
 

 
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut ekonomiky a řízení systémů 

Projekt internetového obchodu 

Bakalářská práce 

Autor:       Vlček Jakub 

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Lukáš Otte,Ph.D. 

Ostrava 2013 



 

 
 

 



 

 
 

Prohlášení 

- Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem 

všechny použité podklady a literaturu.  

- Byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – 

školní dílo.  

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 

35 odst. 3).  

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v 

Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou 

zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO.  

- Souhlasím s tím, že bakalářská práce  je licencována pod Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported  licencí. Pro zobrazení kopie 

této licence, je možno navštívit  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/   

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany,  

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského 

zákona.  

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v 

takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které 

byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 

 V Ostravě dne 30. 4. 2013       Vlček Jakub 

  



 

 
 

Poděkování 

Rád bych poděkoval vedoucímu mé práce Ing. Lukáši Ottemu, Ph. D., za pomoc, 

připomínky, ochotu a čas věnovaný mé práci.  



 

 
 

Anotace 

V předložené práci jsou sumarizovány požadavky na tvorbu a provoz 

internetového obchodu a v návaznosti na to, jsou zde specifikovány některé možné 

postupy a metody pro tvorbu a provoz internetového obchodu. V první části práce 

jsou shrnuty legislativní požadavky pro provozování internetového obchodu a 

popsány, jaké dokumenty je nutné pro spuštění a následný provoz internetového 

obchodu zajistit. V další části je uveden návrh datové struktury internetového 

obchodu, která zajistí dané požadavky. Následně jsou popsány konkrétní typy 

realizace internetového obchodu. V závěru práce je shrnutí a výběr vhodného řešení 

tvorby internetového obchodu pro různé uživatele. 

Klíčová slova: Internetový obchod, E-shop, webhosting, E-R model, bezpečnost 

Anotation 

In this Bacalor thesis are summarized requirements for the creation and 

operation of the Internet business and consequently are specified to certain 

procedures and methods for creating and running an online store.The first part 

summarizes the legislative and general requirements for the operation of Internet 

business and describe what documentation is required for the execution and 

operation of the Internet business to provide.The next section describes the data 

structure design shop, choosing the right data structure to ensure the requirements. 

Following are descriptions of specific types of realization the shop. The conclusion is 

a summary of the selection of a suitable solution for creating online shop for different 

users. 

Keywords: Electronic shop, E-shop, webhosting, E-R model, security 
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CD  Compact Disc 
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DPH  Daň z přidané hodnoty 

DVD  Digital Versatile Disc nebo Digital Video Disc 

E-R model Entity-relationship model 

FTP  File Transfer Protocol 

GB  Gigabyte 

IČO  Identifikační číslo 
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1. Úvod 

V dnešní době stále více lidí používá pro nákup zboží Internetové obchody. 

Je mnoho důvodů proč tomu tak je. Jedním z důvodů je jistě pohodlí, kdy lze 

z domova najít na internetu žádané zboží, přičemž není nutné trávit čas v 

obchodech. Dalším důvodem může být nákup za výhodnější cenu, kdy lze rychle 

srovnat ceny jednotlivých výrobků a zakoupit je za ty nejpřijatelnější ceny.  

 Říká se, že firma, o které není zmínka na internetu, jako by vůbec nebyla. 

Jako příklad můžeme uvést situaci, kdy chceme začít spolupracovat s novou 

firmou, hledáme o ní informace především na internetu. Zpravidla to bývá tak, že 

pokud o dané firmě na internetu nenajdeme nic, obrátíme se na jinou firmu. 

Dnešní podnikatelé si tuto skutečnost uvědomují, a proto také často investují 

nemalé prostředky do tvorby internetových prezentací svého podnikání. 

 Rozvojem internetového obchodování jsme docílili i rozvoje mezinárodního 

obchodu. V dnešní době si může člověk pomocí internetového obchodu objednat 

zboží od prodejce z kteréhokoliv kontinentu během několika sekund. Toto je také 

výhoda pro obchodníky, kteří mohou snadno rozšířit své pole působnosti také 

v mezinárodním měřítku a tím rozšířit svou klientelu na mezinárodní úroveň.  

Rozmanitost zboží, nabízeného na internetu, snad nezná mezí. Prodávají 

se snad všechny možné produkty. Začít zde prodávat zboží, které je nové a 

v jiných zemích velice poptávané, avšak u nás nemá zatím prodejní základnu, 

může přinést vysoké zisky prodejci. Jako příklad můžeme uvést elektronickou 

cigaretu, která byla vyvinuta a patentována v Číně roku 2006. V České republice 

byla schválena roku 2009, ale největší její prodejní rozvoj proběhl mezi lety 2010-

2011 a její oblíbenost stále stoupá, neboť ji kuřáci mohou používat v místech 

zákazu kouření.   

Cílem této bakalářské práce je poskytnout návod čtenářům, kteří si budou 

chtít vlastní internetový obchod zrealizovat nebo provozovat. V této práci se 

dočtete, jak správně navrhnout datovou strukturu internetového obchodu. Dále 

jsou v práci pro podporu a usnadnění rozhodování srovnány pomocí 

multikriteriální analýzy různé možnosti tvorby internetového obchodu.  
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2. Základní požadavky 

Základní požadavky můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupina budou 

právní požadavky, neboli legislativní, které se zabývají samotným spuštěním a 

následným provozem internetového obchodu. Legislativní požadavky jsou 

požadavky, které se ze zákona musí dodržovat. Druhá skupina jsou obecné 

požadavky uživatelů, které by měl internetový obchod splňovat, jako např. 

bezpečnost, přehlednost, příznivá cena. 

2.1. Legislativní požadavky 

Zde se pokusím stručně shrnout legislativní požadavky pro spuštění 

internetového obchodu a jeho následný provoz. Zaměřím se na legislativní 

požadavky pro již registrované podnikatele, nikoliv pro začínající podnikatele, ať 

už právnické, či fyzické osoby. Tedy nebudu se zde zabývat způsoby jak získat 

živnostenský list a další. Před spuštěním a jeho následným provozem by si měl 

podnikatel minimálně přečíst následující dokumenty:  

 Zákon o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění) – 

Hlavním smyslem tohoto zákona je úprava některých podmínek podnikání 

významných pro ochranu spotřebitele, kde zapracovává příslušné předpisy 

Evropské unie [3]. 

 Zákon o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) – Hlavním 

smyslem tohoto zákona je právo ochrany občana před neoprávněným 

zásahem do jeho osobního a soukromého života, vznikem neoprávněného 

shromažďování nebo zveřejňování osobních údajů [4]. 

 Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) – Je to nejdůležitější právní 

předpis každého právního řádu. Upravuje především oblast soukromého 

práva hmotného (závazky, dědictví, koupě, prodej, …). Také dohlíží na 

práva a svobody, ochranu osobnosti a osobních údajů [5].  

Rozlišujeme dvě hlavní oblasti upravující smluvní vztah mezi obchodníkem a 

zákazníkem. Oba dokumenty jsou nedílnou součástí internetového obchodu a 

každý i potencionální zákazník musí mít volný přístup k informacím, které tyto 
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dokumenty obsahují. Těmito dokumenty rozumíme Obchodní podmínky a 

Reklamační řád.  Tyto dokumenty by měly obsahovat informace jako:  

 Údaje o identifikaci prodejce 

 Charakteristiku nabízeného zboží/služeb 

 Dodací podmínky  

 Možné způsoby objednání 

 Možnosti odstoupení od smlouvy 

 Platební podmínky 

 Ochranu osobních údajů 

 Reklamaci 

Údaje o identifikaci prodejce 

Tyto informace jsou povinné, a pokud nejsou uvedeny, hrozí podnikateli 

pokuta až 50 000,- a zákaz činnosti až na jeden rok. Mezi povinné údaje patří 

Jméno podnikatele nebo název společnosti, sídlo společnosti nebo adresa 

místa podnikání, identifikační číslo a také údaj o zápisu do evidence 

(obchodní, živnostenský rejstřík). Nepovinným údajem je Daňové identifikační 

číslo [6].  

Na webu by tyto informace měly vypadat jako v následujícím příkladu: 

 Jakub Vlček 

 Místo podnikání: Ulice 14, Město 

 IČ:  11112222 

 (DIČ):  CZ1234567890 

 Fyzická osoba zapsána v živnostenském rejstříku od 12. 12. 1989 

 Evidenční číslo ŽL: 112233-4455 

Charakteristika nabízeného zboží/služeb 

Měla by obsahovat základní popis zboží a aktuální informace o jeho 

technických parametrech, které jsou pro zákazníka důležité. Tyto informace se 

nejčastěji přebírají od výrobců. Ovšem díky stálému vývoji výrobků může občas 

dojít k drobným odchylkám těchto parametrů, proto by se tyto informace měly 

pravidelně aktualizovat, aby zákazník obdržel aktuální a zejména pravdivé 
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informace o nabízeném zboží. Popis různých druhů zboží se bude lišit, neboť 

každé zboží má jiné důležité vlastnosti, které se dají popsat. Například u 

elektroniky jsou důležité technické parametry, kdežto u oblečení nás bude hlavně 

zajímat velikost a parametry spíše estetického charakteru [6].  

Charakteristika zboží může vypadat například takto:  

 

Obrázek 1 Charakteristika nabízeného zboží 

Dodací podmínky 

Dodací podmínky jsou důležitou součástí kupní smlouvy. Určují povinnosti, 

které souvisí s dodávkou zboží prodávajícím a převzetím zboží kupujícím. Dodací 

podmínky určují především způsob, místo a čas, kdy je zboží předáno kupujícímu, 

okamžik přechodu rizik a výloh z prodávajícího na kupujícího a další povinnosti 

jako například zajišťování dopravy, pojištění, při mezinárodním obchodu také 

například celní odbavení.  Z dodacích podmínek by také mělo být zřejmé, kdy 

zboží prodávající expeduje, přičemž ohled by se měl brát na to, zda je zboží 

dostupné skladem, či nikoliv, neboť eventuální nedodržení dodacích podmínek by 

mohlo mít závažný důsledek v podobě např. odstoupení kupujícího od 

objednávky, kdy by byl prodejce odpovědný mimo jiné za náhradu škody, což 

může být např. rozdíl v ceně nákupu zboží od jiného prodejce. Pokud zboží není 

skladem, musí na to být zákazník dostatečně upozorněn. Některé internetové 

obchody dokonce neumožňují zboží, které nemají skladem vůbec objednat. Také 
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by se zákazník z dodacích podmínek měl dozvědět, jakými způsoby mu je možné 

jím objednané zboží doručit [6].  

Nejčastěji se jedná o tyto způsoby:  

 Osobní odběr  

 Poštovní zásilka  

 Balíková zásilka přepravní společností 

 Kurýrní služby 

Objednávka zboží 

Každá objednávka, kterou kupující potvrdí, je považována za závaznou. 

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že je seznámen s obchodními 

podmínkami, také objednávkovým a reklamačním řádem. Objednávka je tedy 

kupní smlouvou, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Cena zboží po 

objednání je závazná a obchodník ji nemůže dále zvyšovat. Objednávka je platná, 

jsou-li vyplněny všechny předepsané údaje v objednávkovém formuláři. 

Prodávající by po obdržení objednávky měl zákazníkovi odeslat zprávu, v níž 

objednávku potvrdí (uzavřenou kupní smlouvu obchodník nemůže jednostranně 

zrušit, odstoupit může jen z důvodů uvedených v zákoně nebo obchodních 

podmínkách). Prodávající by také měl uvést všechny možnosti objednání zboží[6]. 

Možnosti objednání zboží jsou: 

 Elektronická objednávka 

 Telefonicky 

 E-mailem 

Odstoupení od smlouvy 

Při nákupu přes internet nemá zákazník možnost si konkrétní zboží 

prohlédnout ani vyzkoušet. Proto občanský zákoník dává zákazníkům právo 

jednostranně a bez udání důvodu odstoupit ve stanovené lhůtě od smlouvy a od 

prodávajícího požadovat vrácení peněz také s DPH. Zákazník však nemá právo 

na vrácení peněz za poštovné. Při vrácení zboží musí být dodrženy určité 

podmínky. Zboží musí být kompletní včetně všeho příslušenství a dokladů (jako je 

záruční list, manuál atd.). Zboží také musí být vráceno v termínu stanoveném 
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zákonem, který udává lhůtu 14 dnů (za předpokladu je-li zákazník na tuto lhůtu 

výslovně upozorněn), případně ji může prodávající prodloužit [6]. 

Platební podmínky 

Zákazník musí být ze zákona informován, kolik dané zboží stojí a zda je 

tato cena uvedená u zboží již s DPH nebo ne (není-li tato skutečnost uvedena, má 

se zato, že jde o cenu včetně DPH). Dále musí být zákazník seznámen 

s případnými dalšími náklady (např. na balné, pojištění a doručení zboží). Tyto 

informace mohou být uvedeny přímo ve specifikaci zboží nebo je nutné je uvést 

jako součást objednávky. V některých případech může nastat situace, kdy 

uvedené náklady hradí provozovatel obchodu (např. z důvodu vysoké ceny 

objednávky). Tato informace by také měla být uvedena v podmínkách provozu 

internetového obchodu, kde je nutné také specifikovat, jaké formy platby jsou 

akceptovány [6]. 

Nejčastěji jde o tyto formy: 

 Hotově při osobním odběru 

 Dobírkou 

 Bankovním převodem (resp. on-line bankovním převodem) 

 Platební kartou 

 Na splátky 

 Internetovou platební společností (např. PayPal, PaySec, ...). 

Ochrana osobních údajů 

Jako majitelé internetového obchodu jste povinni zveřejnit prohlášení o 

ochraně osobních údajů, ubezpečit zákazníka, že jím poskytnuté osobní údaje 

jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění smlouvy, pokud zákazník 

nebude souhlasit s další možností jako například sběr informací o zákazníkovi, 

kdy na základě těchto informací mu budou předkládány nabídky zboží, které by 

pro něj byly lukrativní. Je také třeba zákazníka upozornit, že tyto údaje nebudou 

poskytnuty žádným třetím stranám. Toto prohlášení musí být v souladu se 

zákonem č. 101/2000 Sb., který se ochranou osobních údajů zabývá. Jste také 

povinni před spuštěním internetového obchodu ohlásit, že shromažďujete a 
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zpracováváte osobní údaje. Dá se to zařídit jednoduše pomocí internetového 

formuláře na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů [7]. 

Reklamace  

Zákonem stanovená záruční lhůta odpovídá druhu zboží, které je 

v internetovém obchodě prodáváno, tato doba nabývá platnosti ode dne převzetí 

zboží, kdy se kupující stává jeho majitelem. Prodávající tuto dobu však může 

prodloužit. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kterou byl výrobek v záruční 

opravě. V případě výměny zboží získává zákazník novou záruční dobu v délce dle 

zákona- minimálně však do doby trvání původní záruky. Také zákazník musí 

obdržet s novým výrobkem nový doklad, kde budou obsaženy důležité informace o 

novém zboží (např. výrobní číslo u elektroniky). Reklamace včetně odstranění 

závad musí být vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se obě 

strany nedohodnou na delší době. Důležité je také uvést, za jakých podmínek je 

záruka neplatná (např. použití zboží v podmínkách, které neodpovídají 

podmínkám uvedeným v dokumentaci zboží). Je třeba uvést adresu, na kterou se 

má zboží z důvodu reklamace zasílat [7].  

2.2. Obecné požadavky 

Je důležité zajistit, aby internetový obchod byl zabezpečený proti ztrátě dat, 

která jsou pro prodejce velmi důležitá. Proto je třeba internetový obchod 

pravidelně zálohovat. Internetový obchod by také samozřejmě měl být přehledný, 

aby se v něm zákazník snadno vyznal a našel vše, co potřebuje. Přehlednosti 

internetového obchodu se nejčastěji dosahuje programováním určitých pluginů, 

které si majitel vybere. Vazba s ekonomickým systémem je také požadovanou 

vlastností internetového obchodu, neboť uskutečněné transakce jsou následně 

podkladem pro zpracování účetní evidence. 

Bezpečnost 

V dnešní době, kdy hackeři vyvíjejí stále nové a nové viry, je potřeba dbát 

na důležitost dat, proto bychom neměli podcenit všechny možnosti pro 

zabezpečení dat. Zálohování dat je jednou z velmi důležitých forem. Jsou různé 

způsoby zálohování a různé programy pro zálohování (od bezplatných po placené 

programy). Data jsou nejčastěji zálohována, aby se předešlo určitým hrozbám. 
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Někdy může jít o důsledek chyby správce, chybu programu, selhání disku, přírodní 

katastrofu (požár, povodeň, úder blesku) Zde jsou uvedeny některé možné metody 

záloh: 

 Nestrukturovaná – Nestrukturovaným úložištěm může být větší množství 

CD, DVD médií s minimálním množstvím informací o záloze. Tento způsob 

zálohy je nejjednodušší. Nevýhodou je však snadné poškození a také 

možnost ztráty. 

 Úplná + Inkrementální – Nejprve se provede úplná záloha všech dat. Poté 

je prováděna inkrementální záloha, což je záloha, při které se ukládají data, 

která se změnila od poslední úplné nebo inkrementální zálohy. Nevýhodou 

této metody je, že při obnovení je třeba pracovat s úplnou zálohou a všemi 

inkrementálními zálohami až k požadovanému okamžiku zálohy.   

 Úplná + Rozdílová – Také se nejprve provede úplná záloha všech dat. 

Rozdíl je v tom, že každá další částečná záloha zachytí všechny soubory, 

které byly od úplné zálohy změněny nebo vytvořeny. I přesto, že tyto 

soubory jsou již obsaženy v předešlé částečné záloze. Výhodou je, že při 

obnovení je třeba úplnou zálohu a pouze poslední rozdílovou zálohu. 

 Zrcadlová + Reverzně přírůstková – Obsahuje zrcadlo reflektující stav 

systému po poslední záloze a historii přírůstkových záloh. Každé 

zálohování se promítá do zrcadla a soubory, které se změnily od poslední 

zálohy, jsou přesunuty do přírůstkové zálohy. Výhodou je, že máme 

neustále k dispozici úplnou zálohu a ukládáme pouze historii změn. 

 Průběžná ochrana dat – Tato metoda nevyužívá pravidelných 

periodických záloh, naopak okamžitě zapisuje každou změnu do žurnálu. 

Provádí se ukládáním bytů, nebo celých bloků dat místo ukládání celých 

změněných souborů. Průběžný záznam změn v žurnálu umožňuje získat 

obraz dat v minulosti. 

 Úplná záloha – Metoda založena obvykle na záloze celého počítače 

včetně operačního systému. Vytváří obraz disku. K tomuto typu zálohování 

je třeba specializovaný software [8].  
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Média pro ukládání dat 

Výběr vhodného média, na které budeme ukládat, je důležité rozhodnutí, 

protože se média od sebe liší a pro každého může být důležitá jiná vlastnost 

média, například cena, rychlost, velikost, atd.  

 Magnetická páska – nejvíce používané médium pro zálohování a archivaci 

dat.  Nevýhodou je vysoká pořizovací cena páskové jednoty, média naopak 

mají nízkou pořizovací cenu. Tento typ média je postupně nahrazován 

diskovými poli, která jsou spolehlivější a z hlediska provozních nákladů 

cenově výhodnější. 

 Pevný disk – Může konkurovat magnetické pásce. V poslední době se čím 

dál více zvyšuje jeho kapacita, nikoliv však na úkor vyšší ceny. Hlavními 

výhodami jsou přístupová rychlost, kapacita a snadnost použití. Nejčastěji 

se při zálohování používají externí disky.  

 NAS (Network Attached Storage) – Jedná se o pevný disk nebo pole 

pevných disků, které je připojeno k lokální síti. Může se jednat o 

jednoúčelové zařízení nebo server, jehož úlohou je skladování dat. 

 CD/DVD – Výhodou těchto médií je především jejich cena a dostupnost pro 

počítače, které mají optickou mechanikou (součást základního vybavení 

počítače). 

 Ostatní paměťová média – Mohou se používat například USB flash disky 

nebo různé druhy paměťových karet. 

 Vzdálená zálohovací služba – S rostoucí oblibou internetu a jeho běžným 

výskytem v domácnostech i firmách, roste také obliba zálohování přes 

internet. Nevýhodou může být pomalejší průběh oproti klasickým 

paměťovým médiím, ale také zneužití citlivých dat třetí osobou (hacker).  

 Redundantní disková pole (RAID) - Diskovým polem rozumíme externí 

zařízení s jedním nebo více diskovými řadiči, pomocí kterých se více 

fyzických disků navenek jeví jako jeden logický disk.  

Nejčastěji používané RAID pole jsou: 

1. RAID 0 – alias stripping. Toto pole není redundantní, ztráta jednoho 

z disků znamená ztrátu dat z celého diskového pole. Důvod použití 

tohoto pole je výkon a kapacita, tedy zvýšení propustnosti nebo 
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přenosové rychlosti tam, kde není důležité uchování dat, ale je 

důležitá rychlost. Je to systém postupného zápisu a čtení z více 

disků. V jednom okamžiku systém pracuje pouze s jedním diskem. 

Inteligentní řadič dokáže výrazně zkrátit vybavovací dobu. Při 

jakékoliv poruše se systém zhroutí, proto musí být data obnovena 

z backupu. V podstatě toto není zálohování dat, jde o zvýšení 

diskové kapacity a o zrychlení přístupu k datům díky rozložení 

zátěže na více fyzických disků. 

2. RAID 1 – alias mirroring (zrcadlení). Na dva disky stejných kapacit 

se ukládají totožné informace a při výpadku jednoho z disků server 

bez přerušení pokračuje v činnosti. Implementace je jednoduchá, 

mnohdy čistě softwarová. Nevýhodou je, že potřebujeme 100 % 

diskové kapacity navíc. Z hlediska výkonu je pomalejší zápis na disk 

z důvodu, že se všechny informace zapisují dvakrát, avšak čtení je 

rychlejší, protože řadič může střídat požadavky mezi disky. 

3. RAID 5 - Minimem jsou tři disky. Toto pole ukládá paritní informace, 

pomocí kterých zjišťuje, zda nedošlo k chybě. Data a paritní 

informace se ukládají střídavě po všech discích z pole. RAID 5 má 

kapacitu n-1 disků a snese selhání jednoho z disků. Nevýhodou je 

pomalejší zápis a náročnost na výpočetní výkon, protože se k datům 

počítá parita. Jde tedy o nevhodné řešení v případech, kde je 

požadována zejména vysoká rychlost zápisu dat. 

4. RAID 6 – Minimem jsou 4 disky. Principielně odpovídá RAID 5 s tím, 

že sada obsahuje dva paritní disky, které zajišťují velmi vysokou 

bezpečnost tohoto typu pole, kdy tento typ pole odolá ztrátě až dvou 

disků. 

5. RAID 10 – kombinace RAID 0 (stripe) a RAID 1 (mirror). Jde o 

zrcadlený stripe. Minimální počet disků je 4, je potřeba 100 % 

diskové kapacity navíc. Poskytuje nejvyšší výkon v bezpečných 

typech polí. Další výhoda je odolnost proti ztrátě až 50 %. Jeho užití 

je výhodné zejména tam, kde dochází k zápisům velkých objemů 

dat. 
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6. Spare disk - jde o doplněk k diskovému poli, jehož cílem je zvýšení 

bezpečnosti dat. U pole, např. RAID 5 je v systému instalován další 

disk, který je za normálního provozu odpojen. V případě výskytu 

poruchy některého z disků, je tento disk automaticky systémem 

aktivován a zařazen do svazku disků. Tím se předejde ztrátě dat při 

poruše více než jednoho disku, ale zároveň se tento disk 

neopotřebovává, nezpomaluje provádění zápisu za normálního 

provozu a spotřebovává minimum energie, čemuž také odpovídá 

snížení produkce odpadního tepla. 

 

 Duplicitní systémové zdroje – společnosti, které mají na starost důležitá 

data, vlastní ve většině případů náhradní server, který v případě výpadku 

primárního serveru bez přerušení, ztráty dat či integrity dat tento server 

nahradí [9], [17]. 

Zásady zálohování 

 Kontrola záloh – většina zálohovacích programů následně umožňuje 

kontrolu archivu. 

 Popisky záloh – zálohy je třeba důkladně popsat, co obsahují, kdy byly 

vytvořeny. 

 Ukládání záloh na fyzicky různá místa – důležitá data ukládat na 

bezpečná místa (důležitá data by neměla být uložena u počítače z důvodu 

požáru či podobně apod.). 

 Zajistit důvěrnost dat – je třeba zajistit, že informace budou dostupné 

pouze osobám, které budou mít oprávnění (zajistíme například šifrováním). 

 Správná volba média - médium volíme podle: rychlosti zálohování (čtení), 

pořizovací a provozní ceny, spolehlivosti média, spolehlivosti obnovení, 

doby uchovávání dat, kompatibility. 

 Zálohujeme důležitá a protříděná data – data je rozumné uchovávat v 

jednom adresáři (například Dokumenty). Vytvoříme pro ně v tomto adresáři 

přehlednou strukturu. Nejde pouze o pořádek - pokud jsou data 

"rozházená" po všech možných adresářích, roste riziko smazání omylem. 
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 Frekvence zálohování - Frekvence, se kterou by měla být data 

zálohována, závisí na rychlosti, s jakou jsou prováděny úpravy anebo 

tvorba nových souborů. Při práci s velkým množstvím souborů je lepší je 

zálohovat častěji, například jednou denně. Optimum představuje zálohování 

jednou týdně společně s přírůstkovou denní zálohou [8].  

Zálohovací programy 

Zálohovací programy jsou ve verzích free, neboli zdarma, ale také jsou 

samozřejmě programy, za jejichž licenci si člověk musí zaplatit. Zde jsou uvedeny 

některé příklady obou verzí zálohovacích programů. 

Comodo BackUp 

Je to program pro zálohu složek a soborů, který je dostupný zdarma 

(freeware). Umožňuje ukládání na místní, síťové nebo virtuální diskové jednotky, 

FTP server nebo přenosná média (USB flash disky, optická média,…). Nabízí 

flexibilní plánovač pro automatické spouštění záloh, synchronizované zálohování, 

šifrování a kompresi. Součástí Comodo BackUp 4.0.14 je i služba, která nabízí 

prostor o velikosti 5GB pro online zálohování [10]. 

Cobian Backup 

Nástroj pro automatické i ruční zálohování složek a souborů. Zálohy lze 

ukládat na pevný disk, na jiný počítač v sítí nebo na FTP server. Zálohy lze 

naplánovat na přesný den a hodinu a zálohovaná data jsou komprimována do ZIP 

archivu. Aplikace je též možné spouštět jako službu na pozadí systému [11]. 

Dropbox 

Dropbox je užitečný nástroj pro centralizované uložení souborů v 

internetovém úložišti a pro snadný přístup k nim z jakéhokoliv počítače 

připojeného k Internetu. Před použitím programu je třeba se zaregistrovat na 

hlavní stránce programu. Registrace je zdarma pro objem dat do 2GB [12].  

Tyto 3 zálohovací programy jsem zde uvedl z nejvyššího hodnocení na 

internetových stránkách [13]  
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Přehlednost 

Přehlednost internetového obchodu je důležitá, neboť když se v něm 

zákazník nevyzná, nebude v něm nakupovat. Zboží by mělo být rozděleno do 

kategorií, které se budou lišit určitými vlastnostmi (například Pánské a Dámské 

oblečení). Zákazník by měl mít možnost si vyhledat, filtrovat a seřadit zboží podle 

určitých kritérií. Na internetu je k dispozici mnoho pluginů, některé jsou zdarma, za 

jiné se musí platit. Pluginy jsou rozděleny podle redakčního systému, resp. 

systému internetového obchodu, pro který jsou určeny. Tyto aplikace jsou 

například WordPress, Joomla!. 

Jak nainstalovat plugin: 

 WordPress – Na domovské stránce toho programu, nebo jinde na webu si 

vybereme plugin, který chceme. Na domovských stránkách programu je 

pluginů dostatek. Vždy je popsána jeho funkce a najdeme tam i vysvětlení 

jak je nainstalovat. Bohužel jsou stránky v angličtině. [14]  

 Joomla! – Joomla! Obsahuje instalátor, který funguje velice podobně jako 

instalátor ve Windows. V počítači vybereme příslušný balíček, který chceme 

nainstalovat a instalátor se postará o jeho nahrání na server a aktivaci 

v Joomle!. Pluginy najdeme na stránce [15]. Šablony nemají žádné oficiální 

úložiště, ale nejvíce jich je na stránce [16].  

Cena 

Pro začínající podnikatele může být počáteční kapitál velice důležitý. Pokud 

ještě nikdy nevlastnili internetový obchod, nemohou předem tušit, jak bude 

prosperovat, či vůbec bude prosperovat. Cena webhostingu se liší podle prostoru 

(objemu dat), který budeme pro provoz internetového obchodu potřebovat. 

Existuje hodně internetových stránek, které nabízejí srovnání webhostingů. Také 

je třeba si pořídit doménu, na které budeme internetový obchod provozovat. 

Doménu si může podnikatel zaregistrovat přímo u provozovatele webhostingu, 

který si vybral. Někdy doména bývá zahrnuta již v ceně webhostingu.  
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Příklad:

 

Obrázek 2 Srovnání webhostingů [18] 

 Jak lze vidět na obrázku vyhledával jsem webhostingy, které jako 

technologii používají PHP, databázové nástroje MySQL, podporované aplikace 

WordPress (na internetu je mnoho pluginů pro internetový obchod podporované 

touto aplikací) a jako prostor na disku 1 GB. Dle těchto kritérií mi internetová 

stránka zobrazila 46 výsledků. Podle dostupnosti webhostingu jsem zvolil 

webhosting od provozovatele C4 Hosting, jejich dostupnost je dle této stránky 

99,997%. Další výhodou u tohoto provozovatele je, že za 100 Kč měsíčně (120 Kč 

včetně DPH) nabízí prostor o velikosti 4,1 GB a v ceně je již zahrnut poplatek za 

doménu.  
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3. Návrh datové struktury 

Základem každého návrhu by měla být analýza. Pomocí analýzy 

zkoumáme existující systém. V této fázi si musíme vytvořit seznam otázek, na 

které budeme potřebovat jednoznačné odpovědi. Měli bychom se držet těchto 

kroků:  

 Analýza organizace – Účelem je zjistit co nejvíce informací o organizaci, i 

kdybychom si mysleli, že nebudou souviset s návrhem databáze. Hlavním 

cílem je zjistit a pochopit co organizace dělá a jakým způsobem. Je to tedy 

zásadní podmínka pro návrh dobré databáze.  

 Definování problémů, možností a omezení – V této fázi se snažíme zjistit 

potíže například v současném systému a následné potřeby a cíle nového 

databázového systému. Také je potřeba zjistit, jaká budou platit omezení 

(hardware, hodnoty). Je také dobré zjistit, jaké budou budoucí požadavky, 

zda majitel počítá s rozšířením firmy atd.  

 Definování cílů – Cíle jsou tvrzení, která reprezentují obecné úkony 

uživatele s daty, které může v databázi provádět. Tvoří je tedy základní 

požadavky organizace na informace a zajišťují výchozí bod pro návrh nové 

databáze. Každý z cílů jasně definuje jeden obecný úkol. Cíle se mohou 

dodatečně částečně měnit, rozšiřovat či dolaďovat [2]. 

Obecně vzato existují dvě základní fáze procesu vytvoření databáze: 

 Logický návrh 

 Fyzická implementace 

Logický návrh 

Jedná se o první fázi a zahrnuje určení a definování tabulek, jejich polí, 

stanovení primárních a cizích klíčů, zřízení vztahů mezi tabulkami a zjištění a 

zřízení různých úrovní integrity dat [1]. 

Fyzická Implementace 

Tato fáze zahrnuje vytváření tabulek, zřízení klíčových polí vztahů mezi 

tabulkami, stejně jako užití odpovídajících nástrojů k implementaci různých úrovní 

integrity dat [1]. 
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3.1. Vstupní analýza 

V našem případě se bude jednat o obchod, který bude prodávat zboží 

zvolené jeho majitelem. Majitel tohoto obchodu bude pouze jeden, tudíž majitel je 

zároveň i administrátor. Aby mohl zákazník nakupovat, musí se prvně registrovat. 

Zboží bude doručovat zvolený dopravce a osobní odběr nebude možný, adresa 

doručení nemusí být totožná s adresou, kterou zákazník uvedl při registraci.  

Pro náš příklad postačí pouze jednoduchá databáze se základními entitami 

a vztahy. Cílem této databáze bude uchovávat informace o zákaznících (jméno, 

příjmení, adresa, kontakt, heslo), veškeré objednávky, položky objednávky a cenu. 

Také je nutné evidovat nabízené zboží, značku výrobce, popis daného 

zboží a kategorii, do které zboží patří. Tuto možnost lze vyřešit dvěma způsoby. 

První způsob je, že kategorie bude pouze atribut v entitě zboží, druhým způsobem 

je vytvořit samostatnou tabulku jménem Kategorie. Výrobce je nutno uchovávat 

kvůli jednoduššímu vyhledávání v kategorii zboží. 

Ke každé objednávce je třeba vytvořit a uchovat právě jednu fakturu, která 

musí obsahovat jméno a adresu zákazníka, provozovatele internetového obchodu 

(určené jménem firmy/podnikatele, adresu podnikání, IČO), jednotlivé zboží 

objednávky s dílčími cenami a celkovou cenou za všechno objednané zboží.  

Objednávku nelze rozdělit. Zboží, které momentálně není na skladu si zákazník 

nebude moci koupit. Dále můžeme uvažovat, v jaké formě bude majitel faktury 

uchovávat, zda bude faktura vytvořena pomocí formuláře a exportována do 

dokumentů typu pdf. Typ pdf byl zvolen z důvodu neměnnosti dokumentu, 

zobrazení textu i obrázků na všech zařízeních stejně také z důvodu volně 

dostupných prohlížečů těchto dokumentů. 

Zboží je samozřejmě možné reklamovat, zákazník musí uvést důvod 

reklamace, tedy krátký popis problému. Reklamace se vždy vztahuje jen 

k jednomu zboží, pokud zákazník bude reklamovat více zboží z jedné faktury, 

budou reklamace rozděleny a každá vyřizována zvlášť. Zboží bude reklamováno 

dle svého ID a názvu. Dále bude uchováno datum přijetí reklamace, zda 

reklamace byla uznána a vyřízena a pokud ano, datum vyřízení reklamace. 
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Budu také uvažovat o tom, že internetový obchod má pouze jednoho 

administrátora. Díky tomu vypadává nutnost uchovávat informace o 

zaměstnancích a také, který zaměstnanec provedl danou změnu a podobně.  

3.2. Konceptuální úroveň 

Konceptuální model se zabývá modelováním reality. Je to výsledek datové 

analýzy. Vzniká jako popis dat v databázi bez ohledu na jejich uložení. Hlavním 

úkolem je nalezení entit, vztahů a atributů. Konceptuální návrh není ovlivněn 

budoucími způsoby implementace. Na konceptuální úrovni je možné při 

modelování využít několika modelů, mezi nejpoužívanější patří Hierarchický, 

Síťový, Entitně-relační a Objektový. Já jsem k zobrazení použil Entitně-relační 

model (E-R model) [2]. 

Postup realizace 

U obou verzí možností realizace (kategorie jako atribut a kategorie jako 

samostatná tabulka) jsem si v  prvním kroku určil požadavky na databázi (Vstupní 

analýza), dále zvolil správné entity a jejich atributy, z čehož jsem sestavil E-R 

diagram. Stanovil jsem kardinalitu vztahů a poté rozdělil vztahy M: N pomocí 

pomocných tabulek a vytvořil rozšířený ER diagram.  

Relační schéma vychází z ER modelu. V každé entitě je atribut, který je 

určen svým názvem, datovým typem, velikostí a formátem. Relační schéma také 

zobrazuje parcialitu vztahů. Parcialtia určuje povinnost účasti ve vztahu. Jako 

názorný příklad bych uvedl: Objednávku musí vytvořit zákazník, ale ne každý 

zákazník si musí něco objednat, tudíž vytvořit objednávku. 
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3.2.1.1. E-R model s kategorií jako atribut 

Jedná se o Entitně-relační model, který má Kategorii pouze jako atribut v entitě 

Zboží.  

 

Objednávka

ID_objednavky

ID_zakaznika

Datum_obj

Datum_vyr

Celk cena zbozi

Cena dopravy

Stav

Dodací adresa

Zboží

ID_Zbozi

Nazev_zbozi

Popis

Cena za kus

Fotografie

Parametry

Dostupnost

Znacka

Kategorie

Zákazník

ID_zakaznika

Jmeno

Prijmeni

Ulice

Cislo_popisne

Město

PSC

Telefon

Email

Heslo

Faktura

ID_faktury

ID_objednavky

splatnost

M N

1

1

N 1

Reklamace

ID_faktury

Datum_podani

Vyrizeno

ID_Zbozi

Nazev_Zbozi

1N

Doprava

ID_dopravy

Nazev_dopravy

Cena

1

N

Dodací 

adresa

Ulice

Cislo_popisne

Město

PSC

1

1

 

Obrázek 3 Prvotní diagram 
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Objednávka

ID_objednavky

ID_zakaznika

Datum_obj

Datum_vyr

Celk cena zbozi

Cena dopravy

Stav

Dodací adresa

Zboží

ID_Zbozi

Nazev_zbozi

Popis

Cena za kus

Fotografie

Parametry

Dostupnost

Znacka

Kategorie

Zákazník

ID_zakaznika

Jmeno

Prijmeni

Ulice

Cislo_popisne

Město

PSC

Telefon

Email

Heslo

1 1 N 1

Položka 

objednávky

ID_polozky

ID_zbozi

ID_objendavky

Pocet

Cena

NN

Faktura

ID_faktury

ID_objednavky

splatnost

1

Reklamace

ID_faktury

Datum_podani

Vyrizeno

ID_Zbozi

Nazev_Zbozi

1N

Doprava

ID_dopravy

Nazev_dopravy

Cena

1

N

Dodací 

adresa

Ulice

Cislo_popisne

Město

PSC

1

1

1

 

Obrázek 4 Rozšířený E-R model 
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3.2.1.2. Relační datový model s kategorií jako atribut 

 

 

Obrázek 5 Relační schéma 
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3.2.2.1. E-R model s kategorií jako samostatná entita 

Jedná se o druhý způsob realizace Kategorií, v tomto případě je Kategorie určena 

samostatnou entitou neboli tabulkou.  

Objednávka

ID_objednavky

ID_zakaznika

Datum_obj

Datum_vyr

Celk cena zbozi

Cena dopravy

Stav

Dodací adresa

Zboží

ID_Zbozi

Nazev_zbozi

Popis

Cena za kus

Fotografie

Parametry

Dostupnost

Znacka

Kategorie

Zákazník

ID_zakaznika

Jmeno

Prijmeni

Ulice

Cislo_popisne

Město

PSC

Telefon

Email

Heslo

M N N 1

Kategorie

ID_kategorie

Nazev

M

N

Faktura

ID_faktury

ID_objednavky

splatnost

1

Reklamace

ID_faktury

Datum_podani

Vyrizeno

ID_Zbozi

Nazev_Zbozi

1

N

Doprava

ID_dopravy

Nazev_dopravy

Cena

1

N

Dodací 

adresa

Ulice

Cislo_popisne

Město

PSC

1

1

1

 

Obrázek 6 Prvotní E-R model s kategoriemi 
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Objednávka

ID_objednavky

ID_zakaznika
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Telefon
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Pocet
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splatnost
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1

Reklamace

ID_faktury

Datum_podani
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1

 

Obrázek 7 Rozšířený E-R model s kategoriemi 
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3.2.2.2. Relační datové schéma s kategorií jako samostatná entita 

 

 

Obrázek 8 Relační schéma s kategoriemi 
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4. Analýza technologií k realizaci e-shopu 

Možností realizace e-shopu je mnoho. Základní jsou však pouze 4. Patří 

mezi ně vlastní naprogramování, použití předdefinované šablony, pronájem e-

shopu a zakoupení e-shopu. Tyto možnosti zhodnotím pomocí Multikriteriální 

analýzy a následně vyberu tu nejvhodnější.  

Vlastní naprogramování e-shopu 

Vlastní naprogramování e-shopu znamená, že si majitel celý projekt 

vypracuje sám.  Velkou výhodou je, že si majitel může vytvořit e-shop podle své 

fantazie, vytvoří si vlastní design, který může být jedinečný, další výhodou je, že 

výdaje, které bychom zaplatili za práci někomu, kdo by nám e-shop vytvořil, máme 

ušetřeny.  Bohužel tato možnost není pro každého, neboť jsou zapotřebí určité 

znalosti a zkušenosti s programy, které k realizaci budeme potřebovat, což je pro 

neznalé určitě velká nevýhoda, další nevýhodou může být čas strávený touto 

realizací, který se určitě bude pohybovat v řádech dnů. Toto je také důvod, proč si 

e-shop málokdo programuje.  

Použití předdefinované šablony 

Na internetu je volně ke stažení mnoho šablon webových stránek, mezi 

které patří také šablony e-shopu, samozřejmě také najdeme šablony, které jsou 

zpoplatněny. Nezpoplatněné šablony jsou většinou pouze v základních barvách, 

s jednoduchým pozadím. Některé firmy se přímo zabývají tvorbou a prodejem 

šablon, které stojí v rozmezí od několika set po několik tisíc korun. Záleží na 

propracovanosti, složitosti a celkovém vzhledu šablony.  

Pronájem e-shopu 

Tato možnost je podle mého názoru v dnešní době nejoblíbenější. Není 

nějak složitá, ani nákladná. Spočívá v tom, že platíte paušálně každý měsíc 

poplatek zprostředkovateli, který pronajímá internetový obchod s doménou. Cena 

měsíčně za tuto službu se pohybuje přibližně od 300 korun do několika tisíc korun 

(tento velký rozptyl je dán typem e-shopu, funkcemi a rozšířeními). Samozřejmě 

jsou různé firmy, které toto nabízejí, proto se liší i některé parametry a také 
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jednotlivé ceny. Výhodou je, že většina těchto poskytovatelů nabízí zkušební dobu 

zdarma, kdy si můžete vyzkoušet, jak obchod funguje a podobně.  

Koupě e-shopu 

Tato možnost znamená, že zaplatíme specializované firmě za to, že vytvoří 

e-shop  podle přesných požadavků, které na e-shop máme, ale za cenu vysokých 

nákladů, které se pohybují v rozmezí několika desítek tisíc. Výhodou této varianty 

je, že takto na zakázku vytvořený e-shop je svým vzhledem jedinečný. Což může 

být velikou výhodou, protože zákazníkovi utkví v paměti například design stránek. 

4.1. Porovnání variant tvorby pomocí Multikriteriální analýzy 

Pomocí multikriteriální analýzy chci dosáhnout správného výběru 

nejvhodnější varianty pro realizaci internetového obchodu. Varianty realizace jsou: 

Vlastní naprogramování, Použití šablony, Pronájem internetového obchodu a 

Koupě internetového obchodu. Kritéria jsem zvolil tyto: Pořizovací cena, čas 

strávený přípravou, počet produktů, potřebné znalosti, diskový prostor a další 

náklady. V tomto příkladu budu počítat s tím, že budoucí majitel e-shopu nevlastní 

žádný server, ani nemá zaplacenou doménu, ale bude platit za webhosting. 

Popis jednotlivých Kritérií: 

 Pořizovací cena - Je cena, kterou musíme zaplatit za danou realizaci 

internetového obchodu. Je určena v korunách 

 Čas strávený přípravou - Je čas, který musíme věnovat 

připravě/správě/tvorbě internetového obchodu do doby, kdy bude plně 

spuštěn. Určen hodinami 

 Počet produktů - Udává maximální počet produktů, který lze na 

internetovém obchodě prodávat. Vyjádřen v kusech 

 Potřebné znalosti - Jsou vědomosti, které musí člověk znát, aby byl 

schopen danou možnost realizovat. Hodnocení 1-10 ( 10 je nejvyšší) 

 Diskový prostor - Je velikost diskového prostoru, který máme k dispozici 

(například pro ukládání obrázků o zboží). Velikost je určena v GB 

 Další náklady - Náklady spojené s provozem internetového obchodu. 

Například webhosting. Je vyjádřena v korunách 
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Tabulka 1 Základní matice 

Možnost tvorby 
Pořizovací 
cena [Kč] 

Čas strávený 
přípravou [hod.] 

Počet 
produktů [Ks] 

Potřebné znalosti 
Disk.prostor 

[Gb] 

Další náklady 
[Kč] 

Vlastní 
naprogramování 

0 30 N 10 2 80 

Použití šablony 0 5 N 5 2 80 

Pronájem e 
shopu 

0 3 300 3 1 242 

Koupě e-shopu 29 900 2 N 3 5 490 

 

N znamená Neomezeně, ale pro náš výpočet zvolíme určité číslo, já konkrétně zvolil 1000. 

Tabulka 2 Přepočtená matice 

Možnost tvorby 
Úspora 

pořizovací 
ceny [Kč] 

úspora času 
stráveného přípravou 

[hod.] 

počet 
produktů [Ks] 

jednoduchost 
zpracování 

Disk.prostor 
[Gb] 

úspora 
dalších 

nákladů [Kč] 

Vlastní 
naprogramování 

29 900 0 1000 0 2 410 

Použití šablony 29 900 25 1000 5 2 410 

Pronájem e 
shopu 

29 900 27 300 7 1 248 

Koupě e-shopu 0 28 1000 7 5 0 
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Tabulka 3 Normovaná matice 

Možnost tvorby 
Úspora 

pořizovací 
ceny [Kč] 

úspora času 
stráveného přípravou 

[hod] 

počet 
produktů [ks] 

jednoduchost 
zpracování 

velikost 
diskového 
prostoru 

[GB] 

úspora 
dalších 

nákladů[Kč] 

Vlastní 
naprogramování 

1,000 0,000 1,000 0,000 0,400 1,653 

Použití šablony 1,000 0,893 1,000 0,714 0,400 1,653 

Pronájem e 
shopu 

1,000 0,964 0,300 1,000 0,200 0,605 

Koupě e-shopu 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 

 

Tabulka 4 Expertní matice 

Metoda bodovací 1-10 (10=Maximum) 

 

 

Kritéria E1 

úspora pořizovací ceny 9 

úspora času stráveného 
přípravou 3 

počet produktů 4 

jednoduchost zpracování 8 

velikost disk.prostoru 6 

úspora dalších nákladů 9 

Suma 39 
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Tabulka 5 Expertní matice s váhami 

Kritéria E1 

úspora pořizovací ceny 0,231 

úspora času stráveného 
přípravou 0,077 

počet produktů 0,103 

jednoduchost zpracování 0,205 

velikost disk.prostoru 0,154 

úspora dalších nákladů 0,231 

Suma 1 

 

Tabulka 6 Normovaná matice s promítnutými váhami 

Možnosti tvorby 
Úspora 

pořizovací 
ceny [Kč] 

úspora času 
stráveného přípravou 

[hod] 

počet 
produktů [Ks] 

jednoduchost 
zpracování 

velikost 
diskového 
prostoru 

[GB] 

úspora 
dalších 

nákladů[Kč] 

Vlastní 
naprogramování 

0,231 0,000 0,103 0,000 0,062 0,382 

Použití šablony 0,231 0,069 0,103 0,147 0,062 0,382 

Pronájem e 
shopu 

0,231 0,074 0,031 0,205 0,031 0,140 

Koupě e-shopu 0,000 0,077 0,103 0,205 0,154 0,000 

               Max 
 

0,231 0,077 0,103 0,205 0,154 0,382 
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Obrázek 9 Graf normované matice 
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Obrázek 10 Graf normované matice s promítnutými váhami 
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Tabulka 7 Matice maximálních hodnot 

Úspora 
pořizovací ceny 

[Kč] 

úspora času stráveného 
přípravou [hod] 

počet produktů 
[Ks] 

jednoduchost 
zpracování 

disk.prostoru 
[GB] 

úspora dalších 
nákladů[Kč] 

0,231 0,077 0,103 0,205 0,154 0,231 

 

 

Obrázek 11 Graf ideální a vybrané varianty 
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Vyhodnocení analýzy 

Touto analýzou jsem srovnával vybrané 4 varianty a zjišťoval, která je za 

daných kritérií nejvhodnější realizací e-shopu pro začínající podnikatele. Hodnoty 

obsažené v tabulkách jsem získal z internetu a dle svých znalostí.  Jak můžeme 

vidět v normované matici s promítnutými váhami, má Koupě e-shopu 4 kritéria 

maximální, přesto dle daných výpočtů a zadaných kritérií je nejvhodnější varianta 

Použití šablony, která má v této matici pouze 3 kritéria maximální, ale dvěma 

z nich je přikládána nejvyšší váha. Navíc počet produktů, je ovlivněn 

webhostingem. Úspora času není až tak důležitá a jak lze vidět v expertní matici a 

nepatří také k nejsložitějším řešením z těchto variant. 
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5. Závěr 
Když jsem si vybral téma bakalářské práce, má jediná zkušenost 

s internetovým obchodem byla jako uživatel. Nikdy předtím jsem se nezajímal, co 

vše je třeba udělat pro to, abych mohl sám něco prodávat, zajímal jsem se jen o 

to, co si kde mohu koupit a za kolik. Během řešení této práce jsem zjistil, že to 

není tak snadný úkol, založit internetový obchod a být jeho provozovatelem.  

Jako první jsem se zabýval základními požadavky pro internetový obchod. 

Základní požadavky jsem si rozdělil do dvou skupin, a to na legislativní 

požadavky, které jsou dané státem a obecné požadavky, které by měly být určeny 

provozovatelem a následně je popsal.   

Dále jsem z mnou vytvořené analýzy, sestavil na Konceptuální úrovni 

formou Entitně-relačního modelu základní a rozšířený Entitně-relační model. 

Z Entitně-relačních modelů jsem vytvořil Relační datové modely, ve kterých jsou 

již jednotlivé atributy specifikovány, je u nich určen jejich datový typ, velikost a 

formát.   

V dalším kroku jsem prvně vybral možnosti realizace internetového 

obchodu a pak pomocí multikriteriální analýzy zjišťoval, která varianta realizace je 

za daných kriterií nejvhodnější. Váhy jednotlivých kritérií jsem určoval sám, dle 

mého uvážení. Je dosti možné, že při změně kritérií a změně vah, či přidání více 

expertů, vyjde jako vhodnější jiná varianta realizace internetového obchodu, než 

která vyšla mi. 

Zpracování bakalářské práce pro mne bylo velkým přínosem a využil jsem 

při její tvorbě mnoho znalostí a dovedností, které jsem získal v průběhu studia. 

Získal jsem také nové znalosti například o právních předpisech, které jsou při 

podnikání velice důležité. Všechny základní cíle práce se podařilo splnit. 
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