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Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou možností tvorby efektivní webové prezentace za

použití redakčního systému.

První část práce se věnuje firmě. Je zde nastíněn popis a organizace firmy a její informační

toky. Dále jsou jmenovány požadavky na funkce redakčního systému.

Druhá část práce se zabývá redakčními systémy. V teoretické části jsou vysvětleny

základní funkce a principy redakčních systémů. Praktická část porovnává, nakolik funkce

jednotlivých vybraných redakčních systémů splňují požadavky firmy. Nakonec je na

základě zjištěných poznatků navrženo vhodné typové řešení pro danou firmu.

Klíčová slova: redakční systém, Joomla, Wordpress, Drupal, multikriteriální analýza

Summary

This bachelor thesis is dedicated to analysis how to create an effective web presentation by

means of content management system.

The first part of the thesis is dedicated to a company. It contains description and

organization of a company and its information flows. Furthermore, requirements for

content management functions are stated.

The second part of the thesis is dedicated to content management systems. In the

theoretical part, basic functions and principles of content management systems are

explained. In the practical part, it is compared to which extend functions of selected

content management systems fulfill requirements of a company. In the end, a suitable type

of solution is suggested for the given company based on gathered findings.

Keywords: Content management system, Joomla, Wordpress, Drupal, Multi-criteria

decision making
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Seznam použitých zkratek
CAPTCHA – Capture Character

CMS – Content Management System, redakční systém

CSS – Cascading Style Sheets, kaskádové styly

DoS – Denial of Service, odmítnutí služby

GNU GPL – GNU General Public License, všeobecná veřejná licence GNU

HTML – HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext

LDAP – Lightweight Directory Access Protocol

PHP – HyperText Preprocessor

XML – Extensible Markup Language

XSS – cross-site scripting
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Úvod
Internet dnes představuje jeden z nejrychleji se rozšiřujících informačních a

komunikačních kanálů. Většina uživatelů předpokládá, že na internetu najde informace,

které hledá. Proto je provoz vlastních webových stránek téměř nutností pro naprostou

většinu firem. Konkurenceschopnost firmy často závisí na schopnosti předat relevantní

informace potenciálním zákazníkům. Ale pouhá existence stránek nestačí. Webová

prezentace může firmě významně pomoci, pokud splňuje určité parametry - poskytuje

platné a úplné informace přehlednou (a pokud možno také estetickou) formou. Takové

stránky jsou dobrou vizitkou firmy a zároveň relativně levnou a efektivní reklamou.

Možností, jak takové stránky mohou vzniknout, je několik. Nejjednodušší, ale také

nejdražší, je zadat jejich vytvoření firmě. V závislosti na složitosti webu se cena v tomto

případě může vyšplhat až na desítky tisíc korun. Ne každá firma si ale takový výdaj chce

nebo může dovolit. Druhou možností je vytvoření stránek svépomocí a dnešní doba to

významně usnadňuje. V tomto oboru už dávno neplatí, že vývoj webu patří jen do rukou

odborníků. Tvorba kvalitních a graficky vydařených stránek už snad nemůže být

jednodušší. Existuje nepřeberné množství nástrojů, díky nimž mohou webové stránky

tvořit i běžní uživatelé internetu, bez znalosti jakýchkoliv webových technologií. Mezi

takové nástroje patří právě i redakční systémy.

Redakční systém neboli Content Management System (zkratka CMS) je systém pro správu

webového obsahu. Umožňují oddělení obsahu stránky od designu a funkčnosti. Existuje

velké množství jak komerčních, tak i bezplatných, neboli open source variant. Redakční

systémy nejsou omezené pouze svojí funkcionalitou, ale lze je vhodně rozšířit pomocí

přídavných modulů, tzv. pluginů. Pokud pomineme instalaci a prvotní nastavení,

v redakčním systému je schopný tvořit obsah webu každý uživatel znalý alespoň

počítačového textového editoru. Právě pro tuto svoji jednoduchost jsou tak oblíbené a

používané.
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Cíle práce

Cílem této práce je srovnání a výběr vhodného redakčního systému, včetně všech

nezbytných součástí, pro použití v případě konkrétní firmy. Výběr se uskuteční na základě

zjištěných požadavků.

K dosažení hlavního cíle je zapotřebí splnit několik dílčích cílů:

1. Analýza informačních toků ve firmě studiem materiálů firmy, pozorováním a
rozhovory. Informační toky budou následně vykresleny pomocí kontextového
diagramu.

2. Analýza požadavků na systém z hlediska uživatelských skupin.
3. Porovnání funkcí redakčních systémů na základě zjištěných požadavků. K tomu

použiji metodu multikriteriální analýzy variant.
4. Návrh typového řešení, tedy výběr konkrétní verze systému a všech nezbytných

rozšíření.
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1. Struktura malé firmy a její informační toky
Každá firma roste, žije a zaniká se svými klienty. Aby obstála v konkurenčním prostředí,

musí poskytovat kvalitní produkty a služby. Škola, stejně jako jakákoliv jiná firma, ke

svému přežití potřebuje klienty - v tomto případě studenty. Snaží se prosadit a zaujmout

v konkurenčním prostředí jiných škol. Ačkoliv je škola, o níž tato práce pojednává,

příspěvkovou organizací, provozuje také vlastní podnikatelskou činnost na základě

vydaného živnostenského oprávnění, seznam těchto činností je uveden v kapitole 1.1 Popis

školy.

1.1. Popis školy

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická

škola, Chomutov, příspěvková organizace (dále jen škola), zkráceně ESOZ, vznikla

1. 9. 2012 v rámci optimalizace sítě škol sloučením Střední školy energetické a stavební,

Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie. Škola je typem veřejné školy a

zřizovatelem je Ústecký kraj. Zájemcům o studium nabízí 25 maturitních a učebních oborů

v denní, kombinované a nástavbové formě studia. Poskytuje vzdělání v oblastech

Energetiky, Stavebnictví, Obchodnictví a Zdravotnictví (odtud zkratka ESOZ). Škola dále

pořádá rekvalifikační kurzy pro veřejnost.[1]

Mimo vzdělávacích aktivit pořádá a účastní se mnohých kulturních, sportovních a

charitativních akcí a různých soutěží.[1]

Hlavním účelem školy je poskytování vzdělání středního stupně, dalšími jsou pak zajištění

výchovy, ubytování a stravování žáků v době pobytu na škole a stravování zaměstnanců.

Škola má navíc oprávnění k provozování tzv. doplňkových činností, které navazují na

vzdělávací činnost školy. Tyto doplňkové činnosti slouží k tomu, aby škola mohla lépe

využívat své možnosti a odbornost zaměstnanců. Ke všem těmto činnostem má škola

živnostenské oprávnění. Jejich přehled je uveden níže: [2][3]

 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů a seminářů, školení vč.
lektorské činnosti

 Ubytovací služby
 Hostinská činnost
 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
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 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje
 Zámečnictví, nástrojařství
 Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
 Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 Opravy silničních vozidel
 Výroba a opravy čalounických výrobků
 Klempířství a oprava karoserií
 Malířství, lakýrnictví a natěračství
 Pokrývačství a tesařství
 Truhlářství, podlahářství
 Vodoinstalatérství, topenářství
 Zednictví
 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Doplňující informace

Škola sestává z hlavního sídla a dalších osmi odloučených pracovišť teoretické výuky,

praktické výuky a ubytovacích a stravovacích služeb. Dle výroční zprávy za rok 2012/2013

na škole studovalo 1228 žáků a výuku zajišťovalo 123 učitelských pracovníků.[2]

1.2. Organizační struktura školy

Grafické znázornění organizační struktury školy je k nahlédnutí v Příloze 1 této práce.

Základním organizačním uspořádáním je rozdělení na následující úseky (dle organizačního

řádu).

Úsek ředitelky školy provádí administrativní činnost, koordinuje projektové aktivity,

zpracovává projektové žádosti, poskytuje informace veřejnosti, provádí interní audit,

vytváří a udržuje systém managementu kvality. [3]

Úsek teoretického vyučování provádí teoretickou výuku a výchovu žáků a další činnosti

spojené s teoretickým vyučováním školy. Dále zajišťuje činnosti poradenského střediska

„RaDoSt“ (Rada Dostupná Studentům) a vede školní matriku.[3]

Úsek odborného vyučování zajišťuje a provádí odbornou výuku a výchovu žáků a další

činnosti spojené s odborným vyučováním pro obory Střední zdravotnické školy. Úsek dále

zajišťuje marketing a PR školy, vlastní hodnocení školy (zaměstnanci, žáci-dotazníky,
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ankety), vytváří kulturu školy. Úsek koordinuje činnost předmětových komisí,

metodických komisí pro obory Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie.[3]

Úsek praktického vyučování provádí praktickou výuku a výchovu žáků a další činnosti

spojené s praktickým vyučováním. Součástí praktického vyučování může být i výrobní

činnost nebo pomocné práce při výrobní činnosti. Výuka je zaměřena na obory strojní,

elektrotechnické, stavební, dřevozpracující a požární ochrany. Úsek dále koordinuje

činnost metodických komisí pro obory střední odborné školy.[3]

Úsek výchovy mimo vyučování zajišťuje ubytování, mimoškolní výchovu a vzdělávání

ubytovaných žáků v návaznosti na výchovně vzdělávací činnost školy, sportovní a zájmové

činnosti ubytovaných žáků v době mimo vyučování k plnohodnotnému využívání volného

času.[3]

Úsek ekonomicko-správní zajišťuje oblast financování a ekonomiky, plánování, rozbory,

analýzy, ceny, operativní evidenci a inventarizaci majetku a účetnictví. Vede personální a

mzdovou dokumentaci zaměstnanců. Vede další dokumentaci stanovenou zvláštními

právními předpisy. Zajišťuje stravování žáků a závodní stravování zaměstnanců.[3]

Úsek provozně-technický zajišťuje a odpovídá za provozní a technický stav budov,

objektů a zařízení, včetně jejich dokumentace. Zajišťuje údržbu a revize budov, objektů a

zařízení. Vede další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy. Zajišťuje a

provádí nákupy materiálů, zařízení a služeb s jejich evidencí popř. skladováním. Zajišťuje

úklid a ostrahu objektů. Zajišťuje externími dodavateli protipožární prevenci, bezpečnost a

ochranu zdraví při práci. Zajišťuje a provádí autodopravu. Zajišťuje hlasovou a datovou

komunikaci.[3]

1.3. Informační toky školy

Základním prvkem jakéhokoliv informačního systému jsou informace. Informační toky

jsou přenosy informací - uvnitř organizace a mezi organizací a okolím, v obou směrech.

Správná identifikace a optimalizace informačních toků v jakékoliv organizaci přispívá

k efektivní komunikaci uvnitř organizace, komunikaci organizace s okolím a k podpoře

rozhodovacích procesů pomocí poskytnutí včasných, úplných a relevantních informací.

Identifikace informačních toků mi zde pomůže identifikovat některé klíčové požadavky na

funkce redakčního systému.[4]
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Pro zobrazení informační toků jsem zvolila kontextový diagram. Tento diagram zobrazuje

vazby mezi systémem (znázorněn kruhem) a jeho okolím – tzv. terminátory (znázorněny

obdélníky). Datové toky mezi nimi jsou znázorněny šipkami.

Obrázek 1 Kontextový diagram
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U terminátoru Studenti a rodiče jsou tři popisky datových toků doplněny dvěma

hvězdičkami (**). Jsou to ty akce, které mají k dispozici pouze studenti. Zbytek datových

toků je pro studenty i jejich rodiče stejný.

Vzhledem k rozsáhlosti celého systému jsem se omezila pouze na ty datové toky, které

znázorňují informace použité na webových stránkách školy. Některé z nich budou jejich

přímou součástí, zatímco jiné budou integrovány z ostatních školou používaných systémů.

Se zjištěnými informačními toky budu dále pracovat při určování seznamu požadavků.

Tato analýza se nemusí zdát tvůrcům stránek důležitá, avšak v případě rozsáhlých projektů

by, podle mého názoru, měla být použita. Snižuje se tak riziko, že tvůrce přehlédne některé

důležité informace, díky čemuž nakonec stránky nebudou podporovat cíle organizace, pro

kterou vznikly.

1.4. Současný stav

Stávající webové stránky školy (Obrázek 2) jsou k dispozici na adrese www.esoz.cz.

Stránky běží na redakčním systému WordPress a jsou hostované na vlastním serveru

umístěném v prostorech školy. Jeho výběru v době tvorby stránek nepředcházela žádná

analýza požadavků, byl použit spíše pro svou jednoduchost. Právě v tomto spatřuji největší

chybu a důvod, proč funkce, původně zamýšlené pro tyto stránky, nebyly dodnes

implementovány. Protože ať už vybíráme jakýkoliv produkt – ledničku, software, auto,

atd. – prvně si musíme uvědomit, co má umět, co od něj očekáváme. Porovnáním našich

požadavků s parametry produktu pak můžeme dojít k racionálnímu výběru – tedy

k takovému výběru, který splní naše očekávání. Pokud se tedy rozhodneme vybudovat

webovou stránku za pomoci redakčního systému, je právě výběr systému tou klíčovou

událostí, která rozhoduje o naší spokojenosti s konečným výsledkem. Nevhodný výběr pak

firmu může omezovat či obtěžovat několik dalších let – ať už z hlediska personálních či

finančních zdrojů.

www.esoz.cz
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Obrázek 2 Současný web školy [1]

1.4.1. Ostatní používané informační systémy

Hlavním informačním systémem školy je program pro školní administrativu Bakaláři.

Slouží ke správě dat studentů a zaměstnanců, obsahuje moduly např. pro rozvrhy hodin,

třídní knihy. Součástí systému je také webová aplikace pro rodiče a studenty – elektronická

žákovská. Jednou z výstupních tiskových sestav je vysvědčení. Každá ze škol má vlastní

verzi tohoto systému.
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E-learningový webový systém Moodle slouží k podpoře studia žáků školy. Jsou zde

studijní materiály pro jednotlivé předměty, zadané úkoly a žáci přes něj také hotové úkoly

odevzdávají. Moodle nabízí členění dle různých kritérií – např. podle učitele, třídy nebo

předmětu. I tento systém má každá ze sloučených škol svůj vlastní.

1.4.2. Nedostatky současných stránek

V rámci této podkapitoly bych ráda popsala, v čem vidím nedostatky současných stránek:

1. Nesplňují legislativní podmínky kladené na školské stránky
2. Redakční systém není dlouhodobě aktualizován
3. Neumožňují filtrování obsahu – např. podle jednotlivých škol
4. Chybí informace o doplňkových službách
5. Nevhodné rozdělení navigace stránek
6. Nejsou v souladu se snahou o integraci dat

ad 1) Prvním a nejdůležitějším nedostatkem je ten, že nejsou v souladu s právní

legislativou (konkrétně se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a

zákonem č. 500/2004 Sb., správní řádem.), chybí totiž náležitosti úřední desky.[5]

Informace, které má úřední deska obsahovat, jsou vyjmenovány v § 5 zákona č 106/1999,

o svobodném přístupu k informacím. Tento konkrétní paragraf je obsažen také v Příloze 2

této práce.

ad 2) Podpora a tedy i bezpečnostní aktualizace zjištěných chyb vychází vždy pouze pro

aktuální verzi systému, v současné době (02/2014) je to verze 3.8.1, která vyšla v lednu

2014. Neaktualizovaný systém se v tomto případě může stát bezpečnostním rizikem.

ad 3) Stránky musí poskytovat značné množství informací, které s sebou přineslo sloučení

čtyř samostatných škol. Je v pořádku že se škola prezentuje aktualitami jako celek.

Nedostatkem ale je, že nedává na výběr možnost filtrování příspěvků podle školy. Pro

studenty školy nebo pro uchazeče o studium a jejich rodiče může být zajímavý přehled

aktualit celé školy, většinou ale hledají informace právě o té škole, která je předmětem

jejich zájmu. Logickým východiskem je tedy nabídnout možnost rozčlenění obsahu webu

podle školy. Tato funkce byla pro současné stránky v úvaze, k její realizaci však nakonec

nedošlo.

Na subdoménách pro jednotlivé školy (oa.esoz.cz, szs.esoz.cz, sses.esoz.cz) stále běží

sporadicky aktualizované nebo úplně neaktualizované původní weby škol, které jsou navíc
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z nových stránek odkazovány. Vzhledem k rozdílnému designu starých stránek a

neaktuálním informacím toto není příliš vhodné.

ad 4) Na stránkách také chybí informace o doplňkových činnostech školy, které jsou

zmíněny v kapitole 1.1 Popis školy. Vzhledem k tomu, že provozování těchto činností má

sloužit také ke zlepšení ekonomické situace školy, je prezentace informací o těchto

službách důležitá.

ad 5) Dalším nedostatkem je nevhodné rozdělení navigace stránek. Veřejné dokumenty

školy (např. školní řád, informace o odvolacím řízení, aj. – tyto by měly být součástí

úřední desky), se téměř nedají najít – v menu na ně totiž neodkazuje přímý proklik. Jsou

skryté pod položkou menu Školní agenda (třetí úroveň menu - Obrázek 3) a jejich pozice

zobrazení v této kategorii pomalu klesá, jak se postupně přidávají další články (s názvy

např. „Pitný režim“ nebo „Prevence chřipky“). Důležité a málo se měnící sekce stránek by

měly být psány formou tzv. „statické stránky“, které každý redakční systém podporuje.

Odkazy na jiné systémy školy (např. elektronická žákovská, e-learningový systém Moodle)

se nachází také až ve třetí úrovni položky menu pod neurčitým názvem Nástěnka. Ideálním

stavem by v tomto případě byla možnost prohlédnutí známek nebo studijních materiálů

přímo na této stránce, bez nutnosti prokliknout se jinam. V současné době (tj. 1/2014) toto

ale není možné, protože na stránkách nejsou zavedeny uživatelské účty.

Na stránce se nenachází přímý odkaz na mapu stránek, přestože stránky tuto mapu

vygenerovanou mají (lze ji dohledat ve vyhledávači, např. Google). Mapa stránek může

pomoci hlavně návštěvníkům, kteří se v navigaci a na stránkách celkově nedokáží

zorientovat. Dále není dodržována konvence jednotného pojmenovávání – jednou se

položka menu nazývá Moodle, jindy Výukové materiály.

ad 6) Fotogalerie z akcí školy je umístěna na stránkách Google Picasa, opět tedy

návštěvníka stránek vede mimo stránky školy. Redakční systémy nabízí přehlednou a

efektivní správu fotogalerie, neměl by být tedy problém s jejím přemístěním přímo do

stránek.
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Obrázek 3 Úrovně menu Škola a Nástěnka [1]

Problematice školních webů se dlouhodobě a podrobně věnuje PhDr. Ondřej

Neumajer, Ph.D. Na toto téma publikoval nespočet článků a taktéž knihu s názvem

Budujeme školní web[6], která mi hodně pomohla pochopit specifika a možnosti školních

stránek. Na svých stránkách[7] také zveřejnil jiný zajímavý projekt s názvem „Náležitosti

školního webu - autoevaluační asistent“.

Cílem tohoto „průvodce hodnocení stránek“ je zhodnocení kvality školních stránek podle

kritérií, která jsou rozdělena do pěti okruhů: Obsah a poskytované informace, Publikování

na internetu, Webdesign, Bezpečnost a legislativa, a doplňující okruh Bonus a penalizace.

Průvodce obsahuje celkem 20 otázek, u každé otázky je vždy na výběr několik možností,

které popisují míru naplnění kritéria. Podle tohoto popisu testující osoba jednoduše vybere

určitý počet bodů (viz Obrázek 4). Tento nástroj je skvělým pomocníkem zejména

správcům školních stránek k ohodnocení vlastní tvorby a zjištění silných a slabších sekcí

webu.[7]
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Obrázek 4 Příklad otázky v autoevaluačním asistentu [7]
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Obrázek 4 Příklad otázky v autoevaluačním asistentu [7]
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2. Požadavky na redakční systém
Jak již bylo řečeno, podkladem pro vhodný výběr systému by měl být výčet požadavků a

funkcionalit, které jsou na systém kladeny. Tyto požadavky byly zjišťovány z hlediska

několika uživatelských skupin, z nichž každá se systémem pracuje v jiném rozsahu a jejich

očekávání se tedy liší. V závěru této kapitoly jsou požadavky přehledně shrnuty.

2.1. Analýza požadavků

Prvním krokem byla identifikace jednotlivých uživatelských skupin:

 Tvůrci
o Administrátor
o Vedení školy
o Tvůrci obsahu

 Uživatelé
o Pracovníci školy
o Studenti
o Rodiče
o Návštěvníci

K získání přehledu požadavků jsem použila osobní rozhovory se zástupci uživatelských

skupin, v případě skupiny studenti byl, především kvůli úspoře času, použit dotazník.

2.1.1. Skupina tvůrci – administrátor

Administrátor je vyčleněný zaměstnanec, který má na starosti celkovou údržbu stránek po

technické stránce. Stará se o samotnou instalaci, aktualizace, nastavení serveru potřebná ke

správné funkci stránek, zálohování a řeší problémy výpadků nebo omezené funkčnosti

stránek.

Požadavky, které v rozhovoru uvedl, přímo vyplývají z jeho povinností. Správa redakčního

systému by měla být jednoduchá a časově nenáročná a systém by měl umět automatické

zálohování. Dále by měl mít kvalitní úroveň zabezpečení, nabízet možnost uživatelských

účtů, jejich ověření v adresářové službě LDAP a nastavení práv ke skupinám účtů.
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2.1.2. Skupina tvůrci – vedení školy

Požadavkem vedení byl beznákladový systém – tímto požadavkem byla skupina výběru

redakčních systémů omezena na produkty s licencí GNU GPL. S tímto souvisí i

požadavek, aby byl systém funkční na stávajícím hardwaru a mohl být nadále hostován

v prostorech školy.

Dále byl vysloven požadavek na podporu elektronických formulářů, pomocí kterých by

zaměstnanci mohli odesílat žádosti o nákup materiálu nebo opravy, případně by přes něj

rodiče mohli podávat elektronické omluvenky. Také by bylo vhodné, kdyby systém uměl

zobrazovat data z ostatních používaných systémů.

2.1.3. Skupina tvůrci obsahu

Mezi základní požadavek této skupiny patřila jednoduchost a uživatelská přívětivost

administračního rozhraní systému, snadná a rychlá tvorba a editace obsahu. Dále by měl

mít českou lokalizaci a nabízet možnost změny vzhledu. Systém by měl umět zařazení

článku do více kategorií.

2.1.4. Uživatelé – pracovníci školy

Mnoho lidí z této skupiny stránky téměř nenavštěvuje, protože k tomu nemají důvod.

Zápisy z porad a jiné důležité dokumenty se rozesílají poštou, což je sice funkční, ale

dohledávat starší dokumenty může být problém. Na stránkách by proto mohla být sekce

„pro učitele“, dostupná pouze pro ty, kteří by k tomu měli přidělená práva. Zde by se tyto

dokumenty daly nalézt.

2.1.5. Uživatelé – studenti

Ke zjištění požadavků skupiny Uživatelé – studenti jsem využila průzkum pomocí

dotazníku. V dotazníku bylo celkem 8 otázek, rozdělené do několika okruhů, které mě

zajímaly – frekvence a důvod návštěvy stránek, ohodnocení současných stránek z hlediska

vzhledu a přehlednosti, s jakými prvky a funkcemi jsou studenti spokojení a nespokojení, a

také jejich návrhy na vylepšení. Zhodnocení výsledků a zejména poslední jmenovaný

okruh se stane podkladem pro stanovení požadavků této skupiny. Samotný dotazník je k

nahlédnutí v Příloze 3, jeho výsledky potom v Příloze 4. Zvolenými otázkami jsem se
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snažila zjistit, zda studenti vnímají stránky jako kvalitní, které funkce se jim zdají přínosné,

případně co by na stránkách zlepšili.

K vyplnění dotazníku jsem oslovila studenty z pěti tříd – dva druhé ročníky, dva třetí

ročníky a jeden čtvrtý ročník, celkový počet žáků v těchto třídách je 121. Věkové rozmezí

těchto studentů bylo většinou 16 – 18 let. Návratnost dotazníků dosáhla 31 %, celkem jsem

měla k dispozici 37 vyplněných dotazníků. 5 dotazníků jsem z hodnocení současného stavu

vyřadila, protože respondenti uvedli, že školní stránky vůbec nenavštěvují. Jedinou

otázkou, kde jsem jejich odpovědi brala v úvahu, byla poslední otázka, protože tyto

odpovědi by mohly být důvodem, proč by stránky začali navštěvovat. U čtyř otázek byla

odpověď formou výběru z možných odpovědí, u dalších čtyř jsem studentům poskytla

prostor pro rozepsání vlastního názoru. Tyto otevřené otázky bohužel neposkytly tolik

odpovědí, kolik bych si přála, jen málo studentů bylo ochotných doplňovat vlastní

myšlenky a názory.

Zhodnocení dotazníku

Téměř celá polovina dotázaných studentů navštěvuje web alespoň jedenkrát týdně, 9 z nich

dokonce skoro denně. Důvodů, kvůli kterým stránky navštěvují, je hned několik – mezi ty

nejčastější patří aktuality na stránkách a také chystané akce školy. Hodnocení vzhledu a

přehlednosti stránek se pohybovalo převážně kolem průměru.

Z odpovědí na otevřené otázky vyplývá, že studenti jsou spokojení s množstvím nových

článků, fotogalerií, kalendářem akcí a taktéž s tím, že na stránkách jsou všechny odkazy,

které potřebují. Naopak nespokojení jsou s designem (dva z nich měli připomínku k fotce

dvou studentů v záhlaví – viz Obrázek 2) a nepřehledným uspořádáním stránek. Funkce,

které jim na webu chybí, jsou např. komentování článků, psaní vlastních článků nebo

možnost přihlásit se k odběru novinek e-mailem.

2.1.6. Uživatelé – rodiče

Rodiče na stránkách většinou hledají organizační informace – např. termíny třídních

schůzek, termíny a informace o výletech a exkurzích žáků nebo celkový harmonogram

školního roku. Častým důvodem návštěvy je také dohledání kontaktních informací nebo

prohlédnutí fotek ze školních akcí. Stálo by za úvahu jim nabídnout možnost informování

o důležitých termínech e-mailem.
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V rámci informačního systému školy mají také možnost nahlédnout do elektronické

žákovské. Tuto službu zajišťuje webové rozhraní IS Bakaláři, data z tohoto systému se dají

exportovat v podobě XML souboru. Bylo by tedy vhodné nabídnout jim možnost

prohlédnutí elektronické žákovské přímo na stránkách školy, bez nutnosti prokliknout se

na stránku s jiným vzhledem.

2.1.7. Uživatelé – návštěvníci

Tato skupina zahrnuje zejména ostatní návštěvníky stránek. Vzhledem k doplňkovým

činnostem školy může jít o skupinu velice různorodou, od těch, kteří hledají informace o

ubytování nebo stravování, přes zájemce o kurzy pro veřejnost až k uchazečům o studium

a jejich rodiče. Jejich cílem je nalézt hledané informace. Z rozhovoru s několika lidmi

vyplynulo, že na stránce postrádají kontaktní formulář. Na stránce se nachází spousta

kontaktů, ale není vůbec jasné, na koho se obrátit s obecným dotazem.

2.2. Shrnutí požadavků

Ze jmenovaných požadavků byl sestaven následující seznam. Právě tento výčet kritérií

bude základem pro výběr vhodného redakčního systému.

Obecné požadavky

 Beznákladový redakční systém (v tomto případě open source varianta)

Funkční požadavky

 Propojení se stávajícími používanými systémy školy
o správa přihlašování do systému pomocí adresářové služby LDAP
o e-learningový systém Moodle
o elektronická žákovská systému Bakaláři – podpora XML importů

 Funkčnost na stávajícím hardware
 Provoz na vlastním serveru
 Podpora elektronických formulářů
 Jednoduchá a časově nenáročná správa a údržba
 Lokalizace do českého jazyka
 Jednoduchá tvorba a úprava obsahu
 Automatické zálohování
 Nastavení vlastních uživatelských skupin
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 Nastavení práv těmto skupinám
 Zobrazení obsahu podle práv uživatele
 Možnost změny vzhledu
 Kvalitní úroveň zabezpečení
 Zařazení článku do více kategorií
 Moderované komentáře

Designové požadavky

 Vylepšení vzhledu stránek
 Vhodnější rozvržení navigace
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3. Srovnání funkcí redakčních systémů
Doba, kdy byly stránky realizovány tzv. staticky – jen za použití značkovacího jazyka

HTML a kaskádových stylů (CSS) jsou téměř pryč. Takové stránky byly (a stále jsou) sice

poměrně levné – ale pouze za předpokladu, že se obsah stránek nemění. Každá změna

obsahu musela být řešena zásahem do zdrojového kódu, což bylo mnohdy řešení

zdlouhavé, komplikované a často se také prodražilo, pokud majitel stránek nebyl zároveň

jejich tvůrcem.

Dnešní doba je výrazně nakloněna stránkám dynamickým – stránkám, jejichž funkce jsou

programovány ve skriptovacích jazycích (např. PHP) a obsah stránek je povětšinou

ukládán v databázi. Dynamické stránky umožňují interakci s uživatelem – například

přihlášením, vygenerováním obsahu na základě zvolených kritérií, atd. Pokud se k nim

zároveň naprogramuje také administrační rozhraní, je následná úprava či přidání obsahu

otázkou chvilky. Tvorba takovýchto stránek „od nuly“ vyžaduje poměrně velké množství

technických znalostí. Pokud není čas nebo vůle se tyto technologie učit, existuje ještě

jedno řešení – a tím jsou redakční systémy.

3.1. Redakční systémy

Redakční systémy jsou softwarové nástroje pro vytváření, editaci a publikování obsahu na

webu. Obsahem se v tomto pojetí rozumí jakékoliv informace, tedy textové, obrazové,

zvukové aj., které na webu zveřejníme. Pracují na principu tzv. třívrstvé architektury, kdy

jsou prezentační, aplikační a datová vrstva důsledně odděleny. Prezentační vrstva má na

starosti zobrazování informací pomocí uživatelského rozhraní, v tomto případě webového

prohlížeče. Logická vrstva obsahuje funkční jádro aplikace a řídí zpracování uživatelských

požadavků. Datovou vrstvou se rozumí úložiště dat, většinou databáze.

Administrace redakčních systémů má pak ještě jedno specifikum – odděluje správu obsahu

od správy vzhledu a funkcí webu. Právě tato jejich vlastnost zaručuje, že redakční systém

může obsluhovat téměř každý, aniž by při tom musel chápat, jak vlastně takový systém

funguje.
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3.2. Výběr redakčních systémů

Jako varianty vhodné pro další porovnávání jsem nakonec vybrala tři nejpoužívanější

zástupce open source redakčních systémů – systémy WordPress, Joomla a Drupal. Mimo

to, že jsou nejvíce nasazovanými systémy, mají všechny tři zastoupené také rozsáhlou jak

celosvětovou, tak českou komunitu. Díky tomu se dá usuzovat, že jejich vývoj hned tak

neskončí. Je k nim dostupná spousta zdrojů – ať už se jedná o oficiální dokumentaci,

výukové weby, knihy nebo diskusní fóra.

Předpokladem jejich výběru bylo taktéž splnění následujících třech požadavků:

 otevřený (open source) redakční systém
 funkčnost na stávajícím hardwarovém a softwarovém vybavení školy
 možnost provozu na vlastním serveru

Graf 1 Zastoupení redakčních systémů [8]

Pro porovnání uvádím taktéž roční statistiky webových stránek bez redakčního systému a

mnou vybraných redakčních systémů. Data jsou převzata ze stránek W3Techs, technologie
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měření spočívají ve sběru informací o stránkách, které jsou v žebříčku top 10 milionů

stránek podle hodnocení Alexa (zajišťuje Amazon.com).[8]

Tabulka 1 Roční statistiky používanosti redakčních systémů [8]

1. 1. 2011 1. 1. 2012 1. 1. 2013 1. 1. 2014

Žádný systém 76,4 % 71,0 % 68,2 % 63,8 %

Wordpress 13,1 % 15,8 % 17,4 % 21,0 %

Joomla 2,6 % 2,8 % 2,8 % 3,2 %

Drupal 1,4 % 1,9 % 2,3 % 1,9 %

3.2.1. Wordpress

Prvopočátky WordPressu sahají do roku 2003, kdy vznikl jako odnož blogovacího systému

b2/cafelog, jehož vývoj už v té době nepokračoval. Za jeho vznikem stojí dvojice vývojářů

Matt Mullenweg a Mike Little. WordPress byl od začátku vyvíjen s ohledem na

kompatibilitu napříč prohlížeči, validitu výsledných stránek a jednoduchost obsluhy pro

uživatele. Přestože byl zpočátku vyvíjen, stejně jako jeho předchůdce, hlavně jako systém

pro blogování, od svého vzniku urazil dlouhou cestu a v dnešní době je použitelný a

používaný pro různé účely, včetně firemních webů. Dle všeobecného mínění je vhodnější

pro malé až střední weby, v případě hodně rozsáhlých projektů stoupají také nároky na

hardwarové zdroje a rychlost připojení. [9]

Filozofie vývoje WordPressu je postavená na následujících principech:[9]

 Rychlá a jednoduchá instalace a nastavení
 Vývoj produktu pro většinu (tedy nejen pro technicky zdatné a technologií znalé)
 Vyvážený základ wordpressu (integrované jsou pouze funkce, které jsou využitelné

a využívané většinou jejích uživatelů – např. fotogalerie)
 Rovnováha mezi nastavením možností a nucením uživatele k rozhodování
 Každá nová verze by měla být jednodušší a pro uživatele srozumitelnější

(příkladem je možnost aktualizace jak samotného WordPressu, tak pluginů, která je
nyní realizovatelná doslova jedním kliknutím)

 Při vývoji nové verze je stejně důležitý čas jako přidané funkcionality (není vhodné
přidávat desítky nových funkcí, pokud se tím zbytečně a neúměrně prodlužuje doba
vydání nové verze)
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Instalace WordPressu je rychlá a jednoduchá a nevyžaduje žádné zvláštní zásahy do

nastavení serveru. Aktualizace jak samotného WordPressu, tak pluginů, je možná doslova

jedním kliknutím. Administrační rozhraní je přehledné a intuitivní, vkládání a úprava

obsahu je hodně podobná klasickým textovým editorům, většina uživatelů tedy nemá

problém se v tomto rozhraní orientovat.

Obrázek 5 Administrační rozhraní WordPressu - ukázka psaní článku [zdroj: vlastní]

Nové hlavní verze, které obsahují nové funkce, vychází v intervalu 3-4 měsíců, přičemž

mohou potenciálně zapříčinit nefunkčnost modulů nebo šablon. Mimo hlavní aktualizace

vychází také bezpečnostní aktualizace, které pouze opravují chyby v systému. Od verze 3.7

jsou tyto minoritní aktualizace instalovány automaticky, uživatel se o ně tedy nemusí
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starat. Podpora – tedy bezpečnostní aktualizace – je vždy pouze pro aktuální hlavní

verzi.[9]

V současné době (2/2014) je v sekci Ke stažení na oficiálních stránkách

(wordpress.org/plugins) k dispozici 30 187 modulů a 2 411 šablon pro vzhled.[9][12]

Na WordPressu běží například francouzská verze webu Coca-coly, oficiální stránky

společnosti Sony Music nebo anglická verze stránek firmy Baťa.

3.2.2. Joomla

Redakční systém Joomla vzniknul v roce 2005 jako odnož open-source redakčního

systému Mambo. Z mnoha dostupných srovnání vychází jako kompromis mezi (někdy až

přílišnou) jednoduchostí WordPressu a složitostí Drupalu. Použitelnost a používanost

Joomly je široká, od jednoduchých webových stránek přes sociální sítě, e-shopy až po

komplexní firemní portály. Joomla je již v základní instalaci poměrně robustním balíčkem,

obsahuje větší množství modulů, které ne všichni uživatelé využijí. Tato skutečnost ale

nemusí být nevýhodou – moduly lze v administraci systému vypnout, navíc pocházejí od

oficiálního vývojářského týmu, dá se tedy předpokládat, že jejich vývoj neskončí, jako se

občas stává u modulů „obyčejných“ vývojářů dobrovolníků. Taktéž se dá předpokládat

větší míra zabezpečení a konzistence kódu.[10]

Klíčové hodnoty projektu Joomla:[10]

 Svoboda – svoboda používání systému Joomla, otevřenost projektu, spolupráce
komunity, která se účastní vývoje projektu.

 Rovnost – každý by měl mít možnost používat systém Joomla a zapojit se do jeho
budoucího vývoje. Stejně tak je důležitá podpora a zahrnutí různých jazykových
verzí.

 Důvěra jako nezbytný základ pro tento projekt. Uživatelé musí důvěřovat
vývojářům a stejně tak si mezi sebou musí důvěřovat sami vývojáři.

 Komunita – Joomla je komunitním projektem, je tedy vytvářena lidmi pro lidi.
 Spolupráce je neméně důležitá, proto je jednou z hodnot, na kterých si Joomla

zakládá.
 Použitelnost a užitečnost – tedy kvalita jak samotného systému, tak i dokumentace.

Administrační rozhraní Joomly (Obrázek 6) je podobně přehledné jako u Wordpresu,

položky nabídky jsou uspořádány srozumitelně. Textový editor je jednoduchý, začátečníky
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zbytečně nemate a pod záložkami (zveřejnění, možnosti, atd.) je ukryto mnohem více

možností pro nastavení a zveřejnění obsahu. Složitější obsluha administrace je dána tím, že

poskytuje mnoho různých nastavení, ve kterých se může začátečník ztratit.

Obrázek 6 Administrační rozhraní Joomly - ukázka psaní článku [zdroj: vlastní]

Větší aktualizace systému Joomla vycházejí každých 6 měsíců a dělí se na tzv. krátkodobě

podporované (podpora 7 měsíců – běží měsíc po vydání další větší aktualizace) a

dlouhodobě podporované (podpora 27 měsíců, v pravidelném cyklu vychází každé dva

roky) – to jsou ty aktualizace, které končí číslem x.5.[10]

V sekci ke stažení na oficiálních stránkách (extensions.joomla.org) je k dispozici 7 786

modulů. Šablony vzhledů zde ke stažení nejsou, ale dají se najít na mnoha jiných

stránkách.[10]
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Redakční systém Joomla využívají například oficiální stránky Linuxu, řecká verze stránek

MTV nebo část stránek univerzity Harvard.[10]

3.2.3. Drupal

Za vytvořením Drupalu stála potřeba holandského studenta Driese Buytaerta sdílet

informace s kolegy z fakulty. Prvotní verze vznikla v roce 2000, měla podobu jednoduché

„webové nástěnky“ a tehdy byla ještě beze jména. Vývoj redakčního systému Drupal, tak

jak jej známe dnes, začal až po Driesově odpromování a zveřejnění systému na webu.

Tehdy se kolem něj začala utvářet komunita, která dala jeho vývoji nový směr.[11]

Principy, na kterých je Drupal postaven: [11]

 Modularita a rozšiřitelnost - malé, stabilní a rychlé jádro, rozšiřované podle potřeby
moduly

 Kvalitní, elegantní a dobře zdokumentovaný kód
 Dodržování standardů
 Nízký nárok na zdroje
 Otevřený kód
 Jednoduchost použití
 Spolupráce (hlavních vývojářů Drupalu a komunity)

Instalace Drupalu je velice podobná předchozím dvěma systémům – díky intuitivnímu

průvodci ji zvládne velké množství uživatelů. Dá se nainstalovat ve dvou verzích – čistě

minimalistické, která neobsahuje téměř žádné moduly (v tuto chvíli se začátečník bezpečně

v systému ztratí) a standardní, obsahující nějaké základní moduly. Prvotní nastavení

stránky není moc uživatelsky přívětivé ani v jednom typu instalace. Drupal je velice

mocným systémem právě pro svou rozšiřitelnost, lze jej tedy přizpůsobit potřebám a

přáním téměř každého projektu. Jeho správa ale není ani jednoduchá ani úplně vhodná pro

nováčky, často se říká, že je psán „vývojáři pro vývojáře“.

Rozhraní pro přidávání článků ve standardní instalaci bez modulu připomíná více prostředí

pro kódování HTML stránek než textový editor. Formátování obsahu je možné jen pomocí

několika HTML tagů.



Veronika Dombajová: Redakční systém v prostředí malé firmy

2014 25

Obrázek 7 Administrační rozhraní Drupalu - ukázka psaní článku [zdroj: vlastní]

Hlavní aktualizace Drupalu nejsou časté, vychází většinou 1x za 1-2 roky. Bezpečnostní

aktualizace vycházejí podle potřeby. Vývoj Drupalu se ubírá směrem nových technologií, a

z tohoto důvodu je zpětná kompatibilita znatelně omezená. Z uvedených redakčních
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systémů vyžaduje jeho správa největší technické znalosti. Velkou výhodou je, že moduly a

šablony vzhledů v oficiálním repozitáři doplňků (drupal.org/download) jsou prověřeny tzv.

„bezpečnostním týmem“ Drupalu, na rozdíl od jiných systémů tedy existuje menší

nebezpečí, že bude kód obsahovat nebezpečné chyby. V současné době (02/2014) nabízí

Drupal na svých stránkách ke stažení 14 842 modulů a 1 228 šablon vzhledů.[11][12]

Drupal používají například oficiální stránky Bílého domu, web komunity vývojářů

Twitteru nebo oficiální stránky televize Prima.[11]

3.3. Srovnání funkcí

Pro porovnání systémů mezi sebou jsem zvolila metodu zvanou multikriteriální analýza

variant. Jedná se o metodu rozhodování podle více kritérií, předpokladem pro její aplikaci

je existence konečného seznamu variant a kritérií. Variantami se rozumí výběr redakčních

systémů, popisovaných v předchozí kapitole, kritérii zase přehled požadavků, stanovených

v kapitole 2.2 Shrnutí požadavků.

Zvolená kritéria musí být měřitelná – ať už bodovým ohodnocením nebo alespoň slovní

mírou. Z tohoto důvodu jsem z porovnání vyřadila kritérium kvalitní úroveň zabezpečení.

Ačkoliv patří mezi ty důležité, jeho ohodnocení napříč systémy není měřitelné.

Zabezpečení systému závisí na mnoha faktorech, které často nejsou ovlivněny samotným

systémem, ale použitými moduly a bezpečnostními návyky správce a přispěvatelů systému.

Obecně se dá říci, že v každém z těchto systémů se objevují chyby, používáním

dodatečných modulů a zabezpečením prostředí provozu systému lze riziko napadení

stránek minimalizovat. 100% bezpečností si ale nemůže být jistý nikdo, a to nejen

v prostředí webu – což dokazují např. bezpečnostní aktualizace operačního systému

Windows.

Kritéria pro porovnání systémů jsou následující:

K1 nastavení vlastních uživatelských skupin
K2 nastavení práv těmto skupinám
K3 zobrazení obsahu podle práv uživatele
K4 správa přihlašování do systému pomocí adresářové služby LDAP
K5 automatické zálohování
K6 podpora elektronických formulářů
K7 propojení se systémem Moodle
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K8 podpora XML importů
K9 jednoduchá a časově nenáročná správa a údržba
K10 lokalizace do českého jazyka
K11 jednoduchá tvorba a úprava obsahu
K12 možnost změny vzhledu
K13 zařazení článku do více kategorií
K14 moderované komentáře

Váhu kritérií jsem stanovila přirazením počtu bodů na stupnici od 1 do 5 (5 je nejvyšší

priorita) ke každému kritériu. Tato metoda se nazývá metodou bodovací a je pouze jednou

z možných použitelných metod. Výpočet vah se realizuje podle následujícího vzorce:[13]

= ∑= 1, 2, … ,
- počet bodů j-tého kritéria

Tabulka 2 Stanovení vah kritérií [zdroj: vlastní]

(počet bodů) (váha)

K1 5 0,10

K2 5 0,10

K3 5 0,10

K4 4 0,08

K5 4 0,08

K6 4 0,08

K7 3 0,06

K8 3 0,06

K9 3 0,06

K10 3 0,06

K11 3 0,06

K12 3 0,06

K13 3 0,06

K14 2 0,04

∑ 50 1
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Známe-li váhu jednotlivých kritérií, můžeme bodově ohodnotit jednotlivé varianty:

V1 Wordpress
V2 Joomla
V3 Drupal

Jednotlivá kritéria variant jsou ohodnocena počtem bodů z bodové stupnice od 1 do 10.

Všechna kritéria jsou maximalizační, což znamená čím více bodů, tím lepší míra splnění

kritéria.

V bodování jsem také zohlednila hledisko rozšiřitelnosti systémů, a to následujícím

způsobem:

 systém v základní instalaci nevyhovuje, je nutné přidání modulu - maximálně 5
bodů

 systém v základní instalaci částečně vyhovuje, je možné rozšířit modulem
maximálně 8 bodů

Tabulka 3 Bodové ohodnocení variant [zdroj: vlastní]

V1 V2 V3 váha

K1 6 9 8 0,10

K2 6 9 8 0,10

K3 7 10 5 0,10

K4 5 9 5 0,08

K5 5 5 5 0,08

K6 5 5 5 0,08

K7 5 5 5 0,06

K8 5 3 5 0,06

K9 9 8 6 0,06

K10 10 10 5 0,06

K11 10 8 5 0,06

K12 9 8 6 0,06

K13 10 5 6 0,06

K14 6 5 10 0,04
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Výsledky jednotlivých variant po započítání váhy kritérií:

Tabulka 4 Přepočet bodového ohodnocení podle vah kritérií [zdroj: vlastní]

V1 V2 V3 váha

K1 0,60 0,90 0,80 0,10

K2 0,60 0,90 0,80 0,10

K3 0,70 1,00 0,50 0,10

K4 0,40 0,72 0,40 0,08

K5 0,40 0,40 0,40 0,08

K6 0,40 0,40 0,40 0,08

K7 0,30 0,30 0,30 0,06

K8 0,30 0,18 0,30 0,06

K9 0,54 0,48 0,36 0,06

K10 0,60 0,60 0,30 0,06

K11 0,60 0,48 0,30 0,06

K12 0,54 0,48 0,36 0,06

K13 0,60 0,30 0,36 0,06

K14 0,24 0,20 0,40 0,04

∑ 6,82 7,34 5,98

Zdrojem informací pro bodové ohodnocení pro mě byly hlavně oficiální stránky

jednotlivých systémů [9][10][11], včetně jejich diskusních fór a elektronická kniha

s názvem „A Consumers Guide to Content Management Systems for nonprofits“[12].

Mimo tento zdroj jsem také čerpala z vlastních zkušeností a z informací, které jsem při

experimentování s redakčními systémy posbírala na různých diskusních fórech a jiných

internetových zdrojích.

3.4. Vyhodnocení srovnání redakčních systémů

Z výběru vhodných systémů, určených v kapitole 3.2 Výběr redakčních systémů, se nejlépe

umístil redakční systém Joomla s celkovým počtem 7,34 bodů. Je tedy nejvhodnějším

redakčním systémem pro tento konkrétní projekt. Jeho prvenství je bezesporu podmíněno

téměř úplným splněním kritérií, která byla pro tento projekt nejdůležitější (kritéria 1 – 4).
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Protože má být systém částečně použit jako integrační platforma a stát se

multiuživatelským prostředím, předpokládá se, že systém bude více vytěžován, než

klasické firemní prezentace nebo víceuživatelské blogy, pro které je možná vhodnější

použití WordPressu, který se umístil na druhém místě s celkovým počtem bodů 6,82.

Poslední místo obsadil Drupal s 5,98 body.
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4. Návrh typového řešení
Pro zdárné dokončení tohoto projektu je potřeba ještě vypsat produkty, které by měly být

použity – tedy námi vybraný systém a jednotlivé moduly. Dosažení optimálního stavu se

pokusím popsat v několika následujících podkapitolách.

4.1. Splnění funkčních požadavků

Prvním nezbytným krokem je výběr verze redakčního systému Joomla. Zde máme na

výběr mezi instalací dlouhodobě podporované verze 2.5 a krátkodobě podporované 3.2.3.

Sami vývojáři Joomly pro nové instalace doporučují nejnovější verzi, pokud není pádný

důvod pro použití verze starší, dlouhodobě podporované. V tomto případě se přikláním

k témuž názoru, zčásti i proto, že administrační rozhraní ve verzi 3.0 prošlo redesignem a

z mého pohledu je jednak přehlednější a také graficky příjemnější. Pro tvůrce obsahu bude

jednodušší si zvyknout hned na nový vzhled. Porovnání obou verzí je k prohlédnutí v

Příloze 5: Joomla 2.5 a Příloze 6: Joomla 3.2.

Funkce nastavení vlastních uživatelských skupin, nastavení práv těmto skupinám a

zobrazení obsahu podle práv uživatele jsou implementovány přímo v jádru Joomly, není

pro ně tedy nutné přidávat rozšiřující modul. Požadavek na ověřování účtů v adresářové

službě LDAP je taktéž splněn samotnou instalací Joomly – stačí pouze aktivovat a nastavit

modul „Authentication – LDAP“ v přehledu rozšíření.

Při instalaci Joomly je možné si pro instalaci vybrat český jazyk, čerstvě nainstalovaný

systém je ale vždy v angličtině. Pro lokalizaci stránek stačí v nabídce Rozšíření → Správce

jazyků kliknout na tlačítko Install language, po zobrazení nabídky jazyků vybrat český

jazyk a potvrdit instalaci.

Všechny následující moduly pocházejí přímo z repozitáře doplňků na oficiálních stránkách

Joomly, většinu jsem vybrala ze sekce „nejlépe hodnocené“.[10]

Integraci dat z e-learningového systému Moodle zajistí modul Joomdle.

Tvorbu elektronických formulářů nabízí modul ChronoForms. Tento modul zajišťuje také

kontrolu validity vepsaných dat, a to jak na straně klienta, tedy prohlížeče, tak na straně

serveru.
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Co se týká zálohy stránek, je jedním z nejoblíbenějších modul Akeeba Backup, Ten sice

samotný neumí automatické zálohování, ale pomocí cronu lze úlohu zálohy naplánovat a

pak spouštět automatizovaně.

Jelikož Joomla v základní instalaci nepodporuje vůbec možnost komentovat články, je

nutné i pro tento požadavek přidat modul. Na stránkách rozšíření Joomly je jedním

z nejoblíbenějších a také nejlépe hodnoceným modul JComments. Nabízí možnost

moderovaných komentářů a také CAPTCHA ověření před odesláním komentáře.

Vložení článku do více kategorií zajistí modul s názvem FJ Related Articles Blog and List

Component. Pracuje na způsobu přidání klíčových slov – tagů k jednotlivým článkům.

Pomocí těchto tagů lze potom obsah neomezeně filtrovat.

Import XML dat je jedinou slabinou Joomly v tomto projektu. Nepřišla jsem na způsob, jak

do stránek automaticky importovat XML soubor, ačkoliv byl tento problém řešen v mnoha

diskuzích. Pomocí modulu News Show Pro lze definovat strukturu článku, který jako zdroj

použije XML soubor, ale tento soubor musí být součástí obsahu Joomly, nelze jej načítat

z externí adresy. Jediným, ale pro toto použití nevhodným, způsobem tedy zůstává prvotní

převod XML dat do databáze Joomly a následné zobrazení přímo na stránkách Joomly.

Pokud by toto mělo být použito k integraci elektronické žákovské, nároky na tuto častou

aktualizaci by díky počtu studentů mohly nepřiměřeně vytěžovat zdroje. Za těchto

okolností bych doporučovala prozatím tento požadavek odložit, dokud se neobjeví modul,

který by jej splnil, případně se pokusit zadat vytvoření modulu vývojáři.

Doporučené moduly

Pro správu fotogalerií se hodí jednoduchý a oblíbený modul sigplus, který nabízí výběr z

několika designově vydařených stylů zobrazení jak celých galerií, tak i samotných

obrázků.

Pomocí modulu AcyMailing je možné rozesílat tzv. newslettery – v tomto případě

například hromadné e-mailové upozornění na třídní schůzky.

Bezpečnost

Jedním z naprosto nezbytných bezpečnostních opatření je udržovat systém aktualizovaný.

Moduly by měly být stahovány pouze z ověřených zdrojů a jejich prvotní instalace a

nastavení by neměly být zkoušeny na stránkách v „ostrém“ provozu. Samozřejmostí je
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používání silného hesla. Také bych doporučila aktivaci modulu maskování e-mailu, který

je dostupný v základní instalaci. Tento modul působí jako ochrana před spamboty, maskuje

všechny e-maily v obsahu stránek pomocí JavaScriptu.

Jedním z nejpoužívanějších modulů, které mají na starost zabezpečení Joomly, je

RSFirewall. Je jedním z prvků, které výrazně zjednodušují práci každého administrátora

stránek. Tento modul je sice placený (49 €/rok, při splnění určitých podmínek nabízejí

slevu 50%), ale jde o velmi užitečný a komplexní balíček, který má mnoho funkcí:[10]

 chrání proti SQL injection, XSS útokům a známým druhům malware
 brání DoS útokům
 přidává možnost ověření heslem ještě před možností samotného přihlášení do

administračního rozhraní Joomly
 umožňuje nastavení vlastního „blacklistu“ a „whitelistu“ – seznamu zakázaných a

povolených IP adres
 automaticky zahazuje nesprávné soubory (např. .php, .exe, .cmd, …) při pokusu o

jejich nahrání do systému
 po několikanásobném zadání špatného hesla zobrazí modul CAPTCHA, který je

nutné vyplnit při pokusu o přihlášení. Zároveň zapisuje všechny pokusy o
přihlášení se špatným heslem do logu.

 v časových intervalech skenuje jádro Joomly, složky a soubory a také obsah
databáze

4.2. Splnění designových požadavků

Obsahem této podkapitoly je návrh na vylepšení stránek, zejména požadavků týkajících se

zpřehlednění navigace a vylepšení vzhledu.

4.2.1. Design stránek

Projekt Joomla na svých stránkách nemá repozitář šablon, existuje ale mnoho stránek, kde

se šablony dají nalézt, některé zdarma, jiné placené. Hledání kvalitní šablony zdarma ale

nemusí být vůbec jednoduché, proto se přikláním spíše k možnosti zakoupení šablony

vzhledu – ceny nejsou nijak vysoké (od 5€ výše), většina z nich navíc nabízí časově

omezenou podporu (v řádech měsíců), kterou je možné využít při problémech s prvotním

nastavením. Jinou možností je tzv. koupení „členství“ na konkrétní stránce, díky kterému

máme k dispozici časově omezený přístup ke všem šablonám na dané stránce.
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4.2.2. Uspořádání menu

Jak jsem se zmínila již v první kapitole, jedním z nedostatků, který na současných

stránkách spatřuji, je nevyvážené rozvržení navigace. Lišta navigace je zaplněná jen

z necelých dvou třetin, některé položky menu by se, pro celkové zpřehlednění, tedy mohly

rozdělit. Navigace by měla být koncipována tak, aby z názvu položky menu bylo jasné, co

daná kategorie obsahuje. Pokud to není možné, měla by být alespoň doplněna popiskem,

který se zobrazí po najetí myší na danou položku. Tuto koncepci jsem se při návrhu

navigace snažila dodržet.

Současné rozložení navigace je k nahlédnutí v Příloze 7. Stejně jako v původní navigaci,

jsem menu zanechala maximálně tříúrovňové. Změny v menu nejsou velké, ale myslím, že

v této podobě by měla být navigace v obsahu stránek jednodušší.

Oproti původním 7 hlavním položkám jsem přidala položku Kontakty tak, aby byla

viditelná hned při načtení stránky a také položku Přihlášení/Můj účet, v závislosti na stavu

přihlášení uživatele. Položku Nástěnka jsem přejmenovala na Odkazy, protože tento název

více koresponduje s jejím obsahem. Také jsem pozměnila původní položky Studium a

Obory - ty jsem nahradila položkami Studenti a Uchazeči a jejich původní obsah jsem

přerozdělila mezi tyto dvě nové položky. Mnou navrhovaná struktura navigace je

následující:

Škola

Úřední deska
Základní informace
Partneři školy
Projekty
o Výpis jednotlivých projektů

Školská rada
Školní jídelny
o Výpis jednotlivých jídelen

Domovy mládeže
o Výpis jednotlivých domovů mládeže

Školní parlament
Školní časopis
Školní agenda
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Studenti

Rozvrh
Kroužky
Závěrečné zkoušky
Maturitní zkoušky
Dokumenty ke stažení

Uchazeči

Obory SOŠ energetické
o Výpis jednotlivých oborů

Obory SOŠ stavební
o Výpis jednotlivých oborů

Obory Obchodní akademie
o Výpis jednotlivých oborů

Obory Střední zdravotnické školy
o Výpis jednotlivých oborů

Maturitní obory
Učební obory
Přihláška
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Nahlédnutí do výuky

Služby

Hotel Energetik
Stravování pro veřejnost
Rekvalifikace
o Výpis jednotlivých rekvalifikací

Kurzy
o Výpis jednotlivých kurzů

Akce školy

Nadcházející akce školy
Proběhlé akce školy
Kalendář akcí
Napsali o nás
Fotogalerie
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Kontakty

Vedení školy
Střední odborná škola energetická
Střední odborná škola stavební
Obchodní akademie
Střední zdravotnická škola
Školní jídelny
Domovy mládeže
Kontaktní formulář

Odkazy

Moodle - výukové materiály
o OA
o SOŠE
o SOŠS
o SZŠ

Elektronická žákovská
o Výpis jednotlivých škol, stejné jako záložka Moodle

Email
Rozvrh hodin
o Výpis jednotlivých škol, stejné jako záložka Moodle

Facebook
o Výpis jednotlivých škol, stejné jako záložka Moodle

Jídelníček

Přihlášení (v případě nepřihlášeného uživatele)

Můj účet (v případě přihlášeného uživatele)

Pro filtrování obsahu podle jednotlivých škol bych přidala ještě jedno menu. Jeho

položkami by byly názvy jednotlivých škol, přičemž po kliknutí na jednu z nich by se

zobrazil pouze obsah, který se zvolenou školou souvisí.
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Závěr
Cílem této práce byl výběr vhodného redakčního systému, který bude použit jako základ

webových stránek Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a

Střední zdravotnické školy v Chomutově. K naplnění tohoto cíle jsem musela podniknout

několik kroků.

Prvním bylo důkladné prostudování informací o této škole a rozpoznání jednotlivých úseků

v organizační struktuře, následované analýzou informačních toků v této škole. Informační

toky jsem znázornila pomocí kontextového diagramu. Touto analýzou jsem zjistila, které

informace na stránkách budou zveřejněny. Nakonec jsem také sepsala seznam nedostatků,

které vidím na současných stránkách školy.

Zjištěné informace poskytly základ dalšímu kroku, kterým bylo určení požadavků na daný

systém v kapitole 2 Analýza požadavků. Požadavky jsem zjišťovala z hlediska

uživatelských skupin, které jsem v rámci systému vyčlenila, a to pomocí dotazníku a

individuálních rozhovorů. Nakonec jsem požadavky přehledně setřídila.

Dalším krokem a obsahem kapitoly 3.2 Výběr redakčních systémů byl výběr jednotlivých

variant redakčních systémů. Podkladem pro výběr byly některé požadavky vedení školy,

které musely být stoprocentně splněny – neplacený systém, funkčnost na stávajícím

hardwaru a možnost provozu na vlastním serveru. Jako další jsem brala v úvahu

používanost a rozšiřitelnost těchto systémů. Do konečného seznamu variant jsem nakonec

vybrala tři zástupce open-source redakčních systémů: WordPress, Joomla a Drupal.

Předposledním krokem bylo porovnání vybraných systémů podle požadavků. K tomu jsem

použila rozhodovací metodu zvanou multikriteriální analýza variant, její výsledky jsou

v kapitole 3.3 Srovnání funkcí. Nejvhodnějším redakčním systémem se na základě

analyzovaných informací stal redakční systém Joomla.

Posledním krokem pak bylo navržení konkrétní použité verze Joomly a výběr jednotlivých

modulů, které jsou uvedeny v kapitole 4.1 Splnění funkčních požadavků. V rámci kapitoly

4.2.2 Uspořádání menu jsem také navrhla nové rozvržení navigace.
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Příloha 2: § 5 zákona č 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím

§ 5

Zveřejňování informací

(1) Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých
úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich
kopie, tyto informace:

a) důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za
kterých provozuje svoji činnost,

b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde
lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet
rozhodnutí o právech a povinnostech osob,

c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím
povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení
požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a
pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného
formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,

d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i
jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,

e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a
rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a
které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně
informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,

f) sazebník úhrad za poskytování informací,

g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování
informací (§ 18),

h) výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4,

i) usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7,

j) elektronickou adresu podatelny.

(2) Povinné subjekty jsou ve svém sídle povinny v úředních hodinách zpřístupnit

a) právní předpisy vydávané v rámci jejich působnosti,

b) seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové
povahy, které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona včetně případných návrhů
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licenčních smluv podle § 14a, a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si
opis, výpis nebo kopii.

(3) Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než
elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích
postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

(4) Povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 a 2 též
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tato povinnost se nevztahuje na povinné
subjekty, které jsou pouze fyzickými osobami. V případě informací uvedených v odstavci
2 písm. a) postačuje ke splnění této povinnosti uvedení odkazu na místo, kde jsou tyto
informace již zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup. Strukturu
zveřejňovaných informací stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Povinné subjekty, které vedou a spravují registry, evidence, seznamy nebo rejstříky
obsahující informace, které jsou na základě zvláštního zákona každému přístupné, jsou tyto
informace povinny zveřejňovat v přehledné formě způsobem umožňujícím i dálkový
přístup. Na tyto subjekty se pro tento účel nevztahuje povinnost zamezit sdružování
informací podle zvláštního právního předpisu.

(6) Povinnost zveřejnit informace podle odstavců 4 a 5 splní povinný subjekt tím, že je
způsobem umožňujícím dálkový přístup bez zbytečného odkladu zpřístupní správci portálu
veřejné správy nebo mu je předá. Formu a datový formát zpřístupňovaných a předávaných
informací stanoví prováděcí právní předpis.

(7) Povinný subjekt může informace podle odstavce 1 zveřejnit i dalšími způsoby a s
výjimkami uvedenými v tomto zákoně může zveřejnit i další informace.
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Příloha 3: Dotazník pro skupinu studenti

1. Jak často školní stránky navštěvujete?
o Téměř každý den
o Alespoň 1x nebo vícekrát týdně
o Méně než 1x týdně
o Méně než 2x měsíčně
o Vůbec

2. Z jakých důvodů stránky navštěvujete? (lze vybrat více možností)
o Zajímají mě aktuality a nové příspěvky
o Zajímají mě připravované akce školy
o Vyhledat si jiné informace (např. rozvrh, kontakty na učitele)
o Podívat se na jídelníček
o Jiné důvody – specifikujte prosím v následující otázce:

3. Z jakých jiných důvodu stránky navštěvujete? (doplňte slovy)

4. Jak byste ohodnotil/a vzhled stránek (oznámkujte jako ve škole)
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5

5. Jak byste ohodnotil/a přehlednost stránek
o Úplně přehledné
o Přehledné
o Ani přehledné ani nepřehledné
o Nepřehledné
o Úplně nepřehledné

6. Co se vám na vzhledu a funkčnosti stránek líbí? (doplňte slovy)

7. Co se vám na vzhledu a funkčnosti stránek nelíbí? (doplňte slovy)

8. Jaké jiné funkce by se vám zdály přínosné? (doplňte slovy)
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Příloha 4: Výsledky dotazníkového šetření skupiny Studenti

Otázka 1: Jak často školní stránky navštěvujete?

Otázka 2: Z jakých důvodů stránky navštěvujete?

Otázka 3: Z jakých jiných důvodů stránky navštěvujete?

Kvůli odkazům na jiné stránky (facebook, moodle)

Kvůli fotogalerii

Kvůli informacím o zájmových kroužcích

Kvůli změnám v rozvrhu
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Otázka 4: Jak byste ohodnotil/a vzhled stránek (oznámkujte jako ve škole)

Otázka 5: Jak byste ohodnotil/a přehlednost stránek

Otázka 6: Co se vám na vzhledu a funkčnosti stránek líbí?

Kalendář akcí

Fotografie z proběhlých akcí

Často nové články

Na stránkách jsou všechny potřebné odkazy
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Otázka 7: Co se vám na vzhledu a funkčnosti stránek nelíbí?

Design stránek, barevná kombinace

Fotka studentů v záhlaví stránky

Nepřehledné uspořádání

Nelze se přihlásit k odběru novinek

Otázka 8: Jaké jiné funkce by se vám zdály přínosné?

Možnost komentovat články

Možnost psát vlastní články
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Příloha 5: Hlavní stránka administračního rozhraní CMS
Joomla 2.5



Veronika Dombajová: Redakční systém v prostředí malé firmy

2014

Příloha 6: Hlavní stránka administračního rozhraní CMS
Joomla 3.2



Veronika Dombajová: Redakční systém v prostředí malé firmy

2014

Příloha 7: Současné rozložení navigace
1. Domů
2. Škola

2.1. Úřední deska
2.2. Základní informace
2.3. Partneři školy
2.4. Děkujeme
2.5. Školní …

2.5.1. Školní jídelny
2.5.2. Školní agenda
2.5.3. Školní parlament
2.5.4. Domovy mládeže
2.5.5. Školní časopis
2.5.6. Školská rada
2.5.7. Radost

2.6. Projekty …
2.6.1. Jednotlivé projekty školy

2.7. Kontakty
3. Studium

3.1. Kroužky
3.2. Přijímací řízení
3.3. Nahlédnutí do výuky
3.4. Závěrečné zkoušky
3.5. Maturitní zkoušky
3.6. Ke stažení

4. Obory
4.1. SOŠ-E

4.1.1. Jednotlivé obory
4.2. SOŠ-S

4.2.1. Jednotlivé obory
4.3. OA

4.3.1. Jednotlivé obory
4.4. SZŠ

4.4.1. Jednotlivé obory
4.5. Maturitní obory
4.6. Učební obory

5. Akce
5.1. Akce školy
5.2. Akce ve zkratce
5.3. Kalendář akcí školy
5.4. Pozvánky na akce
5.5. Napsali o nás
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5.6. Fotogalerie
6. Služby

6.1. Hotel Energetik
6.2. Stravování pro veřejnost
6.3. Rekvalifikace …

6.3.1. Vyhláška 50/1978
6.3.2. Svářečská škola
6.3.3. Profesní kvalifikace
6.3.4. Termíny

6.4. Kurzy …
6.4.1. První pomoc pro firmy
6.4.2. Peer programy
6.4.3. Kurz první pomoci

7. Nástěnka
7.1. SOŠ-E/SOŠ-S

7.1.1. www
7.1.2. Elektronická žákovská
7.1.3. Moodle
7.1.4. Rozvrh
7.1.5. Facebook

7.2. OA
7.2.1. www
7.2.2. Učebnice
7.2.3. Elektronická žákovská
7.2.4. Moodle
7.2.5. Suplování
7.2.6. Rozvrh
7.2.7. Facebook

7.3. SZŠ
7.3.1. www
7.3.2. Učebnice
7.3.3. Elektronická žákovská
7.3.4. Výukové materiály
7.3.5. Suplování
7.3.6. Rozvrh
7.3.7. Facebook

7.4. Email
7.5. Jídelníček
7.6. Náhodná stránka


