIBUTY OPTIMÁLNĚ VYHLEDATELNÉ STRÁNKY 

Tato kapitola bude pojednávat o atributech stránky (PageRank, S rank) a dalším 

off  page faktorech, například linkbuildingu. Při studiu materiálů k této kapitole jsem se 

zaměřil na publikace [1], [3], [4]. 

Za off – page faktory považujeme všechny faktory, které se neprovádí přímo na 

konkrétní internetové stránce. Patří mezi ně následující: 

o Nákup zpětných odkazů 

o Registrace do katalogů 

o Ranking stránky 

o Linkbuilding 

 

Při optimalizaci stránky pro vyhledávače musí být zohledněny on–page i off–page 

faktory.  

O dobrém umístění ve vyhledávačích často rozhodují off–page faktory, které je 

neustále zkvalitňovat. 

3.1  Linkbuilding 

Tento výraz lze volně přeložit „ jako budování odkazů“.  Je zřejmé, že se tímto 

výrazem označuje činnost, při které získáváme odkazy pro webové stránky. Lze je rozdělit 

na dvě části: 

o Pasivní – je potřeba mít dobrý obsah, aby na konkrétní webové stránky odkazovali 

jiné webové stránky. 

o Aktivní – výměna odkazů, nákup odkazů, registrace v katalozích. 

3.2  Zpětný odkaz 

Zpětný odkaz je každý odkaz na webové stránce, který směřuje na jinou 

internetovou stránku. Může jím být textový zpětný odkaz nebo obrázek. 

Zpětné odkazy mohou být interní a externí. 
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Interní zpětný odkaz – odkazuje na jinou část vlastních stránek. Externí zpětný 

odkaz – odkazuje na jinou doménu, než na které se sám nachází. Externí zpětné odkazy 

mohou zvýšit rank jiné stránky. 

3.2.1 Vliv zpětných odkazů 

Jestliže odkaz směřuje na jinou stránku, předává stránce určitou hodnotu. Tato 

hodnota je závislá na následujících faktorech: 

1. Tematická podobnost odkazované stránky. 

2. Umístění na stránce. 

3. Rank stránky, odkud odkaz vede. 

3.2.2 Ranking stránky 

Ranking stránky se používá pro ohodnocení stránek různými vyhledávači. 

Vyhledávače používají různé hodnotící systémy. Například Seznam používá S rank, 

Google používá PageRank. 

Ranking internetové stránky určuje důležitost stránky na internetu. Přesné 

algoritmy výpočtu ranků nejsou známy, lze však zjistit přibližnou hodnotu, například na 

stránkách www.rankovnik.cz, www.xrank.cz, www.nastroje seo.eu/srank pagerank

jyxorank. 

3.2.3 S rank 

S rank určuje důležitost z pohledu Seznamu. Je ovlivněn příchozími a odchozími 

odkazy. Nabývá hodnot 0 až 10, přičemž kritéria hodnocení jsou: 0 – nejhorší, 10 – 

nejlepší. Hodnoty 10 dosahuje pouze několik stránek v českém prostředí.  

Registrací stránek do katalogů se může dosáhnout hodnocení 3.  

3.2.4 PageRank 

Ranking používaný vyhledávačem Google. Interval PageRanku není znám. Může 

dosahovat hodnot od miliontin až po miliardy. Existuje GoogleToolbar PageRank, který 

přepočítává PageRank pro běžné uživatele internetu na hodnoty 0 až 10. 
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3.3  Registrace do katalogů 

Za katalog se považuje taková webová stránka, kde uživatelé registrují své 

webové stránky. Katalog bývá rozdělen do různých kategorií, které tematicky sdružují 

odkazy na jiné webové stránky.  

Registrace v katalogu má tu výhodu, že odkazy z nich zvyšují rating. Dobrým 

příkladem katalogu je katalog Firmy.cz. 

3.3.1 Kritéria výběru katalogu 

Při výběru registrace do katalogu, by se měl uživatel vyvarovat následujícím 

kritériím: 

1. Katalog vyžadující odkaz na zaregistrované stránce   v tomto případě se nejedná 

o nic jiného než o výměnu odkazů. Tyto katalogy ve většině případu mají 

automatickou kontrolu zpětného odkazu a vyžadují, aby odkaz byl na stránce, na 

kterou odkazují. Uživatelé chtějí, aby katalog odkazoval na úvodní stránku a 

z tohoto důvodu je to nevýhodné, neboť na úvodní stránce by musely být odkazy 

na jiné katalogy.  

2. Katalog vyžadující platbu za registraci – tato platba za registraci je výhodná 

jedině u největšího českého katalogu a to je Seznam.cz. U ostatních katalogů je 

placená registrace málo, popřípadě vůbec efektivní. 

3. Katalog neodkazuje přímo na stránky uživatele – katalogy občas využívají 

interního přesměrování například, když chtějí změřit četnost odchozích prokliků.  

3.3.2 Registrace do katalogu 

Seznamy katalogů jsou veřejně dostupné, například na webové stránce 

www.seznamkatalogu.cz. 

Při výběru katalogu je vhodné řídit se doporučeními uvedenými v odstavci 3.4.1. 

Uživatel si nejprve při registraci zvolí kategorii, ve které chce mít webovou 

stránku zaregistrovanou. V případě webové stránky www.hygienicke poradenstvi.cz byly 

zvolenými kategoriemi služby a poradenství. 
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Při registraci v katalogu musí uživatel vyplnit následující údaje o webové stránce, 

kterou chce zaregistrovat, například firma zabývající se hygienickým poradenstvím bude 

mít v titulku název Hygienické poradenství, dále je třeba vyplnit URL (adresu webové 

stránky) a v neposlední řadě popisek, do kterého se udává, čím se firma zabývá. Velikost 

popisku by měla být 200 až 250 znaků. V neposlední řadě se zadávají klíčová slova, která 

úzce souvisí s registrovanou webovou stránkou. Měla by být co nejvystižnější. 



Stanislav Vajs : Firemní prezentace optimalizovaná pro vyhledávací systémy 

 

 14 

4.  NÁVRH FIREMNÍ PREZENTACE 

4.1  Požadavky zadavatele 

Zadavatel chce vytvořit nové webové stránky pro firmu zabývající se 

hygienickým poradenstvím na adrese www.hygienicke poradenstvi.cz. Staré stránky této 

firmy byly špatně vytvořené z hlediska SEO, měly špatnou strukturu nadpisů, malou 

návštěvnost a zastaralé informace (hlavně ceny). Klient chce zvýšit jejich návštěvnost a 

zadat aktuální informace. Internetové stránky se týkají následujících témat: 

• Pracovní lékařství 

o Nemoci z povolání  onemocnění, která vznikla nepříznivým působením 

škodlivých vlivů pracovního prostředí. 

o Ergonomie  zabývá se hodnocením pracovních požadavků zátěže a funkční 

kapacity pracovní populace s cílem nalézt prostředky a způsoby přiměřené 

zátěže. 

o Závodní zdravotní péče  představuje soubor opatření, kterými je 

vykonávána preventivní lékařská péče  o pracující na pracovištích. 

o Kategorizace prací – rozdělení prací podle rizika do 4 kategorií 

• HACCP  Hazard Analysis and Critical Control Points  používá se pro systém 

preventivních opatření sloužící k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a 

pokrmů během všech činnosti související s výrobou např. zpracováním, 

skladováním, manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli. 

• Lektorská činnost – různé školení a přednášky o: 

o Epidemiologii  školení epidemiologie  je zaměřeno na obecné zásady 

epidemiologie neinfekčních tak i infekčních onemocnění nejčastěji se 

vyskytující se v České republice. 

o Správná výrobní a hygienická praxe  Správná hygienická praxe při 

zpracování potravin je termín zahrnující postupy a opatření týkající se 



Stanislav Vajs : Firemní prezentace optimalizovaná pro vyhledávací systémy 

 

 15 

provozní hygieny a sanitace, osobní hygieny, sledování kvality pitné vody, 

vyloučení křížové kontaminace, opatření k minimalizaci výskytu cizích 

předmětů v  potravinách, deratizace a dezinsekce, sledování zdravotního 

stavu pracovníků ve výrobě potravin a jejich školení. 

o První pomoc  školení první pomoci je nabízeno nejen podnikům, ale i 

jednotlivcům, kteří si chtějí ujasnit a vštípit, popř. osvojit základy laické 

první pomoci. 

• Legislativa 

o Hygiena práce – informace o legislativě z oblasti hygieny práce 

o Hygiena výživy – informace o legislativě z oblasti hygieny výživy 

Součástí stránek by měl být ceník informující o cenách poskytovaných, dále 

kontakty na firmu a také formulář pro odesílání e mailů přímo ze stránek zadavateli. 

Zadavatel trval na tom, aby stránky byly přehledné a snadno orientovatelné. 

Barevným podkladem pro stránky byla zvolená barva bílá, podpis zadavatele na webových 

stránkách (Mgr. Simona Uherková) měl být kontrastní oproti zbývajícímu textu. Text byl 

zvolen v barvě modré.  

Další požadavky zadavatel neuváděl.  

4.2  Klíčová slova 

Firma je zaměřená na poradenství v oblasti hygieny. Za nejdůležitější klíčová 

slova byly zvoleny “hygienické“ a “poradenství“, jelikož u nich není moc velká 

konkurence a také nejlépe vystihují činnost firmy. Zjistil jsem to pomocí nástroje pro 

webmastery Google AdWords, který určí míru konkurence klíčových slov, a kolikrát 

měsíčně je na ně zadán dotaz. Vše je vidět na obrázku č.1. 
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Obr. č 1 – Klíčová slova 

Tyto dvě klíčová slova se proto budou vyskytovat téměř ve všech důležitých  
on page faktorech, v kombinaci s dalšími klíčovými slovy, které vyplývají ze zadání 
klienta. Jsou to tyto slova: 

• Pracovní lékařství 

• Nemoci z povolání 

• Ergonomie 

• Závodní zdravotní péče 

• Kategorizace prací 

• HACCP 

• Epidemiologii 

• Správná výrobní a hygienická praxe 

• První pomoc 

• Legislativa 

• Hygiena práce 

• Hygiena výživy 

 

4.3  Předběžný návrh 

Stránky by měly mít layout, který je ukázán v tabulce č.1. 

Úplně nahoře v hlavičce budou informace, o jaké stránky se jedná a logo. Pod tím 

bude navigační menu. Navigace je asi nejdůležitější součást stránek. V horním navigačním 

menu by měly být položky, které jsou v tabulce č. 2. 
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Tabulka č.1 – Layout stránky  

Hygienické–poradenství.cz 

Mgr. Simona Uherková 

 

                                                                   Navigace 

                    Položka menu         Položka menu           Položka menu               Položka menu 

 

 

 

Nadpis 

Hlavní obsah 

 

 

 

Boční menu 

Navigace  

Obrázek 

 

 

Patička 

         Zajímavá nabídka                     Zajímavá nabídka                     Zajímavá nabídka     

                +popis                                         +popis                                           +popis                

 

Tabulka č. 2 – Horní menu stránky  
O nás Pracovní lékařství HACCP Lektorská činnost Legislativ

a 

Ceník Kontak

t 
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Další navigační menu bude vpravo, nad obrázkem. Bude se vyskytovat, pouze 

pokud bude potřeba uvést další podkategorie. Kategorie pracovní lékařství bude obsahovat 

podkategorie: 

• Nemoci z povolání 

• Ergonomie 

• Závodní zdravotní péče 

• Kategorizace prací 

Kategorie lektorská činnost: 

• Epidemiologie 

• Správná výrobní a hyg. praxe 

• Hygienické minimum 

• První pomoc 

 

Ve spodní části stránek se budou nacházet tipy pro návštěvníka na zajímavý obsah 

stránek. 
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5.  REALIZACE A TESTOVÁNÍ WWW PREZENTACE 

5.1   Použité technologie 

5.1.1 HTML, CSS 

Každý text má obsah a formát. Formátem webových stránek se myslí například 

barva a velikost písma, pozadí, zarovnání atd., prostě všechno, co nepatří do obsahu.  

Během vývoje jazyka HTML vznikaly různé způsoby, jak formátovat text. Proto 

dnes existují dva odlišné způsoby, jak v HTML měnit vlastnosti textu.  

1. Starší způsob používá přímo HTML tagy. (Například kurzíva se dělá pomocí tagů 

<i> a </i>: <i>kurzíva</i>). Pomocí tagů se některé věci nedají udělat.  

2. Novější způsob  CSS styly  používá tag <style> a obecný atribut "style", 

kterému se přiřazuje nějaká definice. Je to složitější, ale užitečnější a všeobecné.   

CSS se objevilo někdy kolem roku 1997. Je to soubor metod pro grafickou úpravu 

webových stránek. Ta zkratka znamená Cascading Style Sheets, česky "kaskádové styly". 

Kaskádové, protože se na sebe mohou vrstvit definice stylu, ale platí jenom ta poslední. [7] 

Pro tyto webové stránky byly kaskádové styly použity převážně na přípravu 

layoutu a nastavení různých vlastností odkazů a nadpisů, na zvýraznění různých částí textu 

stačilo HTML. Čerpal jsem hodně z publikace [5]. 

5.1.2 PHP 

PHP (rekurzivní zkratka PHP: Hypertext Preprocessor, česky „PHP: 

Hypertextový preprocesor“, původně Personal Home Page) je skriptovací programovací 

jazyk. Je určený především pro programování dynamických internetových stránek a 

webových aplikací například ve formátu HTML, XHTML či WML. PHP lze použít i k 

tvorbě konzolových a desktopových aplikací. Pro desktopové použití existuje kompilovaná 

forma jazyka. [6] 

Při použití PHP pro jsou skripty prováděny na straně serveru – k uživatel vidí až 

výsledek jejich činnosti. Interpret PHP skriptu je možné volat pomocí příkazového řádku, 

dotazovacích metod HTTP nebo pomocí webových služeb. Syntaxe jazyka je inspirována 
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několika programovacími jazyky (Perl, C, Pascal a Java). PHP je nezávislý na platformě, 

rozdíly v různých operačních systémech se omezují na několik systémově závislých funkcí 

a skripty lze většinou mezi operačními systémy přenášet bez jakýchkoli úprav. 

PHP podporuje velké množství knihoven pro různé účely  např. knihovny pro 

zpracování textu, grafiky, práci se soubory, přístup k většině databázových systémů (mj. 

MySQL, ODBC, Oracle, PostgreSQL, MSSQL),a také podporu celé řady internetových 

protokolů (HTTP, SMTP, SNMP, FTP, IMAP, POP3, LDAP, …). 

PHP je asi nejrozšířenější skriptovací jazyk pro web. Oblíbeným se stal především 

díky své jednoduchosti a bohaté zásobě funkcí. V kombinaci s operačním systémem Linux, 

databázovým systémem (obvykle MySQL nebo PostgreSQL) a webovým serverem 

Apache se hojně používá k tvorbě internetových aplikací. Tato kombinace má vžitou 

zkratku LAMP – tedy spojení Linux, Apache, MySQL a PHP, Perl nebo Python. 

U této webové prezentace bylo PHP použito pro různé opakující se elementy, jako 

například header a footer. Byla použita funkce PHP include. 

Programovací jazyk PHP byl použit jako nejlepší varianta na odesílání e mailů. 

Při vytváření odesílacího formuláře a jeho zpracování mi hodně pomohla publikace [2]. 

Odesílací formulář je ukázán na obrázku č. 2. 

 

Obr. č. 2   Odesílací formulář 

Programové řešení přiblíží následující kód: 
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    <form action="send.php" method="post"> 

      <table width="502"> 

        <tr><td width="145">Email:</td> 

          <td width="345"> 

            <input type="text" name="email" value="" 
maxlength="100" /></td></tr> 

        <tr><td>Předmět zprávy:</td> 

          <td> 

           <input type="text" name="subject" value="" 
maxlength="100" /></td></tr> 

        <tr><td>Text zprávy:</td> 

           <td> 

            <textarea rows="10" cols="50" name="message"> 
</textarea></td></tr> 

        <tr><td></td> 

          <td><input type="submit" value="Submit" /></td> 

         </tr></table></form> 

Ve skriptu v souboru send.php se formulář zpracuje a odešle se e mail: 
<?php  

 $to = "simona.uherkova@hygienicke-poradenstvi.cz";  

 $subject = $_REQUEST['subject'] ;  

 $email = $_REQUEST['email'] ; 

 $message = $_REQUEST['message'] ;  

 $headers = "From: $email";  

 $sent = mail($to, $subject, $message, $headers) ;  

 if($sent) {print "E-mail úspěšně odeslán,  

     <a   href=\"kontakt.php\">zpět</a>"; }  

 else {print "E-mail nebyl odeslán,  

     <a href=\"kontakt.php\">zkuste znovu</a>"; } ?> 
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5.2  Návrh layoutu stránek 

Návrh layoutu stránek je velmi důležitou součástí tvorby, protože pokud 

navrhnete špatně layout, přijdete na to nejčastěji až při tvorbě obsahu a to je již dost pozdě 

a jedinou možností jak takovou chybu napravit, je kompletně přepsat zdrojový kód. 

Layout, který bude použit pro tyto stránky, je už předveden výše. 

Tento layout byl naprogramován do externího css souboru. Nejdříve byly 

nastaveny barvy nadpisů a linků, například: 

h1 {color: #840505} 

h2 {color: #00497F} 

h3 {color: #840505} 

A:link    {color: #00497F} 

A:visited {color: #00497F} 

A:active  {color: #00497F} 

A:hover   {color: #840505} 

V elementu body byly nastaveny fonty, pozadí, vynulovány okraje a odsazení 

(kvůli použití různých výchozích hodnot prohlížeče). Zarovnání bylo nastaveno na střed 

kvůli IE 5.0. Základní barvou textu a rámečku byla použita černá barva. 

body  { 

 font: 100% Calibri, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 

 background: white; 

 margin: 0;  

 padding: 0; 

 text-align: center;  

 color: #000000; 



Stanislav Vajs : Firemní prezentace optimalizovaná pro vyhledávací systémy 

 

 23 

} 

V této sekci byl vytvořen kontejner s velikostí 950 px, automatickými okraji, 

společně se šířkou, vycentrování stránky na střed. Okraje kontejneru mají šířku 1px a jsou 

černé. V kontejneru bylo nastaveno zarovnání písma doleva. 

.twoColLiqRtHdr #container {  

 width: 950px;   

 background: #FFFFFF; 

 margin: 0 auto;  

 border: 1px solid #000000; 

 text-align: left;  

}  

Zde byla nastavena hlavička, šířka jejího vnitřního okraje se zarovnáním na střed.  

.twoColLiqRtHdr #header {  

 background: white;  

 padding: 0 10px;   

 text-align: center;  

}  

Jako další element bylo vytvořeno boční menu (sidebar). Jelikož jsou používána 

procenta, je vhodné nepoužívat odsazení pro postranní lištu. U prohlížečů, které odpovídají 

standardům, bude přidáno k šířce, čímž dojde k vytvoření neznámé skutečné šířky. Je 

nastavený jako plovoucí element, tedy je nutno nastavit šířku, v tomto případě bylo 

nastaveno na 34%. Bylo použito trochu větší řádkování (130%) pro přehlednost textu. 

Horní a dolní odsazení (padding) vytvářejí uvnitř tagů <div> viditelnou mezeru. 

.twoColLiqRtHdr #sidebar1 { 
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 float: right;  

 width: 34%;  

 background-repeat: no-repeat; 

 line-height:130%; 

 padding-top: 15px 0;  

} 

 Zde byl nastaven pro tagy <h3> a <p> levý a pravý okraj. 

.twoColLiqRtHdr #sidebar1 h3, .twoColLiqRtHdr #sidebar1 p { 

 margin-left: 10px;  

/* Pro každý prvek umístěný do sloupce je nutné zadat levý a pravý okraj. */ 

 margin-right: 10px; 

} 

V této sekci je nastaven hlavní obsah stránky (main content). Levý okraj musí 

odpovídat okraji v záhlaví a zápatí, aby došlo ke správnému zarovnání, proto byl zde 

nastaven na 34%. Velikost řádkování bylo použito 150% kvůli lepší čitelnosti textu. Text 

byl zarovnán do bloku.    

.twoColLiqRtHdr #mainContent { 

 margin: 0 34% 0 10px;  

 line-height:150%; 

 text-align: justify; 

}  

Patička dokumentu je nastavená ve třídě #footer, v ní bylo nastaveno pouze 

odsazení z leva na 10 px. 

.twoColLiqRtHdr #footer {  
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 padding: 0 10px;  

 background: white; }  

Vynulováním okrajů prvního elementu v zápatí bylo zabráněno možnému sbalení 

okraje – vzniku mezery mezi tagy div. Odsazením tohoto elementu byla vytvořena mezera 

stejně jako okraj, avšak bez problému se sbalením okraje. 

.twoColLiqRtHdr #footer p { 

 margin: 0;  

 padding: 10px 0;  

} 

 

5.3  Rozmístění základních prvků, umístění klíčových slov 

5.3.1 Úvodní stránka 

Na obr. 2 je vidět, jak byly rozmístěny základní prvky na úvodní stránce. 

V hlavičce vlevo se nacházejí informace o firmě (formou obrázku), vpravo logo firmy. 

Oba dva obrázky obsahují popisek s klíčovými slovy hygienicke poradenstvi: 

<div align="left" style="height:200px;"> 

     <img src="styly_menu_obr/logo.png" width="670" border="0" 

alt="hygiemicke-poradenstvi.cz" style="margin:20px; float:left"/> 

     <img src="styly_menu_obr/hp_logo.jpg" width="140" border="0" 

alt="hygiemicke-poradenstvi.cz" style="margin:20px; float:right"/> 

</div> 

Klíčová slova jsou dále umístěna v navigačním menu, a to v alternativních 
popiscích odkazů: 

<div align="center" style="background-

color:#840505;width:950px;margin-left:-10px"> 

<table width="800px" border="0" 

style="position:relative;left:10px"> 
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<tr align="center"> 

<td width="12%"><span class="menuItem"><a href="index.php" 

title="O Nás - hygienicke-poradenstvi.cz">O Nás</a></span></td> 

<td width="20%"><span class="menuItem"><a href="pracovni-

lekarstvi.php" title="Pracovní lékařství - hygienicke-

poradenstvi.cz">Pracovní lékařství</a></span></td> 

<td width="12%"><span class="menuItem"><a href="haccp.php" 

title="HACCP - hygienicke-poradenstvi.cz">HACCP</a></span></td> 

<td width="20%"><span class="menuItem"><a href="lektorska-

cinnost.php" title="Lektorská činnost - hygienicke-

poradenstvi.cz">Lektorská činnost</a></span></td> 

<td width="12%"><span class="menuItem"><a href="legislativa.php" 

title="Legislativa - hygienicke-

poradenstvi.cz">Legislativa</a></span></td> 

<td width="10%"><span class="menuItem"><a href="cenik.php" 

title="Ceník - hygienicke-poradenstvi.cz">Ceník</a></span></td> 

<td width="10%"><span class="menuItem"><a href="kontakt.php" 

title="Kontakt - hygienicke-

poradenstvi.cz">Kontakt</a></span></td> 

</tr> 

</table>         

</div> 

V hlavním obsahu jsou klíčová slova umístěna v nadpisu: 

<h1>Hygienické - poradenství</h1> 

Titulek stránky také obsahuje klíčová slova: 

<title>Hygienické poradenství - Mgr. Simona Uherková</title> 

A nakonec v textu jsou označena pomocí tagu strong: 

Úkolem našeho <strong>poradenství</strong> je pomáhat klientům s 

jejich problémy v rámci <strong>hygienické</strong> problematiky, 

a to jak formou konzultací, tak i službami „na míru podniku“, 

včetně vyřizování záležitostí na úřadech.<br /> 
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Obr. č. 2 – Úvodní stránka 

5.3.2 Stránka s boční navigací 

Pokud má nějaká kategorie z horního menu více podkategorií, tak navigace na ně 

se nachází vpravo nad obrázkem, viz obr. X. Jelikož už se nejedná o hlavní stránku, kladl 

se důraz i na jiná klíčová slova, takže nadpis H1 je „Pracovní lékařství“ (hlavní kategorie), 

v nadpisu H2 „Nemoci z povolání“ (podkategorie), dále jsou tyto klíčová slova 

zvýrazněné. Titulek stránky je „Pracovní lékařství  Nemoci z povolání  Hygienické 

poradenství  Mgr. Simona Uherková“, a obsahuje všechna důležitá klíčová slova. 
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Obr. č. 3 – Stránka nemoci z povolání 

5.4  Mapa webu 

Soubor sitemap.xml obsahuje všechny důležité stránky webu, které je třeba 

zaindexovat. Také je v něm nastavena priorita, jakou má vyhledávač stránkám přiřazovat. 

Největší prioritu má samozřejmě úvodní stránka, ostatní mají přiřazenou prioritu podle 

přání klienta. Jak vypadá soubor sitemap.xml je vidět v příloze č.1. 
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5.5  Linkbuilding – získávání zpětných odkazů 

Cílem linkbuildingu je: 

 zlepšení pozice webové stránky ve vyhledávání, což vede k nárůstu návštěvnosti z 

vyhledávačů. 

 nárůst návštěvnosti webové stránky přes zpětné odkazy. 

 Jde toho dosáhnout těmito metodami: 

 registrací do katalogů 

 nákupem odkazů 

 výměnou odkazů 

S nákupem odkazů klient nesouhlasil, výměnu odkazů jsem vyloučil už v kapitole 

3.4.1. Proto jsem se zaměřil převážně na registrace do katalogů. Katalogy byly vybrány na 

stránce www.seznamkatalogu.cz, kde byly nastaveny tyto filtry:  

 Typ registrace zdarma 

 Jazyk katalogu český 

 Setřízeno podle S Ranku sestupně 

 Postupně byly webové stránky zaregistrované například do těchto katalogů:  

 www.firmy.cz 

 http://najisto.centrum.cz/ 

 http://www.abc.cz/ 

 http://www.hyperinzerce.cz/ 

 A další 
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6. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo přepracovat webové stránky www.hygienicke

poradenstvi.cz. Tvorba nové webové prezentace odpovídá všem aktuálně platným 

standardům s přihlédnutím na moderní trendy a technologie. 

Základní nedostatky byly odstraněny a v současné době jsou webové 

www.hygienicke poradenstvi.cz jedním z nejnavštěvovanějších ve svém oboru. V ostrém 

provozu jsem otestoval reakci vyhledávačů, při kterých dosáhly stránky dobrých výsledků, 

jak je vidět na obrázcích číslo 5 a 6. Bohužel kvůli omezenému rozpočtu nebyly finance na 

zakoupení odkazů na stránky, takže ranking stránky nebyl takový, jaký bych si 

představoval. Ale i přesto se zvedla sledovanost stránek, a klient je velmi spokojen, 

protože po měsíci ostrého provozu nových stránek se poptávka po jeho službách 

zdvojnásobila. 

Samozřejmě tímto nekončí práce na těchto webových stránkách, je třeba dále 

zkvalitňovat obsah, snažit se publikovat články s danou tématikou, samozřejmě s odkazem 

na tento web. A je třeba dále sledovat nové trendy v oblasti SEO a reagovat na nové 

poznatky. 

 

Obr. č. 5 – Otestování reakce Googlu 
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Obr. č. 6 – Otestování reakce Seznamu 
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PŘÍLOHY: 

Příloha č.1: soubor sitemap.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<urlset 
      xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" 
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
      
xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 
            
http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd"> 
<!-- created with Free Online Sitemap Generator www.xml-
sitemaps.com --> 
 
<url> 
  <loc>http://www.hygienicke-poradenstvi.cz/</loc> 
  <changefreq>monthly</changefreq> 
  <priority>1.0</priority> 
</url> 
<url> 
  <loc>http://www.hygienicke-poradenstvi.cz/index.php</loc> 
  <changefreq>weekly</changefreq> 
  <priority>0.8</priority> 
</url> 
<url> 
  <loc>http://www.hygienicke-poradenstvi.cz/pracovni-
lekarstvi.php</loc> 
  <changefreq>weekly</changefreq> 
  <priority>0.8</priority> 
</url> 
<url> 
  <loc>http://www.hygienicke-poradenstvi.cz/haccp.php</loc> 
  <changefreq>weekly</changefreq> 
  <priority>0.9</priority> 
</url> 
<url> 
  <loc>http://www.hygienicke-poradenstvi.cz/lektorska-
cinnost.php</loc> 
  <changefreq>weekly</changefreq> 
  <priority>0.8</priority> 
</url> 
<url> 
  <loc>http://www.hygienicke-poradenstvi.cz/legislativa.php</loc> 
  <changefreq>weekly</changefreq> 
  <priority>0.8</priority> 
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</url> 
<url> 
  <loc>http://www.hygienicke-poradenstvi.cz/cenik.php</loc> 
  <changefreq>weekly</changefreq> 
  <priority>0.7</priority> 
</url> 
<url> 
  <loc>http://www.hygienicke-poradenstvi.cz/kontakt.php</loc> 
  <changefreq>weekly</changefreq> 
  <priority>0.7</priority> 
</url> 
<url> 
  <loc>http://www.hygienicke-
poradenstvi.cz/epidemiologie.php</loc> 
  <changefreq>weekly</changefreq> 
  <priority>0.9</priority> 
</url> 
<url> 
  <loc>http://www.hygienicke-poradenstvi.cz/prvni-pomoc.php</loc> 
  <changefreq>weekly</changefreq> 
  <priority>0.9</priority> 
</url> 
<url> 
  <loc>http://www.hygienicke-poradenstvi.cz/vyrobni-hygienicka-
praxe.php</loc> 
  <changefreq>weekly</changefreq> 
  <priority>0.8</priority> 
</url> 
<url> 
  <loc>http://www.hygienicke-poradenstvi.cz/ergonomie.php</loc> 
  <changefreq>weekly</changefreq> 
  <priority>0.8</priority> 
</url> 
<url> 
  <loc>http://www.hygienicke-poradenstvi.cz/zavodni-zdravotni-
pece.php</loc> 
  <changefreq>weekly</changefreq> 
  <priority>0.8</priority> 
</url> 
<url> 
  <loc>http://www.hygienicke-poradenstvi.cz/kategorizace-
praci.php</loc> 
  <changefreq>weekly</changefreq> 
  <priority>0.7</priority> 
</url> 
<url> 
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  <loc>http://www.hygienicke-poradenstvi.cz/hygienicke-
minimum.php</loc> 
  <changefreq>weekly</changefreq> 
  <priority>0.7</priority> 
</url> 
</urlset> 
 
Příloha č.2: soubor index.php 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" 
/> 
<meta name="robots" content="follow, all"> 
<title>Hygienické poradenství - Mgr. Simona Uherková</title> 
<link href="styly_menu_obr/hp_ico.ico" rel="shortcut icon" 
type="image/x-icon" /> 
<meta name="description" content="Hygienické – poradenství nabízí 
své služby. Úkolem je pomáhat klientům s jejich problémy v rámci 
hygienické problematiky, a to jak formou konzultací, tak i 
službami „na míru podniku“, včetně vyřizování záležitostí na 
úřadech."> 
<meta name="keywords" content="Hygienické poradenství - Mgr. 
Simona Uherková"> 
<meta name="Author" content="Stanislav Vajs">  
<meta name="google-site-verification" 
content="V5VOHMTtD2YWQzTaNbezTMA44BBSG4V1IpIBgSxqkkk" /> 
<link rel="stylesheet" href="styly_menu_obr/styly.css"> 
</head> 
 
<body class="twoColLiqRtHdr"> 
 
<div id="container"> 
  <div id="header"> 
        <?php  
    include "styly_menu_obr/horni_menu.php"; 
  ?>     
  </div> 
  <div id="sidebar1"> 
<p><img src="styly_menu_obr/haccp.jpg" alt="Hygienciké poradenství 
- HACCP" width="300" style="margin:10px"/> 
     <!-- end #sidebar1 --> 
 </p> 
<p>&nbsp;</p> 
  </div> 
  <div id="mainContent"> 
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  <blockquote> 
    <blockquote> 
      <blockquote> 
        <h1>Hygienické - poradenství</h1> 
        </blockquote> 
      </blockquote> 
    <h2><strong>nabízí své služby pro:</strong></h2> 
    <ul> 
      <li>stravovací provozovny (restaurace, hotely, provozovny 
občerstvení apod.)</li> 
      <li>výrobny potravin a další potravinářské závody</li> 
      <li>sítě supermarketů</li> 
      <li>ubytovací zařízení</li> 
      <li>průmyslové závody a dílny</li> 
      <li>školní a předškolní zařízení</li> 
      <li>soukromé podnikatele</li> 
    </ul> 
    <p align="justify">Úkolem našeho <strong>poradenství</strong> 
je pomáhat klientům s jejich problémy v rámci 
<strong>hygienické</strong> problematiky, a to jak formou 
konzultací, tak i službami „na míru podniku“, včetně vyřizování 
záležitostí na úřadech.<br /> 
      Naším cílem je <strong>individuální přístup ke každému 
klientovi</strong>, zodpovědným a citlivým způsobem k řešení jeho 
konkrétní problematiky.<br /> 
      Kromě <strong>vypracovávání různých typů žádostí</strong> o 
stanovisko, či rozhodnutí  orgánu ochrany veřejného zdraví  
(hygienická služba) nebo provozních a sanitačních  řádů na všechny  
druhy zařízení, poradenství také dále dle potřeby vypracuje 
<strong>odborné posudky a vyjádření</strong>, poskytuje 
<strong>konzultace na místě a školení</strong> dle požadavků 
klienta.<br /> 
      V potravinářských provozech se jedná v  současné době o 
činnosti vyplývající<strong> z požadavků legislativy EU -  tvorba 
systému <a target="_self" title="Další informace o HACCP. Klikněte 
zde. Stránka se otevře ve stejném okně. Zpět se můžete vrátit přes 
odkaz O nás vlevo v menu." href="http://www.hygienicke-
poradenstvi.cz/index.php/hygiena-vyzivy/haccp">HACCP</a></strong>, 
postupů založených na principech HACCP nebo školení hygienického 
minima pro pracovníky v potravinářském sektoru.</p> 
  </blockquote> 
  <p><br /> 
</p> 
 
  </div> 
  <br class="clearfloat" /> 
  <div id="footer">         
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<table width="94%" align="center"="0"> 
          <tr> 
            <td><h3>Školení epidemiologie</h3></td> 
            <td><h3>Školení první pomoci</h3></td> 
            <td><h3>Správná výrobní a hyg. praxe</h3></td> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td>Školení epidemiologie  je zaměřeno na obecné 
zásady epidemiologie neinfekčních tak i infekčních onemocnění 
nejčastěji se ....<br> 
            <a href="epidemiologie.php">Čtěte víc</a></td> 
            <td>je nabízeno nejen podnikům, ale i jednotlivcům, 
kteří si chtějí ujasnit a vštípit, popř. osvojit základy laické 
první pomoci.<br> 
            <a href="prvni-pomoc.php">Čtěte víc</a></td> 
            <td>při zpracování potravin je termín zahrnující 
postupy a opatření  týkající se provozní hygieny a sanitace, 
osobní hygieny, sledování ...<br> 
            <a href="vyrobni-hygienicka-praxe.php">Čtěte 
víc</a></td> 
          </tr> 
        </table>  
  <?php  
    include "styly_menu_obr/footer.php"; 
  ?> 
           
  </div> 
</div> 
</body> 
</html> 
 
Příloha č.3: soubor styly.css 
@charset "utf-8"; 
  
 
strong {color: #00497F} 
h1 {color: #840505} 
h2 {color: #00497F} 
h3 {color: #840505} 
 
td {padding: 8px} 
 
.menuItem { color: white;  
   font-weight:bold; 
   font-size:16px;} 
.menuItem A {color: white} 
.menuItem A:link    {color: white} 
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.menuItem A:visited {color: white} 

.menuItem A:active  {color: white} 

.menuItem A:hover   {color: #00497F} 
 
 
h4 {color: white} 
h4 A {color: white} 
h4 A:link    {color: white} 
h4 A:visited {color: white} 
h4 A:active  {color: white} 
h4 A:hover   {color: #00497F} 
 
A:link    {color: #00497F} 
A:visited {color: #00497F} 
A:active  {color: #00497F} 
A:hover   {color: #840505} 
 
h6 {font-size: 12pt; color: #00497F} 
h6 A {color: #00497F} 
h6 A:link    {color: #00497F} 
h6 A:visited {color: #00497F} 
h6 A:active  {color: #00497F} 
h6 A:hover   {color: #ED1B23} 
 
/* 
.menu {color: #00497F} 
.menu:link    {color: #00497F} 
.menu:visited {color: #00497F} 
.menu:active  {color: #00497F} 
.menu:hover   {color: #00497F} 
*/ 
body  { 
 font: 100% Calibri, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
 background: white; 
 margin: 0; /* Je vhodné nastavit nulový okraj a odsazení 
elementu body a umožnit tak použití různých výchozích hodnot 
prohlížeče. */ 
 padding: 0; 
 text-align: center; /* Umístí kontejnery na střed 
v prohlížečích IE 5*. Text je nastaven na výchozí zarovnání vlevo 
v selektoru #container. */ 
 color: #000000; 
} 
.twoColLiqRtHdr #container {  
 width: 950px;  /* Dojde k vytvoření kontejneru s 80 % šířky 
prohlížeče. */ 
 background: #FFFFFF; 
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 margin: 0 auto; /* Automatické okraje (společně se šířkou) 
nastaví stránku na střed. */ 
 border: 1px solid #000000; 
 text-align: left; /* Dojde k potlačení zarovnání textu: 
zarovnání na střed u elementu body. */ 
}  
.twoColLiqRtHdr #header {  
 background: white;  
 padding: 0 10px;  /* Toto odsazení odpovídá zarovnání vlevo u 
elementů v tazích div, které se nacházejí pod ním. Pokud je v tagu 
#header použit obraz namísto textu, můžete chtít odsazení 
odstranit. */ 
 text-align: center; 
  
}  
.twoColLiqRtHdr #header h1 { 
 margin: 0; /* vynulováním okraje posledního elementu v tagu 
#header div zabráníte sbalení okraje – nevysvětlitelné mezeře mezi 
tagy div. Pokud má tag div kolem pevný okraj, není tato operace 
nutná, jelikož rovněž nedochází ke sbalení okraje. */ 
 padding: 10px 0; /* Použitím odsazení namísto okraje umožníte 
ponechání elementu ve vzdálenosti od okrajů tagu div. */ 
} 
 
/* Tipy pro tag sidebar1: 
1. Jelikož jsou používána procenta, je vhodné nepoužívat odsazení 
pro postranní lištu. U prohlížečů, které odpovídají standardům, 
bude přidáno k šířce, čímž dojde k vytvoření neznámé skutečné 
šířky.  
2. Mezeru mezi stranou tagu div a obsaženými elementy lze vytvořit 
vložením levého a pravého okraje těchto elementů, jak je uvedeno 
v pravidle „.twoColLiqRtHdr #sidebar1 p“. 
3. Jelikož aplikace Explorer vypočítává šířku po vykreslení 
nadřazeného elementu, může u sloupců založených na procentuálních 
hodnotách občas docházet k chybám. Požadujete-li lépe 
předvídatelné výsledky, použijte sloupce s hodnotami určenými 
pomocí obrazových bodů. 
*/ 
.twoColLiqRtHdr #sidebar1 { 
 float: right; /* Jelikož se jedná o plovoucí element, je 
nutné zadat šířku. */ 
 width: 34%;  
 background-repeat: no-repeat; 
 line-height:130%; 
 /*background: #EBEBEB;  Barva pozadí se bude zobrazovat 
v délce obsahu sloupce, nikoli však dále. */ 
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 padding-top: 15px 0; /* Horní a dolní odsazení vytvářejí 
uvnitř tagů div viditelnou mezeru.  */ 
} 
.twoColLiqRtHdr #sidebar1 h3, .twoColLiqRtHdr #sidebar1 p { 
 margin-left: 10px; /* Pro každý prvek umístěný do sloupce je 
nutné zadat levý a pravý okraj. */ 
 margin-right: 10px; 
} 
 
/* Tipy pro tag mainContent: 
1. Mezera mezi tagy mainContent a sidebar1 je vytvořena pravou 
mezerou v tagu mainContent div. Bez ohledu na to, jaké množství 
obsahu tag sidebar1 div obsahuje, mezera sloupce bude zachována. 
Pravý okraj můžete odstranit, chcete-li, aby text v tagu 
#mainContent div vyplnil prostor v tagu #sidebar1, když obsah tagu 
#sidebar1 skončí. 
2. Chcete-li zabránit posunutí plovoucího objektu při podporovaném 
minimálním rozlišení 800 x 600, elementy uvnitř tagu mainContent 
div musí mít velikost 430 px nebo menší (včetně obrázků). 
3. V podmíněném komentáři aplikace Internet Explorer níže je 
vlastnost zoom použita k získání vlastnosti tagu mainContent 
„hasLayout“. Je tak zabráněno několika chybám, které se vyskytují 
výhradně u prohlížeče IE. 
*/ 
.twoColLiqRtHdr #mainContent { 
 margin: 0 36% 0 10px; /* Levý okraj musí odpovídat okraji 
v záhlaví a zápatí, aby došlo ke správnému zarovnání. */ 
 line-height:150%; 
 text-align: justify; 
}  
 
.twoColLiqRtHdr #footer {  
 padding: 0 10px; /* Toto odsazení odpovídá zarovnání vlevo u 
elementů v tazích div, které se nacházejí nad ním. */ 
 background: white;  
}  
.twoColLiqRtHdr #footer p { 
 margin: 0; /* Vynulováním okrajů prvního elementu v zápatí 
zabráníte možnému sbalení okraje – vzniku mezery mezi tagy div. */ 
 padding: 10px 0; /* Odsazení tohoto elementu vytvoří mezeru 
stejně jako okraj, avšak bez problému se sbalením okraje. */ 
} 
 
/* Různé třídy pro opakované použití */ 
.fltrt { /* Tuto třídu lze použít pro nastavení plovoucího 
elementu vpravo na stránce. Plovoucí element musí předcházet 
element, vedle kterého se má na stránce zobrazovat. */ 
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 float: right; 
 margin-left: 8px; 
} 
.fltlft { /* Tuto třídu lze použít pro nastavení plovoucího 
elementu vlevo na stránce. Plovoucí element musí předcházet 
element, vedle kterého se má na stránce zobrazovat. */ 
 float: left; 
 margin-right: 8px; 
} 
.clearfloat { /* Tato třída musí být umístěna u elementu div nebo 
break a musí být posledním elementem před uzavřením kontejneru, 
který musí plovoucí prvek zcela obsahovat. */ 
 clear:both; 
    height:0; 
    font-size: 1px; 
    line-height: 0px; 
} 
  
[if IE]> <style type="text/css">  /* Vložte opravy css pro všechny 
verze prohlížeče IE do tohoto podmíněného komentáře. */ 
.twoColLiqRtHdr #sidebar1 { padding-top: 30px; } .twoColLiqRtHdr 
#mainContent { zoom: 1; padding-top: 15px; } /* Výše uvedená 
specifická vlastnost zoom poskytuje prohlížeči IE nastavení 
hasLayout, které je nutné k zabránění několika chybám. */ 
<![endif] 


