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1 Úvod 

Sv t, jak jej známe, je existen n  závislý na p edávání informací. Za svou sou asnou 

formu a rychlost vývoje velkou ástí vd í síti Internet.  

Tato sí , která je dnes ned litelnou sou ástí spole nosti, jejím nástrojem k obchodu, 

komunikaci a zábav , je v dnes doslova p epln na obsahem r zné kvality a její využití se 

tak m že stát obtížn jším. Uživatelé Internetu mnohdy p i vyhledávání konkrétního tématu 

narazí na stránky, které jim neposkytnou žádnou p idanou hodnotu a p itom nenaleznou 

stránky kvalitní, které se tématem zabývají podrobn ji nebo kvalitn ji. 

Má-li webová stránka mezi ostatními vynikat, m la by být vytvo ena podle ur itých 

pravidel, které ve zkratce nazýváme SEO. Tyto techniky pomáhají web zviditelnit a 

nesplynout s ostatními. Jejich rozbor je jednou z ástí této diplomové práce. 

Porovnáme-li tvorbu web ekn me p ed deseti lety a tvorbu web  dnes, zjistíme, že 

tvorba web  prochází obrovskou revolucí. Nejedná se pouze o aplikaci pravidel SEO na 

webech, které jsou n jak vyjime né. Velký vývoj je možno zaznamenat také na poli 

itelnosti obsahu, jeho podání návšt vníkovi a celkové zefektivn ní využití r zných text  a 

multimediálního obsahu. 

Tvorba web  má dnes zcela jinou filosofii, odlišnou od doby, kdy internetové stránky 

netvo ily vizitku spole nosti, ale p edstavovaly spíše mén  oficiální komunika ní kanál, 

mnohdy také pouze „chloubu“ firmy. Nyní, v ase, kdy se web stal primárním portfoliem 

v tšiny firem, kdy zákazníci nejprve navštíví stránku a pak teprve kancelá  firmy, jsou 

weby chápány zcela jinak, je na n  kladen velký d raz a hrají tak významnou roli, že jejich 

nízká kvalita m že pro firmu asto znamenat zbyte nou ztrátu. 

Dnešní doba vyniká trhem p epln ným r znými za ízeními, která jsou schopna zobrazovat 

internetové stránky. Od návšt vníka už nadále není o ekáváno použití PC jako primárního 

zobrazovacího média, p edpokládá se, že ke tení stránek asto využije telefon nebo tablet. 

Po et t chto za ízení je dnes tak vysoký a tyto jsou tak r znorodá, že nadále není vhodné 

na všech zobrazit jednu a tu samou verzi stránky. N které telefony mají nap íklad p íliš 

malý displej, na kterém by byl standardn  zobrazený web naprosto ne itelný. 
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Optimalizací web  pro r zná zobrazovací média se zabývá technika responsive web 

design, jejíž rozmach je v posledních letech skute n  kolosální a která d lá z klasických 

web  ty lepší, na které se návšt vník spíše vrátí. 

Teoretická ást si klade za cíl nalezení východisek pro tvorbu responsivních internetových 

stránek v prost edí mobilních za ízení. Dále je analyzována možnost slou ení technik SEO 

a responsivního web designu a p ínosy této syntézy a zárove  proveden rozbor ásti 

potenciálních návšt vník . 

Cílem praktické ásti této diplomové práce je následná aplikace zjišt ných poznatk  p i 

p ed lání internetové prezentace na adrese www.chceteweb.cz. 
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2 Teoretická východiska 

Úvodem je zapot ebí objasnit si dva pojmy uvedené v úvodní kapitole, okolo kterých se 

budeme nadále v celé publikaci pohybovat. Pojmy SEO a Resposive Web Design spolu 

zdánliv  nesouvisí, p esv d íme se však o opaku. 

2.1 SEO 

SEO je zkratkou pro Search Engine Optimization, Jak uvádí Jurášková (2012), provádí se 

za ú elem zlepšení pozice ve výsledcích vyhledávání v r zných vyhledáva ích. „SEO je 

kontinuální a dlouhodobý proces.“ tvrdí Jurášková (2012, s.209)

Voln e eno, že technika SEO slouží k tomu, abychom své stránky umístili ve výsledcích, 

vyhledávání nap íklad na Google.com nad svou konkurenci a byli tak zákazníkovi více na 

o ích. Pochopiteln  se tak má stát za co nejnižší cenu. Nákladem je zde finan ní obnos 

nebo as vynaložený na optimalizaci, p ínosem je pak každý zákazník, který v dom  klikl 

na odkaz na naše stránky, ziskem je návšt vník konvertovaný v zákazníka. 

2.1.1 SEO a SEM 

Pojem SEO bývá asto spojován se zkratkou SEM. SEM je zkratkou pro Search Engine 

Marketing a m že být (a v drtivé v tšin  p ípad  také bývá) na SEO zcela nezávislou 

technikou.

„Základním cílem SEM je zvýšit návšt vnost daných webových stránek, a to formou 

placených odkaz  ve vyhledáva ích.“ tvrdí Juráškova (2012, s. 207)

Zdánliv  podobn  zn jící popis SEO a SEM p edstavuje zcela odlišnou techniku – 

prakticky se jedná (jak íká slovo marketing) o formu reklamy placenou t etí stran , 

obvykle vyhledáva i, a to za umíst ní na p edních pozicích, resp. nad p edními pozicemi 

docílenými pomocí SEO. Ilustrací této techniky budiž Obrázek 2.1 - v zeleném obdélníku 

vlevo je vid t odkazy na stránky, které své vysoké pozice dosáhly pomocí technik SEO a v 

erveném obdélníku vpravo se nachází placené odkazy, které se zde dostaly práv  pomocí 

technik SEM. 
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Obrázek 2.1 – rozdíl mezi SEO a SEM 

Z uvedeného p íkladu se m že zdát, že SEM je jakýmsi podvodem proti SEO, tato 

technika však m že být velmi zrádná a náklady na ni jsou obvykle paušáln jší, než na 

SEO. Zatímco u SEO se obvykle platí za optimalizaci on-page a off-page faktor  (viz. 

níže), u SEM je  primárním placeným reklamním kanálem PPC - pay per click uvádí 

Procházka (2012), platíme za kliknutí uživatele vyhledáva e (a nemusí se jednat pouze o 

vyhledáva e) na náš odkaz. D kazem nákladnosti budiž fakt, že práv  na t chto p íjmech 

postavila své impérium spole nost Google Inc. 

Jurášková (2006) dále tvrdí, že SEM je obzvlášt  využitelné pro stránky, kterým dobré 

pozice ve vyhledáva ích nezaru í pouhá optimalizace. Jedná se o stránky v odv tvích s 

velmi silnou konkurencí. Firmy, které mají za cíl maximalizaci zisku a tato maximalizace 

závisí na maximalizaci prodaného množství (zjednodušen ) dnes musí sv j web bu

podrobit vrcholn  kvalitní optimalizaci nebo p edm tem jejich podnikání nesmí být 

p epln né odv tví. Pokud hovo íme o slabší konkurenci, obstojí SEO. Pokud je však 

konkurence vysoká, m že být SEO podpo eno SEM a výsledek je tak amplifikován. 

2.1.2 SEO: On-page faktory 

P edpokládejme, že máme tradi ní internetovou prezentaci, která má n kolik podstránek a 

ty sdílí n jaké téma, na n ž jsou celé stránky zam eny. Nyní si p edstavme uživatele 

takové stránky a jeho chování. Obvykle, když stránku poprvé navštíví, nastává rozhodující 

chvíle, tedy moment, kdy potenciální klient bu  z stane nebo odejde. O tom z ejm
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rozhoduje jednak design, tedy vzhled stránky a jeho p sobení na klienta a jednak rychlost, 

kterou klient nachází na stránce to, co hledá, tedy jakási vizuální itelnost stránky nebo 

také efekt prvního dojmu. Pokud není n ím odrazen, vrhne se do tení a s ur itou 

pravd podobností zavítá také na další sekce stránky.  

Tv rce webu tedy pot ebuje, aby pro klienta byla stránka co nej iteln jší, aby mu podala 

obsah který hledá, a to tak, aby jej nemusel hledat. K tomu napomáhají obrázky (které je 

pot eba popsat), vyzna ená d ležitá místa v textu, strukturovanost nadpis  a mnoho 

dalších mali kostí. Ve správné kombinaci t chto faktor  je klient schopen najít to, co 

hledá, tam, kde to intuitivn  hledá. 

Pro  rozvád t klientovo chování? Protože vyhledáva e již adu let p i indexaci Internetu 

kopírují chování uživatel , tzn. snaží se pro uživatele ud lat p i hledání výsledk  podle 

jejich zadání to nejlepší, najít nejlépe itelné stránky s nejlepším obsahem. 

Rozpoznáním obsahu textu se zabývá v dní obor ontologie, který je dnes dá se íci teprve 

na po átku svého pochopení, zavedení a využívání.

„Web Ontology Language (OWL) je jazyk ve webovém prost edí navržený speciáln  pro 

využití aplikacemi, které zpracovávají význam informací, namísto jejich pouhého p edání 

uživatel m.“ uvádí W3C (2004).

Lidé mají v tší užitek z web , které jsou pro n  obsahov  zajímav jší, které obsahují to, co 

uživatelé hledají a které jsou itelné. Podle toho se pak chovají vyhledávací mechanismy a 

my zde narážíme na p íkladné spojení p ístupnosti web  a ontologie. 

„Za p ístupný web lze dnes považovat takový web, který bude návšt vník s t žkým 

zdravotním postižením schopen i p es sv j zdravotní handicap, za pomoci prost edk , které 

má k dispozici, a zp sobem, který mu vyhovuje, efektivn  používat a dosáhnout svého cíle.“ 

uvádí MV R (2009)

Voln  p eloženo pro ú el pochopení syntézy SEO a p ístupnosti: cokoliv, co není p ímo 

itelné, tedy netextové prvky na stránkách jsou ozna eny nebo popsány tak, aby je 

automatizovaný p ístup (nap . hlasové te ky) dokázal p e íst. 

P ístupnost webu bývá myln  vykládána jako technika tvorby webu pro nap íklad zrakov

postižené jedince, ve skute nosti na dob e p ístupné webu profitují také nijak 

neindisponovaní lidé (P ístupnost.cz, 2013). Je tomu jednak díky jakési konven nosti a 
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tedy typizovanému p ístupu, který nevytvá í p íliš odlišností mezi r znými p ístupnými 

weby a jednak proto, že pro návšt vníky p ístupné weby bývají mnohem lépe pochopeny 

samotnými vyhledáva i (tamtéž). 

Všechny výše uvedené faktory, které m žeme optimalizovat, ale také spousta dalších 

(podrobné techniky a p ístupy jsou popsány v mnoha láncích v odborné literatu e tišt né i 

v síti Internet) jsou optimalizace provád né p ímo na stránce samotné, tedy tzv. on-page

faktory optimalizace pro vyhledáva e. Optimalizace by m la za ít práv  u t chto faktor

– jednak je optimalizace on-page faktor  jednodušší a jednak je obtížné optimalizovat off-

page faktory bez kvalitních on-page faktor . 

2.1.3 Obsah stránek 

Z ejm  nejd ležit jším on-page faktorem se zdá býti samotná kvalita textového obsahu. Ta 

je v rámci SEO ur ována svou unikátností a zam ením na konkrétní tématiku. P i 

posuzování vlivu obsahu na hodnocení stránky je pot eba rozlišovat mezi stránkou 

informa ní, v deckou, prodejní atp., myšlenka je však v zásad  stejná. ím více a ím 

kvalitn ji píšeme na dané téma, tím máme pro tená e v tší význam. Musíme se p itom 

vyvarovat kopírování text , které se již v síti Internet nachází, vznikl by tím tzv. duplicitní 

obsah a šance, že p i posuzování dvou obsahov  stejných stránek dají vyhledáva e prioritu 

t m se starším datem vzniku. Na toto téma rozvedeme myšlenku souvislosti SEO a 

responsivního web designu v pozd jších kapitolách. 

Kvalitou obsahu máme možnost nep ímo ovlivnit off-page faktory (viz. níže), protože je-li 

obsah opravdu hodnotný, bude na daný web ur it  odkazováno, což je z pohledu 

vyhledávacích mechanism   velmi výhodné. 

Jelikož je mnoho firemních webových prezentací pouze jednou z milion  (je t žké najít 

nep epln ný obor nebo odv tví) v daném p edm tu podnikání, vnucuje se pot eba být 

konkurenceschopn jší. Pokud firma prezentuje typickým zp sobem, tedy uvede p edm t 

svého podnikání, služby, které poskytuje a kontakt na sebe, webovou prezentaci následn

doplní n kolika málo referen ními projekty, její webové stránky pravd podobn  z hlediska 

on-page faktor  splynou s okolím a bez pomoci t etích stran bude velmi t žko 

dohledatelná.  

Proto si na mnoha webech m žeme všimnout pravideln  dopl ovaných referen ních 

projekt , u nichž auto i webu poukazují na konkrétní použité technologie, zp soby 
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zpracování apod. Je tomu proto, aby poskytli svým klient m bližší informace o svých 

službách a „pochlubili“ se kreativitou, kvalitou a inovativním p ístupem a dalšími 

pozitivními faktory (samoz ejm  když pomineme primární myšlenku získat nové klienty).  

Jiné webové stránky zase publikují odborné lánky na tématiku, kterou se zabývají. Firmy, 

které se na SEO svých stránek zam ují, asto vedou tzv. blog (internetový deník, 

zápisník). M že se jednak kup íkladu o vývojá ské podniky, které v blogu sdílí s ostatními 

uživateli internetu použité nebo nov  objevené postupy. 

Procházka (2012) uvádí, že tempo a pravidelnost aktualizace ovliv uje pozitivn  pozice 

stránek p i hledání. 

Tento p ístup m že být p ímo zázra ným receptem na zp tné odkazy (viz. níže) a pokud je 

obsah opravdu kvalitní, m že v dnešní dob  sociálních sítí vést až k jisté form  virálního 

marketingu. 

Virální marketing zahrnuje všechny marketingové aktivity, jež k ší ení reklamních 

informací využívají samotné uživatele / cílové zákazníky. Jako vzor virálnímu marketingu 

slouží nejr zn jší vtipy a další podobné zprávy, které si lidé odnepam ti p edávají mezi 

sebou. Pokud se je poda í správn  namotivovat, sta í na za átku kampan  „nao kovat“ 

pouze malou skupinu a ta již zajistí rozší ení zprávy dál. (Adaptic, 2013)

Zde je op t možno všimnout si podobného vnímání stránek uživateli a vyhledáva i: je-li 

obsah SEO p ív tivý, vyhledáva  vidí jeho astou obm nu v rámci ur ených klí ových 

slov jako d kaz toho, že stránka je informativn jšího charakteru, než jiné weby a tím 

pádem nabývá dojmu, že je pro uživatele kvalitn jší a d ležit jší. 

Samoz ejm  je p i aktualizaci obsahu nutno dbát na dodržení pevného rámce, který 

poskytuje autorovi jeho obor a pokud možno nekombinovat jej s názvoslovím z jiných 

obor . Takový p ístup není v zásad  vyložen  škodlivý, ale výrazn  tím zm ní pom r 

klí ových slov, které stránka deklaruje jako svá primární, ku ostatním slov m z jiných 

odv tví, která p íliš nesouvisí s danou tématikou. 

2.1.4 SEO: Off-page faktory 

Jak název podkapitoly napovídá, off-page faktory jsou optimalizovatelné faktory mimo 

stránku samotnou, na jiných stránkách. Jedná se p edevším o po et zp tných odkaz , o 
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kvalitu stránek, ze kterých je odkazováno, o text odkaz  samotných uvádí Procházka 

(2012).  

Filosofie je jednoduchá, všechny tyto t i faktory se dají propojit do logického celku: 

Hledám takovou stránku, kterou pokládá hodn  (po et zp tných odkaz ) kvalitních 

(kvalita odkazujících stránek) zdroj  za to, co hledám (text odkazu). Zamyslíme-li se 

nad výše uvedenou v tou, pochopíme, pro  vznikají odkazové farmy které prakticky 

nenesou jiný obsah, než odkazy na tématicky podobné weby, které se snaží um le si 

zvyšovat PageRank, píše dále Procházka (2012). Je tomu práv  za ú elem vytvá ení 

zp tných odkaz . 

Optimalizací t chto faktor  se zabývá mnoho firem. N které si kladou za cíl registrovat 

klient v web do co nejv tšího po tu katalog . P íkladem budiž www.registratorka.cz: 

firma analyzuje klientovy požadavky, vytvo í popisek jeho stránek a za adí je ru n  do 

n kolika katalog . Pro p edstavu se zde pohybujeme v okruhu desítek až stovek katalog , 

ceny jsou r zné, ale obecn  jsou mezi 3 až 10 K  za jednu registraci. Další podniky vytvá í 

katalogy samotné a jejich cílem je pak zvyšování svého PageRank.

„PageRank p edstavuje íseln  vyjád enou kvalitu stránky. V p vodním pojetí se jedná o 

íslo mezi 0 a 1, v sou asnosti 0 až 10 (vyšší íslo znamená kvalitn jší výsledek), za nímž 

se skrývají sofistikované výpo ty a cesty k zjišt ní tohoto ísla“ (Langville, 2006)

Zvyšováním PageRanku svých katalog  tyto firmy zvyšují pomyslnou kvalitu svých 

stránek a tím lákají více registrátor , aby využili práv  jejich katalog. 

Off-page faktory jsou ty, které jsou optimalizovatelné mimo stránky samotné a  to iní 

jejich optimalizaci nákladn jší a asto také asov  náro n jší. 

2.1.5 SEO: framework a engine 

V n kolika posledních letech se stále ast ji setkáváme s internetovými firemními 

prezentacemi, internetovými obchody, aplikacemi, ale i b žnými stránkami, jako jsou 

práv  blogy, fotogalerie atp., které více, í mén  využívají r zných hotových redak ních 

systém  (CMS – content management system), i aplikací, které pouze stylují a plní 

obsahem.  

Uve me n kolik p íklad : Blogger, Wordpress, Joomla, Drupal, phpBB, PrestaShop, 

osCommerce, Magento a další. 
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Po hlubším zamyšlení je nutno uvést, že tento p ístup m že mít z hlediska pozic ve 

vyhledávání  pozitivní následky. Níže je uveden vý et dopad , které m že mít p ístup 

úpravy hotové aplikace: 

• obvykle kvalitní struktura stránek (samotná kostra, která je pln na), která je 

p ipravena pro vkládání obsahu tak, aby p i správném použití co nejefektivn ji 

vystupovala v i vyhledáva m – jednozna n  pozitivní dopad, ale pouze pro 

vyhledávací stroje, nikoliv pro samotné uživatele, 

• využití t chto framework  v síti Internet je opravdu masivní, uživatelé jsou asto 

nau ení se v nich obsahov  orientovat, ví, kam kliknout – jednozna n  pozitivní 

dopad, ale pravd podobn  pouze z hlediska uživatel , nikoliv pro vyhledávací 

mechanismy, 

• frameworky obvykle obsahují komplexní administra ní rozhraní, v n mž je možno 

nastavit vn jší prezentaci webu pomocí vhodných klí ových slov a dalších meta 

tag , jako jsou r zné popisky stránek,  p i emž web je pak správn  používá – 

pozitivní dopad jak pro vyhledávací mechanismy, tak pro uživatele. 

Tyto aplikace navíc bývají optimalizovány z hlediska responsivního webdesignu – asto již 

od základu se setkáváme se zabudovanými css frameworky optimalizujícími stránky pro 

zobrazení na r zných za ízeních.  

Ur itým dalším pozitivem jsou zabudované wysiwig editory, které nutí autory webu 

zadávat popisky k obrázk m a vytvá í správnou strukturu odkaz  (headings), toto však 

není pravidlem, nalezneme také mnoho editor , jejichž výstup v základní konfiguraci má 

negativní dopad na formu kone né stránky (nap . CK editor, nebo tinyMCE). 

WYSIWIG editor je nástroj pro editaci obsahu stránek, který se tvá í jako MS Word (nebo 

podobný textový procesor) a bývá implementován ve webovém prost edí nebo desktopové 

aplikaci. Zkratka WYSIWIG znamená „What You See Is What You Get“ a jak název 

napovídá, p edstavuje ty editory, které na webu zobrazí stránku stejn , jako ji vidí uživatel 

v editoru. 
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2.2 Vývoj prost edí Internetu do sou asné podoby 

V d ív jších asech, kdy internetové stránky po aly nacházet využití mezi b žným 

obyvatelstvem, byl obvykle jediným médiem pro jejich sledování monitor po íta e a 

nejdostupn jším p ipojením pro p enos dat kabelová telefonní linka o rychlosti 56 kbps.  

Stránky byly p evážn  neobjemné a textového charakteru a obrázky byly ojedin lé.  

asto byla využita metoda rozložení stránky pomocí tabulek nebo rámc . Stránky samotné 

p edstavovaly zcela odlišný p ístup ke sd lení informací, než je tomu v sou asné dob . 

P evládající textová ást p ed grafickou ástí d lala ze stránek weby spíše informativního 

charakteru. Mnohdy uživatel Internetu narazil na stránku, která by se dala charakterizovat 

jako velmi dlouhá, s nestrukturovaným textem od jednoho okraje monitoru ke druhému. S 

rozvojem Internetu a nár stem po tu webových stránek se tato sí  a její obsah po aly 

dostávat mezi stále více a více lidí, p i emž vznikly první vyhledávací mechanizmy (90. 

léta) a to vyneslo pot ebu konkurenceschopnosti jednotlivých web . Vznikaly stránky 

sofistikovan jší a graficky zajímav jší. 

2.2.1 Internet v mobilních telefonech 

Za revoluci webového prost edí by se dalo pokládat rozší ení datového p ipojení v 

mobilních telefonech, které umožnilo na malých displejích mobilních za ízení zobrazit 

internetové stránky. P esko me nyní n kolik let, kdy se výrobci mobilních telefon  snažili 

p inést uživatel m jejich za ízení stejný zážitek ze surfování, jako na klasických po íta ích 

a posu me se do doby vzniku chytrých telefon . Pro  tento skok? Protože pro využití 

disciplíny responsivního web design, o které tato publikace je, nebyly klasické mobilní 

telefony v bec vybaveny (Google Developers, 2012). Zobrazení neovládala stránka, ale 

za ízení a jeho prohlíže , který byl výrobcem obvykle navržen tak, aby stránku s 

grafickými prvky p evedl do textové podoby a na monochromatických displejích (p ípadn

na displeji s n kolika málo barvami) zobrazoval zmenšené obrázky. Uživatel nem l 

prakticky žádnou možnost kontroly obsahu. 
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Obrázek 2.2 – mobilní telefony nezobrazující desktopové verze stránek, tzv. „Feature 

Phones“(Enterprise Manager, 2013) 

Každodenní surfování na takových za ízeních bylo prakticky nemyslitelné a hrani ilo až s 

utrpením v situacích, kdy uživatel pot eboval akutn  zjistit informace, p edstavovalo však 

d ležitý mezikrok mezi stavem, kdy mobilní telefony um ly jen telefonovat a posílat 

zprávy a kdy za aly podporovat surfování nejprve po WAP stránkách a posléze i po síti 

Internet. 

Mobilní p ipojení prvních generací provázela také kletba pod názvem cena za kilobajt. S 

tímto zp sobem ú tování za konektivitu se setkáváme i dnes, ale s propastným rozdílem v 

cen . Když bylo p ipojení k Internetu v telefonu n ím elitním, poplatky operátor m tomu 

odpovídaly. 

2.2.2 Konektivita chytrých telefon

S p íchodem chytrých telefon  a tablet  (Obrázek 2.2) se snaha výrobc  stále více otá í k 

otev enosti software a proto má v dnešní dob  v tšina uživatel  namísto jednoho pevn

daného prohlíže e na výb r z n kolika r zných. Co tato možnost volby lidstvu p inesla? 

Jednozna n  pozitivní odklon ní výrobc  nejenom chytrých mobilních telefon  od vývoje 

software a zam ení se na hardwarovou stránku v ci. To s sebou nese vznik mnoha 

alternativních aplikací pro prohlížení Internetu, jejich vzájemné konkurování a tím pádem 

postup stále k lepšímu. A práv  zde p ichází na adu resposive webdesign, technika stavby 

stránek tak, aby se zobrazily iteln  i na menších za ízeních. 
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2.2.2.1 Varianty p ipojení na území R, FUP 

Chytré telefony se stávají chytrými práv  díky konektivit  k Internetu. Dnešní mobilní 

p ipojení je pravým opakem dob d ív jších. Jeho rychlost je samoz ejm  závislá na lokalit

(ale i v horských oblastech je nez ídka dostupné 3G p ipojení) a poskytovateli, cenov  je 

však mnohem dostupn jší, než kdy d íve. Uživatelé si obvykle nevybírají z rychlosti 

p ipojení, jako je tomu u pevných linek, ale volí mezi r zným FUP (Fair User Policy).

Slovník cizích slov (2006) vysv tluje, že zkratka FUP je politika obvykle mobilních 

operátor , která omezuje využití ur itých služeb a že slouží k udržení stejné kvality služeb 

pro všechny jejich uživatele.

FUP v praxi p edstavuje omezení uživatelova p ipojení na ur itý objem dat, po kterém je 

internetové p ipojení zpravidla rychlostn  omezeno. Výše uvedený výklad je zna n

kontroverzní a dle autorova názoru je ve skute nosti pákou operátora sloužící donutit 

uživatele navýšit si FUP po jeho vy erpání  dalším zaplacením, ímž se oproti svému 

konven nímu výkladu klasifikuje jako p ekážka rozvoje volného Internetu. Snížení 

rychlosti probíhá posunem na nižší datový standard, tedy skokov  o n kolik desítek 

procent. 

Pro up esn ní pojmu p ekážka volného internetu jsou v Tabulce 2.1 níže uvedeny ceníkové 

ceny p ipojení k internetu t ech mobilních operátor  v R (datováno k 1.4.2013). 

operátor / název 
FUP / m síc 

[MB] 
Cena s DPH 21% 

[K ] 
Cena za Mb

O2 Internet v Mobilu 
XL 

10000 795 
0,08 

O2 Internet v Mobilu L 3000 489 
0,16 

T-mobile tarif 3 1000 240 
0,24 

O2 Internet v Mobilu 
M 

1000 294 
0,29 

T-mobile tarif 2 400 120 
0,30 

Vodafone Premium+ 1200 547 
0,46 

Vodafone Premium 600 383 
0,64 

Vodafone Super 300 304 
1,01 

T-mobile tarif 1 150 180 
1,20 

Vodafone Standard 150 215 
1,43 

Tabulka 2.1 – porovnání cen a datových limit  jednotlivých eských operátor
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Z tabulky je z ejmé, že b žný uživatel tarif  s nižším datovým limitem se bude snažit 

využívat Internet co nejšetrn ji, ímž docílí, že daný tarif vy erpá pozd ji. Chytré telefony 

pro tuto p íležitost nabízí zajímavé možnosti optimalizace datových tok  od server  ke 

klientovi a možnost sledování využití dat (nap . v Android 4.2.1. již nativn  v systému). 

Technologií je celá ada, ale p evládá hlavn  komprese obrázk  nebo komprese celé 

stránky na serveru 3. strany (což m že vést k nepatrnému zhoršení odezvy). P íkladem 

budiž Opera a její technologie Turbo. Tato technologie je zabudována v prohlíže i Opera 

Mini již cca od roku 2007.

„Je-li aktivní režim Opera Turbo, webové stránky jsou na serverech spole nosti Opera 

komprimovány, takže obsahují mnohem mén  dat než p vodní stránky. To znamená, že se 

stahuje mén  dat, a proto se webové stránky zobrazí rychleji.“  tvrdí Prohlíže  Opera 

(2013)

O možnosti využití t chto technologií však nemusí být každý informován. Tyto 

technologie také komprimovaným obrázk  snižují kvalitu. Zde se op t dostaneme k využití 

responsivního web designu. 

Vra me se ješt  k Tabulce 2.1. ádky tabulky jsou se azeny podle ceny za Mb. N kde ve 

st edu vidíme cenu pohybující se okolo 0,5 K . Taková cena byla v 90. létech považována 

za optimální cenu, avšak nikoliv za Mb ale pouze za jeden Kb! 

Nesmyslnost FUP jednoduše objasníme následující úvahou. P edpokládejme, že velké 

procento uživatel  má stejný tarif a stejné zú tovací datum. Musí tedy za ít erpat ve 

stejnou chvíli podobné datové objemy a tak zhruba ve stejné dob  vy erpat své FUP limity. 

Empirickým sledováním nebylo zjišt no, že by byla po vy erpání FUP jedné poloviny 

uživatel  zvýšena rychlost druhé polovin , rozhodn  ne tak propastn , jaké je snížení 

rychlosti. Je nutno podotknout, že spole nost O2 nesnižuje v sou asné dob  rychlost 

datových p enos  po vy erpání FUP limitu tak hodn , jako tomu je u T-Mobile a Vodafone. 

Samotná rychlost mobilních p ipojení je také r zná. Na http://www.dsl.cz/mapa-rychlosti-

mobilniho-internetu je možno sledovat údaje o m ení rychlosti jednotlivými ú astníky 

sít , kte í využívají mobilní aplikaci od DSL.cz (dostupné pro Android a iOS). Získaná 

data jsou agregována v m sí ních p ehledech, které jsou voln  dostupné ke stažení.  

V R mobilní operáto i poskytují konektivitu na standardech GPRS, EDGE, 3G a CDMA



 18

GPRS je zkratkou pro General Packet Radio Service, EDGE je zkratkou pro Enhanced 

Data Rates for GSM Evolution, 3G p edstavuje pojem Sít  3. generací a CDMA je jeho 

d ležitou sou ástí. 

Tyto technologie uvádíme proto, abychom si vyjasnili rozdíly v rychlostech poskytovaných 

p ipojení. Se adíme-li je podle rychlosti, bude seznam vypadat následovn : 

• GPRS, 

• EDGE, 

• CDMA, 

• 3G. 

2.2.2.2 Rychlost p ipojení a jeho dostupnost na území R 

Tabulky 2.2, 2.3 a 2.4 uvádí srovnání rychlostí mobilního p ipojení za m síce srpen, resp. 

zá í a íjen roku 2012 nam ené spole ností DSL.cz a agregované do konkrétních ísel. 

Data jsou sbírána z výše uvedených mobilních aplikací, a je rozlišeno mezi n kolika 

technologiemi konektivity: DSL, mobilní p ipojení, optické vlákno a wi-fi. Pro naše 

pot eby uvádíme pouze data o p ipojeních mobilních operátor . 

Tabulka 2.2 – rychlosti mobilních sítí v srpnu 2012 (DSL.cz, 2012) 
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Tabulka 2.3 - rychlosti mobilních sítí v zá í 2012 (DSL.cz, 2012) 

Tabulka 2.4 - rychlosti mobilních sítí v íjnu 2012 (DSL.cz, 2012) 

Z výše uvedených tabulek lze vy íst, že rychlost p ipojení v EDGE sítích je podstatn

nižší, než v 3G sítích. Zatímco sloupce meziro ní zm na u EDGE p ipojení nevykazují 

známky zlepšení situace, u 3G sítí si m žeme všimnout stálého trendu r stu rychlosti 

p ipojení. To vnucuje myšlenku, že rozvoj všech 3 eských operátor  je na poli mobilních 

p ipojení zam en práv  tímto sm rem. Otázkou z stává, jak jsou na tom uživatelé 

nacházející se mimo pokrytí t mito sít mi. 

Další záv r, který jsme z tabulek schopni vy íst, je, že mezi pomalejší a rychlejší verzí 

mobilního p ipojení, které využívá nezanedbatelné procento návšt vník  stránek (viz níže), 

je rozdíl v ádu n kolika tisíc kbit/s. 
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Pro ilustraci pokrytí rychlými sít mi eských operátor  na obrázku 3 uvádíme mapu 

pokrytí U:fon, T-mobile, Vodafone a O2. Jde vid t, že rychlejším p ipojením nedisponují 

pohrani ní oblasti, v tšina m st je však pokryta. M žeme p edpokládat, že z nepokrytých 

míst se návšt vníci eského Internetu p ipojí pomocí pomalejších konektivit nebo v bec.  

Data uvedená na obrázku 2.3 byla získána z map pokrytí signálem ze stránek jednotlivých 

operátor  ke dni 1.4. 2013. 

Obrázek 2.3 – mapa pokrytí CDMA sít  U:fon (naho e vlevo) , 3G sítí T-mobile (naho e 

vpravo), O2 (dole vlevo) a Vodafone (dole vpravo) 

P ipojením pomocí 3G mobilních sítí však konektivita smartphone nekon í. V tšina, a 

dnes již opravdu v tšina, tedy i low-end smartphone za ízení, je vybavena wi-fi modulem, 

který umož uje p ipojení k Internetu mimo domov z wifi hotspot .  

Pokud se vývojá  rozhodne neoptimalizovat stránky tak, aby na mobilním p ipojení, tedy 

obvykle na menších za ízeních (což je iní odlišitelnými) vytvá ené stránky odesílal 

zkomprimované, je možno konstatovat, že v rámci R m že rychlost p ipojení výrazn

znesnadnit a zpomalit proces na ítání stránek jistému procentu jejich návšt vník . 

Rozbor využití r zných konektivit mobilních za ízení je proveden jako jedno z m ení v 

kapitole 2.3. 
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2.3 Google Analytics: identifikace požadavk  na responsivní web design 

GA slouží k podrobnému sledování návšt vnosti stránek a detailnímu pozorování chování 

jejich návšt vník . Sledování samotné se v anglickém originále nazývá tracking a je 

uskute ováno za pomoci JavaScript kódu vloženého do stránek (aplikace), který propojí 

stránky s aplikací Google Analytics (Procházka, 2012).  

Aby bylo možné analyzovat, kolik za ízení m že výše uvedené konektivity používat na 

našich stránkách, byl proveden sb r dat z šesti autorových web  pomocí nástroje Google 

Analytics (dále jen GA) v m sících zá í – srpen 2012. 

2.3.1 GA: Po et návšt vník  využívajících mobilních za ízeních 

Veškeré následující tabulky v kapitolách v novaných GA a data v nich jsou produktem 

sb ru a analýzy dat získaných exporty z autorových web  sledovaných v GA. 

Tabulka 2.5 – data z šesti autorových web  použitá k znázorn ní pom ru návšt vnosti z PC 

a z mobilních za ízení (Google Analytics, 2013) 

V Tabulce 2.5 je uvedeno základní rozlišení – zdali se jedná o mobilní za ízení i nikoliv. 

Na první pohled je patrné, že v oblasti gastronomie navšt vují zákazníci weby výrazn

ast ji (7 – 8% z celkové návšt vnosti) z mobilních, než je tomu v oblasti automobilového 

pr myslu (3 - 4%). Vysv tlení je jednoduché – návšt vníci pravideln  hledají informace 

nap . o denním menu. Na druhou stranu v porovnání s weby firem zabývajících se 

stavitelstvím a obchodem (1,5 – 2%) se vyšší podíl dá vysv tlit tím, že na stránky 
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autoservis  narazí ast ji zákazníci, kte í hledají íslo na odtahové služby apod., kdežto 

nákupy a zjiš ování mén  urgentních informací provádí z klidu domova. 

Sumarizovaná data ukazují následující skute nosti: z celkového po tu 15629 návšt vník

stránek si jich weby zobrazilo na mobilním za ízení 744, což iní 4,54% návšt vník . 

A koliv íslo 4,5% není vysoký podíl, nejedná se o zanedbatelné procento návšt vník  a v 

nejhrub jším uvažování nazna uje, že pokud nejsou stránky optimalizované pro zobrazení 

na mobilním za ízení, mohou zmín né firmy p ijít maximáln  o toto procento zákazník . 

Podíl po tu mobilních za ízení na celkovém po tu za ízení, na nichž byly zobrazeny 

analyzované internetové stránky ovliv ují nap íklad tyto faktory (Kadlec, 2012) (n které 

budou blíže zkoumány v následujících kapitolách):

• lokalita, ve kterém je za ízení používáno (demografický faktor), 

• cena mobilních za ízení (cenový faktor), 

• dostupnost datových p ipojení (faktor mobilní konektivity) 

• zobrazení, zp sob vstupu (technologické faktory)

2.3.2 GA: OS mobilních za ízení 

GA nám umož ují jít více do hloubky. Pomocí drill down se postupn  m žeme dostat p es 

typ klientských opera ních systém  k informaci o konkrétních názvech za ízení. Tabulka 

2.6 zobrazuje šestici výše uvedených web  a po et návšt vník  využívajících konkrétní 

OS. 
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2.6 – hlubší pohled na len ní výše uvedených web  podle r zného OS (Google Analytics, 

2013) 

Pohledem na data zjiš ujeme, že z celkových 730 návšt v se v daném období nejv tšímu 

zastoupení t ší systém Android spole nosti Google (59,32% návšt v z jejich celkového 

po tu), za ním je iOS od Apple (33,56%). Podle o ekávání je SymbianOS vyvíjený 

Symbian Foundation ve velmi malém zastoupení (4,93%) a p ekvapiv  Windows Phone od 

Microsoftu  v ješt  nižším (2,19%). 

S výjimkou nízkého podílu opera ního systému Windows Phone data reflektují údaje 

zjišt né p i zkoumání statistik na http://gs.statcounter.com, jež jsou shrnuta v Grafu 2.1.  

Všimn me si klesajícího trendu využití SymbianOS a postupný nár st po tu za ízení s 

Windows Phone. Tato data reflektují fakt, že mnoho výrobc , v etn  Nokie (Wired, 2012), 

upouští od využití Symbianu a p echází na Windows Phone a Android (pokles po tu 

SymbianOS za ízení není nár stem Windows Phone pln  kompenzován). 
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Graf 2.1 – podíl OS v mobilních za ízeních v R za období 03/2012 – 02 / 2013 

(StatCounter, 2013) 

V Grafu 2.2 jsou pro rozší ení p ehledu na v tší oblast data za stejné období, ale v celé 

Evrop . Lze zaznamenat podstatný rozdíl oproti R v používání iOS (tedy mobilní 

telefony iPhone a tablety iPad) – výrobky spole nosti Apple jsou v R patrn  díky svým 

cenám spíše prémiové produkty, takže nemají tak vysoké procentuální zastoupení. Na 

po átku sledovaného období je z grafu patrné, že nad za ízeními Android p evládají coby 

do po tu za ízení s iOS, ale v m síci zá í dochází k zlomu, kde Android svým pom rn

stálým tempem r stu iOS p ekonává. Tento fakt lze potvrdit tehdejšími informacemi v tisku 

(The Next Web, 2012). 

Pro celistvost p ehledu je níže p iložen Graf 2.3, na kterém je vykreslen podíl iOS a 

Android v mobilních za ízeních ve stejném období v USA. Vidíme, že zatímco si iOS 

stabiln  drží tempo nár stu po tu nových za ízení, podíl systému Android se nem ní. Kde 

tedy za ízení ubylo? V USA se za ve 3. kvartále roku 2012 kriticky propadl podíl OS 

Blackberry  od spole nosti Blackberry (Bloomberg 2012). 

Porovnáním graf  2.2 a 2.3 m žeme sledovat diverzitu dvou zcela odlišných trh  s 

mobilními za ízeními; evropští uživatelé mobilních za ízení na rozdíl od uživatel  z území 

Spojených Stát  nalézají oblibu v opera ním systému Android jednozna n  rychleji a iOS 

je oproti Android v Evrop  procentuáln  spíše na ústupu, kdežto v USA je situace opa ná. 
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2.2 – podíl OS v mobilních za ízeních v Evrop  za období 03/2012 – 02/2013 (StatCounter, 

2013) 

2.3 – podíl iOS a Android v mobilních za ízeních v USA za období 03/2012 – 02/2013 

(StatCounter, 2013) 
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Lze-li z této subkapitoly vyvodit záv r, pak je takový, že optimalizace web  by m la 

probíhat p ednostn  pro za ízení s opera ními systémy Android a iOS. 

2.3.3 GA: len ní Android a iOS za ízení 

Protože p edchozí studie poukazuje na oblíbenost dvou nejvíce využívaných OS (iOS a 

Android), provedeme hlubší analýzu jejich etnosti v r zných za ízeních, abychom 

prokázali smysl optimalizace internetových stránek práv  pro tato za ízení. 

Z rozboru vyvodíme záv ry v podob  selekce konkrétních rozlišení displej , na n ž bude 

zam ena praktická ást této práce. 

Jelikož se již nacházíme na pom rn  detailní úrovni, data v této a dalších subkapitolách 

jsou agregována pro všechny sledované weby v d ív jších kapitolách, nebudeme tedy 

nadále rozlišovat mezi jednotlivými weby a záv r vyvodíme z celku. 

2.3.3.1 Verze systému 

Pro tvorbu webu s responsivním web designem patrn  verze systému za ízení není 

klí ovou informací, napom že nám však doplnit si p edstavu o rozd lení systém  na trhu s 

mobilními za ízeními. R zné verze r zných OS mají r znou nativní podporu n kterých 

funkcionalit. 

Tabulka 2.7, resp. 2.8 uvádí konkrétní ísla pro iOS, resp. Android. P i analýze rozd lení 

verzí opera ních systém  vznikla pro udržení p ehlednosti pot eba agregovat data pro 

jednotlivé mén  d ležité subverze systém  (nap . zastoupení iOS verze 4.3.3 a verze 4.3.5 

je uvedeno pouze jako verze 4). 

Tabulka 2.7 – zastoupení jednotlivých verzí iOS (Google Analytics, 2013) 
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Tabulka 2.8 – zastoupení jednotlivých verzí Android (Google Analytics, 2013) 

Ze zjišt ných údaj  jsme schopni p edb žn  ur it, jaká za ízení a tedy i p íslušná rozlišení 

jsou u iOS a Android nej ast ji využívány. Jedná se o za ízení na 5. verzi platformy iOS, 

tedy mobilní telefon iPhone 4S a tablet iPad 3. generace. Druhými nejpoužívan jší 

za ízeními jsou iPad 4. generace a iPhone 5 (na verzi 6). Mezi za ízeními s Android je 

nejpoužívan jší systém Android 2 (2.3.3) a Android 4, který postupn  nahradí Android 2.  

2.3.3.2 Rozlišení obrazovky 

P edchozí rozbor za ízení, které použili návšt vníci vzorových sledovaných web  nám 

odhaluje skute nost, že pro platformu iOS by bylo vhodné soust edit optimalizaci pro 

mobilní za ízení na t chto displejích (Apple.com, 2013):

• 3,5 palcový Retina displej s rozlišením 640x960 pixel  (iPhone 4S), 

• 4 palcový Retina displej s rozlišením 640x1136 pixel  (iPhone 5), 

• 9,7 palcový Retina displej s rozlišením 2048x1536 pixel  (oba iPady). 

Co je to Retina displej? Jedná se o LCD displeje používané firmou Apple v za ízeních 

iPhone od 4. generace a iPad od 3. generace a pro naši tématiku responsivního web 

designu si vysta íme s poukázáním na hlavní odlišnost od klasických LCD displej  – 

Retina má oproti klasickému LCD p i stejném rozlišení dvojnásobnou hustotu pixel  na 

jeden palec. Výrobce uvádí, že na jeho produktech nejdou hranice pixel  lidským okem 

vid t. To pro naši disciplínu znamená, že i když výrobce deklaruje vysoké rozlišení v 

pixelech, prohlíže e v za ízeních se prezentují pouze polovi ním množstvím: 

• iPhone 4S nebudeme optimalizovat pro rozlišení 640x960 pixel , ale pouze na 

320x480 pixel , resp. 480x320, 

• iPhone 5 namísto 640x1136 pixel  pouze na 320x568 pixel , resp. 568x320, 

• iPady namísto 1536x2048 pixel  pouze na 768x1024 pixel , resp. 1024x768. 
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Rozhodnout se, jaká rozlišení displej  používaných u nej ast ji se vyskytujících za ízení 

využívající opera ní systém Android, by na základ  tohoto sledovaného souboru web

nebylo zcela p esné. Údaje z GA nám poskytují p ehled o p ibližn  15 r zných displejích, 

které se od sebe mnohdy p íliš neliší. Vlivem mnoha možných variant rozlišení displej

nejsou získané procentuální pom ry sm rodatné. P istoupíme proto k jiné metod  ur ení 

cílových rozlišení vhodných pro optimalizaci, a sice odlišení relevantních rozlišení na 

základ pr zkum  zve ej ovaných na oficiálních internetových stránkách OS Android 

(dashboardy pro vývojá e) (Android, 2013). Data jsou sbírána za posledních 14 dní k datu 

1.4.2013. 

Na obrázku 2.4 je tabulka a grafické znázorn ní etností jednotlivých rozlišení a hustoty 

pixel  na palec. Tyto znalosti nám poslouží pro zjišt ní hledaných rozm r  displej  a jejich 

rozlišení. Jako pom cka nám poslouží tabulka 2.9, na níž jsou vyobrazeny konkrétní 

hodnoty rozlišení pro danou hustotu pixel  a velikost displeje. 

Obrázek 2.4 – etnost jednotlivých rozlišení displej  na platform  Android (Android, 2013) 
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Tabulka 2.9 – kombinace velikosti displej  a hustoty pixel  (Android, 2013) 

Porovnáme-li data v obou tabulkách, zjiš ujeme, že nej ast ji vyskytovaná rozlišení u OS 

Android jsou: 

• normal screen size, hdpi (37,9%), tj. rozlišení 480x800 pixel , resp. 800x480 

pixel , 

• normal screen size xhdpi (25%), tj. rozlišení 640x960 pixel , resp. 960x640 pixel , 

• normal screen size mdpi (16,1%), tj. rozlišení 320x480 pixel , resp. 480x320 

pixel , 

• low screen size ldpi (9,5%) , tj. rozlišení 240x320 pixel , resp. 320x240 pixel . 

Nyní známe rozlišení obrazovek frekventovan  používaných mobilních za ízení. Mezi naše 

poznatky za adíme ješt  v roce 2013 nejprodávan jší 15,6 palcové notebooky, jako 

p edstavitele prost edku k užívání sít  Internet z klasického pc, u nichž je zpravidla 

rozlišení 1366x768 (pom r 16:9), a dále vetší stolní monitory, jejichž rozlišení p esahuje ta 

rozlišení displej , která už spadají do našich d ív jších výb r . V tomto stádiu m žeme 

shrnout všechna rozlišení, pro která bude zapot ebí responsivní web optimalizovat: 

• 2048x1536 px a vyšší, 

• 1366x768 px, 

• 768x1024 px, resp. 1024x768 px, 

• 640x960 px, resp. 960x640 px, 
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• 480x800 px, resp. 800x480 px, 

• 320x568 px, resp. 568x320 px, 

• 320x480 px, resp. 480x320 px, 

• 240x320 px, resp. 320x240 px. 

P ipome me, že vybraná cílová rozlišení nezanedbatelná p i tvorb  webu responsivním 

zp sobem jsme zjiš ovali pro eskou Republiku, zahrnuli jsme pouze nej ast jší rozm ry 

displej  pro platformy Android a iOS, vzhledem k jejich tržnímu zastoupení. M la-li by 

analýza sahat za hranice eského Internetu a cílenými zákazníky by byli nap íklad práv  ti 

z USA, museli bychom vzít v potaz ješt  další, tamn  oblíbené platformy. P edm tem této 

práce je ale internetová stránka kladoucí si za cíl oslovit zákazníky z R, naši analýzu 

proto omezíme pouze na toto prost edí. 

Získané poznatky m žeme shrnout grafickou interpretací rozlišení horizontáln

orientovaných na Obrázku 2.5, a vertikáln  orientovaných na Obrázku 2.6. Druhý obrázek 

obsahuje mén  rozm r , protože nepo ítáme s využíváním vertikálního rozlišení na 

monitorech PC.

Obrázek 2.5 – grafická interpretace získaných výsledk  p i horizontální orientaci displeje 
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Obrázek 2.6 – grafická interpretace získaných výsledk  p i vertikální orientaci displeje 

Tyto znalosti využijeme v pozd jších kapitolách v novaných hledání optimálních 

breakpoint  (viz. dále).

2.3.4 GA: Monitorování konektivity 

Nástroj GA nám dále umož uje zjistit, jakého poskytovatele p ipojení k internetu 

návšt vníci stránek využívají. Znalost této informace využijeme k identifikaci podílu 

za ízení p ipojených pomocí mobilních sítí, tedy mobilních za ízení s pomalejším 

p ipojením. Data byla op t agregována z uvád ných web . 

Tabulka 2.10 odlišuje mobilní operátory (ISP) od poskytovatel  wi-fi a pevných p ipojení. 

U mobilních sítí se dá p edpokládat nižní rychlost a vyšší latence odezvy, než u sítí wi-fi a 

pevných p ipojení. 
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Tabulka 2.10 – podíl r zných p ipojení na celku (Google Analytics, 2013) 

P i zkoumání t chto údaj  je možno položit si otázku, pro  na seznamu figuruje lokální 

poskytovatel (silesnet s.r.o). Pokusem o vysv tlení budiž lokální zam ení p edm tu 

podnikání interesovaných firem (sledovaných web ), a tedy pravd podobnost, že jsou 

klienti v daných lokalitách p ipojeni na stejnou místní sí . 

Se teme-li podíly jednotlivých typ  p ipojení, zjistíme, že z mobilních sítí se p ipojilo 65% 

uživatel  navšt vujících stránky na mobilních za ízeních, zatímco z pevných p ipojení 

pochází 31% návšt vnosti. Zhruba 4% návšt vnosti jsou neidentifikovaného p vodu, proto 

je nelze jednozna n  rozlišit. Je nutno podotknout, že pokud je návšt vník p ipojen p es 

mobilní p ipojení, neznamená to, že se nutn  nachází na mobilním telefonu – nap íklad 

netbooky asto mívají 3G modul, který po vložení SIM karty p ipojí za ízení p es mobilní 

sí . Pak se tedy nejedná o návšt vníka, pro kterého je zapot ebí jiné, než klasické rozložení 

a nespadá tak do naší analýzy. 

Záv r, který ze zjišt ných dat vyplývá, je ur ení, že okolo 65% uživatel  by mohlo narazit 

na potíže p i na ítání stránky. T mto návšt vník m m žeme p ístup na stránky usnadnit 

nap íklad komprimací posílaných dat a výrazn  tak snížit jejich objem. Další možností 

optimalizace v tomto sm ru p edstavuje minimalizace po tu soubor  posílaných ze serveru 

prohlíže i. Jako t etí možnost uvedeme omezení komunikace se t etími stranami a v 

neposlední ad  omezení dotaz  na databáze. 

Znatelného efektu zrychlení na tení stránky dosáhneme v praxi nap íklad: 

• komprimací multimediálního obsahu 
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• slou ením jednotlivých CSS soubor  do menšího po tu v tších soubor , 

• omezením po tu na ítaných obrázk , 

• využitím CSS (p ípadn  CSS3) pro tvorbu designu stránky, namísto grafických 

soubor , 

• omezením na ítaných externích knihoven a dlouhých skript , 

• vyvarováním se na ítání plugin  t etích stran, 

• optimalizací a snížením po t  SQL dotaz  na databázi. 

2.3.5 Podpora Javascriptu 

Responsivita do posledních detail  s sebou nese pot ebu ob asného využití JavaScriptu. 

Principy Javacriptu jsou popsány v nejr zn jších publikacích, uve me pouze jeho 

nejzákladn jší charakteristiku, a sice, že se jedná o programovací jazyk, který ovládá 

chování webu ze strany klientova prohlíže e. Proto vzniká nutnost prov it, zda cílová 

za ízení podporují tyto mechanismy a jestli je jich možno v projektu práci využít.  

Zde však v narážíme, protože v GA není možné otestovat, zdali cílová za ízení podporují 

JavaScript; za ízení, která jej nepodporují, neumož ují ani sledování samotné, nebo  to je 

založeno na krátkém JavaScript kódu vloženém p ed t lo stránky. Proto se op t budeme 

muset spolehnout na externí zdroj informací.  

P edpokladem funk nosti JavaScriptu je prohlíže , který jej podporuje. Uživatelé desktop 

PC a laptop  stejn  jako uživatelé mobilních platforem obvykle volí dv ma typy 

prohlíže : 

• nativní prohlíže e, 

• volitelné prohlíže e. 

2.3.5.1 MatchMedia pro aplikování Media Queries 

Detailní rozbor Media Queries bude proveden v pozd jší kapitole, ve zkratce m žeme 

konstatovat, že se jedná o mechanismus, který m ní CSS na stránce podle aktuálního 

rozlišení. Tabulka 2.11 ukazuje podporu Media Queries v nejpoužívan jších prohlíže ích 

(nativních i volitelných). Všimn me si, že v sou asnosti již v tšina za ízení tuto funkci 



 34

podporuje, ale nepat í mezi n  n které nativní prohlíže e. Data jou získána ze zdroje Can I 

Use, 2013, který jako podklad využívá dat z gs.statcounter.com.

Tabulka 2.11 – prohlíže e a podpora Media Queries (Can I Use, 2013) 

2.3.5.2 Využití DOM metod a dotekových událostí 

Další funk ností, které JavaScript obstarává a které bude zapot ebí je podpora metod 

používaných pro manipulaci s objekty DOM a metod pro zpracování událostí týkajících se 

dotekových displej . Tabulka 2.12 ukazuje podporu metod pro práci s DOM objekty. 

Podpora metod pro práci s Touch událostmi je nap í  prohlíže i stejná, jako v Tabulce 2.11, 

v tšina prohlíže  toto podporuje, avšak najdou se n které, které podporu neposkytují. 
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Tabulka 2.12 – podpora metod pro práci s DOM (Can I Use, 2013) 

2.3.5.3 Shrnutí podpory JavaScriptu 

Podpora JavaScriptu je v sou asných verzích prohlíže  jak na chytrých telefonech, 

tabletech a dalších mobilních za ízeních, tak na desktopových prohlíže ích vesm s 

pozitivní.  

Pro minimalizaci hrozby nesprávného zobrazení responsivních layout  je vhodné dát 

klientovi možnost tyto deaktivovat a navrátit se k tradi nímu desktopovému zobrazení 

stránky. 

2.4 Responsivní web design 

Dostáváme se k bližší definici jednoho z cíl  této práce – metod  responsivního layoutu 

(rozložení). Tato kapitola si klade za cíl hlubší analýzu responsivního web designu a jeho 

možností.

Marcotte (2010) definuje základní myšlenku responsivního web designu jako splynutí 

techniky adaptivních rozložení web , adaptivního chování obrázk  a media queries. Frain 

(2012) a další namítají, že se jedná o více, než pouze o p izp sobování stránky velikosti 

displeje a uvádí, že jde o zcela odlišný zp sob tvorby web .

Zdroje se shodují s ú elem, smyslem t chto technik. Úlohou responsivního layoutu je 

poskytnout návšt vník m stránek, jejichž za ízení mají menší rozm ry, stejn  hodnotné 
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informace, jaké by získali návšt vou stránek ze za ízení s tradi ními zp soby zobrazení 

(PC, laptopy...). 

2.4.1 P íklady rozdíl  responsivních a klasických zobrazení 

Na obrázcích 2.7 – 2.9 stru n  a výstižn  objasníme, jaký je rozdíl mezi stránkou 

optimalizovanou metodou responsivního web designu a stránkou tuto techniku 

nevyužívající. Obrázky mobilních zobrazení stránek byly získávány za pomocí Android 

Virtual Device (AVD) v programu Eclipse p i rozlišení displeje 320x480 pixel  v nativním 

prohlíže i opera ního systému Android verze 4.0. Pro lepší itelnost bylo použito 

horizontální zobrazení. Na uvedených obrázcích je vlevo zobrazení optimalizované a 

vpravo neoptimalizované. 

Obrázek 2.7 – responsivní a klasická verze stránky www.seznam.cz 

Na obrázku 2.7 vidíme stránku Seznam.cz, což je vyhledáva  a poskytovatel emailových 

služeb, mnoho eských uživatel  Internetu jej p i surfování používá jako startovní 

rozcestník. Z mobilního zobrazení vyplývá, že p i p edpokladu menšího displeje je 

návšt vníkovi nejprve umožn no vyhledávání, níže má možnost p ihlásit se pro tení a 

odesílání email  a až ve spodní ásti nacházíme obsah. Hned z této první ukázky je patrné, 

že responsivní verze stránek odsouvají pro klienta mén  d ležité prvky stránky níže 

(nap íklad reklamní banner není zobrazen v bec) a jako první zobrazují prvky pro klienta 

prosp šn jší. Z pozice primárního eského vyhledáva e je d raz na hledací lištu zcela 

pochopitelný. Tato ukázka nám pomáhá uv domit si, že v rámci konkuren ního boje o 

zákazníky jsou velké servery nuceny odsunout reklamu a placený obsah až na nižší pozice 

a dát p ednost tomu, co klient doopravdy hledá. 
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Obrázek 2.8 - responsivní a klasická verze stránky www.idos.cz 

Tém  filantropickou by se dala nazvat optimalizace stránek idos.cz, která je vyobrazena 

na Obrázku 2.8. Návšt vníci, kte í k tomuto serveru p istupují z mobilních za ízení a tedy 

patrn  mimo pohodlí domova, hledají spojení hromadné dopravy. V pravé ásti obrázku, 

tedy zobrazení neoptimalizovanému pro mobilní za ízení, si všimn me erveného pruhu. 

P edstavuje reklamní banner a zabírá  p ibližn  t etinu obrazovky. Reklama však 

návšt vníky v terénu nezajímá tak, jako as spojení, který hledá a toto evidentn  v dí i 

správci serveru – reklama se v takovém nezobrazí. Prostor, který tím získá klient pro 

informace, které opravdu hledá, ale není vším, co tato optimalizace p ináší. Reklamní 

bannery ve formátu swf (Adobe Flash) nebo v obrázkových formátech zabírají velký 

objem dat a jednak zpomalí na ítání stránky a jednak klientovi v prost edí eského 

mobilního p ipojení Internetu mohou výrazn  snížit zbývající data v rámci výše 

zmi ovaného FUP. 

Obrázek 2.9 – responsivní a klasická verze stránky www.idnes.cz 

Server iDNES.cz na Obrázku 2.9 má sv j web také optimalizovaný. Vlevo si všimn me, že 

tato mobilní verze stránek reklamu sice zobrazuje, ale v n kolika násobn  nižší mí e, než 
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verze klasická – pohledem na pravou ást obrázku zjistíme, že více, než polovina celého 

displeje slouží pouze zobrazení reklamy. Zajímavostí je, že eské i zahrani ní portály mají 

p i mobilních zobrazeních sklon ke skrytí úvodních ástí lánk  a zobrazení pouze jejich 

nadpis . 

Na obrázku 2.9 je také zvláštní vy ešení navigace na stránce. Vidíme, že obsahov  rozsáhlé 

menu se redukuje do jednoho malého pruhu ve vrchní ásti obrazovky (tato funkcionalita 

je jedním z d vod  d ív jší studie o dostupnosti funkcionality JavaScriptu). 

2.4.2 Zavedení pojmu responsive webdesignu 

V roce vzniku této publikace (2013) by se responsivní web design dal stále ozna it za 

pom rn erstvou disciplínu, která si mezi menšími weby stále hledá své místo.  

Pevný po átek techniky responsivního web designu je neur itý, nebo je dle Kadlec 

(2012), Frain (2012) a dalších zdroj  syntézou n kolika r zných technik, museli bychom 

tedy pátrat více do hloubky a to není p edm tem této práce. Co však m žeme ur it, je 

datum vydání lánku RESPONSIVE WEB DESIGN (kv ten 2010), jehož autorem je 

Ethan Marcotte a jež Frain (2012) uvádí jako autora tohoto pojmu. 

Responsivní web design je pokusem neviditelné ruky Internetu elit nar stajícímu po tu 

p ístup  na stránky z mobilních za ízení. Proti pojmu neviditelná ruka by se dalo namítat, 

že práci p eci odvedou vývojá i, podíváme-li se však na dnešní Internet, zjistíme, že je 

zapln n mnoha r znými frameworky (o nichž jsme se zmínili v kapitole 2), které v sob

asto nesou podporu flexibilních layout ; pak na vývojá ích závisí opravdu spíše kvalita 

obsahu. 

2.4.2.1 Nar stající po et za ízení 

Jedním z hlavních d vod  nar stající oblíbenosti této optimalizace je exponenciáln

nar stající po et všech možných mobilních za ízení, které jsou schopny zobrazovat 

internetové stránky; tento fakt má na prost edí Internetu pozitivní dopady: 

• nutí vývojá e internetových stránek implementovat mobilní ešení, 

• nutí výrobce mobilních telefon  vylepšovat svá za ízení (p íkladem budiž nap . 

optimalizace pro cloudové služby z prost edí prohlíže e – výkon je mnohdy 

nesrovnatelný s minulostí), 
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• nutí vývojá e prohlíže  stále zlepšovat jejich software pro použití pro mobilní 

zobrazení.

Kadlec (2012) poukazuje na skute nost, že mnohým stránkám tvo í v tší návšt vnost 

p ístupy práv  z mobilních za ízení, než p ístupy z klasických po íta . Konkrétní ísla 

prezentuje na portálech Pandora a Twitter: roku 2009 mají oba portály 25% svých návšt v 

z chytrých telefon  a tablet , v roce 2011 tato ísla dosahují 60%.

Zlomový bod ve Spojených Státech nastává p i p edstavení iPhone v roce 2007 (Kadlec, 

2012). Na území R se iPhone dle šet ení v kapitole  2.3 net ší takové obliby jako v USA, 

nár st po tu návšt vník  z mobilních platforem je možno klást za d sledek vývoji 

opera ního systému Android a jeho relativní cenové dostupnosti (i nejnižší ady t chto 

smartphone obsahují prohlíže  schopný iteln  zobrazit internetové stránky). 

To, že se v roce 2010 objevil termín responsive webdesign je p i pohledu na dynamicky 

rozvíjející se prost edí mobilních platforem zcela pochopitelnou a p irozenou reakcí 

internetového prost edí. 

2.4.2.2 Rozvoj cloudových služeb 

Cloud computing zažívá masivní rozvoj a posouvá (nebo p ímo p esouvá) n které d íve 

ryze desktopové funkcionality po íta  do filosofie Infrasctructure a Software as a 

Service. Provide i t chto služeb pak po ítají s výrazným procentem klient  p istupujícím 

nap . ke svým dat m z mobilních telefon , nebo nap . provád jící aktualizace dat z tablet . 

Oba uvedené p íklady jsou pouze názornými možnostmi využití cloud computingu v širším 

slova smyslu a stejn  jako všechny ostatní zp soby jeho využití vyžadují bu  klientskou 

aplikaci nebo ovládání pomocí webu. Pokud není dostupná aplikace, jsou cloudové služby 

ovládány z internetového prohlíže e a to si ve velkém po tu p ípad  vyžádá optimalizaci.  

Je nep edstavitelné, aby v dnešní dob  poskytovatel cloudových služeb ignoroval vysoké 

procento zákazník  p ipojujících se k server m z terénu – koneckonc  se jedná o jeden ze 

smyslu cloud computingu. 

Rozdíl mezi optimalizovanou a neoptimalizovanou cloudovou službou demonstrujeme na 

Obrázku 2.10 srovnáním služeb Dropbox (vlevo, neoptimalizované) a Google drive 

(vpravo, optimalizované). Vidíme, že podobná služba jinak zobrazená se stává mnohem 

iteln jší a tím i použiteln jší. 
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Obrázek 2.10 – rozdíl mezi optimalizovaným a neoptimalizovaným file hostingem 

2.4.2.3 Sociální sít

P ípad používání sociálních sítí na mobilních platformách je podobný, jako užívání 

cloudových služeb. V zásad  uživatel volí mezi  aplikací a mobilní verzí internetové 

stránky. P edstava ovládání portálu Facebook na mobilním za ízení s menším displejem je 

v p ípad  neoptimalizované verze webu nemyslitelná. 

Speciáln  optimalizované jsou weby všech t í hlavních hrá  sociálních sítí: Google+, 

Facebook a Twitter. Na Obrázku 2.11 vidíme mobilní verze stránek Facebook (vlevo) a 

Twitter (vpravo). 

Obrázek 2.11 – stránky sociálních sítí optimalizované pro telefony 

R zná další diskuzní fóra se t ší optimalizace již v rámci d íve zmín ných použitých 

hotových framework . Zkušenost ukazuje, že Responsivní webdesign je již natolik 

oblíbený, že n které portály jsou p ehledn jší v mobilních verzích než ve svých vlastních 

aplikacích. 
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Záv rem je pot eba zmínit, že výše uvedené rozdíly v zobrazení na obrázcích 2.7 – 2.11 

nejsou p ímo responsivními zobrazeními daných stránek, ale jejich mobilními verzemi. Jak 

píše Kadlec (2012), responsivní stránka není mobilní stránka, pro pot ebu pochopení 

d ležitosti optimalizace rozložení však tyto p íklady slouží dostate n . 

2.4.3 Techniky responsivního web designu 

Jak je výše zmín no, responsivní web design je syntézou n kolika r zných technik. Rozbor 

všech by vydal na samostatnou práci, proto se budeme na dalších stránkách v novat t m 

nejpodstatn jším, tvo ící jádro disciplíny. 

Jelikož jsme responsivní p ístup ozna ili za kontinuální p ístup, je m li bychom rozlišit 

dva základní typy jeho aplikace: 

• aplikace p i vytvá ení nového webu, kdy myšlenku sledujeme od za átku, 

• aplikace na existující web, nap . p i redesignu. 

Pokud sledujeme myšlenku již od po átku vzniku internetových stránek, bude se nám v 

pozd jších chvílích s webem pravd podobn  pracovat snadn ji, než když web, který již je 

vytvo en, v tomto sm ru teprve optimalizujeme. 

Optimalizace pro responsivní zobrazení je kontinuálním procesem, nebo  v pr b hu asu 

se objevují nová za ízení, p inášející nové typy displej , nové prohlíže e, které mohou 

vyžadovat další optimalizace. Pokud použijeme ne p íliš erstvých technik, m že se stát, 

že s aktualizací software  klientských za ízení p ijdeme o složit  naprogramovanou 

funk nost.

Frain (2012) a Kadlec (2012) uvádí, že nej ast ji využívanými technikami jsou Media 

Queries, Fluid Layout a Responsive Media. Tyto techniky rozebereme a použijeme v 

praktické ásti práce.  

2.4.3.1 Fluid Layouts 

Než se myšlenka responsivních layout  za ala t šit širšímu využití v praxi, na b žných 

prezentacích p evládala pevná ší ka 960px, píše Kadlec (2012). Toto zjišt ní reflektuje 

d ív jší pixelov  optimalizovaných designy stránek, které se snažily stav t na pevných 

rozm rech a nepo ítaly s dynamickým chováním rozložení na r zných velikostech 

displej . Z mnoha výše zmín ných d vod  se tento zp sob v dnešní dob  stává zastaralým 
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a nevhodným, nebo  nap íklad již na za ízeních s rozm ry displeje 800x480 pixel  se 

stránka ani p i horizontalní orientaci displeje nezobrazí celá. Z pohledu uživatele s v tšími 

monitory nám p i fixní ší ce vzniká spousta nevyužitého místa, tzv. white space (Kadlec, 

2012).

„ íslo 960 bylo velmi vhodné pro tabulkové layouty (je jednoduše d litelné 3, 4, 5, 6, 8, 

10. 12 a 15 a nabízí tak velké množství variací designu)“ píše Kadlec (2012).

V tomto bod  m žeme identifikovat první krok sm rem k dynamickým rozložením – 

nefixní, ale dynamicky nastavovanou ší ku stránek.  

Fluid layouts (ve volném p ekladu plynulá rozložení) se od rozložení s fixními ší kami 

zcela liší ve zp sobu deklarování ší ky element . Zatímco fixní ší ky nastavují rozm ry 

prvk  za pomoci nem nné hodnoty vyjád ené pixely (960px, 800px atp.), plynulá 

rozložení realizují myšlenku plynulosti deklarací rozm r  v procentech vyjad ujících 

procentuální podíl rozm ru oproti mate ským prvk m. 

Kadlec (2012) navíc zmi uje elastické a hybridní rozložení, kde elastická používají k 

deklaraci rozm r  jednotky em (viz. níže) a hybridní výše uvedené p ístupy kombinují 

(tamtéž).

Pro pochopení ilustrujme myšlenku na p íkladu: m jme dv  stránky (na ú elu a obsahu v 

tomto p ípad  nezáleží, demonstrujeme pouze chování rozm r  prvk ), z nichž ob  mají 

hlavi ku a obsahovou ást. Obsahová ást sestává ze t í sloupc . Rozdíly mezi první a 

druhou stránkou jsou následující: 

• první stránka má fixní ší ku nastavenu na 960px, druhá stránka má ší ku nastavenu 

na 80% ší ky zobrazovací plochy prohlíže e (viz pojem viewport.), 

• hlavi ka první stránky je nastavena na 960px, kdežto hlavi ka druhé stránky zabírá 

100% z výše deklarované ší ky stránky, 

• sloupce v obsahu první stránky jsou nastaveny na ší ku 320px, kdežto druhá 

stránka deklaruje ší ku sloupc  na 33% z celkové ší ky stránky. 

Nyní, když máme definovány rozm ry obou p ípad , m žeme analyzovat rozdíly chování 

tzv. Fixed width layout a tzv. Fluid grid Layout . Deklarací rozm r  dvou výše 

uvedených stránek nám vznikají 3 možnosti jejich zobrazení: 
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• p ípad, kdy se ob  stránky zobrazí stejn , 

• p ípad, když využíváme v tšího rozlišení, 

• p ípad, kdy využíváme menšího. 

Jako první uvedeme zobrazení v okn  se ší kou 1200 pixel . V tomto p ípad  se nám ob

stránky budou jevit jako shodné, nebo  80% ší ky (deklarace ší ky hlavi ky první stránky) 

z 1200 pixel  je práv  960 pixel , což je stejná hodnota ší ky hlavi ky druhé stránky. 

Na Obrázku 2.12, resp. 2.13 ilustrujeme druhý p ípad zobrazení, kdy je zobrazení na ploše 

ši ší, než 1200 pixel , p edpokládejme nap íklad 1500 pixel . Jaké tedy budou rozm ry 

jednotlivých stránek? Zatímco první stránka (Obrázek 2.12) má ší ku fixovanou stále na 

960 pixel , ší ka stránky druhé (Obrázek 2.13) se nám díky procentuálnímu vyjád ení 

roztáhne na celých 1200 pixel . Stejn  tak se chovají sloupce v obsahové ásti: zatímco 

ší ka sloupc  na první stránce z stává fixní (320 pixel ), sloupce na druhé stránce pracují a 

p i zv tšování ší ky se roztáhnou až na 360 pixel . 

Obrázek 2.12 – chování stránky s fixní ší kou p i vyšším rozlišení zobrazení 

Obrázek 2.13 – chování stránky s nepevn  deklarovanou ší kou p i vyšším rozlišení 

zobrazení 
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Co z této analýzy vyplývá? Fakt, že p i v tším rozlišení za ízení, na kterém stránku 

zobrazujeme, nám p i využití fixních ší ek vzniká podstatn  více prázdného, nevyužitého 

místa, a že obsahová ást zbyte n  nem ní své menší rozm ry, ve kterých m žeme 

realizovat zobrazení obsahu. 

T etím p ípadem analýzy je stav, kdy je zobrazovací za ízení p íliš malé, aby zobrazilo 

plnou ší ku první stránky definovanou fixn  na 960px (Obrázek 2.14). 

Obrázek 2.14 – chování stránky s pevn  deklarovanou ší kou p i nižším rozlišení zobrazení 

Obrázek 2.15 – chování stránky s nepevn  deklarovanou ší kou p i nižším rozlišení 

zobrazení 

Zjišt ní interpretujeme v n kolika v tách. Zatímco u pevn  stanovené ší ky dochází v 

p ípad  použití menších displej  k neúplnému zobrazení, tj. uživatel je nucen tzv. 

scrollovat, tedy posouvat stránku, aby ji nakonec vid l celou, u plynulých rozložení se 

stránka zobrazí celá, ale užší, než u fixního rozložení. Z toho vyvozujeme záv r, že pokud 

je rozlišení zobrazení menší, volíme mezi neúplným zobrazením a zobrazením, které 

(zbyte n ) vytvá í prázdná místa. 

Jaké rozložení je potom na míst ? Pokud neoptimalizujeme dále, pomocí Media Queries 

(viz. níže) a spokojíme se s Fluid Layoutem, m žeme se držet pravidla nejdelších a 
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nejkratších p ípustných délek ádk  textu. Kadlec (2012) tvrdí, že obecn  uznávaná 

optimální ší ka ádku  je mezi 45 – 70 charaktery (písmeny). Dále uvádí, že standardní 

velikost písma na webu je 16px. 

Abychom mohli použít plynulá rozložení, a nenarazit na necht né p ekro ení hranic 

stanovených po tem 45 – 70 charakter  p i velikosti písma 16px, musíme navíc ur it 

minimální a maximální ší ku text obsahujících element  (nap . za pomocí CSS vlastností 

min-height a max-width). Tím nastavíme interval ší ek, ve kterých se rozložení adaptuje a 

ve kterých již z stává fixní na své horní, resp. spodní hranici možností a zárove  tak 

využijeme pokro ilé techniky – hybridního rozložení (kombinace plynulého a fixního 

rozložení). 

2.4.3.2 Velikost písma 

Známe-li, jaká je maximální a minimální p ípustná velikost ádku a standardní velikost 

písma 16px nám p i daném rozložení neumožní tento interval dodržet, máme možnost 

písmo škálovat. Kadlec (2012) píše,že velikost písma se dá ur it t mito zp soby: 

• pixely, 

• procenty, 

• jednotkami em.

Pro pot ebu našeho projektu využijeme jednotek em. Výpo et em se odvíjí od základní 

velikosti písma ur ené pro HTML element body, a to tak, že deklarovanou velikost písma 

tohoto prvku vynásobíme hodnotou em cílového prvku. Máme-li základní velikost písma 

12px a velikost písma konkrétního prvku deklarujeme na 2em, dostáváme velikost 24px.

Marcotte (2010) a Kadlec (2012) tvrdí, že jednotky em dosahují nejlepších a 

nejv rohodn jších výsledk  p i pom rové zm n  velikosti zobrazení stránky v prohlíže ích.

Použijeme-li techniky Media Queries, v kombinaci s technikou deklarace velikosti písma 

za pomoci jednotek em m žeme dosáhnout dynamických velikostí písma mnohem snáze, 

než p i deklaraci prost ednictvím hodnoty vyjád ené v pixelech.  
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2.4.3.3 Media Queries 

Dostáváme se do jádra techniky responsivních rozložení, a sice mechanismu 

identifikujícímu viewport za ízení a volícímu mezi dostupnými styly CSS. Ujasníme si 

pojem viewport:

„Na poli prohlíže  na klasických po íta ích je myšlenka viewportu jednoduchá: Viewport 

je viditelnou plochou prohlíže e – jeho ší ka. Je ve skute nosti tak jednoduchá, že se jí 

nikdo vážn  nezabývá, dokud nep ijde na adu viewport mobilních telefon , které se za 

ú elem poskytnutí plného zážitku z brouzdání Internetem snaží zobrazovat celou stránku.“ 

uvádí Kadlec (2012)

P i bližším zkoumání rozdíl  mezi viewport na tradi ních desktopových prohlíže ích a na 

mobilních za ízeních objevíme, že existuje rozdíl, mezi CSS pixely a pixely za ízení 

(tamtéž). Zatímco pixely za ízení jsou pevn  danou hodnotou uvád jící po et pixel , jež 

tvo í ší ku a výšku daného displeje za ízení (resp. aktivní plochy), CSS pixely se mohou na 

r zných za ízeních lišit.  

Názorným p íkladem budiž za ízení s výše zmín ným displejem Retina (iPhone, iPad). 

Fyzický po et pixel  (jakožto hardwarové rozlišení displeje) je u t chto displej  dvakrát 

vyšší, než po et CSS pixel . Abychom zamezili nesprávnému zobrazení na Retina 

displejích (a jiných), nabízí se meta tag viewport, kterým jsme schopni ovlivnit renderovací 

jádro prohlíže e. Tímto tagem jsme schopni sjednotit tzv. Layout Viewport a Device 

Viewport a dosáhnout tak stejného zobrazení na za ízeních se stejnými displeji, ale jejich 

r znou hustotou na palec.

Kadlec (2012) uvádí, že nejvhodn jší metodou využití tagu viewport pro nastavení ší ky 

zobrazení je využít atribut content a jeho hodnotu nastavit na „width=device-width“ a 

podobn  „height=device-height“.

Mimo ší ky a výšky se dá nastavením atributu content tagu viewport ovlivnit nap íklad 

po áte ní, minimální a maximální p iblížení, které je návšt vníkovi webu umožn no 

(initial-scale, minimum-scale, maximum-scale) a nebo n která další užite ná nastavení 

zobrazení stránky. 
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Nyní m žeme popsat samotné Media Queries. Toto spojení slov by se dalo p eložit jako 

„dotaz na typ média“ a slouží k detekci typu a parametr  za ízení, p i emž tuto informaci 

využívá k volb  CSS styl , které budou pro zobrazení aplikovány.

W3C (2012) vysv tluje, že dotaz na médium sestává z typu média a žádných nebo n kolika 

výraz , které testují existenci r zných zobrazení podmi ujících faktor  daného média. 

P íklad Media Query (W3C, 2012):

<link rel="stylesheet" media="print and (min-width: 25cm)" href="http://…" />

Uvedený p íklad vyložíme slovn : jedná se o deklaraci CSS styl  uložených v souboru 

odkazovaném atribute href, které se mají na íst v p ípad , že typem zobrazení je tiskárna 

(tedy v p ípad  tisku) a minimální ší ka zobrazovacího média je 25 centimetr . V ukázce 

syntaxe si všimn me výrazu and. Jeho p ítomnost nám napovídá, že v Media Query je 

možno používat operandy a vytvá it tak komplexn jší výrazy, kterými jsme schopni blíže 

specifikovat rozli ná za ízení. W3C (2012) uvádí, že ve výrazech je možno použít tyto 

vlastnosti médií: 

• ší ka a výška, 

• orientace, 

• pom r stran, 

• barevný režim za ízení, 

• hustota pixel , 

a další, pro responsivní web design na mobilních za ízeních ne p íliš použitelné vlastnosti.

Kadlec (2012) se o operandech AND, OR a NOT spojujících jednotlivé vlastnosti v 

dotazech vyjad uje jako o nástrojích, které iní Media Query podstatn  využiteln jšími. Je-

li zapot ebí detailn ji rozlišit mezi dv ma nebo více podobnými za ízeními, m žeme tak v 

Media Query u init pomocí kombinací stejných a odlišných vlastností obou za ízení, které 

spojíme pomocí operandu AND nebo OR. Pokud se po selekci do výb ru dostane nežádané 

za ízení, zjistíme jeho specifickou vlastnost a zahrneme ji do dotazu užitím operandu NOT. 

Operandy u dotaz  na typy médií se podobn , jako operátory u v tšiny programovacích 

jazyk  chovají na základ  teorie množin a operací s nimi (pr nik, sjednocení, rozdíl...).
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Jak uvádí Kadlec (2012) i W3C (2012), v tšina vlastností (p esný seznam je dostupný 

online) podporuje p edponu max- a min-. Jak nesmírn  jsou tyto p edpony d ležité pro 

disciplínu responsivních web design  si ukážeme v kapitole v nované breakpoint m. Ve 

zkratce však m žeme uvést, že pokud tvo íme responsivní layout a chceme definovat více 

styl  pro r zná za ízení, použitím p edpon max- a min- vytvá íme namísto pevn

stanovených bod  definice interval , do kterých jednotlivá za ízení spadají. 

Syntaxe Media Query se m že lišit. Kadlec (2012) rozlišuje mezi externí a interní 

specifikací t chto dotaz . Oba p ístupy se liší v n kolika bodech. Zatímco externí 

specifikace probíhá na úrovni dokumentu HTML, v n mž na základ  dotazu vybereme 

vhodný dokument CSS a ten použijeme ke zobrazení, interní specifikace spo ívá v 

rozlišení styl  až na úrovni p ipojeného CSS dokumentu.

Z uvedeného je z ejmé, že každý p ístup má svá negativa a pozitiva. Volná interpretace 

problematiky je takováto: rozhodujeme-li se mezi externí a interní specifikací Media 

Queries, rozhodujeme se mezi na ítáním v tšího po tu menších soubor  nebo menším 

po tem v tších soubor .  

Externí specifikací rozlišíme již na úrovni HTML dokumentu o vhodných CSS stylech, 

na ítaný CSS soubor je tedy podstatn  mén  objemný. Prohlíže e však na ítají všechny 

uvád né styly, i když práv  nesedí výsledku dotazu na typ média, je tomu tak proto, že 

prohlíže e cht jí být p ipraveny na zm nu média, nap . zmenšení nebo zv tšení rozm r

displeje (Kadlec, 2012). Z výkonnostních d vod  je rozumné dát p i deklaraci prioritu 

za ízením s menším typem displeje nebo  práv  tato za ízení jsou pravd podobn  v síti s 

pomalejším p ipojením, než za ízení s velkým displejem. P i renderování stránky pak 

prohlíže  jako první na ítá tyto styly, ímž je minimalizováno riziko na tení stránky bez 

styl . Externí specifikace s sebou p ináší pot ebu na íst n kolik soubor , což m že mít 

vliv na výkon p ipojení. Na druhou stranu na úrovni slabších za ízení m žeme dosáhnout 

lepšího výkonu spíše parsováním menších soubor , než jednoho objemného souboru. 

Interní specifikací docílíme na tení jednoho objemn jšího souboru, v n mž jsou 

definovány styly pro r zná za ízení (tedy dotazy na typ média se provádí až po na tení 

tohoto souboru). Zde, oproti externí specifikaci, získáváme lepší výkon na stran  sít , ale 

menší na stran  výkonu prohlíže e a navíc se pouštíme do práce s rozsáhlým souborem, v 

n mž se bez použití pat i ných nástroj  m žeme snadno dezorientovat. 
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Oba p ípady specifikace jsou zna n  odlišné, co do logiky zpracování samotných CSS 

styl  se však neliší. Je-li externí specifikací na ten CSS stylesheet pro jeden typ za ízení a 

prohlíže  narazí na element, jehož popis v této specifikaci nenalezl, prohledává další CSS 

stylesheet. Podobn , chybí-li v CSS stylesheetu p edpis pro n jaký prvek na stránkách v 

sekci souboru odpovídající danému za ízení (odlišenému intern  specifikovaným Media 

Query), prohlíže e hledají v dalších sekcích souboru.  

Z tohoto d vodu se m žeme dostat do situace, kdy jsou p edpisy pro jednotlivé prvky na 

stránce „poskládány“ z p edpis  pro r zná za ízení. Tato vlastnost se dá využít pro 

minimalizaci objemnosti jednotlivých CSS soubor  (p íp. sekcí CSS souboru). Pokud víme 

o prvcích, které mají na r zných za ízeních stejný p edpis, není pot eba je zahrnovat v 

deklaraci styl  pro každé za ízení, posta í popis v deklaraci pro jediné za ízení. 

Zamyslíme-li se nad úsporou datového objemu, kterou tímto získáme, zjistíme, že v 

závislosti na po tu styl  deklarovaných pro r zná za ízení se m že ádov  jednat o stovky i 

tisíce procent! 

Uve me p íklad: máme stránku, kterou optimalizujeme pro 3 r zná za ízení, a to pomocí 

externí specifikace. Hlavní CSS soubor na te 500 Kb, v obou souborech pro další dv

za ízení na teme dodate n  pouze 50 Kb, protože v nich deklarujeme pouze prvky, které 

jsou na t chto za ízeních odlišné oproti hlavnímu CSS. Dohromady jsme na 600 Kb dat. 

Kdybychom v každém CSS souboru na etli všechny prvky znovu, dostaneme se na 1500 

Kb (250%), ímž jednak zatížíme návšt vník v datový limit a jednak zpomalíme na tení 

stránky. Pokud nehledíme na výkon za ízení, m žeme na tení dále urychlit operací merge, 

tedy splynutí všech t í soubor  do jednoho a využití interní specifikace Media Queries.

Frain (2012), Kadlec (2012) i Marcotte (2010) rozlišují mezi dalšími dv ma p ístupy k 

deklaraci Media Queries. Jedná se o p ístupy mobile up a desktop down. Zásadním 

rozdílem mezi t mato dv ma p ístupy je po áte ní za ízení, pro které stránku budujeme. 

Zatímco mobile up p ístup si klade za cíl vytvo ení nejprve mobilní stránky a postupné 

rozpracování pro další za ízení, p ístup desktop down spo ívá ve vytvo ení kompletní 

stránky a její redukce na menší za ízení. Redukcí je zamýšleno omezení mén  pot ebných 

prvk  (reklama) ve smyslu výše uvedených p íklad  responsivních stránek. 
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2.4.3.4 Breakpoints 

Objasnili jsme si, k emu slouží Media Queries a jak se používají, nyní je zapot ebí provést 

analýzu možností volby zobrazení. V kapitolách v novaných Google Analytics jsme 

zjistili, že pro pot ebu optimalizace stránek pro eské návšt vníky je nutno v novat 

pozornost n kolika r zným typ m displej . 

Rozlišení, která jsme identifikovali jako podstatná nám vytvá í intervaly, jejichž krajní 

hodnoty p edstavují tzv. breakpointy (voln  p eloženo body zlomu), v nichž kon í jeden 

režim zobrazení a za íná jiný. 

Naším úkolem v praktické ásti bude identifikace klí ových breakpoint  a jejich 

implementace do Media Queries.

Kadlec (2012) uvádí, že breakpointy se lépe identifikují za pomoci sledování zm n obsahu 

a jeho r zné itelnosti p i r zné velikosti zobrazení, než samotným sledováním rozlišení 

vyty ených cílových za ízení. Dále uvádí, že z hlediska pohledu do budoucna je 

optimalizace stránky mnohem efektivn jší, vytvá íme-li breakpointy sledováním 

jednotlivých typ  displej  než vytvá ením breakpoint  pro konkrétní za ízení, a to z d vodu 

velmi rapidn  nar stajícího po tu všech možných za ízení.

2.5 Syntéza technik responsivního web designu a SEO 

Za p edpokladu, že jsme vysv tlili metodiku SEO a nejd ležit jší techniky responsivního 

web designu, jsme schopni zavést jejich syntézu a poukázat tak na d ležitost optimalizace 

pro správné zobrazení na r zných za ízeních a p ípadné dopady špatné nebo žádné 

optimalizace na výsledky vyhledávání. Vnucuje se otázka, jak vlastn  responsivní design 

m že ovliv ovat návšt vnost stránek. Ukážeme si n které z mnoha faktor , které ovlivní 

výsledky vyhledávání  a tím i návšt vnost stránek. 

2.5.1 Problematika duplicitního obsahu 

Jak uvádí Kadlec (2012), technika responsivního webdesignu eliminuje pot ebu vytvá et 

více r zných stránek pro r zná za ízení, a to tak, že na rozdíl od p ípadu, kdy vytvá íme 

mobilní verze stránek, verze pro zobrazení na tabletech a dalších za ízeních, se v nujeme 

tvorb  jedné stránky a naopak optimalizujeme její správné zobrazení na výše zmín ných. 

Kledzik (2013) píše v souladu s myšlenkou p edchozího odstavce, že vytvo ením 

responsivních layout  se vyhneme vytvá ení n kolika separátních stránek. V kapitole o 
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SEO jsme se v novali kvalit  obsahu. Tvorbou responsivních layout  se vyhneme 

kopírování stejného obsahu na více web  a tím zabráníme vzniku duplicitního obsahu

(tamtéž), který bývá tvrd  postihnován vyhledávacími mechanismy (Langville, 2006). 

Pokud tedy správn  využijeme responsivní layout k zamezení tvorby opakovaného obsahu, 

m žeme hovo it o prvním dopadu této techniky na SEO. 

2.5.1.1 Míra opušt ní stránek 

V kapitole v nované SEO jsme se zmínili o chování vyhledávacích mechanism  coby o 

robotech snažících se najít to nejvhodn jší pro hledající uživatele. Pojem to nejvhodn jší se 

dá  m it mnoha zp soby, jednozna n  mezi n  spadá i metrika pr m rná doba strávená 

na stránce. Tato metrika je vyjád ena jako as, který trvalo klientovo procházení 

konkrétních stránek od jeho p íchodu k jeho odchodu.

Kledzik (2013) se domnívá, že pokud se doba strávená na stránce p i použití klasického 

prohlíže e výrazn  liší (je kratší) od doby, kterou na stránce stráví klient p i použití 

mobilního prohlíže e, m že Google nabýt dojmu, že stránky nejsou vhodn  optimalizovány 

pro zobrazení na t chto za ízeních, což je p i vyhledávání z t chto za ízení postihuje 

snížením relevance a tím i pozice ve výsledcích hledání.  

Teorie r zné míry opušt ní je aplikovatelná i na metriku po et navštívených stránek a míra 

okamžitého opušt ní stránky. Pakliže si vyhledáva  uv domí, že pr m rný po et stránek 

zobrazených na konkrétním webu z mobilních za ízení je nižší než je tomu ze za ízení 

tradi ních, stejn  tak jako když si povšimne, že velké procento zákazník  na mobilních 

za ízeních stránku okamžit  po na tení zav e, m že web p i vyhledávání z mobilních 

za ízení postihnout. 

Nep íznivé hodnoty metrik si mohou vyhledáva e vyložit nap íklad tak, že stránka na 

mobilním telefonu je špatn itelná, že nejde ovládat dotykovým zp sobem nebo že na ní 

zákazník nenalezl, to co z terénu na mobilním telefonu hledá. Vše má samoz ejm

negativní dopad na hodnocení stránky, což potvrzuje Google Developers (2012) a statistiky 

na SEO HACKER (2011). 

2.5.1.2 Studie rozdíl  v pozicích ve vyhledáva ích 

Ukázku rozdílných výsledk  ve vyhledáván provedeme na e-shopu eNoty.cz analýzou 

stejného období, za které jsme sledovali weby v GA v kapitole 2.3, tj. srpen – íjen 2012. 
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E-shop má zcela nesrovnatelnou návšt vnost s d íve analyzovanými weby, proto mezi n

nebyl za azen. 

Celkový po et návšt v webu za dané období inil 80 135 návšt v. Z tohoto celkového 

po tu je 3,3% návšt vník  p ipojených z mobilních za ízení (údaje se rámcov  shodují s 

informacemi vyvozenými v kapitole 2.3), což je 2 738 návšt v. E-shop není optimalizován 

pro zobrazení jinak, než na klasickém monitoru. 

Nyní k rozdíl m: P išel li návšt vník na stránky z prohlíže e z klasického PC, strávil na 

stránkách pr m rn  2 minuty a 5 vte in, což je pouze nepatrn  více než návšt vník 

p icházející z mobilních za ízení (1 minuta 58 vte in). Rozdíl se dá vypozorovat až p i 

pohledu na pr m rný po et shlédnutých stránek – první ást návšt vník  si b hem jedné 

návšt vy pr m rn  zobrazí 3.95 stránek, kdežto druhá ást již pouze 3.06 stránek. To je 

bezmála pr m rn  o 25% mén . 

Tabulka 2.13 ukazuje rozdíly ve výsledcích vyhledávání z mobilního telefonu a z 

prohlíže e na klasickém PC. Z tabulky je patrné, že pouze v jednom z p ti hledaných 

výraz  dosáhly stejné stránky stejného pozice ve vyhledáva i p i hledání z mobilního 

telefonu, jako p i hledání z PC.  

Je nutno podotknout, že vyhledávání z telefonu prob hlo v nativním Android 4.2.1 

prohlíže i, zatímco pro hledání na PC byl využit Internet Explorer 10. Vyhledávání 

prob hlo na Google.cz. Na žádném z médií neprob hlo p ihlášení na Google ú et (což by 

pravd podobn  ovlivnilo výsledky hledání) a prohlíže e m ly kompletn  smazánu historii 

a cookies. 

Tabulka 2.13 – rozdíl pozice serveru enoty.cz ve výsledcích hledání z mobilu a z PC ( íslo 

vyjad uje pozici) (Google Analytics, 2013) 
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Studií jsme ov ili, že responsivní web design a SEO jsou navzdory svým odlišnému 

p edm t m zam ení úzce spojené disciplíny a pro dobro webu není radno jejich syntézu 

podce ovat. 

Základní optimalizace, která m že p inést zlepšení, m že spo ívat nap íklad v usnadn ní 

ovládání stránek z dotekových displej , tedy zv tšením tla ítek, snížením rušivých prvk

atd. Kapitolu ukon íme citací ze zdroje pravd podobn  nejrelevantn jšího pro naše téma:

„Google webmaster m doporu uje sledovat nejlepší zp soby užití responsivního web 

designu, konkrétn  užití jednotného HTML pro všechna za ízení a k jejich rozlišení použít 

CSS Media Queries“ Google Developers (2012). 
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3 Analýza sou asného stavu a požadavk  k realizaci 

V dob  realizace této práce byl stav webu, který je p edm tem praktické ásti této práce, 

tedy www.chceteweb.cz krajn  neuspokojivý a neodpovídal p edstavám autora, jak po 

vzhledové tak informa ní stránce. Tento stav byl zap í in n asovou náro ností, kterou by 

si vyžádala tvorba nových kvalitních stránek.  

3.1 Sou asný stav 

Jak uvádí úvod kapitoly, stránky byly pro pot eby prezentování firmy tv r í v oboru 

vývoje internetových stránek naprosto nedosta ující. Nejen, že nebyl uveden p edm t 

podnikání, stránka postrádala jakékoliv texty, které by na ni mohly navést vyhledáva e. 

Z toho d vodu byla mezi návšt vníky ší ena tém  pouze za pomoci tišt ných vizitek. 

Prezentace sestávala z šesti grafických odkaz  na referen ní projekty umíst nými na st ed 

obrazovky na pozadí s šedým motivem. Pod t mito šesti odkazy bylo umíst ny kontaktní 

informace. 

Obrázek 3.1 – p vodní rozložení jediné stránky 

Vlivem žádného obsahu stránek, absence meta tag  a porušení prakticky všech SEO zásad 

byly stránky ve vyhledáva ích degradovány na zadní pozice, kde také setrvají, dokud 

nebude provedena jejich marketingová podpora. Jedná se zejména o off-page faktory. 

3.2 Požadavky na projekt 

Jelikož je ve svém p vodním stavu web tém  prázdný, praktická ást práce bude sestávat 

z tvorby nových stránek s ohledem na správné užití on-page SEO faktor  a responsivní 

rozložení designu. 
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3.2.1 Ú el stránek 

Ú elem, kterému má tato webová prezentace sloužit, je reprezentace firmy tvo ící 

internetové stránky. Z toho vyplývá, že by tuto innost m la reprezentovat na co možná 

nejvyšší úrovni, nebo  špatný vlastní web není dobrou vizitkou webmastera. 

Po z ízení domény návšt vníci stránek mohli n kolik m síc  pouze p e íst text „stránky 

jsou ve výstavb “, za nímž následovaly kontakty. Tento režim byl áste n  zavin n 

nedostatkem asových prost edk  autora webu a uvedení telefonních ísel a mailových 

adres na prázdné stránce m lo sloužit stávajícím klient , kte í n jakým zp sobem p išli o 

kontakt na svého webmastera. Po prvním redesignu stránky nabyly na grafické 

zajímavosti, tím však jejich renovace kon ila. 

Nové stránky musí sloužit nejen stávajícím klient m, ale také zap sobit na klienty 

potenciální a to jak estetickým dojmem, tak kvalitou obsahu a nabídkou služeb. 

3.2.2 Klí ová slova 

P edm tem stránek je vývoj internetových stránek, aplikací, webdesign, hostování web  a 

registrace domén. Podle toho byla zvolena klí ová slova, na kterých budou stránky 

postaveny: 

• internetové stránky, 

• internetové aplikace, 

• webdesign, 

• registrace domén, 

• webhosting, 

• administrace web , 

• design, redesign, 

• a další. 

Optimálního po tu klí ových slov na stránce bude dosaženo za pomoci klasických 

informa ních text , jejich po et bude navýšen za pomoci blogu, který se bude v novat 

tématice vývoje v prost edí Internetu.  
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Titulní stránka bude obsahovat všechna klí ová slova, zatímco stránky zabývající se 

jednotlivýma službama budou napln na p íslušnými klí ovými slovy. 

3.2.3 Obsah webu 

Na stránkách musí být zahrnuty následující sekce:  

• úvodní stránka, kde bude pojednáno obecn  o poskytovaných službách a která bude 

obsahovat zápisník, cílící na zvýšení PageRanku na klí ová slova tvorba webových 

stránek,

• stránka o nás, která bude obsahovat stru ný popis historie firmy, leny týmu a 

krátký text o p ístupech firmy k vývoji stránek, 

• sekci služby, která musí obsahovat ceny služeb a být rozd lena do dvou podsekcí:  

o tvorba internetových stránek a aplikací, 

o webhosting a registrace domén, 

• referen ní sekce portfolio, ve které budou ukázky d íve zhotovených prací 

rozd lených do r zných odv tví,

• sekce kontakt, kde bude za pomoci kontaktního formulá e umožn no kontaktovat 

firmu a dále vý et všech možných zp sob  kontaktování firmy.

Obsah, zejména pak klí ová slova musí být použita v takové form , aby co nejlépe 

odpovídala pravidl m on-page faktor m webu. 

Stránky budou dále v budoucnu obsahovat sekci, v níž se klienti p ihlásí do administrace 

svých služeb. Tato ást je však hloub ji zam ena na programování dynamické aplikace a 

to není tématem této diplomové práce. P ihlášení do administra ního rozhraní však bude 

podléhat responsivnímu rozložení stránek. 

3.2.4 Responsivita designu 

Tématem práce je práv  responsivní design a proto by m l být web dostupný ze širokého 

spektra r zných za ízení, p i emž d raz je kladen na mobilní telefony a tablety, jež jsou 

nej ast ji používány v eské Republice. Jednotlivé breakpointy, na n ž se budeme 

specializovat indentifikujeme v kapitole 4 na základ  výzkumu v kapitole 2. 
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Stránka by m la poskytnout stejnou funk nost a obsahovou hodnotu jak na velkých 

displejích, tj. nap . na stolním PC nebo na laptopu, tak na malých displejích, tj. nap . na 

menších mobilních telefonech aj. 

Výjimkou bude již zmi ovaný blog, který v plném a menších zobrazeních bude zobrazovat 

pouze dva lánky. Za ú elem vypln ní prostoru a zlepšení pom ru klí ových slov však 

bude p i zobrazení na velkých monitorech zobrazovat dva lánky navíc, které se projeví 

jako další sloupec na pravé ásti stránky. 

Celková velikost stahovaných dat p i na ítání stránky by m la být co nejmenší, aby bylo 

dosaženo optimálního výkonu. Proto prob hne optimalizace všech použitých obrázk  a 

maximální možná minimalizace jejich datového objemu, ne však na úkor vizuální kvality. 
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4 Návrh ešení a jeho implementace 

Cílem této kapitoly není popsat použití technik v použitých programovacích jazycích, ale 

spíše poukázat na postup tvorby webu a jeho koncept jako celek. Postupn  se vyjád íme 

k ur ení konkrétních breakpoint , návrhu designu, vytvo ení kostry webu, její napln ní 

obsahem a kone n  k optimalizaci pro responsivitu na r zných za ízeních. 

4.1 Definice interval  breakpoint

Zkoumáním displej  r zných za ízení na eském internetu jsme v kapitole 2.3 

indentifikovali tyto nejd ležit jší displeje:  

• 2048x1536 px, 

• 1366x768 px, 

• 768x1024 px, resp. 1024x768 px, 

• 640x960 px, resp. 960x640 px, 

• 480x800 px, resp. 800x480 px, 

• 320x568 px, resp. 568x320 px, 

• 320x480 px, resp. 480x320 px, 

• 240x320 px, resp. 320x240 px. 

Nyní je teba zvolit vhodné breakpointy a zvolit jeden ze zp sob  tvorby popsaných 

v kapitole v nované Media Queries, a sice desktop down nebo mobile up.

Optimalizace zvláš  pro všechny výše uvedené displeje by byla zbyte ná, protože hodn

z nich se velikostí p íliš neliší, a tak budeme hledat vhodné intervaly v ší kách zobrazení. 

V ší kách proto, že p i hledání správných CSS p edpis  volba pomocí Media Query 

prob hne na základ ší ky zobrazení. 

Zde je nutno zmínit fakt, že tato volba postihne majitele n kterých za ízení blížících se 

zlomovým bod m (breakpoint m), jejich za ízení v orientaci na ší ku totiž na te jiné CSS 

p edpisy, než v orientaci na výšku. Je-li uživatel v landscape režimu (na ší ku), je totiž 

ší ka displeje v tší, než když je stránka zobrazena v portrait režimu (na výšku). Proto se 

m že stát, že pokud je ší ka za ízení v landscape režimu za hranicí n kterého ze 
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zlomových bod  a naopak, pokud je ší ka v portrait režimu menší než tento zlomový bod, 

stránka se m že zobrazit podle dvou r zných CSS p edpis . 

P istoupíme k ur ení zlomových bod , a to kombinací p ístup  mobile up a desktop 

down.  

4.1.1 Desktop-down 

Za neme na rozlišení notebook , tedy na druhém nejv tším rozlišení, týkajícím se našeho 

projektu. Jedná se o ší ku 1366 px a p ístupem desktop down zjistíme první breakpoint (a 

tím délku prvního intervalu na ítání CSS souboru). Tento breakpoint p edstavuje ší ku 

1025 px, která již je za hranicí možností rozlišení 1024 x 768 px. Máme tedy první 

interval: 1025 – 1366 px.

Tento interval bude v p edpisech Media Query uveden takto: 

screen and (max-width: 1366px). 

Postoupíme o níže, pokryjeme za ízení se ší kou v tší než 800 px a maximáln  1024 px, 

vytvo íme tím interval, do n hož budou spadat displeje se ší kou 854 px a 960 px: 

screen and (max-width: 1024px). 

Posuneme se op t o krok níže a pokryjeme za ízení s intervalem ší ek 569 – 800px. Do 

tohoto intervalu spadají displeje s ší kou 640 px, 768 px a 800 px: 

screen and (max-width: 800px). 

V této fázi jsme se dostali až k samotnému za ízení iPhone, tedy v p ípad  orientace na 

ší ku k po tu 568 pixel : 

screen and (max-width: 568px). 

Nyní musíme zahrnout ší ku 480 px, což je p ípad bu  již pom rn  malých displej  nebo 

v tších displej  orientovaných na výšku (nap . práv  480 x 800 px): 

screen and (max-width: 480px). 

Posledním p ípadem jsou displeje s ší kou 320px a ty zahrneme takto: 

screen and (max-width: 320px). 
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4.1.2 Mobile-up 

V úvodu kapitoly se zmi ujeme o kombinaci p ístup  budování CSS Media Query. Již 

jsme uvedli p ípad desktop-down, nyní uvedeme, pro  a jak mobile-up.  

Identifikaci breakpoint  jsme po ali na ší ce 1366 px a postupným posunem níže a níže na 

poli ší ek rozlišení jsme se dopracovali až k nejnižším rozlišením. Potud p ístup desktop-

down.  

Displej 1366 však není tím nejv tším, který chceme pokrýt, jedná se ješt  o tém

dvojnásobné rozlišení, a to 2048 x 1536 px. Musíme tedy zm nit filosofii pohledu na v c a 

použít opa ného p ístupu, zatím nejv tší zobrazení 1366 px rozší it až na 2048 px. Media 

Query pak bude vypadat takto: 

screen and (min-width: 1367px).

Pro  najednou uvádíme místo max-width jeho opa ný p ípad – min-width? Po ítáme totiž 

s tím, že v rámci optimalizace je rozlišení 2048 x 1536 px tím nejv tším, v realit  však 

m žeme narazit na zákazníky s ješt  v tším monitorem. Nem žeme tedy použít rozm r 

2048 px jako horní hranici posledního hledaného intervalu, ale musíme použít rozm r 1367 

px, který je o 1 pixel širší, než rozlišení 15,6 palcových notebook , jako spodní hranici 

intervalu. Pokud tedy bude stránka zobrazena na jakémkoliv monitoru, který má ší ku 

v tší, než 1366 pixel , bude jako základní zvolena sada CSS p edpis  pro nejv tší 

monitory (v rámci tohoto projektu). 

4.1.3 Shrnutí identifikovanch breakpoint

Analýzou požadavk  a nejb žn jších rozlišení jsme za použití metod mobile-up a desktop-

down získali následující sadu breakpoint : 

o screen and (min-width: 1367px),

o screen and (max-width: 1366px), 

o screen and (max-width: 1024px),

o screen and (max-width: 800px),

o screen and (max-width: 568px),

o screen and (max-width: 480px),



 61

o screen and (max-width: 320px).

4.1.4 Volba metody implementace Media Queries 

Bylo pot eba zvolit mezi externí a interní specifikací Media Queries. Pro udržení 

p ehlednosti kódu byla zvolena externí specifikace, za jejíž pomocí do stránek 

implementujeme postupn  všechny p edpisy v jednotlivých css souborech. Jedná se tedy o 

implementaci funkcionality Media Queries již na úrovni HTML souboru, nikoliv až na 

úrovni CSS souboru. 

Specifikace soubor  probíhá vždy HTML tagem <link>, p i emž jeho atribut media

obsahuje výše zmín né Media Query a atribut href ukazuje na konkrétní CSS soubor, který 

je pro tento dotaz na typ média vhodný. Ukázka konkrétní ásti implementace: 

<link media="screen and (max-width: 800px)" rel="stylesheet" type="text/css" 

href="page/style/style800.css" /> 

4.2 Design a layout 

P i návrhu designu, který se má po jeho implementaci p izp sobovat daným rozm r m 

r zných za ízení, musíme brát ohledy jak na uživatele, kte í si dop ejí komfort velkých 

monitor , tak na uživatele, kte í budou na web p istupovat z displej  menších.  

Na základ  zvolené metodiky desktop-down a mobile-up se nabízí možnost vytvo it 

nejprve návrh nejprve pro st ední ešení, tedy po áte ní bod p ístupu desktop-down, 

kterým je rozlišení 1366 x 768 px, pak p istoupit k návrh m menších rozlišení a v kone né 

fázi po áte ní bod rozší it pro metodu mobile-up až na rozlišení 2048 x 1536 px. 

4.2.1 Design  

Navrhovaný design odpovídá autorovým p edstavám a jeho vnímání je subjektivní. Pro 

základní vyobrazení bavrhovaného designu je na Obrázku 4.1 verze pro rozlišení 1366 x 

768 px (s o íznutými okraji). Pro objektivn jší p edstavu o designu je vhodné navštívit 

danou stránku. Obrázek v této publikaci je cca 50% skute né velikosti stránky na daném 

rozlišení p i uhlp í ce notebooku 15,6 palc .  

Návrh se snaží vycházet z decentních p echod  modrozelených barev, které jsou v logu 

firmy a pro podklad text  využívá bílého pozadí. Spektrum barev kompletují 4 tverce 
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s referen ními projekty, které byly vybrány s ohledem na chyb jící barvy v designu hlavní 

stránky. 

Obrázek 4.1 – design rozlišení 1366 x768 px 

Nadpisy jsou dopln ny o obrázky, u nichž je efekt stín  dosažen za použití pr hledných 

soubor  png. Obrázky v sekci Internetový zápisník jsou vzhledem ke svému umíst ní níže 

na stránce lazeny spíše do barev pozadí, aby se p i tení textu nestaly pro uživatele 

rušivým elementem. 
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4.2.2 Rozložení 

V kapitole v nované duplicitnímu obsahu jsme se do etli, že podle Google Developers 

(2012) je správná implementace responsivních design  založena na použitím jednotného 

HTML kódu a r zných CSS styl . Abychom toto doporu ení dodrželi, je pot eba rozložení 

koncipovat tak, aby se na r zn  velkých zobrazeních zobrazovaly jednotlivé prvky 

v požadovaném po adí, a to bez nutnosti tyto prvky jakkoliv znovu deklarovat. Na stránce 

musí být vše pouze jednou a univerzáln . Úlohou je tedy spíše než vytvá ení složitých 

HTML kód  a  JavaScript  rad ji kvalitní CSS kód. 

Kapitolu o rozložení je vhodné za ít vizuálním abstraktem od grafického tématu, jak je 

vyobrazeno na Obrázku 4.2. 

Obrázek 4.2 – Layout 

Stránka sestává z n kolika zón: 

o hlavi ka, která obsahuje zákaznické centrum a menu pro p epínání sekcí stránek, 
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o obsahová ást, v níž je rozlišeno mezi levou a pravou stranou a která v n kterých 

sekcích obsahuje horní nerozd lený pruh (v p ípad  titulní stránky pruh 

s referencemi),  

o pati ka obsahující odkazy (viz. kapitola o SEM). 

Nejd ležit jším faktem v rámci responsivního layoutu  je v našem p ípad  ten, že p i 

menším zobrazení je obsahová ást minimalizována pouze na jeden sloupec (z p vodních 

dvou) a jako první se zobrazí obsah p dovního levého sloupce, jako druhý obsah pravého 

slouce. Tato priorita, která se levému sloupci dostává, souvisí se SEO. V levém sloupci je 

ve všech sekcích d ležit jší obsah, než v sloupci pravém (z hlediska klí ových slov atp.), 

takže vyhledáva e narazí nejprve na to podstatné a pak na to mén  podstatné. 

Sloupce na obou stranách jsou tvo eny bloky <div>, které jsou v n kterých p ípadech 

umíst né ve dvojici vedle sebe. Sou ástí každého bloku je nadpis tvo ený p íslušnou 

úrovní nadpisu, za ú elem zachování formálních požadavk  na SEO. 

4.2.2.1 Rozložení p i menších zobrazeních 

ím menší zobrazovací za ízení použijeme, tím je stránka ve svém základním rozložení 

mén itelná, a proto reaguje na velikost displeje a transformuje se.  

Již p i zobrazení na výše zmín ných nejb žn jších typech notebook  je použito plynulého 

rozložení. Stránka má nastavenu ur itou maximální ší ku a její maximální velikost je 

nastavena na 80% stránky. Když je zobrazení takové, že není spln na podmínka maximální 

ší ky, po ítá se ší ka stránky podle daného procenta, a to až do následujícího breakpointu 

(pokud p episuje toto nastavení). 

Po ínaje maximální ší kou 1024 px za íná celá stránka pracovat. Responsivní funk nost 

jednotlivých prvk  na stránce lze otestovat zmenšováním okna prohlíže e nebo testem na 

konkrétním za ízení. V tomto intervalu se na stránce zm ní následující: 

o zmenší se v tuto chvíli již zbyte n  vysoká výška ty tverc  s referen ními 

projekty, 

o sníží se velikost písma, aby bylo p i užších sloupcích zachováno 45 – 70 znak  na 

ádek, 
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o tvercové bloky s obsahem (v p ípad  titulní stránky se jedná o webhosting a 

domény) se zobrazí pod sebou namísto vedle sebe. 

Když budeme pokra ovat a zmenšíme okno (zobrazení) k dalšímu breakpointu, Všimneme 

si, že p i velikosti displeje pod 801 px se zmenší logo na stránce. Je tomu z toho d vodu, 

aby nep ekrývalo menu, a to bylo stále použitelné. 

U dalšího breakpointu ze zobrazení zmizí jeden referen ní tvercový blok, ale ostatní se 

roztáhnou, tento zlomový moment navrací pokleslou grafickou i textovou itelnost 

referen ních blok . Snížíme po et blok , ale zvýšíme jejich itelnost. 

Pro zobrazení na displejích iPhone bylo vybráno op t zobrazení ve dvou sloupcích, již 

však bez v tuto chvíli zbyte ných ikon u nadpis  blok , s menším písmem a bez 

okrajových white-spaces; stránka tak zabírá na displeji maximální velikost. Návrat 

k dv ma sloupc m je v p ípad  displej  iPhone zvolen proto, že tyto prohlíže e velmi 

dob e zvládají oddálení a p iblížení zobrazení stránky a formátování p iblíženého a 

oddáleného textu do sloupc  p es celou ší ku obrazovky. Uživatel tak vidí designov  tém

totožnou stránku, jako je její desktop verze, ale ochuzenou o n kterou grafiku. 

Dalším snížením rozlišení se dostáváme na úrove  displej  pod 481 px. Pro zobrazení u 

t chto za ízení byl zvolen op t jeden sloupec, s v tším písmem a jednou zásadní zm nou – 

menu se sekcemi stránek již není ve své p vodní podob . 

Nové menu (vyobrazeno na Obrázku 4.3), které se zobrazuje na t chto menších telefonech 

p edstavuje panel zabírající 100% ší ky stránky, který po rozkliknutí zobrazí menu. 

Funk nost menu zajiš uje volání metod JavaScriptu pracujících se zm nou stylu prvk  na 

stránkách, jejichž podporu jsme zjiš ovali v kapitole 2.  

Rozm r odkaz  v menu je zám rn  v tší, než u klasického menu, a to proto, aby jej bylo 

snadné ovládat bezproblémov  pomocí prst . P ed ur ením konkrétní velikosti bylo 

provedeno n kolik m ení, jejichž shrnutím byla ur ena výška každého odkazu na 20 px. 

Po ínaje tímto breakpointem se dostáváme na zcela bezokrajové zobrazení (po okrajích již 

nejde vid t pozadí), je tím maximalizováno využití použitelného prostoru. 

Perli kou na funkcionalit  menu je, že když dojde p i rotaci zobrazení ke zm n  rozlišení 

v rámci dvou nejmenších breakpoint  (toto se tedy týká za ízení 480 x 320 px), otev ené 
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menu se op t zav e, aby nep ekrývalo obsah. Toho je dosaženo za pomocí triggeru onresize

na elementu <body>. 

Obrázek 4.3 – menu na malých displejích  

Mén  podstatnou zm nou p i tomto rozlišení je p esunutí zákaznického p ihlášení do 

spodní ásti stránky. Není totiž p edpokladem, že se tato funkcionalita bude n jak široce 

využívána, proto není d vod, aby z stala naho e a zabírala cenné místo, kde má být 

umíst n obsah (odsunula by jej do nižších pozic). Druhou zm nou týkající se zákaznického 

p ihlášení je pak to, že již není skryto, jako je tomu u v tších rozlišení, kde je nutno odkrýt 

jej kliknutím, ale je zobrazeno jako odkryté. D vod této zm ny, jež je vyobrazen na 

obrázku 4.3 je z ejmý: pokud zákazník opravdu hledá p ihlášení, nalezne jej jako velmi 

dob e viditelný pruh na konci stránky. Sta í tedy jeden intenzivn jší tah prstem, stránka se 

posune a zastaví na konci a uživatel vidí p es p l obrazovky p ihlašovací formulá .  

Obrázek 4.3 – zákaznické menu 

P i nejnižší ší ce zobrazení se již v zásad  nic významného ned je, pouze se zmenší 

velikost odkaz  v menu, a to tak, aby bylo celé menu zobrazeno na jedné obrazovce a 
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nebylo nutno obrazovku posouvat, p i emž by mohlo dojít k necht né aktivaci n kterého z 

odkaz . 

4.2.2.2 Rozložení p i v tších zobrazeních 

Aby p i zobrazení na velkých monitorech nedocházelo k vytvá ení white-spaces 

(nevyužitého místa) po stranách obrazovky, optimalizujeme ješt  metodou mobile-up

stránky pro rozlišení 1367 px na ší ku a vyšší.  

Metoda mobile-up je sice zamýšlena jako stavba zobrazení pro vyšší rozlišení na základ

zobrazení pro mobilní telefony, ale pokud se zamyslíme nad naší implementací, 

uv domíme si, že v podstat  rozši ujeme menší zobrazení na v tší, což naši metodu 

klasifikuje na mobile-up.  

V p ípad , že chceme optimalizovat layout pro v tší monitory než jaké máme k dispozici, 

m žeme použít responsivepx.com, kde je možné otestovat zobrazení p i ší ce od 10 do 

3000 pixel . Tato pom cka šet í náklady a usnad uje tvorbu responsivních layout , má 

však jednu zásadní nevýhodu – absenci jakéhokoliv nastavení cache. Tato chyba ústí v 

nutnost zadávat adresu stránky pokaždé s jinou p edponou (nap . www, wwww, 

wwwww...), pokud to nastavení DNS (pop . soubor .htaccess, i jiná konfigurace 

webhostingu) umož uje. V opa ném p ípad  je totiž v cache stránky stále na ten p vodní 

CSS p edpis. Jinou možností je pokaždé s aktualizací CSS aktualizovat také HTML 

soubory, potom se cache na te znovu. 

Na Obrázku 4.4 vidíme rozložení použité pro vysoká rozlišení. Je z etelné, že v rozložení 

na stránce p ibyl v obsahové ásti 1 sloupec. Tím stránku roztáhneme na ší ku a m žeme 

návšt vníkovi p idat itelný obsah.  

P i zvažování, jaký obsah se bude nejvíce hodit, bylo rozhodnuto o rozší ení Internetového 

zápisníku (a to o další 2 lánky). Jedná se o obsah, který je v p ípad  menších rozlišení 

postradatelný (není klí ový pro informování potenciálních klient  o p edm tu podnikání 

firmy) a zárove  je možné navýšit za jeho pomoci obsah klí ových slov (viz kapitola 2, 

sekce o kvalit  obsahu). 

Sloupec zápisníku se objevuje také na dalších sekcích webu a postupem asu bude 

v konkrétních sekcích nahrazen konkrétním obsahem. Pro demonstraci responsivního 

webdesignu sou asná verze pln  posta uje. 
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Obrázek 4.4 – rozložení p i vysokém rozlišení 
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5 Záv r 

Tato diplomová práce zhodnotila možnosti rozší ených p ístup  k tvorb  internetových 

stránek pomocí technik SEO a Responsive Web Design.  

V kapitole v nované teoretické ásti jsme nejprve rozebrali n které z mnoha ástí techniky 

SEO. Byl p itom kladen d raz na rozsah projektu a ásti, které se týkají také techniky 

responsivního web designu. 

Dále jsme analyzovali návšt vnost šesti web  z r zných odv tví (obchod, gastronomie, 

automobilový pr mysl) a došli k zajímavým poznatk m, které jsme dále rozvinuli.  

Ze zkoumání vyplynulo, že z mobilních za ízení k web m nej ast ji p istupují návšt vníci 

hledající informace o gastronomických za ízeních, dále následují autoservisy, které lidé 

hledají kv li rychlým servisním zásah m a na posledním míst  jsou stránky zabývající se 

obchodem. 

Analýzu návšt vnosti jsme prohloubili na zjišt ní procentuálních podíl  jednotlivých 

za ízení, a to z pohledu opera ního systému a rozlišení displeje. Tyto analýzy nám 

umožnily projekty Google – Android a jeho oficiální stránky a Google Analytics. 

Za pomoci dalších nástroj  jsme analyzovali možnosti p ístupu výše zmín ných mobilních 

za ízení k síti Internet, zjiš ovali jsme jejich dostupnost podle ceny a lokality.  

Zjistili jsme, že pokud jsou k tomu dostupné zdroje, bylo by v sou asné dob  omylem 

neoptimalizovat stránky pro mobilní za ízení. Po et uživatel  p istupujících na stránky 

práv  z t chto za ízení není zanedbatelný a stále nar stá, p i emž každý z t chto 

návšt vník  m že být potenciálním zákazníkem. 

Zabývali jsme se technikou responsivního designu. Po popsání jeho vzniku a ú elu jsme se 

v novali d ležitým metodikám, které jsou jeho sou ástí a vyzdvihli zejména Breakpointy, 

které jsme použili v dalších kapitolách. 

Záv rem teoretické ásti jsme uvedli, pro  je z hlediska SEO d ležité neopomínat 

responsivní rozložení pro mobilní za ízení a ukázali jsme si rozdíly ve výsledcích 

vyhledávání mezi stránkami, které v tomto sm ru byly optimalizovány a které optimalizací 

neprošly. 
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T etí kapitola si kladla za cíl ov it sou asný stav a jasn  vymezit rámec požadavk  na 

nové ešení. Tyto požadavky jsme stanovili na základ  cíle této publikace a celého 

projektu. Jelikož byl stávající stav internetových stránek nevyhovující, byla zvolena cesta 

kompletního redesignu a postavení webu na nové kost e. 

Požadavky zahrnovaly jednak specifikaci klí ových slov, kterými se m ly nové stránky 

zabývat, a jednak cíle optimalizace v rámci responsivních rozložení stránek. Dále byl 

vymezen rozsah a obsah jednotlivých stránek. 

Cílem praktické ásti bylo vytvo it aplikovat zjišt né poznatky a fakta p i tvorb

internetové prezentace www.chceteweb.cz.  

Projekt za al návrhem samotného vzhledu stránek, a to pro zobrazení na noteboocích. 

Tento design reflektuje sou asné trendy a zachovává esteticky vkusný dojem p i itelném 

rozložení.  

Následn  byl vytvo en vzhled pro menší za ízení a pro za ízení v tší. 

Poté byla naprogramována první a základní verze stránek, která pozd ji podlehla 

optimalizaci pro responsivní zobrazení. 

Prezentace je postavena na principech responsivního web designu reagujícího na 

variabilitu displej  a beroucího ohledy na pomalá p ipojení. Jednotlivá rozlišení za ízení, 

která spadají do rámce optimalizace jsme identifikovali na základ  poznatk  zjišt ných ve 

druhé kapitole, a to s ohledy na požadavky na projekt.  

Po optimalizaci byla provedena revize on-page SEO faktor  týkajících se kostry stránek a 

následn  byl web napln n obsahem. Veškerý textový obsah na všech podstránkách je 

unikátní, texty byly vytvo eny pro ú el tohoto projektu a nebyly nikde p evzaty. Grafické 

prvky byly vytvo eny od za átku nebo byly použity pouze jako základ pro nové grafické 

prvky, aby nekopírovaly p vodní p edlohy. Následn  byl vytvo en blog, jež byl napln n 

obsahem, op t s ohledem na klí ová slova. 

Prezentace je tedy responsivní a dodržuje SEO standardy rozebírané v teoretické ásti této 

publikace. 

Web se dá ozna it jako konkurence schopný hned v n kolika faktorech – je viditelný, 

dodržuje grafické standardy a je dob e itelný, p i emž vystihuje svou podstatu. Podává 
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klient m to, co na stránkách hledají a tím spl uje cíl tohoto projektu. Cíl diplomové práce 

byl napln n. 
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7 Seznam zkratek 

3G - 3rd Generation Networks 

AVD - Android Virtual Device 

CDMA - Code division multiple access 

CMS - Content Management System 

CSS - Cascade Style Sheet 

DOM - Document Object Model 

EDGE - Enhanced Data Rates for GSM Evolution 

FUP - Fair User Policy 

GA - Google Analytics 

GPRS - General Packet Radio Service 

HDPI - High Density Per Inch 

HTML - HyperText Markup Language 

LDPI - Low Density Per Inch 

MDPI - Medium Density Per Inch 

OS - Opera ní Systém 

OWL - Web Ontology Language 

SEM - Search Engine Marketing 

SEO - Search Engine Optimization 

SIM - Subscriber Identity Module 

SQL - Standard Query Language 

WYSIWIG - What You See Is What You Get 

XHDPI - Extra High Density Per Inch 




