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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

 
Cílem této práce je implementace internetového odborného časopisu pomocí 

content management systému. V první části je vysvětlen pojem CMS, popsány 

technologie pro tvorbu CMS, funkce a jednotlivé skupiny CMS. V druhé části je 

provedena analýza požadavků pro internetový odborný časopis, srovnání vybraných 

opensource systému a samotná implementace a konfigurace jednotlivých modulů. 

 
 
ANNOTATION OF THESIS 
 

The target of this work is the internet technical magazine implementation through 

the use of content management system. In the first part is the explanation of concept of 

CMS, description of technologies for CMS production, functions and various CMS 

groups. The analysis of demands for the internet technical magazine, confrontation of 

chosen opensource systems and implementation itself and configuration of single 

modules has been made in the second part. 
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1. Úvod 

Pro zprostředkování informací pomocí webové prezentace se v minulosti 

používaly statické webové aplikace, kde jakákoliv změna naší webové prezentace 

znamenala zásah do zdrojového kódu.  Zadavatel, který chtěl vytvořit webovou 

prezentaci oslovil firmu zabývající se webdesignem. Poté co si obě strany ujasnily 

formu a obsah, firma vytvořila prezentaci podle zadání. Problém nastal ve chvíli, kdy 

mělo dojít k nějaké aktualizaci webové prezentace, např. přidání článku, update ceníku, 

nová telefonní čísla, adresa atd. Zadavatel opět musel kontaktovat firmu, která 

prezentaci vytvořila a na základě podkladů od zadavatele aktualizovala obsah 

prezentace. Tato aktualizace samozřejmě netrvala pár minut, ale spíše několik dnů. 

Tento model mohl vyhovovat pro prezentaci, kde nedocházelo k žádné, případně méně 

časté aktualizaci.  

Statická webová aplikace obsahuje neměnný obsah. Tento obsah je uložen na 

serveru ve formátu XHTML mají neměnnou URL (např.: www.mojestranka.cz/clanek1) 

a uživatel si pouze vybírá, kterou ze statických stránek bude prohlížet. Při změně 

obsahu musíme přepsat i zdrojové kódy těchto XHTML dokumentů a znovu nahrát na 

server. Zatímco v dynamické webové aplikaci předáváme požadavky na server pomocí 

formuláře nebo URL (např.: www.mojestranka.cz/index.php?idclanku=3) a server po 

zpracování požadavku odešle odpověď klientovi v podobě XHTML dokumentu. 

Dynamická webová aplikace bude tedy využívat některý z programovacích jazyků a 

bude obsahovat webové rozhraní pro vkládání dat do databáze a rozhraní pro jejich 

zobrazení. Pokud chceme změnit obsah, stačí pomocí webového prohlížeče přidat další 

obsah nebo změnit stávající obsah a uložit ho do databáze. Naše aplikace bude 

zobrazovat data uložená v databázi seřazené například podle času vložení do databáze. 

Kde je nutná častá aktualizace obsahu přichází na řadu CMS (content 

management system).  
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2. CMS 

 

2.1 Co to jsou CMS systémy 

CMS systémy automatizují proces vytváření, publikování, aktualizaci 

různorodého obsahu (text, grafika, video, dokumenty atd.) a slouží k administraci 

webových stránek. CMS se skládá ze dvou částí. První část tvoří administrační rozhraní 

(backend). Tato část je určena pouze pro oprávněné uživatele a slouží ke správě 

uživatelů, ke změnám vzhledu a přidání či odebírání modulů. Druhou část tvoří 

uživatelské rozhraní (frontend), což je návštěvníkům přístupná část webu. Na výběr jsou 

jak komerční, tak volně šiřitelné (opensource) produkty. CMS se rozdělují podle řady 

kritérií, např. podle rozsahu řešení (může jít o jednoduchá řešení, jako jsou blogy, až po 

komplexní systémy pro správu rozsáhlých portálů), použitého vývojového prostředí 

nebo cílové skupiny. 

 

 
Obr. 1 Představa práce v CMS [23] 

 

Hlavní funkcí CMS je tvorba, úprava, publikování informací prostřednictvím 

webového rozhraní s využitím jednoduchého WYSIWYG editoru bez znalostí HTML 

nebo jiného programovacího jazyka. Dalšími funkcemi jsou : 



 10 

• Správa uživatelů s přístupovými právy 

• Správa diskusí, komentářů 

• Správa souborů 

• Správa obrázkových galerií 

• Kalendářní funkce 

• Statistika přístupů 

• Workflow – správa procesů 

 

2.2 Historie CMS 

 
Vznik Content Management Systému byl výsledkem obtížného publikování 

informací pomocí webových prezentací pro komerční společnosti. Tyto společnosti, 

hledali systém, který by tuto činnost zjednodušily. Proto vytvořily systém, který se 

nazývá Content management systém a slouží k online prezentaci různorodého obsahu 

bez znalosti programovacích jazyků. 

První komerční CMS byl vydán společností Vignette v roce 1995 jako Vignette 

Content Management. Dnes je na trhu velké množství jak komerčních tak open source 

CMS. 

 

2.3 Terminologie 

 
V oblasti CMS se setkáte s odbornými termíny. Účelem této kapitoly je čtenáře 

s těmito nejdůležitějšími termíny seznámit. 

 
2.3.1 Bloky 

 
 Jsou navigační nebo obsahové části, které jsou různě rozmístěny na webové 

stránce do graficky ucelených celků, viz. Obr.2. 

 

2.3.2 Kategorizace (taxonomie) 

 
Kategorizace slouží k rozdělení obsahu do jednotlivých částí. Některé CMS 

umožňují rozdělení obsahu pouze dvou úrovní jiné zase umožňují vnořené kategorie, 

viz. Obr. 5. 
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2.3.3 Modul 

 
Část kódu, který rozšiřuje funkcionalitu CMS. CMS se skládá ze svého jádra, 

datové struktury, základních modulů. Administrátor CMS si může podle potřeby systém 

rozšířit o další funkce v podobě přídavných modulů např. FAQ, obrázková galerie, 

dynamické menu atd. 

 

 
Obr. 2 Rozmístění bloků a modulů 

 

 
2.3.4 Template (vzhled) 

 
Kolekce souborů, které společně určují konečnou podobu webové stránky. CMS 

obsahují několik vzhledů, ze kterých si můžeme vybrat nebo si vytvořit vzhled vlastní. 

Pro vytvoření vlastního vzhledu,je nutné, znát programovací jazyk, ve kterém je CMS 

napsán , XHTML a CSS (kaskádové styly). 

 
2.3.5 Role 

 
CMS umožňují diferencovaný přístup k systému a podle přidělených práv 

manipulovat s obsahem. Každý CMS má administrátorskou roli, kde uživatel s těmito 

právy může vytvářet další role a přidělovat je dalším uživatelům podle potřeby např. 

neregistrovaný uživatel, registrovaný uživatel, redaktor, korektor, moderátor atd. 
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2.4 Obecné podmínky provozu 

 
Aby byl CMS dostupný veřejnosti, musíme ho umístit na veřejnou síť (internet, 

intranet). Pro zajištění nepřetržitého provozu a přístupnosti, potřebujeme nějaký server 

s příslušným softwarovým vybavením. Na výběr máme z více možností. 

 Nejvíce využívaná možnost je webhosting. Touto službou se rozumí pronájem a 

provoz virtuálního serveru na sdíleném fyzickém serveru. Neboť se výkon serveru dělí 

mezi stovky uživatelů, hodí se na méně nebo středně náročné projekty. 

Dedikovaný server je služba, se kterou zákazník získává komplexní hostingové 

řešení – fyzický server včetně softwarového vybavení, připojení k internetu a 

administraci serveru zaměstnanci hostingové firmy. 

Serverhousing-serverhosting je provoz fyzického serveru zákazníka v prostorách 

poskytovatele. Takové prostory by měli být vybaveny odpovídajícím způsobem (záložní 

zdroje, klimatizace, bezprašné prostředí) a možností nepřetržitého přístupu zákazníků ke 

svým zařízením. 

Pro provoz CMS je nejen důležité hardwarové a softwarové vybavení, ale také 

samotné nastavení serveru. Pokud provozujeme CMS založený na programovacím 

jazyku PHP a na serveru Apache jsou pro nás důležité zejména 2 konfigurační direktivy 

nastavené na webovém serveru. 

 

1. SAFE MODE  

Safe mode nabývá dvou hodnot ON / OFF. V případě nastavené hodnoty ON, 

PHP při operaci se soubory kontroluje vlastníka běžícího skriptu, který chce operaci 

provést a vlastníka souboru, na kterém má být operace provedena. Pokud vlastníci 

nesouhlasí vypíše chybovou hláška. Toto nastavení poskytuje určitý stupeň ochrany, 

neboť zamezuje , aby skript z jedné domény mohl manipulovat se soubory z jiné 

domény. V praxi nám tato direktiva, nastavená na ON, způsobuje problémy při 

manipulaci se soubory prostřednictvím webového rozhraní např. vkládání obrázků, 

instalace modulů atd. 

 

2. REGISTER GLOBALS 

Register globals opět může nabývat dvou hodnot ON / OFF. Pokud je register 

globále zapnut je možné k proměnným z odeslaných formulářů, proměnných z URL, 
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systémová proměnné, proměnné Cookies přistupovat přímo přes název proměnné. Když 

je register globals vypnut je možno přistupovat k těmto proměnným pouze přes 

superglobální pole. Pro lepší představu uvedu příklad. Pokud odesílám proměnnou např. 

$jmeno přes formulář pomocí metody POST. Tak se zapnutou direktivou  bude 

přístupná stejně jako ve formuláři $jmeno, ale pokud bude vypnuta, tak proměnná bude 

přístupná pouze jako $_POST[‘jmeno’]. Z důvodu bezpečnosti se doporučuje mít 

register globals nastavené na OFF. 

V PHP6 u těchto dvou konfiguračních direktiv nebude možnost změnit jejich 

nastavení a hodnota Safe mode bude nastavena na ON a Register globals na OFF. 

V praxi to znamená, že aplikace, které počítají se zapnutou direktivou Register globals, 

nebudou v prostředí PHP6 fungovat. [15] 

 

2.5 Technologie 

 
Pro serverové technologie a vývoj CMS máme širokou nabídku nástrojů, které 

můžeme použít. Nejdříve bych vysvětlil pojem server. Server je označení pro počítač 

nebo proces, který poskytuje nějakou službu viz Obr 3. Rozdíl mezi serverem a stolním 

PC je v použitém, výkonnějším hardwaru a také v softwaru určen speciálně pro provoz 

serverů. Server musí obsloužit více požadavků v síti najednou a běžet nepřetržitě 24 

hodin denně 365 dní v roce, tudíž musí mít větší spolehlivost. Pro naše požadavky se 

budeme zabývat webovým a databázovým serverem. Tyto 2 služby mohou běžet jak na 

jednom serveru společně, tak zvlášť. 

Pro vývoj CMS je možno použít řadu programovacích jazyků (PHP, ASP.NET, 

JSP, Python, Perl atd.). Podrobný popis nejpoužívanějších programovacích jazyků bude 

popsán v další kapitole. 

 Před výběrem databáze musíme znát datový model a jazyk, ve kterém bude 

CMS naprogramován, a podle toho vybrat vhodnou databázovou technologii. Na výběr 

máme např. MySQL, MSSQL, Oracle, SQLite atd. 
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2.6 Programovací jazyk 

 
2.6.1 PHP 

 
Skriptovací programovací jazyk, určený především pro programování 

dynamických internetových stránek. Nejčastěji je začleněn do struktury jazyka XHTML 

nebo se používají šablony např. Smarty, pro oddělení obsahu od prezentace. PHP 

skripty jsou prováděny na straně serveru a k uživateli je přenášen až výsledek v podobě 

XHTML stránky, kterou uživatel zobrazí v libovolném www prohlížeči (např. internet 

explorer, mozzila,opera,safari atd.). 

 PHP je nezávislý na platformě tzn., že skripty bez úprav fungují na různých 

operačních systémech. Obsahuje rozsáhlé knihovny funkcí pro práci s textem, grafikou, 

práci se soubory, přístup k databázovým serverům (MySQL, MSSQL, PostgreSQL, 

SQLite, Oracle atd.) a podporu internetových protokolů (HTTP, SMTP, POP3, IMAP, 

FTP atd.).  

PHP je oblíben zejména proto, že se jedná o volně šiřitelný software, má 

jednoduchou syntaxi, velkou podporu ať už v podobě odborné literatury, různých 

diskusních fór a e-zinů zaměřených na tvorbu webových aplikací právě v tomto 

programovacím jazyce.  

Jazyk PHP vznikl v roce 1995 s označením PHP 1.0. Nyní je k dispozici verze 

PHP 5.2 s vylepšeným objektovým přístupem. [2][15] 

 

2.6.2 ASP.NET 

 
ASP.NET je součást technologie .NET Frameworku firmy Microsoft pro tvorbu 

webových aplikací. Programátoři mohou realizovat své projekty v jakémkoliv jazyce 

podporující CLR (Common Language Runtime) jako jsou Visual Basic.Net, C#, 

Managed C++ a další. Oproti skriptovacím jazykům, kde jsou stránky při každém 

přístupu znovu parsovány, stránky vytvořené pomocí ASP.NET jsou předkompilovány 

do jednoho či více DLL souborů a tím pádem jsou rychlejší. Webové aplikace napsané 

v tomto jazyku fungují pouze na platformě windows. 

Aktuálně je .NET Framework dostupný ve verzi 2.0. [4] 
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2.6.3 JavaServerPages 

 
JavaServerPages (JSP) je multiplatformní,volně šiřitelný programovací jazyk 

založen na technologii Java, vyvinutý firmou Sun. JSP je určen k tvorbě dynamických 

webových stránek. Požadavek uživatele na zobrazení webové stránky napsané v JSP je 

odeslaná na server, kde je zdrojový kód překládán na servlet a kompilován. Servlet 

generuje HTML stránku a tu posílá zpět k uživateli, kde je stránka zobrazena ve 

webovém prohlížeči [21]. 

 

2.7 Databáze 

 
2.7.1 MySQL 

 
MySQL - relační databázový systém. Je nabízen jako volně šiřitelný nebo 

komerční projekt. Práce s touto databází se dá využít v C, C++, Java, Perl, PHP, Python, 

Tcl, Visual Basic, .NET. Nejčastěji se MySQL používá ve spojení s programovacím 

jazykem PHP. Poslední stabilní verze je 5.0, která podporuje také uložené procedury 

(sada příkazů SQL, která je uložená v databázi a je přístupná jako funkce SQL např. 

min(), rand() ) od verze 5.1 by měly být podporovány i triggery (jsou uložené 

procedury, které se vyvolávají na základě výskytu jistých událostí) [2]. 

 

2.7.2 PostgeSQL 

 
PostgeSQL - relační databázový systém. Je oblíben pro jeho spolehlivost a 

bezpečnost. Je multiplatformní. Je šířen pod BSD licencí, která patří do skupiny open 

source licencí, ale umožňuje systém šířit se zdrojovými kódy nebo bez nich, zdarma 

nebo komerčně. Podporuje uložené procedury i triggery napsané v několika jazycích 

(Perl, Python, C) a ve speciálním jazyku PL/pgSQL (jazyk vycházející z jazyka 

PL/SQL od firmy Oracle) [16]. 

 

2.7.3 Oracle 

 
Jedná se multiplatformní komerční projekt s pokročilými možnostmi zpracování 

dat, vysokým výkonem a  škálovatelností. Je vhodný pro náročné aplikace. Podporuje 

standardní jazyk SQL a PL/SQL (v tomto jazyce je možné tvořit uložené procedury a 
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triggtery), dále podporuje objektové databáze a databáze uložené v hierarchickém 

modelu dat [18]. 

 

2.7.4 MSSQL 

 
Komplexní databázový systém od firmy Microsoft, běžící pod systémem 

Windows. Tento robustní systém je určen především pro složitější systémy než jsou 

webové aplikace [17]. 

 

2.7.5 SQLite 

 
SQLite je muliplatformní relační databázový systém. Jedná se o malou knihovnu 

napsanou v jazyce C, která se přilinkuje k aplikaci a pomocí rozhraní jí lze používat. 

Každá databáze je uložena v samostatném souboru. Aby uživatel mohl pracovat např. 

s databází uloženou v souboru example.db musí mít nastavené povolení právě pro 

soubor example.db. 

 

2.8 Server technologie 

 
2.8.1 Apache server 

 
Jedná se o softwarový webový server, distribuován jako volně šiřitelný software. 

Je multiplatformní a co do počtu instalací se jedná o nejúspěšnější produkt v kategorii 

webový server. Oblíbenost tohoto serveru je zaručena jeho stabilitou, jednoduchou 

konfigurací a modularitou (máte možnost použít moduly, které budou opravdu využity) 

[20]. 



 17 

 
Obr. 3 Princip spolupráce klient – server [16] 

 

2.8.2 IIS  

 
Webový server od firmy Microsoft. Lze instalovat pouze na platformě Windows, 

s kterou je současně distribuován. Verze IIS 7.0 je modulární a tím je zaručena 

jednoduchá škálovatelnost [19]. 

 

Jako webový server se používají ještě další technologie např. Sun, Lighttpd, 

NCSA Httpd. Co se týče počtu instalací je na tom nejlépe server Apache viz Obr.4. 

 

 
Obr. 4 Podíl jednotlivých webserverů na trhu [14] 
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2.9 Další technologie 

 
2.9.1 XHTML (Extensible HyperText Markup Language) 

 
XHTML je značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových dokumentů v prostředí 

WWW vyvinutý konsorciem W3C. Jedná se o XML aplikaci, která je následníkem 

HTML [5]. 

Rozdíly XHTML oproti HTML: 

• Tagy a atributy jsou malými písmeny 

• Nepárové tagy končí lomítkem 

• Párové tagy jsou párové povinně 

• Všechny atributy musejí mít hodnotu 

• Interní javascript a styly se zapisují jiným způsobem 

• Dokument má mít XML prolog 

• Dokument požaduje správný doctype 

 

2.9.2 CSS (Cascading Style Sheets) 

 
Kaskádové styly umožňují formátovat dokumenty, definují způsob prezentace 

v jednotlivých koncových zařízení, určují vzhled a styl jednotlivých prvků dokumentu 

XHTML, ale do struktury XHTML dokumentu nezasahují [5]. 

 

2.9.3 XML (Extensible Markup Language) 

 
XML je značkovací jazyk, který umožňuje snadné vytváření konkrétních 

značkovacích jazyků pro různé účely a široké spektrum různých typů dat. Jazyk je 

především určen pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů. Jazyk 

umožňuje  popsat strukturu dokumentu z hlediska obsahu jednotlivých částí, ale 

nezabývá se vzhledem dokumentu. 

 

2.10 Skupiny CMS 

 
Podle použití dělíme CMS do následujících skupin: 

 

• Blogy 
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• Portály 

• Diskusní Fóra 

• Fotogalerie 

• Systém pro výuku (e-learning) 

• Groupware 

• Elektronické obchody 

• Wiki systémy 

• další 

 

V další části budou jednotlivé skupiny rozepsány a vždy uveden jeden příklad 

s krátkým popisem. 

 

2.10.1 Blog 

 
Blog vznikl zkrácením anglického spojení web log, což znamená webový 

záznamník. Blog může plnit funkci jednoduchého osobního„deníčku“ jednoho autora 

příspěvků nebo skupiny autorů, oficiální zpravodajství firem, sdělovacích prostředků 

nebo politických kampaní. Zpravidla mají čtenáři možnost k článkům přidávat 

komentáře. 

Zástupce: 

1. Textpattern 
2. SimplePHPblog 
3. Wordpress 
 

Wordpress 
 

Open source blogovací systém, napsaný v v jazyce PHP a podporující databázový 

systém MySQL. Podporuje pouze jeden blog na instalaci. 

 

2.10.2 Portál 

 
Internetový portál slouží jako brána do internetu. Obsahují katalog odkazů a 

fungují jako rozcestník do světa internetu. Dnešní portály nabízejí i další funkce jako e-

mail, zpravodajství. Internetový uživatelé většinou používají portály jako domovskou 

stránku a nástroj pro vyhledávání informací v internetu. Portály, které se zaměřují na 

určitou oblast se nazývají oborové portály. Tyto portály se zaměřují pouze na určitou 



 20 

tématickou oblast a nenabízejí tolik služeb jako velké portály. Tyto oborové portály 

bývají často začleněny do struktury služeb velkých portálů. 

Zástupce: 

1. Xaraya 

2. Joomla 

3. Drupal 

 

 

 

 

Joomla 
 

Jedná se o multiplatformní opensource systém napsaný v jazyce PHP, podporující 

MySQL. Má silnou podporu v českém jazyce. Jedná se o jeden z nejpoužívanějších a 

nejoblíbenějších CMS. 

 

2.10.3 Diskusní Fórum 

 
Je to internetová aplikace, kam lidé vkládají názory a reakce a následně jsou tyto 

záznamy zobrazovány jako webová stránka. Na diskusní stránce se příspěvky mohou 

řadit chronologicky nebo stromově, kdy jsou jednotlivé příspěvky seřazeny podle toho 

jak na sebe reagují. 

Zástupce: 

1. SMF(Simple Machines Forum) 

2. PunBB 

3. phpBB 

 

phpBB 
 

Open source systém pro vytváření interaktivního fóra, napsaný v jazyku PHP, 

podporující širokou škálu databázových systémů (MySQL, MSSQL, PostgreSQL, 

Microsoft Access, Oracle). Výhody phpBB oproti ostatním dalším aplikacím v této 

kategorii je využívání šablonovacího systému a mezinárodní podpora. 

 

2.10.4 Fotogalerie 
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Aplikace umožňující uživatelům vytvářet vlastní fotografické prezentace, 

neomezené množství alb, nahrávat hromadně fotografie pomocí webového rozhraní a 

automaticky vytvářet jejich náhledy, vodoznaky, černobílé snímky, spouštět režim 

promítání atd. Pokročilejšími funkcemi jsou posílání elektronických pohlednic, 

přidávání komentářů k jednotlivým fotografiím. 

Zástupce: 

1. Coppermine 

2. Gallery 2 

3. WEBalbum 

 

Gallery 2 
 

Multiplatformní opensource systém napsaný v jazyku PHP, podporující širokou 

škálu databázových systémů (MySQL, MSSQL, PostgreSQL, Oracle). Je plně 

lokalizovaná do českého jazyka. 

 

2.10.5 Systém pro výuku (e-learning) 

 
Systém pro řízení výuky, jsou to aplikace, které obsahují on-line nástroje pro 

komunikaci, řízení studia a zpřístupňují studijní materiály. 

Funkce LMS (learning management system) : 

 

• Evidence a správa žáků 

• Evidence a správa kurzů 

• Katalog výukových kurzů 

• Správa studijních plánů 

• Evidence hodnocení žáků 

• Testování a přezkušování žáků 

• Správa přístupových práv 

• Komunikační nástroje 

• Úložiště výukového obsahu 

• další 

Zástupce: 

1. Moodle 
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2. Interact 

3. ATutor 

 

Moodle 
 

Jedná se o multiplatformní open source systém napsaný v jazyce PHP, podporující 

MySQL, PostgreSQL, Oracle, Access, Interbase, ODBC. Má silnou podporu v českém 

jazyce.  

¨ 

 

2.10.6 Groupware 

 
Systém pro spolupráci a komunikaci více uživatelů v lokální síti, intranetu nebo 

internetu. 

Obsahuje funkce: 

• kalendář 

• adresář 

• správce kontaktů 

• CRM funkce 

• správce projektů 

• znalostní báze 

• wokflow 

• další 

 

Zástupce: 

1. dotProject 

2. PHPproject 

3. eGroupWare 

 

eGroupWare 
 

Multiplatformní open source systém napsaný v jazyce PHP, podporující MySQL, 

PostgreSQL, SAP/Max, MS SQL Server, Oracle. Podporuje protokol LDAP a proto je 

možné sdílet kontakty např. s MS Outlook či Thunderbird. 
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2.10.7 Elektronické obchody 

 
Systémy podporující online obchodování. Slouží k nabídce zboží (služeb), příjmu 

objednávek od zákazníků, zprostředkování plateb a poskytování dalších informací o 

výrobcích či řešení reklamací. 

Zástupce: 

1. osCommerce 

2. Zen cart 

3. phpShop 

osCommerce 
 

Multiplatformní opensource systém napsaný v jazyce PHP, podporující MySQL. 

Na světě je více jak 137 000 instalací tohoto systému. K dispozici je kolem 4000 

rozšiřujících modulů a proto lze osCommerce přizpůsobit na míru téměř každému. 

 

2.10.8 Wiki systémy 

 
Jsou to systémy určené ke tvorbě webů, které umožňují uživatelům vytvářet nový 

obsah a zároveň měnit stávající. Jedná se o elektronické encyklopedie. 

Zástupce: 

1. DokuWiki 
2. MediaWiki 
3. WikiPage 
 

DokuWiki 
 

Multiplatformí opensource systém napsaný v jazyce PHP, který nepoužívá 

databáze. Veškerý obsah je ukládán do textových souborů. 
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3. Implementace CMS 

 
V této kapitole je provedena analýzu požadavků CMS pro zprovoznění 

internetového odborného časopisu Hornicko-geologické fakulty. Porovnám některé 

opensource CMS psané v jazyce PHP a popíši proces implementace vybraného CMS. 

 

3.1 Analýza požadavků 

 

Před výběrem nejvhodnějšího CMS je nutné znát, jaká kritéria systém musí 

splňovat. Systémy, které jsou podrobeny podrobnějšímu testovaní jsou ze skupiny volně 

šiřitelných tzv. opensource systémů. Jsou napsány v jazyce PHP, fungují na webovém 

serveru Apache a spolupracují s databázovým systémem MySQL. 

Jelikož se bude jednat o Internetový odborný časopis, dalším požadavkem na 

systém je možnost nastavení uživatelských práv. Uživatelé budou rozdělení do skupin a 

podle přidělených práv budou moci manipulovat s obsahem (vytvářet, editovat, mazat 

atd.). 

Pro lepší orientaci v systému je nutná možnost tvorby vnořených kategorií a 

přidělení jedné položce obsahu více kategorií. 

 

 
Obr. 5 Ukázka rozdělení kategorií v systému Drupal  
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Pro komfortnější tvorbu obsahu je nutná funkčnost jednoho z WYSIWYG editorů 

např. TinyMCE, FCKeditor atd. viz Obr.6. Při použité tohoto editoru se prostředí pro 

tvorbu obsahu bude podobat prostředí ze známého textového editoru MS Word. 

 
Obr. 6 Tvorba článku pomocí WYSIWYG editoru 

 

 

Z důvodu bezproblémové implementace CMS a pozdější podpory je nutná jeho 

česká lokalizace a podpora v českém jazyce. 

 

3.2 Srovnání CMS 

 
Pro srovnání CMS, které by bylo možno použít pro implementaci Internetového 

odborného časopisu jsem si vybral tyto: 

1. Joomla 

2. Drupal  

3. Xoops 

4. Xaraya 

5. phpRS 

 

Parametry pro srovnání: 
 
• Velikost instalace: velikost rozbaleného základního instalačního balíčku. 

(kB) 

 



 26 

• Instalace pomocí webového rozhraní: možnost instalace bez ručního editování 

konfiguračních souborů a ruční vytváření databáze  

(Ano/ne/částečně) 

 

• Šablonovací systém: podpora šablonovácího systému a oddělení  obsahu od 

prezentace 

(Ano/ne) 

 

• Beztabulkový layout: podpora beztabulkového layoutu tzn. využití kaskádových 

stylů 

(Ano/ne) 

 

• Česká lokalizace: podpora české lokalizace 

(Ano/ne) 

 

• Rozšiřitelnost: způsob rozšíření CMS o další funkce (moduly, pluginy, vzhled) 

(webové rozhraní/ftp) 

Pomocí FTP se jedná o ruční nakopírování souborů do příslušné složky. 

 

• Přidělování kategorií: možnost přidělení obsahu kategorii, v případě multi i více 

kategorií k jedné položce obsahu  

(Ano/ne/multi) 

 

• Podkategorie : možnost vytváření podkategorií. V případě vnořených podkategorií 

je možnost vytvoření více jak jedné podkategorie. 

(Ano/ne/vnořené) 

 

• Podpora WYSIWYG (what you see is what you get): podpora editoru, který vytváří 

XHTML bez znalosti tohoto značkovacího jazyka. 

(Ano/ne) 

 

• Uživatelská práva: možnosti individuálního nastavení uživatelských práv.  

(Ano/ne) 
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3.2.1 Joomla 

Testovaná verze: 1.5 
 

• Velikost instalace: 12 168 kB  
 

• Instalace pomocí webového rozhraní: částečná, instalace vytvoří konfigurační 
soubor, databázi je nutno vytvořit ručně 

 
• Šablonovací systém: Ano 

 
• Beztabulkový layout: Ano 

 
• Česká lokalizace: Ano 

 
• Rozšiřitelnost: pomocí webového rozhraní, systém zpracovává zip balíčky 

s automatickou detekcí typu rozšíření (modul, plugin, jazykový balíček) 
 

• Přidělování kategorií: Ano, jedné položce obsahu lze přidělit pouze jednu 
kategorii 

 
• Podkategorie: Ano, dvouúrovňové rozdělení do sekcí a kategorií 

 
• Podpora WYSIWYG: Ano, podporuje více editoru (TinyMCE, JCE, FCKeditor) 

 
• Uživatelská práva: podporuje uživatelské skupiny pro backend a frontend, 

vlastní definice uživatelských práv není možná 

 

3.2.2 Drupal 

Testovaná verze: 5.7 
 

• Velikost instalace: 3 076 kB 
 
• Instalace pomocí webového rozhraní: částečná, instalace vytvoří konfigurační 

soubor, ale databázi je nutno vytvořit ručně 
 

• Šablonovací systém: Ano 
 

• Beztabulkový layout: Ano 
 

• Česká lokalizace: Ano 
 

• Rozšiřitelnost: pouze pomocí FTP, kde jednotlivá rozšíření musí být 
nakopírována do příslušných adresářů, systém potom detekuje jeho přítomnost a 
přes administrační prostředí je nutné toto rozšíření nainstalovat 

 
• Přidělování kategorií: Multi, možnost přidělit více kategorií jedné položce 
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• Podkategorie: podporuje vytvářet vnořenou strukturu kategorií 
 

• Podpora WYSIWYG: TinyMCE, FCKeditor 
 

• Uživatelská práva: možnost individuálního nastavení práv 
 
 
3.2.3 XOOPS 

Testovaná verze: 2.0.14 
 

• Velikost instalace: 2 897 kB 
 
• Instalace pomocí webového rozhraní: částečná, instalace vytvoří konfigurační 

soubor, ale databázi je nutno vytvořit ručně 
 
• Šablonovací systém: Ano 
 
• Beztabulkový layout: Ano 

 
• Česká lokalizace: Ano 

 
• Rozšiřitelnost: FTP, kde jednotlivá rozšíření musí být nakopírována do 

příslušných adresářů, systém potom detekuje jeho přítomnost a přes 
administrační prostředí je nutné toto rozšíření nainstalovat 

 
• Přidělování kategorií: Ano, jedné položce obsahu lze přidělit pouze jednu 

kategorii 
 

• Podkategorie: podporuje vytvářet vnořenou strukturu kategorií 
 

• Podpora WYSIWYG: FCKeditor 
 

• Uživatelská práva: možnost individuálního nastavení práv 
 
 
3.2.4 Xaraya 

Testovaná verze: 1.1.2 
 

• Velikost instalace: 65 499 kB, xaraya je distribuována s velkým množstvím 
modulů již v základní instalaci, samotná složka s moduly má velikost 56 238 kB 

 
• Instalace pomocí webového rozhraní: částečná, instalace vytvoří konfigurační 

soubor, ale databázi je nutno vytvořit ručně 
 
• Šablonovací systém: Ano  

 
• Beztabulkový layout: Ano 
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• Česká lokalizace: Ne 
 

• Rozšiřitelnost: FTP, kde jednotlivá rozšíření musí být nakopírována do 
příslušných adresářů, systém potom detekuje jeho přítomnost a přes 
administrační prostředí je nutné toto rozšíření nainstalovat 

 
• Přidělování kategorií: Multi, možnost přidělit více kategorií jedné položce 

 
• Podkategorie: podporuje vytvářet vnořenou strukturu kategorií 

 
• Podpora WYSIWYG: TinyMCE 

 
• Uživatelská práva: možnost individuálního nastavení práv 

 
 

3.2.5 phpRS 

Testovaná verze: 2.8.1 
 

• Velikost instalace: 1 767 kB 
 
 
• Instalace pomocí webového rozhraní: ne, je nutné ručně editovat soubor 

config.php, ve kterém se nastavují nutné parametry, ručně vytvořit databázi a 
importovat přiložený soubor db_phprs.sql nebo použít přiložený samočinný 
skript, který se postará o vytvoření databáze 

 
• Šablonovací systém: Ano  

 
• Beztabulkový layout: Ano 

 
• Česká lokalizace: Ano, jedná se český produkt 

 
• Rozšiřitelnost: FTP, kde jednotlivá rozšíření musí být nakopírována do 

příslušných adresářů, poté je nutné v administračním rozhraním zadat relativní 
adresu k instalačnímu souboru příslušného rozšíření 

 
• Přidělování kategorií: Ano, jedné položce obsahu lze přidělit pouze jednu 

kategorii 
 

• Podkategorie: podporuje vytvářet vnořenou strukturu kategorií 
 

• Podpora WYSIWYG: TinyMCE, FCKeditor 
 

• Uživatelská práva: možnost přidělit uživatele do předem definovaných 
uživatelských skupin a nastavit přístup k jednotlivým modulům 
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 Joomla Drupal Xoops Xaraya phpRS 

 
Verze 

 

 
1.5 

 
5.7 

 
2.0.14 

 
1.1.2 

 
2.8.1 

 
Velikost instalace 

(kb) 

 
12 168 

 
3 076 

 
2 897 

 
65 499 

 
1 767 

 
Instalace pomocí 

webového rozhraní 
    

(Ano/ne/částečně) 

 

 
částečná 

 
částečná 

 
částečná 

 
částečná 

 
ne 

 
Šablonovací systém 

(Ano/ne) 

 
Ano 

 
Ano 

 
Ano 

 
Ano 

 
Ano 

 
Beztabulkový 

layout 
(Ano/ne) 

 
Ano 

 
Ano 

 
Ano 

 
Ano 

 
Ano 

 
Česká lokalizace 

(Ano/ne) 

 
Ano 

 
Ano 

 
Ano 

 
Ne 

 
Ano 

 
Rozšiřitelnost 

(webové 
rozhraní/ftp) 

 
webové 
rozhraní 

 
ftp 

 
ftp 

 
ftp 

 
ftp 

 
Přidělování 
kategorií 

(Ano/ne/multi) 

 
Ano 

 
Multi 

 
Ano 

 
Multi 

 
Ano 

 
Podkategorie 

(Ano/ne/vnořené) 

 
Ano 

 
Vnořené 

 
Vnořené 

 
Vnořené 

 
Vnořené 

 
Podpora 

WYSIWYG 
(Ano/ne) 

 
Ano 

 
Ano 

 
Ano 

 
Ano 

 
Ano 

 
Uživatelská práva 

(Ano/ne) 

 
Ne 

 
Ano 

 
Ano 

 
Ano 

 
Ano 

Tab. 1 Výsledek porovnání CMS 
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3.3 Výsledek srovnání 

Před výběrem vhodného CMS jsem seřadil srovnávané parametry do 2 skupin. 

První skupiny obsahuje parametry bezpodmínečně nutné pro zprovoznění internetového 

odborného časopisu. V druhé skupině jsou parametry, které nejsou až tolik nutné a i bez 

nich by mohl internetový odborný časopis fungovat s menším omezením. 

 

1. skupina 

• Podpora WYSIWYG 

• Přidělování kategorií – vyžadujeme více kategorií jedné položce 

obsahu 

• Podkategorie – vyžadujeme možnost vytvářet vnořené kategorie 

• Česká lokalizace 

• Přístupová práva – vyžadujeme možnost individuálního nastavení 

přístupových práv 

• Šablonovací systém 

• Beztabulkový layout 

 

2. skupina 

• Velikost instalace 

• Instalace pomocí webového rozhraní 

• Rozšiřitelnost– způsob rozšíření o další funkce 

 

Z první skupiny parametrů splňuje požadavky pouze systém Drupal, lze mu vyčíst 

pouze nemožnost rozšíření systému pomocí webového rozhraní. Další systém, který by 

mohl být vhodný je systém Xaraya, jedná se o profesionální CMS, ale bohužel zde není 

podpora českého jazyka.   

 

3.4 Implementace systému Drupal 

 
 Cílem této kapitoly je popsat systém Drupal, samotnou instalaci tohoto systému. 

Výběr nejvhodnějších modulů, jejich konfiguraci a další dílčí nastavení jako je česká 

lokalizace, tvorba kategorií, nastavení přístupových práv atd. 
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3.4.1 Popis systému Drupal 

 
Systém Drupal je multiplatformní opensource systém vytvořený v roce 2000 

v Holandsku Driesem Buytaertem. Poslední stabilní verze je 5.7. Drupal je napsán 

v programovacím jazyce PHP, podporující MySQL a PostgreSQL. 

 

Podmínky pro provoz: 

 

• Webový server (Apache, IIS) 

• PHP4, minimálně ve verzi 4.3.3 nebo PHP5 

• Minimálně 16 MB limit paměti pro PHP 

• Mysql 4.1 a MySQL 5 

• PostgreSQL min. verze 7.3 

• Uživatelé MySQL musí mít nastavená práva na Create temporary tables 

(vytvoření dočasné tabulky,která po přerušení spojení zanikne) a Lock 

tables (slouží k uzamykaní tabulek) 

 

3.4.2 Instalace systému 

 
Instalace systému bude provedena na lokálním počítači. Verze jednotlivých 

nástrojů jsou tyto: 

• PHP 5.2.2. 

• MySQL 5.0.41 

• Apache 2.0 

Po stažení instalačního balíčku z oficiálních stránek www.drupal.org/drupal-5.7 a 

rozbalení balíčku do kořenového adresáře našeho webu spustíme instalaci zadáním 

adresy http://mujserver/install.php. Do URL místo mujserver v našem případě zadáme 

localhost popř. 127.0.0.1, v případě, že se jedná o instalaci na lokálním počítači a ne na 

webhostingu. Po vyplnění nutných parametrů pro instalaci systému drupal a zadáním 

názvu databáze viz Obr.7, kterou musíme vytvořit ručně, změníme atribut souboru 

pouze na čtení, vytvoříme administrátorský účet a instalace je dokončena. 
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Obr. 7 Zadávání parametrů v průběhu instalace 

 

Po nainstalování systému jsou k dispozici tyto moduly:  

 

Povinné pro chod systému: 

• Block - nastavení bloků, které se zobrazují kolem hlavního obsahu 

• Filter - stará se o filtrování obsahu při přípravě na jeho zobrazení 

• Node - umožňuje zasílání obsahu 

• System - stará se o základní nastavení webu pro administrátory 

• User - stará se o registraci uživatelů a jejich přihlašování 

• Watchdog - loguje systémové události. 

 

Nepovinné pro chod systému: 

• Aggregator - používá se k agregaci syndikovaného obsahu (RSS, RDF a Atom) 

• Blog - umožňuje uživateli vést si jednoduchý blog  

• Blog Api - umožňuje uživatelům posílat obsah pomocí externích GUI aplikací, 

které podporují XML-RPC blog API 

• Book - pomocí knihy uživatelé společně editují knihu 

• Color - generátor barevných schémat pro některá témata 

• Comment -umožňuje uživatelům komentovat příspěvky 

• Contact - poskytuje osobní i globální kontaktní formulář 
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• Drupal - umožňuje registrovat web na centrálním serveru a podporuje zasílání 

statistik modulů a témat 

• Forum - poskytuje diskusní fórum členěné do vláken 

• Help - obstarává zobrazení online nápovědy 

• Legacy - poskytuje starší volání pro aktualizace ze starších instalací Drupalu 

• Locale - Umožňuje překlad uživatelského rozhraní do jiných jazyků 

• Menu - umožňuje administrátorům upravit navigační menu 

• Path - umožňuje uživatelům tvořit vlastní URL stránek 

• Ping - upozorní jiné weby na aktualizaci Vašeho webu 

• Poll - modul pro vytváření uživatelských anket 

• Profile - poskytuje nastavitelné uživatelské profily 

• Search - povoluje vyhledávání obsahu dle klíčových slov 

• Statistics - loguje statistiky přístupů 

• Taxonomy - poskytuje možnost kategorizace obsahu 

• Throttle - stará se o mechanismus urychlení - omezení funkcí při velké zátěži 

• Tracker - umožňuje uživatelům zobrazit si nejnovější příspěvky 

• Upload - umožňuje uživatelům nahrávat soubory a připojovat je k obsahu 

 

Moduly Block, Filter, Node, System, User, Watchdog, Color, Comment, Help, 

Locale, Menu, Taxonomy jsou implicitně zapnuty. 

 

Z výše uvedených modulů, které jsou součástí instalace použijeme kromě 

implicitně nainstalovaných ještě tyto : Path, Profile a Upload. 

 Pro skutečný provoz internetového časopisu bude nutné použít další moduly, 

které rozšíří funkcionalitu našeho systému o další funkce. [6][7] 

 

3.4.3 CCK (content construction kit) 

 
Pro vytváření článku používá drupal pole Title (nadpis), Body (tělo), pole pro 

výběr kategorie a další funkce jako povolení komentářů, nastavení zobrazení článku atd. 

viz Obr.8. Pro naše potřeby je toto nedostačující a musíme si vytvořit vlastní typ 

obsahu. K těmto účelům slouží právě modul CCK. Nedostačující proto, že nám chybí 

pole úvodník (úvodní text, který bude zobrazen jako upoutávka na článek) a pole autoři 
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(jelikož na článku může pracovat více autorů, je nutné uvádět všechny autory a ne 

jenom jméno uživatele, který článek vloží do systému).  

 

 
Obr. 8 Vkládání článku 

 
Pomocí modulu node, který je obsažen v jádru systému byl vytvořen nový typ 

obsahu nazvaný Článek. Pomocí modulu CCK byli přidány pro nás důležitá pole 

Úvodník a Autoři viz Obr.9. 

 

 
Obr. 9 Nový typ obsahu článek 
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3.4.4 TinyMCE a IMCE 

 

TinyMCE je jeden z WYSIWYG editorů, který je důležitý pro komfortnější 

vkládání a editování článků. Společně s modulem IMCE, prostřednictvím kterého je 

možné uploadovat obrázky na server, měnit jejich velikost a následně je vkládat do 

článku je silným nástrojem viz Obr.10. 

 

 
Obr. 10 Vkládání článku pomocí TinyMCE 

 
 
3.4.5 Pathauto 

 

Drupal dokáže vytvářet uživatelsky přivětivé URL pomocí modulu Path, který je 

obsažen v instalaci. Bez použití tohoto modulu vypadají URL takto: 

http://mujweb.cz/?q=node/1, který je pro uživatele nic neříkajícího. S pomocí Path bude 

tvar URL vypadat nějak takto: http://mujweb.cz/nazev-clanku. Modul Path má však 

jednu velkou nevýhodu a to tu, že ke každému článku musíme tvar URL tzv. alias, 

vytvářet ručně. Tuto činnost odstraňuje modul Pathauto, který podle nastavených 

pravidel vytváří URL automaticky. Modul Pathauto převádí české znaky na znaky bez 

diakritiky. Pro správný chod této funkce je nutné přejmenovat soubor i18n-

ascii.example.txt na i18n-ascii.txt, který je umístěn ve složce pathauto a v administraci 

modulu zaškrtnout volbu Transliterate prior to creating alias. [1] 
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3.4.6 Authorship 

 

Při vkládání článku do systému se ukládá i jméno uživatele, který článek vložil do 

systému. Není to skutečné jméno uživatele, ale uživatelské jméno, které slouží 

k přihlašování do systému. Při vkládání článku je možné toto uživatelské jméno změnit 

ručně na skutečné jméno. Aby bylo možné zobrazovat skutečné jméno automaticky je 

nutné použít modul Authorship a Profile, který je obsažen v instalaci. Pomocí modulu 

profile vytvoříme další pole nazvané Skutečné jméno a název identifikátor tohoto pole 

nastavíne na profile_skutecne_jmeno. Vyplnění pole Skutečné jméno bude vyžadováno 

při registraci nového uživatele a modul Authorship automaticky zajistí jeho zobrazování 

místo uživatelského jména. [7] 

 

3.4.7 Image 

 
Modul image slouží k vytvoření fotogalerie. Modul image umožňuje automaticky 

vytvářen náhledy obrázků a organizaci obrázků do jednotlivých kategorií (alb) viz 

Obr.11. 

 

 
Obr. 11 Vytvořené fotogalerie pomocí modulu Image 
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3.4.8 Taxonomy, Taxonomy Menu 

 
Modul taxonomy, který je obsažen v jádře systému a slouží ke kategorizaci 

obsahu. Modul Taxonomy Menu rozšiřuje funkčnost Taxonomy modulu a to tak, že 

automaticky generuje navigační menu na základě vytvořených kategorií viz Obr.12. 

 

 
Obr. 12 Ukázka rozčlenění obsahu pomocí modulu taxonomy menu 

 

3.4.9 MyCaptcha, Form store 

 
Ke článkům, popřípadě fotografiím na našem webu budou moci nepřihlášený 

čtenáři vkládat komentáře. Z tohoto důvodu je nutné nějakým způsobem vyřešit 

ochranu před spamovacími robotům, kteří zaplňují komentáře množstvím reklamních 

textů. Tento problém řeší modul MyCaptcha, který automaticky generuje obrázek 

s textem viz Obr.13, který uživatel musí obsah do příslušného pole před odesláním 

komentáře. Pro správnou funkčnost modulu MyCaptcha je nutné nainstalovat modul 

Form store, který zajišťuje identifikaci formulářů a jejich propojení s MyCaptcha. [1] 
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Obr. 13 Ochrana proti spamu pomocí modulu MyCaptcha 

 

3.4.10 Views 

 
Pomocí modulu views je možné nastavit zobrazování obsahu podle zadaných 

kritérií. Na našem webu tento modul použijeme pro zobrazení bloku s články, které 

čekají na schválení viz Obr.14. Tento blok bude zobrazen pouze šéfredaktorovi, který 

bude mít schvalování článků na starosti. 

 

 
Obr. 14 Blok s neschválenými články zobrazený pomocí modulu Views 
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3.4.11 Kontrola p řístupu 

 
Systém drupal umožňuje uživatele rozdělovat do různých námi definovaných 

skupin a řídit tak jejich diferencovaný přístup do systému. 

V systému je vždy při instalaci vytvořen uživatel Administrátor, který má 

neomezená práva. Další skupiny, které jsou automaticky vytvořené jsou Anonymus user 

a Authenticated user. Pro naše potřeby ještě vytvoříme skupiny Redaktor (vkládání 

obsahu), Moderátor (administrace příspěvků od čtenářů), Šéfredaktor (vkládání obsahu, 

schvalování článků, administrace menu a kategorií) a Správce (administrace bloků, 

modulů, typu obsahu atd.).  

 

3.4.12 Vzhled (tepmplate) 

 

Jako vzhled naší aplikace byla použita volně dostupná šablona FireflyStream u 

které došlo pouze k menším grafickým úpravám a úpravě souboru s kaskádovými styly 

dle našich potřeb. 
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4. Závěr 

 
Cílem práce byla implementace internetového odborného časopisu pro HGF. 

Výsledkem je webová aplikace vytvořena za pomocí systému pro správu obsahu (CMS) 

Drupal, který se stal vítězem v porovnání vybraných opensource CMS. Parametry pro 

srovnání byly určeny na základě analýzy požadavků pro náš budoucí systém. 

Přestože vytvořená aplikace je zcela funkční a připravena k uvedení do provozu, 

je nutné nahradit testovací data „ostrými“ daty a vytvoření konkrétních uživatelů. 

Přestože práce v systému není složitá je nutné proškolení uživatelů, které budou se 

systémem pracovat. 

Funkce, které vytvořená aplikace obsahuje jsou dostačující pro provoz dle našich 

požadavků, přesto zde jsou ještě možnosti pro rozšíření funkčnosti, například 

zprovozněním modulů jako je multijazyčnost, diskuzní fórum, kalendář nebo vytvoření 

vlastního vzhledu (šablony).  
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