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VYSVĚTLENÍ POJMŮ ONLAJNOVÝCH  

A 

A/B testování 

Je metoda porovnávání dvou verzí stránek nebo aplikací proti sobě. Určuje, která z 

nich funguje lépe. Která zvyšuje počet konverzí (zvyšuje prodej, více registrovaných 

odběratelů newsletteru, počet stažení e-booku ...). Jsou to reálná data, nejen naše 

intuice, která poznává naše návštěvníky a jejich chování. Kdy zvolit A/B 

testování? http://blog.byznysweb.cz/2013/10/newsletter-ab-testovani-vs-

uzivatelske-testy/ 

 

Administrace 
Je nástroj, díky kterému dokážete ovládat všechna nastavení e-shopu. Správce 

dostává samostatný přístup k jednotlivým částem/sekcím webstránky/e-shopu. 

Administrace = správa, aktualizace obsahu webové stránky.  

 

Adresář 
Hlavní složka. Zajišťuje přehledné a systematické ukládání dat. Ke každému souboru 

existuje jednoznačná adresářová cesta, např.: /files/new/logoByznysWeb.jpg  

 

Affiliate program 
Také ho známe jako partnerský program, provizní systém. Ve zkratce je to forma 

online marketingu, kdy provozovatel webových stránek umístí na svůj web reklamu 

(banner, tlačítko ...), jejímž prostřednictvím klient provede akci (navštíví webové 

stránky partnera, klikne, nakoupí ...). V našem případě si zakoupí balíček služeb 

ByznysWebu. Za uskutečnění této akce dostane provozovatel dohodnutou provizi.  

 

Alt text pro obrázky 
Je to popis obrázku, který se zobrazí v případě, že obrázek není k dispozici nebo 

pokud je použitý textový prohlížeč. Je to také jedna z informací, kterou Google 

využívá k tomu, aby věděl, co vaše obrázky říkají. Je to důležité, protože zajišťuje 

relevanci klíčového slova vaší stránky/příspěvku ve vyhledávání. Také pomáhá 

přiřadit snímky na stránkách k výsledkům vyhledávání. V HTML kódu ho najdete 

zapsán takto: např. <img src ="/templates/img/logo Home/cs-logo.png alt 

="ByznysWeb - tvorba webových stránek">  

Anchor text 
Jedná se o viditelnou, resp. klikatelnou část zpětného odkazu, který je podtržen a 

odkazuje na danou podstránku. Samotný anchor text motivuje uživatele internetu 

ke kliknutí, a tedy k návštěvě Vašich webových stránek či internetového obchodu. 

Kromě kvalitního anchor textu je třeba správně volit i cílovou URL nebo směrování 

odkazu. Adresa musí být relevantní k vyhledávanému pojmu. Více 

na http://blog.byznysweb.cz/2012/04/kvalitni-zpetne-odkazy-linkbuilding/ 

API 
Application programming interface je volně přeloženo rozhraní pro programování 

aplikací. Aplikace mohou mezi sebou komunikovat a společně pracovat bez toho, 

abyste museli pracovat zvlášť s každým programem. Pokud provozujete eshop, 

můžete se dostat do situace, kdy budete chtít rozšířit jeho funkce. Díky API je 

rozšíření či napojení na další systém jednoduché. Na takové spojení programů však 

má oprávnění pouze programátor, takže pokud Vás taková možnost oslovila, 

prosím, kontaktujte nás nebo svého programátora.  

B 

Backend 
V překladu znamená "zadní část". V internetovém světě, při tvorbě webových 

stránek se slangově používá v nepřeložené formě. Označuje administrativní část 

webstránky, čili tu část, kterou návštěvník nevidí. Na vstup do backendu je 

vyžadován specifický přístup/autorizace. Dokážete z ní ovládat všechna nastavení e-

shopu / webové stránky. https://www.byznysweb.cz/a/204 

http://blog.byznysweb.cz/2013/10/newsletter-ab-testovani-vs-uzivatelske-testy/
http://blog.byznysweb.cz/2013/10/newsletter-ab-testovani-vs-uzivatelske-testy/
http://blog.byznysweb.cz/2012/04/kvalitni-zpetne-odkazy-linkbuilding/
https://www.byznysweb.cz/a/204
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Banerová slepota 
Z angl. "Banner Blindness" je stav, kdy uživatelé podvědomě ignorují (nevidí) obsah 

reklamních ploch (bannerů) na webových stránkách. 

Bitcoin 
Ve zkratce je to virtuální měna. Není třeba, aby na žádnou část zpracování dohlížela 

banka nebo jakákoliv jiná instituce, protože Bitcoiny jsou decentralizované. Ověření 

transakce je děláno kolektivní členy Bitcoin sítě. To znamená, že můžete platit 

kdekoliv, kdykoliv a komukoliv, pokud máte připojení k internetu. Platba je 

zpracována bez čekání a je nesrovnatelně levnější ve srovnání s ostatními druhy 

platebních možností. Nebudete platit vůbec nic nebo jen tisícinu jednoho Bitcoinu. 

http://blog.byznysweb.cz/2014/04/zaplatte-za-byznysweb-bitcoinem/ 

Blog 
Slovo blog vzniklo v anglickém jazyce jako nestandardně utvořena zkrácená podoba 

spojení web log připojením poslední hlásky slova web ke slovu log. Podstatné 

jméno log má v angličtině kromě jiných významů i význam "deník" (původně lodní 

deník) a slovní spojení web log i jeho zkrácená podoba blog mají význam "deník na 

webové stránce" resp. "Internetový deník". Je to internetová stránka, na níž lze 

publikovat texty na různá témata. Blog ukáže návštěvníkům, že se vyznáte ve svém 

řemesle, využijte otázky zákazníků jako náměty na téma do blogu. Jak vytvořit 

takový článek na webu? https://www.byznysweb.cz/a/227  

Bug 
(software bug). Programátorská chyba. Projevuje se různě, například neobvyklými 

grafickými prvky nebo neočekávaným chováním aplikace. Výraz bug pochází z 

anglického slova, které označuje brouka. Bug způsobuje nekorektní chybu, která 

negativně ovlivňuje chod aplikace či programu. Chyby se odstraňují pomocí tzv. 

odlaďování (čili debugování) často v rámci testování kódu. Evidence bugů se 

realizuje pomocí speciálních programů bugtrackerů. 

C 

Captcha 
Ochrana proti spamu. Pokud na Vaše webové stránky či eshop vložíte nový blok 

Formulář, antispamová ochrana Captcha se automaticky zapne, pokud formulář 

obsahuje políčko na vyplnění emailové adresy. Před odesláním formuláře musí 

uživatel propsat kontrolní text. Tento text je většinou překryt ochranným 

vodoznakem, který zabrání robotovi text proskenovat a propsat. Bez správného 

popisu textu není možné formulář odeslat a robot je tak bezmocný. 

Captcha vypadá například i takto:  

 

Cloud hosting 
Cloud computing můžeme z angličtiny volně přeložit jako mračno serverů. Jedná se 

tedy o mračno výpočetních prostředků, které jsou virtualizované v několika 

datových centrech. Fyzická infrastruktura tohoto mračna je pro uživatele 

neviditelná. V případě cloudu tedy neplatí, že existuje jeden fyzický server, na 

kterém běží jeden operační systém. Díky cloudu je možné na jednom serveru 

spustit více operačních systémů, čímž se zvyšuje využitelnost hardwaru. V případě 

vysokého vytížení webhosting nepadne, ale cloud automaticky přidává výkon.  

Cookies 
Cookies zpracovávají osobní údaje - např. jméno, adresa, e-mail a IP adresa (v 

některých případech), datum narození. EU vydala směrnici, která definuje, jakým 

způsobem se mají používat cookies na webových stránkách a eshopech. 

 

http://blog.byznysweb.cz/2014/04/zaplatte-za-byznysweb-bitcoinem/
https://www.byznysweb.cz/a/227
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Směrnice vyžaduje souhlas uživatele v případě, že do cookies ukládáte neanonymní 

údaje nebo cookies třetích stran (Google Analytics, AdSense, DoubleClick for 

Publishers a DoubleClick Ad Exchange) sociální pluginy (např. Facebook, Disqus 

komentáře) a pod. Název cookie - sušenka asociuje zvyklost ze Spojených států 

nebo Velké Británie nabídnout účastníkům určitého zájmového spolku nebo 

skupiny jejich oblíbenou sušenku pro vytvoření příjemnější atmosféry.  

CPC 
Cena za proklik. (Cost per click) Částka, kterou inzerent zaplatí za kliknutí na jeho 

internetovou reklamu. 

CSS 
Zkratka pro list kaskádových stylů (Cascading Style Sheet). Je to vlastně 

programovací jazyk pro vizuální stylizaci výstupu kódu HTML, xHTML nebo XML. 

Jazyk byl navržen, aby umožnil lepší vizuální zobrazení webové stránky. Díky CSS 

formátu dokážete nastavit font písma, barvu, okraje, odsazení, nastavení pozadí, 

výšku a šířku jednotlivých prvků, jejich rozmístění, efekty.  

D 

Design webové stránky 
Vzhled webové stránky. Viditelný obsah stránky, rozvržení stránky, uživatelské 

rozhraní, text, audio, grafické prvky, tlačítka. 

DNS 
Domain name system = systém doménových jmen. Vždy když zadáte název Vašich 

webových stránek do prohlížeče, požadavek "adresa" je odeslána na server DNS, 

který nasměruje Váš dotaz na správný server.  

Doména 
Doména je jedinečný název určitého místa na internetu. Jméno domény je adresa, 

pod kterou se webstránky nacházejí. Ověřit stav domény si můžete u národního 

registrátora domén www.nic.cz . Zaregistrovat doménu si můžete sami. Stačí zadat 

do vyhledávače "Registrace domény" a vybrat si z nabídky registrátorů. 

Drobečkova navigace 
Breadcrumbs. Výraz pro navigaci, text na webové stránce, který se zobrazuje při 

proklikávání stále hlouběji a hlouběji. Při této cestě do nitra obsahu zanechává 

uživatel za sebou jakoby "droby" (značky kudy procházel), po kterých se v případě 

nutnosti může pohodlně vrátit zpět k obsahu, který již jednou prošel a vydat se 

například od určitého místa jinou cestou. Většinou se zobrazuje ve vrchní části, aby 

byla neustále uživateli dobře viditelná.  

Drobečkova navigace na webové stránce: 

 

Dropshipping 
Způsob online prodeje a distribuce zboží. Alternativa, při níž provozovatel 

internetového obchodu nemá sklad, neudržuje tedy skladové zásoby zboží a neřeší 

ani příjem zboží od dodavatelů a jeho doručení zákazníkům. Provozovatel 

internetového obchodu posílá objednávky zákazníků s doručovacími podrobnostmi 

buď výrobci nebo velkoobchodníkovi, který pak zasílá zboží přímo zákazníkovi. 

Dynamický baner 
Nebo tzv. slider, slideshow nebo carousel. Je grafická forma internetové reklamy. 

Zpravidla jej najdete hned pod hlavním menu stránky a jeho funkce je jasná: 

Upozornit uživatele na nejzajímavější, nejdůležitější, nejaktuálnější obsah webové 

stránky, nové produkty, služby a klíčové informace. Místo, kde se střídají slajdy 

(dynamicky) nebo jeden statický obrázek s textovými odkazy na důležitý obsah. 

Slajdy se v pravidelných intervalech točí – proto z angl. "Carousel" kolotoč. Jak vložit 

blok Dynamický banner v e-shopu od ByznysWebu? 

https://www.byznysweb.cz/a/534  

 

http://www.nic.cz/
https://www.byznysweb.cz/a/534
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E 

eCommerce 
Všechny obchodní transakce, které probíhají pomocí internetu. Dominantním 

prvkem eCommerce je především internetový obchod a problematika s ním 

spojená. Ale i například elektronický marketing - online reklama, email marketing, 

affiliate programy... Obvykle se rozlišuje podle cílové skupiny na B2B (business to 

business - obchodování mezi firmami) a B2C (business to customer - zaměřené na 

koncové zákazníky). 

 

F 

FAQ 
Z angl. Frequently Asked Questions. Tedy často kladené otázky obsahuje seznam 

otázek a odpovědí, které se v dané problematice často vyskytují. Návštěvníci Vašich 

stránek tak jednoduše získají odpovědi na základní otázky, aniž by Vás museli 

kontaktovat. Např. www.byznysweb.cz/faq  

Favicon 
Zkratka pojmu "Favorite Icon". Favicon je malá ikonka, která se zobrazuje v 

prohlížeči před URL adresou stránky nebo v záložce před nadpisem "Title". Je to 

nástroj budování a posilování Vaší identity na internetu. Pomůže Vám odlišit se od 

konkurence. Vaši zákazníci si i na základě faviconu, přidají Vaše stránky mezi 

oblíbené záložky.  

 

Feed 
Označení pro XML soubory, které obsahují přenášená data (viz co je XML). 

Flat design 
Plochý design, který se vyznačuje jednoduchostí, minimalistickým stylem, 

přehledností, čistotou. Pro flat design jsou také charakteristické jasné, pastelové a 

pestré barvy s množstvím odstínů. Velmi velký důraz je kladen i na typografii a 

výběr správného písma je nesmírně důležitý. Striktně odmítá jakékoli ozdobné 

prvky na webu - lemování, přechody, stínování.  

Font 
Je písmo a písmo to samé? V krátkosti, font vychází z písma. Font je verzí 

konkrétního písma, v příslušné velikosti, tloušťce a stylu. Jak zjistit font písma? 

Zkuste aplikaci WhatTheFont, kde Vám stačí nahrát obrázek nebo URL obrázku a o 

chvíli máte odpověď. Nebo si nainstalujte rozšíření do Chromu WhatFont a klikem 

na dané písmo okamžitě zjistíte o jaký font jde :) 

Footer 
Nebo patička stránky. Dolní část stránky, která slouží nejen jako grafický doplněk, 

ale hlavně jako zdroj doplňkových informací, které Váš zákazník nenašel v úvodu 

stránky. V současnosti je moderní vícesloupcová pata stránky, přičemž v každém 

sloupci se nachází určitý druh informací. Kontakt, mapa, sociální sítě a pod.  

Pata stránky na www.byznysweb.cz: 

 

Frontend 
Část, kterou vidí zákazník stránky. Dostupná část běžným uživatelům. Při 

internetovém obchodě je to např. katalog produktů, objednávkový formulář, 

nákupní košík.  

http://www.byznysweb.cz/faq
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FTP 
(File transport protocol) je protokol, kterým je možné přenést soubory z Vašeho 

počítače na diskový prostor u poskytovatele hostingových služeb. Pro práci s FTP je 

třeba mít nějaký program - ať už je to Váš browser nebo nějaký ze speciálních FTP 

klientů, bez kterého se pro plnohodnotný FTP přístup neobejdete např. program 

FileZilla. 

 

Full textové vyhledávání 
Plnotextové vyhledávání, při kterém se porovnává každé slovo dokumentu a 

nehledá se tedy například jen ve výtahu z dokumentu nebo v klíčových slovech 

přiřazených k dokumentu. Funkci plnotextového vyhledávání nabízejí např. textové 

editory nebo webové vyhledávače. Fulltextové vyhledávače fungují nezávisle jako 

např. Google nebo v rámci katalogových vyhledávačů. Fulltextu vytvářejí svůj index 

(databázi stránek, v níž hledají odpověď hledání) automaticky. Jejich programy, 

zvané i boty (bot – zkratka robot) automaticky prohledávají web, kopírují stránky do 

svého indexu a na základě prohledání této databáze prezentují výsledky. Práce s 

fulltextovým vyhledávačem je jednoduchá – stačí, když do vyhledávače zadáte 

hledaný výraz, přičemž vyhledávač Vám zobrazí výsledky hledání, ve kterých se 

hledaný výraz vyskytuje.  

G 

Google Analytics 
Analytics jsou nejlepší statistiky návštěvnosti na světě poskytovány zdarma. 

Analytics nabízí mimořádně přehledné statistiky. Pomocí statistik Google Analytics 

můžete zjistit: 

- Kolik návštěvníků k Vám přišlo z placené a neplacené reklamy. 

- Která reklama je pro Vás nejefektivnější. 

- Počet návštěvníků a zobrazených stránek. 

- Jak často se Vaši návštěvníci na Váš web vracejí. 

- Jak se ve webu/eshopu dosahuje nějaký cíl (objednávka, registrace, poptávka a 

pod.). 

Viz také:: https://www.byznysweb.cz/a/912 

 

H 

Helpdesk 
Technická podpora nebo systém technické podpory. Většinou využívají firmy, na 

sdílení komunikace mezi všemi uživateli. Libovolnou konverzaci tak můžete kdykoliv 

předat kolegovi nebo ji naopak od kolegy převzít. E-maily na konkrétní klientův 

požadavek se v helpdesku spojují do konverzací. Pokud nám zákazník pošle nový e-

mail s dotazem, jak přesměrovat doménu, vytvoří se nová konverzace. Pokud na 

tento e-mail zákazníkovi odepíšeme, naše odpověď se zařadí do stejné konverzace.  

 

Home page  
Nebo domovská stránka, úvodní stránka. K čemu slouží? Častokrát je první 

stránkou, kterou návštěvník nebo zákazník uvidí. Je to takový Váš výklad. Proto na 

titulní stránce hned uveďte, co prodáváte nebo nabízíte. Slouží jako rozcestník. 

Měla by zákazníka nalákat hlouběji do struktury stránky a upozornit ho na 

nejdůležitější části. Více zde https://www.byznysweb.cz/a/191   

 

HTML 
(Hyper Text Markup Language) Je jednoduchý jazyk pro tvorbu základních 

internetových stránek. Obsahuje soubor značek, tagů, atributů, které říkají 

prohlížeči, jak má zobrazit obsah na webové stránce (formát textu, obrázků, tabulek 

a pod.). Např. <H1>Toto je nadpis</ h1> <p>Toto je odstavec</ p>.  

 

HTTP 
 (Hyper Text Transfer Protocol) Protokol pro přenos html dokumentů mezi servery a 

klienty www. Zajišťuje přenos informací na internetu. V jednoduchosti řečeno, díky 

němu se po zadání požadavku (url) v prohlížeči načte webová stránka ze serveru.  

 

https://www.byznysweb.cz/a/912
https://www.byznysweb.cz/a/191
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HTTPS 
(Zabezpečený hypertextový přenosový protokol) HTTPS šifruje přenos dat použitím 

SSL (Secure Socket Layer) - bezpečnostního certifikátu, který garantuje zašifrování a 

bezpečnost dat. Šifrování dat slouží na bezpečnou komunikaci napříč internetem. 

Všimnete si ho v prohlížeči jako např. https://www.byznysweb.cz. To znamená, že 

přenos dat z takové stránky je zabezpečen SSL certifikátem. Nemusíte se bát 

zneužití osobních údajů a dalších citlivých dat, které vložíte do takto chráněné 

webové stránky.  

 

 

I 

iOs vs Android 
Operační systémy používané v mobilních zařízeních, smartphonech. Android je 

produkt Google a iOS pochází z dílny Apple. Liší se nejen designem a uživatelským 

prostředím, ale hlavně funkcionalitou.  

 

IMAP 
(Internet Message Access Protocol) Umožňuje přístup k e-mailových schránkám. 

Díky němu můžete stahovat e-maily z různých e-mailových schránek do jednoho 

poštovního klienta. Zprávy se ukládají na IMAP server, takže se k nim můžete dostat 

z různých počítačů, na rozdíl od POP3, který stahuje e-maily přímo do počítače. 

Avšak při stahování mailů přes IMAP musíte mít stále připojení na internet. E-maily 

stahovány přes POP3 si přečtete, i když jste offline.  

 

J 

JavaScript 
Skriptovací programovací jazyk, který se používá při tvorbě webových stránek. Kód 

se vkládá do HTML souboru, rozšiřuje možnosti HTML o interaktivitu.  

K 

Klíčová slova 
Slova, která nejlépe vystihují předmět webové stránky. Používají je uživatelé 

internetu k nalezení požadovaného obsahu na internetu i vyhledávače jako Google, 

které díky klíčovým slovům použitým na webové stránce nabídnou relevantní 

odkazy. Například internetový obchod pro zvířátka by měl na své stránce používat 

určitě klíčová slova jako chovatelské potřeby, potřeby pro chovatele, krmiva pro 

psy, krmiva kočky a pod.  

Konverze 
Akce zákazníka, kterou chceme dosáhnout v rámci online marketingu. Může to být 

např. objednávka v e-shopu, vyplnění formuláře, registrace na stránce, registrace k 

odběru newsletteru, vyplnění ankety, stažení souboru.  

 

L 

Landing page 
Cílová stránka, na kterou se uživatel dostane po kliknutí na odkaz nebo reklamu. 

Využití je především v reklamních kampaních, kdy se snažíte dostat uživatele na 

konkrétní podstránky (nemusí to být HomePage) např. na stránky určitého 

produktu nebo služby, kterou chcete propagovat.  
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Live chat 
Online podpora nebo chat pro zákazníky. Aplikace, kterou si umístíte na svou 

webovou stránku, zákazníci Vám píší přímo na web stránce a pokud jste online, 

hned dostanou od Vás odpověď. Rychlá zákaznická podpora.  

Formulář k zadání otázky se většinou nachází na webové stránce vpravo dole. 

Zůstává na svém místě i při rolování po stránce: 

 

 

M 

Mapa stránek 
Zobrazuje na jednom místě hierarchicky uspořádanou strukturu všech podstránek 

(odkazy na podstránky) webu. Může pomoci v orientaci a vyhledávání na stránce.  

Náhled mapy stránek na webové stránce: 

 

Memcache 
Systém cachování stránek přímo do RAM serveru. (Cache je vyrovnávací 

mezipaměť, do které se ukládají data). Uloží kopii stránky, kterou uživatel navštívil. 

Pokud příště vyžádá stejnou stránku, vyrovnávací paměť mu předloží kopii stránky. 

Ta se nenačítá přímo z webového serveru a tím se snižuje jeho zatížení. Výsledkem 

je zrychlení načítání stránky. Memcache slouží k urychlení dynamických webových 

aplikací.  

Měření konverzí 
Zjištění počtu požadovaných akcí na stránce (viz co je "konverze") může být 

vyjádřeno procentem jako konverzní poměr – podíl provedených akcí k počtu 

celkové návštěvnosti webu.  

 

N 

Nákupní košík 
Místo, kde si návštěvníci e-shopu mohou ukládat požadované produkty, upravovat 

jejich množství. Dalším krokem je objednávka produktů v nákupním košíku.  

Newsletter 
Novinky e-mailem. Marketingově zaměřen e-mail, který posílá e-shop svým 

zákazníkům, resp. uživatelům přihlášeným na odběr newsletteru. Hromadný e-mail 

o novinkách, akcích v e-shopu, informační e-mail. 

 

Upozornit návštěvníka stránky na novinky e-mailem se dá různým způsobem. V 

objednávkovém, registračním formuláři, vyskakovacím oknem nebo i takovýmto 

formulářem, kde zadají svůj e-mail a tím se zařadí mezi odběratele Vašeho 

newsletteru: 
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P 

PDF DOC XLS CSV 
Formát různých souborů. 

PDF slouží k prezentaci a výměně dokumentů. Zobrazuje kromě textu a obrázků i 

tlačítka, odkazy, formuláře. Na jeho zobrazení potřebujete free software Adobe 

Reader. 

DOC – dokument, soubor uložený v MS Word, případně jiných, slouží ke zpracování 

a ukládání textu. 

XLS – soubor uložený v MS Excel, slouží ke zpracování velkého počtu dat, tabulek. 

CSV – jednoduchý soubor určený k výměně tabulkových dat v řádcích. Data jsou 

odděleny čárkami, hodnoty dat se nacházejí v uvozovkách. 

 

PHP 
Skriptovací jazyk používaný pro tvorbu dynamických webových stránek a vývoj 

aplikací.  

 

POP3 
(Post Office Protocol) Protokol, který slouží na stahování e-mailů ze serveru do 

poštovního klienta. E-maily stahuje do počítače, takže nevyžaduje stálé internetové 

připojení. Číst e-maily můžete, i když jste offline.  

 

Poštovní klient 
Software pro správu e-mailů. Do poštovního klienta je možné stahovat e-maily z 

různých e-mailových schránek i odesílat e-maily jakoby z těchto schránek. 

Nejznámější jsou Outlook, Thunderbird, Windows Live Mail, Gmail. Jak nastavit 

stahování e-mailů do poštovního 

klienta? https://www.byznysweb.cz/faq?category=&q=poštovní+klient  

PPC 
(Pay Per Click) Reklama na internetu. Inzerent neplatí za samotné zobrazení 

reklamy, ale platí za reklamu až tehdy, když na ni potenciální klient klikne. 

Nejvyužívanější ppc reklamní systémy jsou Google Adwords, Etarget, Sklik. Reklamy 

se zobrazí ve vyhledávačích Google, Seznam, ale i na jiných portálech s relevantním 

obsahem. Je to dobře cílený a měřitelný způsob online reklamy.  

 

Prohlížeč vs. vyhledávač 
Prohlížeč je software určený k zobrazení a prohlížení internetových stránek (např. 

Chrome, Mozilla, Opera, Edge, Internet Explorer). Vyhledávač je webová stránka, 

která pomáhá najít požadované stránky na internetu. Ve výsledcích vyhledávání 

zobrazuje odkazy na stránky podle zadaných klíčových slov (např. google.cz, 

seznam.cz, bing.com, yahoo.com).  

 

Print screen 
Obrázek obrazovky monitoru. Udělat screenshot lze stisknutím tlačítka Print Scr (na 

některých počítačích to může být i Print scrn, Prnt scrn, Prt SCN, Prt Scr, Prt Sc, Pr 

Sc.) Potom pomocí CTRL+V lze obrázek vložit do libovolného grafického programu 

např. Skicár – Malování, Photoshop, Macromedia, Ifranview a tam uložit, upravit. 

Přesný postup jak udělat screenshot obrazovky: https://www.byznysweb.cz/a/763  

Px pixel 
Nejmenší digitální grafický prvek, představuje jeden bod na monitoru resp. jeden 

bod obrázku, který má svou konkrétní barvu.  

 

R 

Redakční systém = CMS 
(Content management system = CMS) Systém pro tvorbu webových stránek, úpravu 

a aktualizaci obsahu. Rozhraní, do kterého se webmaster přihlásí v prohlížeči. Je 

dostupný pouze online, je třeba internetové připojení. Redakční systémy umožňují 

https://www.byznysweb.cz/faq?category=&q=po%C5%A1tovn%C3%AD+klient
https://www.byznysweb.cz/a/763
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snadno upravovat webové stránky bez nutnosti znalosti programování. Takový 

redakční systém nabízí i Byznysweb.cz. 

Robot Google Bot 
Internetový robot vyhledávačů, který navštěvuje webové stránky, odkazy na nové 

webové stránky a indexuje je, zpracovává a následně nabízí ve výsledcích 

vyhledávání vyhledávače jako např. Google. Pomáhá udržovat aktuální obsah 

(odkazy na webové stránky) ve vyhledávači.  

RSS 
RSS je XML formát určený ke čtení novinek, článků na webové stránce. Po přidání 

nového článku na web se tento přidá do RSS. Pomocí RSS čteček si portál, který 

seskupuje články různých webů táhne nové články pro své čtenáře. RSS čtečku si 

můžete přidat i do prohlížeče. Upozorní na nové články sledovaných stránek bez 

toho, abyste museli stránky navštívit.  

 

RSS čtečka (doplněk RSS feed reader v prohlížeči Chrom), zobrazuje články z našeho 

blogu www.blog.byznysweb.cz . Přidejte si i vy novinky ze světa online podnikání do 

své RSS čtečky. RSS feed je http://blog.byznysweb.cz/feed/    

  

 

S 

SEO 
(Search engine optimization) Optimalizace webové stránky pro vyhledávače. Je to 

soubor opatření, která zajistí, aby se webová stránka zobrazila na lepších, vyšších 

pozicích v přirozených (= neplacených, organických) výsledcích vyhledávání např. v 

Google.  

SMTP 
(Simple Mail Transfer Protocol) Jednoduchý protokol pro přenos e-mailů. Zajišťuje 

doručení pošty (e-mailu) od odesílatele k adresátovi.  

SSL certifikát 
Pod tímto pojmem rozumíme samotný certifikát, klíče a certifikační autoritu. 

Certifikát zajišťuje komunikaci mezi klientem a serverem, klíče slouží k zašifrování 

posílaných dat a certifikační autorita garantuje kvalitu zabezpečení. Šifrování dat 

slouží na bezpečnou komunikaci napříč internetem. Zajistí, že osobní údaje a citlivá 

data, které Vaši zákazníci při objednávce vyplní, zůstanou během komunikace jen 

mezi vámi. Samozřejmě, SSL certifikát dokáže ochránit všechny podstránky, 

formuláře ... Jednoduše, celou komunikaci Vašeho e-shopu.  

Stránka neexistuje  - chyba 404 
Chybu 404 zobrazí prohlížeč, pokud odkaz, na který uživatel klikl, je neplatný. Jak se 

to může stát? Pokud měníte URL adresy stránek a Google stále indexuje starou URL. 

Pokud do prohlížeče zadáte chybnou URL nebo adresu s překlepem. Takovéto 

neplatné URL adresy je třeba sledovat, nejlépe přes Search Console od Google a pak 

své stránky proindexovat, také v tomto nástroji, čímž Googlu podsunete, že došlo 

ke změně a Vy nechcete, aby indexoval staré URL adresy. Více info 

zde: https://www.byznysweb.cz/a/450  

 

http://www.blog.byznysweb.cz/
http://blog.byznysweb.cz/feed/
https://www.byznysweb.cz/a/450
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T 

Tag 
(Tag = značka, štítek) využívá se v HTML jako otevírací nebo koncová značka prvku 

(elementu) např. <H1>Nadpis</ h1> (<h1> a </ h1> jsou tagy). 

Tagovat – značkovat můžete i např. články na webu a pak podle nich vyhledávat. 

Meta tagy – jsou zase Title (Název) a Description (Popis) webových stránek, které 

zobrazuje vyhledávač spolu s odkazem na stránku. 

 

 

Textový editor 
Rozhraní pro tvorbu a úpravu textů pro web. Něco jako word v administraci webové 

stránky. Text, který napíšete a uložíte do textového editoru se zobrazí na webové 

stránce. Nazývají se i WYSIWYG editory (z angl. What You See Is What You Get: co 

vidíš, to dostaneš).  

 

U 

URL adresa 
Označuje umístění dokumentu na internetu. Každá stránka na internetu má svou url 

adresu, která se zobrazuje v adresovém řádku prohlížeče. Většinou začíná 

doménou, následuje lomítko a url identifikátor webové stránky 

např. byznysweb.cz/funkce/funkce-stranek/mobilni-verze  

 

 

V 

Varnishcache 
Systém cachování stránek přímo do RAM serveru (cache je vyrovnávací mezipaměť, 

do které se ukládají data). Uloží kopii stránky, kterou uživatel navštívil. Pokud příště 

vyžádá stejnou stránku, vyrovnávací paměť mu předloží kopii stránky. Ta se 

nenačítá přímo z webového serveru a tím se snižuje jeho zatížení. Výsledkem je 

zrychlení načítání stránky. Varnish – zajišťuje cachování obrázků a souborů, resp. 

statického obsahu web stránky.  

 

Vodoznak watermark 
Ochrana obrázků proti zneužití. Vkládá dodatečnou informaci do obrázku, např. 

Vaše logo. Jiný uživatel si nemůže stáhnout Váš obrázek a použít jej jako vlastní, 

protože obrázek bude obsahovat Vaše logo.  
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W 

Webhosting 
Základ pro funkčnost webové stránky. Prostor na serveru, kde jsou uložena data 

webstránky. Stránka bez hostingu nemůže fungovat.  

Webmail 
Aplikace, která umožňuje přístup k e-mailových schránkám přes internet 

prostřednictvím webového prohlížeče. Např. Gmail, Yahoo, Seznam, Centrum, ale 

existují i open source webmailu jako SquirrelMail, RoundCube.  

WWW 
(world wide web) Celosvětový internetový informační systém, kde se informace 

nacházejí ve formě webových stránek. Dokumenty obsahují odkazy na další 

dokumenty a tím vytvářejí síť. Každý dokument má svou vlastní specifickou URL 

adresu, pomocí které se zobrazuje ve webovém prohlížeči.  

WYSIWYG 
(z angl. What You See Is What You Get: co vidíš, to dostaneš) Je vlastně textový 

editor sloužící na tvorbu a úpravu textů na web.  

 

X 

XML soubor 
(eXtensible Markup Language) značkovací jazyk. Díky němu se v jednoduché 

hierarchicky uspořádané struktuře dá přenášet velké množství dat mezi rozdílnými 

aplikacemi. Provozovatelé e-shopů se s XML souborem (XML feed) střetávají zvláště 

při přenášení a pravidelné aktualizaci svých produktů v srovnávačích produktů. Dá 

se zobrazit v internetovém prohlížeči pod vlastní url adresou. Např. 

http://www.nazevdomeny.cz/erp/impexp/specialexport/heureka   


