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Za uplynulý rok se rozšířil v oblasti designu a navrhování webových 
stránek, elektronické komerci a e-shopů nový trend, který nese na 
první pohled poněkud cizorodý název a to responzivní webdesign. 

O co se vlastně jedná?

TÉMA ČÍSLA

Jaké změny přináší responzivní 
webdesign
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Responzivní web design (anglicky Responsive web design) je 

pojem, se kterým přišel americký programátor Ethan Marcotte. 

Jedná se o způsob stylování HTML dokumentu, které zaručí, 

že zobrazení stránky bude optimalizováno pro všechny druhy 

nejrůznějších zařízení (mobily, notebooky, netbooky, tablety atd.). 

Především díky vlastnosti modulu kaskádových stylů umožňující 

adaptabilní vykreslování webových stránek lze rozpoznat 

vlastnosti zařízení, na kterém je stránka prohlížena a přizpůsobit 

tak samotnou stránku a její obsah. Na přelomu léta a podzimu 
roku 2012 se začalo hojně diskutovat o tom, jak velké změny 
přinese tento nový přístup zobrazování internetových stránek. 
A je nutno uznat, že změny přístupu webdesignu začaly být 
do jisté míry tak velké, že responzivní webdesign můžeme 
považovat za malou revoluci v oblasti nového přístupu 
k uživatelům internetu a zobrazovaní jeho obsahu 
v internetových prohlížečích. V čem je responzivní přístup 
tak revoluční? V přístupu k lidem, kteří navštěvují stránky 
z různých mobilních zařízení, kterými jsou chytré telefony, 
tablety a jiné přenosné zařízení s možností prohlížení 
internetových stránek. Tento trend se pochopitelně promítl 
do zobrazení stránek na klasickém počítači. V zásadní míře 
ovlivnil důraz psaného slova a intenzitu vizuálního vnímání 
obsahu stránek.

Písmo jako řeč těla stránky

Až donedávna byl text na internetu považován za čistě 
informativní součást obsahu stránek a nevěnovala se mu 
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zdaleka tak velká pozornost jako je tomu nyní. Vzhled, velikost, 
tvar a typ písma se stal důležitým vizuálním prvkem, který 
vytváří celek a čistou navigační strukturu obsahu stránek. 
Rozšířila se nabídka různých variant a kombinací patkových 
a bezpatkových písem, které se nyní používají na internetu 
stejně rozmanitě, jako tomu bylo v tiskovinách a knihách. 
S tímto trendem se změnilo i použití velikosti písma. Vzhledem 
k tomu, že chytré mobilní telefony a tablety mají podstatně 
menší displej, než většina současně používaných monitorů 
na počítači, se dnes používají mnohonásobně větší písma, 
než tomu bylo kdykoliv předtím. Je paradox, že tato změna, 
která myslí zejména na uživatele mobilních zařízení, je vnímána 
pozitivně také uživateli klasických stolních počítačů, neboť 
obsah stránek je přehlednější, čitelnější a srozumitelnější. 
Zvětšení velikosti písma přináší další inovaci v redukci 
textového obsahu. Je známo, že uživatelé, hledající danou 
informaci na internetu, obsah „skenují“ než celý přečítají. 
Toto zjištění má pozitivní odraz na množství použitého textu. 
Písmo nesoucí hodnotný text nemělo nikdy v minulosti tak 
významnou hodnotu jako je tomu nyní.

Oči jsou prostorem do duše

Byla provedena řada psychologických studií vnímání barev 
a jejich působení na náš psychický stav vyvolaný rozdílnými 
tóny a intenzitou barev.
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Díky tomu, že jsme neustále připojeni, jsme ohroženi nikdy 
nekončícím tokem informací. Některé z nich jsou důležité 
a relevantní, ale většina ne. Musíme je neustále hodnotit 
a filtrovat, což je samozřejmě značně vyčerpávající. Navíc 
mnoho obsahu se přestěhovalo do zařízení s malými 
obrazovkami, od kterých se nehneme ani na krok. Stát se 
zahlceným informacemi je příliš snadné a snížení nepořádku 
v uživatelském rozhraní to může alespoň trochu vylepšit. 
V podobném trendu se nese spousta webových aplikací 
a služeb, které nabízejí vysoce zaměřené nástroje s velmi 
omezenými funkcemi. Zatímco tradiční vývojáři mají tendenci 
nacpat své produkty nadbytkem funkcí, které by ospravedlnily 
vysoké ceny. Posun směrem k mikro aplikacím upřednostňuje 
před množstvím funkcí spíše jednoduchost. Jednodušší aplikace 
znamená jednodušší rozhraní.

Obsah je srdcem kaskádových tepen

Často se stává, že se vstupem nových zařízení a technologií 
na trh jsme fascinováni tím, co se s nimi dá dělat. Toto šílenství 
ohledně uživatelského rozhraní obvykle jednou skončí a je 
následováno návratem k zaměření na obsah. Zatímco kdysi 
jsme se obávali, že by uživatelům mohla chybět některá tlačítka, 
kdyby nebyla pevně na svém místě, dnes jsme ochotni zkoumat 
i jemnější interakce. Tlačítka a interaktivní prvky, které se 
v takovém rozhraní používají, jsou plochá nebo jen lehce 
obtažená linkou, poloprůhledná, odlehčená až vzdušná.
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S rostoucím vlivem nových technologií se rozlišení obrazovky 
s vyšší hustotou obrazových bodů na palec stávají důležitými 
faktory hardwaru. Minimalistické rozhraní vyžaduje jen velmi 
malou designovou paletu. Funkčnost a estetiku plochého 
(minimalistického) designu do značné míry určuje typografie 
a tloušťka písma, o kterém jsme se již zmiňovali v odstavci výše.

„Dalo by se tedy argumentovat, že plochý design se 
přizpůsobuje lépe než jakýkoliv jiný. Další výhodou 

minimalistického designu je snížení velikosti stránky 
a zkrácení doby načítání.“

 
V dnešním vysoce propojeném, informačně bohatém 
a funkcemi nabitém digitálním světě, ve kterém žijeme, je 
rozšíření minimalistického designu osvěžující, ale i zde platí 
zásada, že všeho moc škodí. Teprve když je použitý s mírou 
a rozumným zvážením prvků, dělá to z něj vysoce použitelný 
a příjemný digitální zážitek.

Grafika v praxi

V praxi se stává, že správci webových stránek nebo e-shopu, 
kteří plní obsah textem, fotografiemi a produktovými obrázky 
často nevědí, jak velký vliv má jejich práce na výsledný design. 
Bohužel často bývá realitou, že fotografie jsou nekvalitní 
a v nízkém rozlišení a narušují tak celkový dojem z jinak 
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čistého designu. Obvykle se tyto obrázky umísťují do carouselu* 
na úvodní stránce, kde často jejich obsah zasahuje do 
navigačních tlačítek. Díky tomu se naruší veškerá plynulá 
interaktivita mezi uživatelem a navštívenou stránkou 
na internetu. Způsob jak získat informaci o velikosti 
používaného banneru na stránce není přitom nijak složitý. 
Na místo, kde se nachází obrázek, najedeme myší a pravým 
klikem vybereme nabídku „Zkontrolovat prvek“. Otevře se 
nové okno se zobrazeným zdrojovým kódem a aktivní částí 
zvoleného elementu. U každého internetového prohlížeče 
se vyvolání okna se zdrojovým kódem provádí odlišným 
způsobem. Námi reprezentovaný příklad byl proveden 
v prohlížeči Google Chrome. Na ukázce níže je zobrazena 
část výpisu zdrojového kódu vybraného elementu. Po najetí 
myši na popis obrázku se zobrazí velikost obrázku v pixelech 
(v prohlížeči Google Chrome). V našem případě to je:
img src=“./Internetový obchod DIGIBOSS.cz - digitální a 

výpočetní technika_files/ banner 1_2014-01-02-11-04-46.jpg

Po kliknutí na vybraný obrázek se zobrazí detailní informace 
o obrazovém souboru i s náhledem. V tomto výpisu je v první 

<div class=“img-box“>

 <img src=“./Internetový obchod DIGIBOSS.cz - 

 digitální a výpočetní technika_files/ 

 banner 1_2014-01-02-11-04-46.jpg“ 

 alt=“banner 4 - nový web“

 title=“banner 4 - nový web“>

</div>
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Ukázka výpisu detailních informací o obrázku včetně formátu, 
rozměru, velikosti a umístění.

banner4_2014-01-02-11-09-36.jpg

Dimensions 650 × 250

File size 108 KB

MIME type image/jpeg

URL  http://www.digiboss.cz/ArchiveMarketing/ 

  banner4_2014-01-02-11-09-36.jpg

* Carousel z anglického slova je označení pro kolotoč (dříve se také nazýval 

karusel). U webu se takto označuje element na stránce, kde se opakovaně 

střídají dokola v určitých časových intervalech obrázky nebo text.

položce „Dimensions“ zobrazena velikost obrázku uváděna 
v pixelech. Dodržování správných velikosti obrázků a používání 
kvalitních fotografií pomůže udržet kvalitní design a zároveň 
zvýší atkaktivitu stránek nebo nabízeného zboží.



Nový občanský zákoník 
a změny, které se dotýkají 
všech internetových prodejců

Glosa e-booku

1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (zákon 
č. 89/2012 Sb.), který nahrazuje občanský zákoník (zákon 
č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a obchodní zákoník 
(zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Co se s účinností nového občanského zákoníků (NOZ) mění pro 

provozovatele e-shop systémů? 

Informační povinnosti

• Poskytnout spotřebiteli předem formulář pro odstoupení od 

smlouvy (které však spotřebitel nemusí při odstoupení využít);

• Poučení o tom, že v případě odstoupení od smlouvy ponese 

spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží;

• Poskytnutí údajů o právech vznikajících z vadného plnění;

• Údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu;

• Údaj o existenci, způsobu a podmínkách případného 

mimosoudního vyřizování stížností spotřebitele.

9
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Poskytnutí obchodních podmínek

Z nového občanského zákoníků jednoznačně plyne povinnost 
obchodníka předat spotřebiteli obchodní podmínky 
v kompletní podobě před uzavřením smlouvy. Hypertextové 
odkazy a podobné úpravy již nebudou stačit. Obchodníci tedy 
v zásadě mají jedinou možnost – zasílat obchodní podmínky 
v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky.

Odstoupení od kupní smlouvy

NOZ přináší pozitivní zprávu, a to vyjasnění stavu, kdy 
spotřebitel odstoupí od smlouvy, ale nevrátí zboží. 
Od 1. ledna 2014 v takovém případě obchodník nebude muset 
vrátit finanční prostředky, dokud spotřebitel zboží nevrátí nebo 
neprokáže jeho odeslání. Naopak nepříjemné dopady může mít 
nesplnění informačních povinností. V takovém případě může 
spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy až do jednoho roku 
a čtrnácti dnů.

• Spotřebitel může odstoupení od smlouvy do 14 dnů odeslat, 
nikoli doručit jako dosud;

• Jestliže obchodník nepoučí spotřebitele v souladu s NOZ, 
lhůta pro odstoupení se prodlužuje na 1 rok a 14 dní;

• Spotřebitel je povinen odeslat zboží obchodníkovi zpět 
do 14 dnů od odstoupení;

• Obchodník musí vrátit spotřebiteli finanční prostředky 
do 14 dnů od odstoupení. Může je však zadržet do doby, 



11

kdy spotřebitel doručí zboží zpět nebo prokáže jeho 
odeslání;

• Spotřebitel má právo na vrácení nákladů za dopravné 
v nejlevnější nabízené variantě dopravy obchodníka 
(osobní odběr se nezahrnuje).

Další důležité změny související s novým občanským zákoníkem 
naleznete na stránkách Asociace pro elektronickou komerci 

APEK (www.apek.cz)



Jeden e-shop pro všechno 

Novinka z dílny vývojového oddělení E LINKX a.s. Moderní 
e-shop systém xWebShop, který splňuje požadavky moderní 
doby s využitím responzivního designu, čili s možností pročítat 
stránky na jakémkoliv zařízení.

Vyzkoušejte demoverzi xWebShopu a podívejte se, co vše je
v xWebshopu možné nastavit. Také si můžete vyzkoušet 
samotnou responzivitu, čili jak se e-shop zobrazuje na stolním 
počítači, tabletu nebo vašem chytrém telefonu.

Více o této novince: www.elinkx.cz/xwebshop

Prodávejte odkudkoliv
a kdykoliv s xWebShopem 



Elektronický e-book: Náš první e-book je na světě

Vydání I.

Elektronický e-book byl vytvořen obchodním a marketingovým 
oddělením společnosti E LINKX a.s.

leden 2014


