Váení zákazníci,
dovolujeme si Vás upozornit, e na tuto ukázku knihy se vztahují
autorská práva, tzv. copyright.
To znamená, e ukázka má slouit výhradnì pro osobní potøebu
potenciálního kupujícího (aby ètenáø vidìl, jakým zpùsobem je titul
zpracován a mohl se také podle tohoto, jako jednoho z parametrù,
rozhodnout, zda titul koupí èi ne).
Z toho vyplývá, e není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem
dále íøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umisováním na datová média,
na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod.
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Úvod

Bìhem posledního desetiletí prola spoleènost velice bouølivým vývojem,
kde jednu z nejdùleitìjích rolí hrál Internet a jeho rozvoj, vèetnì soubìného
rozvoje informaèních a komunikaèních technologií. Díky rozíøení z vojenské a akademické sféry do oblasti komerèní se Internet postupnì stal nedílnou
souèástí naich ivotù. Samozøejmì platí, e nìkdo je na nìm závislý více, ba
dokonce si ji nedokáe pøedstavit ivot bez Internetu, nìkdo pouze obèasnì
vyuije slueb, které toto médium nabízí a jsou i tací, kteøí Internet vùbec
nevyuívají  a u z jakéhokoli dùvodu.
Monosti kvalitnìjí komunikace, které s sebou Internet pøináí, se projevily na nárùstu konkurenèních tlakù, co nutí podniky neustále zkvalitòovat
nabídku jejich produktù a slueb, sniovat ceny a hledat nové distribuèní cesty.
Z tohoto pohledu pøedstavuje Internet dalí komunikaèní kanál, pomocí kterého mohou podniky upozornit na svou existenci, informovat o nabídce výrobkù a slueb, èi dokonce umonit zákazníkùm pøímo objednat zboí. Zároveò
jim ale umoòuje lépe komunikovat se svými obchodními partnery a dodavateli. Pokud chce firma hrát alespoò dùstojnou roli na trhu, mìla by se pokusit
co nejvíce vyuít moností, které médium zvané Internet nabízí. Nebrat ho
pouze jako urèitý druh informaèního èi reklamního média, ale skuteènì jako
dalí (velice mocný) prostøedek obousmìrné komunikace.

1.1

Proè èíst tuto knihu

Cílem publikace je rozebrat celý ivotní cyklus úspìného firemního webu 
tzn. webu, který naplòuje stanovené cíle. Dùvodem k vytvoøení této publikace
je, dle autorova názoru, nedostateèné pokrytí takto komplexního tématu pøedevím v domácí literatuøe. Tato skuteènost ovem neznamená, e neexistuje
dostupná literatura, která by se podrobnì vìnovala jednotlivým postupùm èi
samostatným problémovým oblastem, které tvoøí èásti této knihy  naopak je
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z tìchto pramenù èerpáno. Kniha si neklade za cíl detailnì analyzovat vekeré
èinnosti vedoucí k vytvoøení a provozování úspìné firemní WWW prezentace, ale shrnuje pøehlednou formou jednotlivé kroky, které by bìhem vývoje
nemìly být opomenuty. Zároveò se snaí ètenáøi poskytnout irí souvislosti,
které mohou být uvaovány a jejich neznalost by mohla výraznì ovlivnit
celkovou úspìnost firemního webu, pøípadnì by znemonila v maximální
míøe vyuít nabízený potenciál.

1.2

Zamìøení

V textu bude kladen dùraz na oblast støedních a malých podnikù1), které,
dle autorova názoru, vykazují urèité spoleèné rysy týkající se zpùsobù tvorby,
správy a rozvoje webových stránek. V pøípadì velkých firem, které jsou pøevánì reprezentovány nadnárodními korporacemi, musí být uvaován dalí
velice dùleitý faktor, kterým je celosvìtová pùsobnost. Tedy i tvorba webu
v rùzných jazycích, pro rùzné kulturní a náboenské oblasti s rozdílnými národními zvyklostmi. Samozøejmì i støednì velká firma mùe mít celosvìtovou pùsobnost, ale jedná se spíe o výjimeèné pøípady, proto se bude tvorbì
nadnárodního webu text vìnovat pouze okrajovì.
Dalím charakteristickým prvkem vývoje a provozu úspìného firemního
webu je relativnì vysoká èasová (tudí i finanèní) nároènost a takový komfort si nemùe dovolit úplnì kadý. Myslí se tím pøedevím malí ivnostníci,
kteøí také spadají do definice støedních a malých firem, ale jejich èasové
a finanèní monosti jsou znaènì omezené. Èasto je zde pøekákou i nejasná
(pøípadnì zcela neexistující) podniková strategie, a proto nelze ani hovoøit
o strategii internetové. To ovem neznamená, e by malí ivnostníci mìli pøi
tvorbì a provozu svého webu postupovat nìjak diametrálnì odlinì, ne je
uvedeno v následujících odstavcích. Navíc jsou nìkteré z níe uvádìných
postupù proveditelné s minimálními finanèními náklady a pøesto mohou pøinést výborné výsledky. Nesmí vak zapomenout uváit své reálné monosti.
1)
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1.3

Rozdìlení knihy

Publikace je rozdìlena do tøí základních kapitol, z nich kadá se zamìøuje na jednu dùleitou fázi ivotního cyklu firemní webové prezentace.
Kapitola 2 analyzuje èinnosti pøedcházející vytvoøení webové prezentace  pøedevím pak nastiòuje základní pøístupy k vytvoøení internetové strategie firmy, jako nezbytného pøedpokladu pro úspìch firmy v prostøedí
Internetu.
Kapitola 3 je zamìøena více technologicky. Jsou zde podrobnìji rozebírány základní komponenty úspìného webu s dùrazem na jeho technické provedení, které pomáhají ke konverzi návtìvníka firemních stránek na zákazníka
firmy a jeho udrení.
A koneènì v poslední kapitole 4 jsou shrnuty nejpouívanìjí zpùsoby propagace vytvoøeného webu. Ze zamìøení textu vyplývá, e bude obèas nutné
pouít odborné termíny, kterým nemusí ètenáø ihned porozumìt. Za tímto
úèelem je na konci knihy uveden seznam pouitých termínù a zkratek vèetnì
jejich vysvìtlení.
Vzhledem ke skuteènosti, e oblast, kterou se kniha zabývá, prochází
obdobím dynamického vývoje, mohou nìkteré uvádìné informace postupem
èasu zastarat. Z tohoto dùvodu je s publikací spojen i web, jeho adresa je
http://kniha.ldstudio.cz/ a také nemìnná internetová adresa knihy (viz tirá).
Tam bude moné najít aktualizované informace a pøípadné opravy chyb. Stejnì tak je na obou adresách uveden kontakt na autora. V pøípadì, e v textu
objevíte nìjakou chybu èi nesrovnalost, budu velice rád, pokud mì na ni upozorníte, abych mohl pøípadnou opravu uveøejnit alespoò na zmiòovaném webu.
Rozsah této publikace nedovoluje, aby zde byly blíe vysvìtlovány
a rozebírány základní principy fungování Internetu, sluby WWW èi dalí
obdobné technologické termíny týkající se provozování webových stránek,
pøistupování k informacím umístìných na webových serverech apod. Alespoò základní povìdomí o tìchto pojmech je proto u ètenáøe pøedpokládáno.
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Internetová strategie



Døíve ne se firma zaène zabývat jednotlivými kroky, které vedou
k vytvoøení podnikové internetové strategie, mìla by mít alespoò základní
pøedstavu o tom, kdo jsou uivatelé Internetu, kdy, za jakých okolností a k èemu
Internet vyuívají. Na základì toho mùe identifikovat, co mùe návtìvníkùm Internetu nabídnout. V pøípadì, e není co nabídnout, nemá vùbec ádný
význam pokouet se prosadit na Internetu, nebo by vzniklé stránky nemìly
ádný pozitivní obchodní úèinek. Následnì musí jetì podnik uváit, co by
naopak mohl Internet pøinést jemu samotnému. Pokud tedy je co nabídnout
a firmì se vstup na Internet nìjakým zpùsobem vyplatí, pak je na èase zaèít
pøemýlet o své internetové strategii. Postup vytvoøení internetové strategie
lze rozèlenit na tøi dílèí kroky:
}

plánování webu,

}

analýza návtìvníkù,

}

analýza konkurence.

Jednotlivé kroky ovem nelze uvaovat zcela samostatnì, protoe tìko
firma mùe plánovat cíle a funkcionalitu webu, pokud nebude znát své zákazníky. Bez znalosti konkurence a trhu nebude firma schopna efektivnì oslovovat
své zákazníky apod.

2.1

Uivatelé Internetu

2.1.1 Význam Internetu
Nemùe být ádných pochyb o tom, e význam Internetu ve spoleènosti
neustále roste, a to velice dynamicky. Postupnì se stává rovnocenným soupeøem nejmasovìji rozíøeným médiím jako jsou noviny, rádio èi televize. Tento
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fakt potvrzují nejrùznìjí výzkumy, které zkoumají míru vlivu Internetu na
spoleènost. Za vechny uveïme napøíklad výzkum provedený spoleèností
Millward Brown (zdroj: [EIA1]) zkoumající pomìr èasu, který je vìnován
jednotlivým médiím (obrázek 2.1).
Obrázek 2.1 jasnì ukazuje, e vliv Internetu na spoleènost je pøíli výrazný
na to, aby mohl být firmami opomíjen. Nesmíme ovem zapomenout, e i pøes
velikou podobnost jednotlivých médií vykazuje kadé z nich charakteristické
rysy, které ovlivòují míru jejich vyuitelnosti v komerèní sféøe. Porovnání
základních charakteristik jednotlivých médií  pøedevím ve vztahu k monostem pro prezentaci firmy  pøehlednì shrnuje tabulka 2.1.
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Obrázek 2.1 Kolik èasu je vìnováno jednotlivým médiím (zdroj: [EIA1])
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