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Abstrakt 
Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření informačního systému, který bude sloužit pro 
správu registrací na konference.  
 
Systém bude navazovat na již existující informační systém a pracovat s ním.  
 
Jedná se tedy o rozšíření stávajícího IS o správu ubytování, stravování a správu dalších 
poplatků s konferencí spojených. Stránky budou vytvářeny ve standardu XHTML. 

Klíčová slova:  
Hibernate, Java EE, XHTML, XML, Apache Struts 2, Servlet, informační systém 
 
 
 
 
 

Abstract 
The main goal of the thesis is to create an information system which would be used for the 
administration of various registrations at conferences.  
 
The information system will be a follow up to an already existing information system and will 
co-work with it. 
 
We can say that it is an amplification of already existing IS where the new features are as 
follows: administration of accommodation, administration of boarding and administration 
of other fees connected to conferences. Web pages will be created in the XHTML standard. 
 

Keywords: 
Hibernate, Java EE, XHTML, XML, Apache Struts 2, Servlet, information system 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
 
 

IS  –   informační systém 
CSS –   Cascading Style Sheets 
XHTML –   Extensible Hypertext Markup Language 
XML –   Extensible Markup Language 
DFD (DRD) –   Data Flow Diagram 

             U –   Unique key 
             PK –   Primary key 
             FK –   Foreign key 
             Y –   Yes 
             N –   No 
 MVC –   Model View Controler 
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1. Úvod 
 
Systém bude implementován do již existujícího informačního systému. Práce navazuje na 
vytvořený informační systém Antonína Krömera ISConference v0.20[1], který je rozšířením z 
v0.10 práce téhož autora.[2] 

 
Tato bakalářská práce se bude zaměřovat na doplnění a rozšíření stávajících funkcí programu 
a zároveň o vytvoření funkcí nových. Tyto nové funkce pak budou sloužit především na správu 
stravování a ubytování účastníků konferencí. 
 
V neposlední řadě bude také snaha o co možná největší zachování samostatnosti na tomto již 
existujícím IS a to z důvodů dalšího používání této práce i pro jiné konference, festivaly apod. 
Je ale také zřejmé, že úplné oddělení není z praktických důvodů zcela možné. 
 
 
 
Použité technologie ve stávajícím systému: 
 MySQL 5.0 a MySQL JDBC Connector 
 Hibernate 
 Java EE 
 JavaServer Pages 
 Java Servlet 
 Apache Struts 2 
 Apache Tiles 2 
 Apache Tomcat 6.0 
 XHTML + CSS 
 XWork Validator 1.0.2 
 
Software použitý při vývoji 

Eclipse IDE for Java EE Developers 
MS Office 
Windows Vista 
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2. Specifikace zadání projektu 
Důležitým bodem této práce je seznámení se s realizací stávajícího informačního systému, 
s použitými technologiemi a s problematikou správy konferencí. 

2.1. Popis požadavků 
místní: 
Každá konference musí probíhat na nějakém místě (camp, hotel,…), dokonce i na 2 (a více) 
různých místech současně (např. Hotel Jiskra a Hotel Pohoda). Každé takové místo má různé 
možnosti ubytování (různý počet pokojů, různá kapacita,…) 
Při vytvoření konference je potřeba ji umístit do některé z těchto lokalit.  
 
U každé místnosti (např. pokoj v hotelu Jiskra) je potřeba vést evidenci o kapacitě pokoje, ceně 
pokoje za lůžko, případně také ceně za pronájem celé místnosti včetně délky pronájmu.  
Každá konference má k dispozici z dané lokality (hotelu) vždy různý počet místnosti (pokojů). 
 
poplatky za konferenci: 
Konference samotná je zpoplatněná a to třemi způsoby: 

1. celkový poplatek za celou konferenci (bez ohledu na délku pobytu) 
2. poplatek za jednotlivé dny (poplatky za každý den se mohou měnit) 
3. kombinovaně (v případě příjezdu na celou konferenci se platí poplatek celkový, 

v případě příjezdu na část konference se platí jednotlivé dny) 
dále mohou být evidovány poplatky za parkovné, popř. další poplatky 
 
stravování: 
Stravování na konferenci může být vedené šesti způsoby: 

1. jídlo v ceně vstupného - bez možnosti výběru. 
2. jídlo v ceně vstupného + informativně označení výběru jídla – pro lepší orientaci 

v počtu jídel potřebných k objednání  
3. snídaně v ceně vstupného 
4. snídaně a večeře v ceně vstupného (polopenze) 
5. oběd v ceně vstupného 
6. jídlo není v ceně konference – možnost ovlivnit objednávání jídel  

 
načasování: 
Data, od kdy do kdy se mohou registrovat jednotliví účastníci (učitelé se budou 
registrovat v jiné termíny než žáci apod.). Dále také dny na které se budou registrovat 
účastníci se budou lišit (dobrovolník se bude hlásit již před začátkem konference, 
účastník jen na dny konání konference, přednášející např. jenom na jeden den apod.) 
 
personální: 
Je potřeba rozlišit, kdo se na konferenci přihlašuje (dobrovolník bude mít jiné vstupné 
než účastník a také jiné vstupné než sponzor) 



 
 
 
 
______________________________________________________________________ 

 Strana 10 

2.2. Vstupy a výstupy 
Vstupy: 

- informace týkající se jednotlivých účastníků (osobní údaje, kontakty, role, ve kterých 
budou na konferenci vystupovat) 

- informace bezprostředně spjaté s konáním konference (místo, cena apod.) 
- informace o volných ubytovnách, které budou mít účastníci k dispozici 
- informace o možnostech stravování, které budou mít účastníci k dispozici 
- informace o dnech příjezdu a odjezdu jednotlivých účastníků 
- informace o dalších poplatcích (parkovné apod.) blíže specifikované v datovém 

slovníku 
Výstupy: 

- informace o počtu návštěvníků v jednotlivých dnech konference 
- informace o ceně, kterou účastník zaplatí za celou konferenci (zvlášť ubytování, 

stravování, cena konference, další poplatky), celkový přehled obratu peněz 
- informace o dnech stravování a počtech obědů, které bude potřeba objednat 
- informace o jednotlivých účastnících (kontakty apod.) 
- celkový výpis průběhu konference 

2.3. Jak systém navazuje na předchozí verzi 
 
V rozšíření systému se snažím zachovat co možná největší samostatnost na předchozí verzi. 
Předchozí verze má rozdělenou databázi na hlavní (zachovávají se tam neměnné informace – 
informace o superadministrátorech) a na databázi vedlejší (nebo též konferenční). Vedlejší 
databáze uchovává data týkající se dané konkrétní konference – pro každou konferenci se tedy 
vytváří vedlejší databáze nová. Proto jsem začlenil většinu tabulek do databáze vedlejší. Jako 
neměnnou databázi jsem určil databází campů (hotelů) a jejich ubytoven. Tyto místa mají 
neustále stejný počet pokojů, proto je zbytečné vytvářet pro novou konferenci nové campy. 
Z tohoto důvodu jsou campy a jejich ubytovny začleněny do databáze hlavní. 
 
Rozšíření systému spolupracuje s původním systémem jen velice málo. Kromě rozšíření o 
správu uživatelů a správu superadministrátorů nedochází prakticky k žádnému kontaktu nového 
systému s předchozí verzí. Nová verze využívá metod pro práci se session proměnnými a pro 
práci s databázemi. 
I přes to, že je zachována nezávislost na původním systému, zůstal zachován kontext práce 
s objekty a s použitou technologií. Původní verze sloužila pro umisťování příspěvků, recenzí, 
k rozesílání e-mailů všem členům konferencí pomocí smtp serverů, k přidělování úkolů, správu 
superadministrátorů apod. 
 
Rozšířená verze umožňuje navíc správu superadministrátorů (vkládání, editaci, mazání); editaci 
uživatelů, správu pobytů; správu rolí (vkládání, editaci, mazání); správu campů a ubytoven 
(vkládání, editaci, mazání); správa poplatků (vkládání, editace, mazání); správu stravy (výběr 
jídelny, editace jídelníčku, editace cen jídelníčku); správu ubytování (otevření ubytoven); 
přihlášení k pobytu (registrace k ubytování, jídlu, poplatků apod.) 
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2.4. Stručný popis řešení některých problémů 

Poplatky za konferenci 
Pro správu poplatků  (ať již za konferenci anebo jiné poplatky jako je například parkování 
apod.) bude vytvořen učet (role), ke které se budou tyto poplatky vázat. Přijede-li tudíž 
student který bude chtít být ubytovaný pouze na jeden den, bude tento případ ošetřen např. 
rolí student – denní registrace. U této role pak budou nastaveny poplatky podle potřeby. 
 
Stravování 
Jelikož možností způsobů definice stravování je velice velké množství, bude tento 
problém vyřešen následovně: 
 
Jídlo v ceně vstupného = vytvořený poplatek v tabulce poplatky za jídlo (ať již za 
jídlo celkově, anebo zvlášť za snídani, oběd večeři) 
 
V případě, že budeme zároveň chtít označit jaké jídlo si člověk objednal nastavíme 
jídelnu a ceny za snídani, oběd a večeři nastavíme na 0 Kč – jelikož je tato položka 
již zaúčtována v celkových poplatcích. 
 
Jídlo není v ceně vstupného – nastavíme jídelnu a cenu u každého jídla (pro jednotlivé role) 
  
Načasování 
Pro načasování přihlášení použijeme stejně jako v předchozím případě rolí, které budou mít 
možnost různého času přístupu. 

2.5. Proč rozšiřovat stávající systém 
Rozšíření systému je potřeba z praktického hlediska. Ke konferencím patří také 
jejich samotné pořádání. S tím je také spjatá administrativa účastníků. Tento 
problém by šel jistě určitým způsobem řešit i jiným, již existujícím systémem.  
 
Na druhou stranu při používání již existujících systémů je značná nevýhoda nutnosti 
podřídit se návrhu tohoto systému, dále nevýhoda vysokých cen za tento systém. 
Jednou z dalších nevýhod je také určitá nekompaktnost. Pro správu článků by se 
používal jeden systém, pro správu registrací jiný systém apod. Zastřešení správy 
registrací do stejného systému tudíž také zvyšuje pohodlí a přehlednost pro uživatele 
našich aplikací. 
 
Z těchto a dalších důvodů se zvolila cesta rozšíření systému. 
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3. Analýza 3. Analýza 

3.1. Datová analýza 3.1. Datová analýza 

3.1.1. ER diagram 3.1.1. ER diagram 
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3.1.2. Lineární zápis 
 
[ primary key, foreign key ] 
 
Pobyt (idPobyt, date1, date2, stav, text) 
 
Camp (idCamp, nazevCamp) 
Ubytovna (idUbytovna, nazevUbytovna, idCamp, celkovyPocet, kapacita) 
OtevreneUbytovani (idOtevreneUbytovani, idUbytovna, datum, visibility) 
CenaUbytovna (idCenaUbytovna, idUbytovna, cenaLuzko, enableLuzko, 
cenaUbytovna, enableUbytovna, visibility) 
PocetUbytovna (idPocetUbytovna, idUbytovna, pocet) 
User (login, passwordHashed, title1, firstname, surname, title2, admin, contributor, ic, 
dic, phone, address, idRole) 
Role (idRole, nazevRole, slevaUbytovani, datumZacatkuRegistrace, 
datumKonceRegistrace, datumPrijezdu, datumOdjezdu, heslo, visibility) 
RegistraceUbytovani (login, idOtevreneUbytovani, luzko, ubytovna) 
Poplatek (idPoplatek,  idNazevPoplatek, povinnost, idRole, cenaPoplatek, visibility) 
NazevPoplatek (idNazevPoplatek, nazevPoplatek, visibility) 
RegistracePoplatek (login, idPoplatek) 
CenaStrava (idCenaStrava, idCamp, jidlo, cena, visibility) 
OtevreneStravovani (idOtevreneStravovani, idCamp, jidlo, datum, visibility) 
RegistraceStravovani (login, idOtevreneStravovani) 
 
Typy vztahů: 
 
POPLATEK_REGISTRACE (Poplatek, RegistracePoplatek) 1:N 
USER_POPLATEK (User, RegistracePoplatek) 1:N 
USER_ROLE (User, Role) N:1 
USER_STRAVOVANI (User, RegistraceStravovani) 1:N 
STRAVOVANI _REGISTRACE (OtevreneStravovani, RegistraceStravovani) 1:N 
CAMP_STRAVOVANI (OtevreneStravovani, Camp) N:1 
CAMP_CENA_STRAVA (Camp, CenaStrava) 1:N 
CAMP_CENA_UBYTOVNA (Camp, CenaUbytovna) 1:N 
USER_UBYTOVANI (User, RegistraceUbytovani) 1:N 
UBYTOVANI_REGISTRACE (RegistraceUbytovani, OtevreneUbytovani) N:1 
OTEVRENE _UBYTOVNY (OtevreneUbytovani, Ubytovna) N:1 
UBYTOVNY_CAMP (Ubytovna, Camp) N:1 
POPLATEK_MA_NAZEV (Poplatek, NazevPoplatek) N:1 
POPLATEK_ROLE (Poplatek, Role) N:1 
R_U (Role, CenaUbytovna) 1:N 
R_S (Role, CenaStrava) 1:N 
U_POCET(Ubytovna, PocetUbytovna) 1:1 
POCET_R(PocetUbytovna, RegistraceUbytovani) 1:N 
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3.1.3. Datový slovník 
 
Tabulka camp společně s tabulkou ubytovna nejsou součástí databáze konference. Jsou 
umístěny v jiné databázi. Důvodem je fakt, že všechny tabulky databáze konference se zakládají 
pro každou novou konferenci zvlášť jako nová databáze. Oproti tomu camp a jeho ubytovny 
jsou svým způsobem neměnné, proto není potřeba zakládat je stále znovu. To platí také pro 
tabulku superAdmin – jedná se o superadministrátora, který přiděluje administrátorská práva 
pro danou konkrétní konferenci. 
 
tabulka: Pobyt 
 
Identifikátor tabulky zde není z důvodů přítomnosti pouze jednoho záznamu v tabulce. Další 
záznam o jiné konferenci bude uložen v jiné databázi. 
idPobyt 
date1 – datum začátku konference 
date2 – datum ukončení konference 
stav –  nabývá hodnot od 1 do 3 

1 - příprava 
2 - probíhá 
3 – ukončení 

text – textový komentář při registraci 
Sloupec Typ Porovnávání Klíč Null 
idPobyt int(11)  N N 
date1 Date  N N 
date2 Date  N N 
Stav tinyint(4)  N N 
Text text cp1250_czech_cs N N 
 
tabulka: Camp 
 
idCamp – jednoznačný identifikátor 
nazev_camp – pojmenování jednotlivých kempů (např. Hotel Jiskra apod.)  

 
Sloupec Typ Porovnávání Klíč Null Extra  
idCamp int(11)  PK N auto_increment 
nazevCamp varchar(100) cp1250_czech_cs N N  
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tabulka: Ubytovna 
 
idUbytovna – jedinečný identifikátor 
nazevUbytovna – pojmenování konkrétní ubytovny (např.dvoulůžkový pokoj s přistýlkou) 
idCamp – cizí klíč – spojuje danou ubytovnu s campem, ve kterém se nachází (např. 
dvoulůžkový pokoj v hotelu Jiskra) 
celkovyPocet – jde o celkový počet všech pokojů svého druhu, které jsou k dispozici (např. 
k dispozici je 40 jednolůžkových pokojů) 
kapacita – říká, jakou kapacitu má daná ubytovna (např. dvoulůžkový pokoj s přistýlkou má 
kapacitu 3) 
 
Sloupec Typ Porovnávání Klíč Null Extra 
idUbytovna int(11)  PK N auto_increment 
nazevUubytovna Varchar(100) Cp1250_czech_cs N N  
idCamp int(11)  FK N  
celkovyPocet int(11)  N N  
Kapacita int(11)  N N  
 
 
tabulka: OtevreneUbytovani 
 
idOtevreneUbytovani – jedinečný identifikátor 
idUbytovna – říká, které ubytovny budou k dispozici 
datum – který den budou tyto ubytovny k dispozici 

 
Sloupec Typ Klíč Null Výchozí Extra 
idOtevreneUbytovani int(11) PK N 

 
  
 
 
 
 

 
tabulka: PocetUbytovna 
 

Auto_increment 
idUbytovna int(11) FK N   
Datum date N N   
Visibility boolean N N 1  

idPocetUbytovna – jedinečný identifikátor 
idUbytovna – říká, kterých ubytoven se počet týká 
pocet – počet ubytoven 

 
 Sloupec Typ Klíč Null Výchozí 
 
 
 
 

 
 

Extra 
idPocetUbytovna int(11) PK N  Auto_increment 
idUbytovna int(11) FK N   
Počet int(11) N N   
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tabulka: CenaUbytovna 

 
 
 
 

Sloupec Typ Klíč Null Extra 
idCenaUbytovna int(11) PK 

 

N Auto_increment 
idUbytovna int(11) FK N  
idRole int(11) FK N  
enableLuzko boolean 

 
 
 
 
 

N N  
cenaLuzko double(8,2) N Y  
enableUbytovna boolean N N  
cenaUbytovna double(8,2) N Y   
Visibility boolean N N   
 
tabulka: NazevPoplatek 
Sloupec Typ Klíč Null Index 
idNazevPoplatek int(11) PK N Y 
nazevPoplatek Text N N N 
Visibility boolean N N N 
 
 
tabulka: RegistracePoplatek 
Sloupec Typ Porovnávání Klíč Null Index 
Login cp1250_czech_cs FK N Y Varchar(20) 
idPoplatek int(11)  FK N Y 
 
 
tabulka: SuperAdmin 

 
 
 

Sloupec Typ Porovnávání Klíč Null 
Login varchar(20)  FK N 
passwordHashed Int(11)   N N 
 
tabulka: Role 
 
každá role má své vlastní nastavení (slevy apod.) 
 
idRole – jedinečný identifikátor 
nazevRole – název jednotlivých rolí (jako například student, profesor apod.) 
datumZacatkuRegistrace – datum, kdy se zahajuje registrace 
datumKonceRegistrace – datum, do kdy musí být daná role (student) zaregistrován 
datumPrijezdu – datum, na které kdy se může student registrovat (začátek) 
datumOdjezdu – datum, na které kdy se může student registrovat (konec) 
heslo – heslo pro registraci na jednotlivé role (student bez hesla se nemůže zaregistrovat jako 
učitel apod.) 
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Sloupec Typ Porovnávání Klíč Null Extra 
id_role int(11)  PK N auto_increment
Nazev_role varchar(80) Cp1250_czech_cs N N  
DatumZacatkuRegistrace Date  N N  

DatumKonceRegistrace Date  N N  

DatumPrijezdu Date  N N  
DatumOdjezdu Date  N N  
Heslo varchar(80) Cp1250_czech_cs N N  
 
tabulka: RegistraceUbytovani 
slouží k uložení informací o registraci uživatele na jednotlivé dny konference 
 
login – cizí klíč – spojení uživatele s konkrétní registrací 
idOtevreneUbytovny – cizí klíč – spojení konkrétní otevřené ubytovny s uživatelem 
luzko – boolean – informace, jestli se bude uživatel registrovat na ubytování pouze jen na lůžko 
ubytovna – boolean – informace, jestli se bude uživatel registrovat na ubytování na celou 
ubytovnu  
 
Sloupec Typ Porovnávání Klíč Null Index 
Login varchar(20) cp1250_czech_cs FK N Y 
Id_otevrene_ubytovny int(11)  FK N Y 
Luzko tinyint(1)  N Y N 
Ubytovna tinyint(1)  N Y N 
 
tabulka: Poplatek 
nazevPoplatek – pojmenování druhu poplatku (např. parkovné) 
povinnost – zda-li je poplatek povinný, anebo volitelný (parkovné je volitelný poplatek, protože 
ne každý přijede autem. Fotka na doklad pro vstup je povinný poplatek, protože bez fotky se do 
objektu nikdo nedostane) 
 0: nepovinný 
 1:povinný 
idRole – komu je poplatek směrován 
cenaPoplatek – cena poplatku 
Sloupec Typ Klíč Null Výchozí Extra 
idPoplatek Int(11) PK N  auto_increment 
idNazevPoplatek Int(11) N N   
Povinnost Int(1) N N 0  
idRole Int(11) FK Y   
cenaPoplatek Double N N   
Visibility boolean N N   
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tabulka: CenaStrava 
 
zahrnuje informace týkající se ceny stravy v jednotlivých campech (např. v hotelu Jiskra stojí 
snídaně 40 Kč, oběd 90 Kč, večeře 45 Kč) 
 
idCenaStrava – jedinečný identifikátor 
idCamp – cizí klíč – ke kterému campu je tento vztah vázaný 
jídlo – nabývá hodnot: 
 1 – snídaně 
 2 – oběd 
 3 – večeře  
idRole – říká, kdo bude tuto hodnotu platit 

 Sloupec Typ Klíč Null Výchozí Extra 
 
 
 
 
 

idCenaStrava Int(11) PK N  auto_increment 
idCamp Int(11) FK N   
Jidlo Int(11) N N   
Cena double(8,2) N N 

 
 
 

 
tabulka: otevreneStravovani 
Tabulka zahrnuje informace, ve kterých dnech je možné zaregistrovat se na konkrétní jídlo 
(např. ve středu je možné zaregistrovat si snídani oběd a večeři v hotelu Jiskra, ve čtvrtek pouze 
snídani) 

  
idRole Int(11) FK Y NULL  
Visibility boolean N N 1  

idOtevreneStravovani – jedinečný identifikátor 
idCamp – cizí klíč – vazba ke konkrétnímu campu 
jídlo – nabývá hodnot: 
 1 – snídaně 
 2 – oběd 
 3 – večeře 
datum – den, na který je možné registrovat si jídlo 

 Sloupec Typ Klíč Null Extra 
 

idOtevreneStravovani int(11) PK  N auto_increment 
idCamp int(11) FK N  
Jidlo int(11) N N 

 
  
 Datum date N N  
 Visibility boolean N N   

tabulka: registraceStravovani 
slouží k zaregistrování konkrétního uživatele na jedno ze stravování 
 
Sloupec Typ Porovnávání Klíč Null Index 
Login cp1250_czech_csvarchar(20) FK N Y 
idOtevreneStravovani int(11)  FK N Y 
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3.2. Funkční analýza 

3.2.1. Kontextový diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

superadmin admin uzivatel 

ISConference

Do kontaktu se systémem přichází: 
Superadministrátor –  může jmenovat nové superadministrátory a také nové administrátory 
konferenci a spravovat campy a ubytovny 
administrátor konferencí – zadává informace týkající se začátku konference, konce 
konference, ceně stravy apod.  
uživatel – osoby, které se budou do informačního systému registrovat  

3.2.2. DFD + minispecifikace 
 
Data flow diagram slouží k popisu datových toků v systému. 
 
 
0. úroveň admin 

3. 
konference

1. 
správa campů 

2. 
správa superadmin4. 

výpisy 

uzivatel 

superadmin
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1. úroveň 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. 
vytvoření 

campu 

1.2. 
upravení/smazání 

campu

nazevUbytovna 

Ubytovna 

Camp 
idCamp idUbytovny 

Ubytovny

1. správa campů 
superAdmin 

Camp  
 
 
 
minispecifikace 
 
1.1. vytvoření campu 
 

1. zobraz formulář pro vyplnění názvu nového campu 
2. uživatel superAdmin vyplní název nového campu do p.nazev 
3. přidej nový záznam do tabulky Camp s parametry p.nazev (idCamp vytvoř jako 

autoincrement)  
 
1.2. upravení/smazání camp 
 

1. zobraz všechny campy z tabulky Camp 
2. uživatel admin vybere název campu se kterým chce pracovat  (vloží identifikátor campu 

do p.idCamp), a vybere: 
 

a) jestli bude tento camp editovat (edit) 
2.1. zobraz formulář pro změnu Campu z tabulky Ubytovna podle 

p.idCamp, dále zobraz všechny ubytovny z tabulky Ubytovna , kde 
idCamp = p.idCamp 
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2.2. uživatel admin se rozhodne  

a) jestli změní název campu p.nazevCamp 
1. aktualizuj v tabulce Camp nazevCamp na p.nazevCamp, kde 
idCamp=p.idCamp 

 2.  dále krok 2.1 
 
b) jestli vybere ubytovnu (podle p.idUbytovna), kterou chce editovat 

1. zobraz formulář pro editaci ubytovny (nazevUbytovna, pocet, 
kapacita) 

2.  uživatel admin provede editaci 
3. aktualizuj informace v tabulce Ubytovny, kde idUbytovny = 

p.idUbytovny 
 
c) jestli smaže ubytovnu (podle p.id_ubytovna) 

1. zkontroluj pro všechny konference v tabulce 
OtevreneUbytovani jestli existuje záznam takový, že 
idUbytovna=p.idUbytovna 

 
b)  jestli bude chtít tento camp smazat (delete) 

podívej se pro všechny konference do tabulky OtevreneUbytovani a ověř, 
jestli OtevreneUbytovani.idUbytovna = Ubytovna.idUbytovna, kde 
Ubytovna.idCamp = p.idCamp 
 
jestliže neexistuje žádný takový záznam, pak smaž záznam z tabulky Camp 
podle p.idCamp a smaž záznam z tabulky Ubytovny, kde idCamp=p.idCamp 
 
jestliže existuje nějaký záznam, pak vypiš chybovou hlášku – nejprve 
vyjmout camp z existující konference, pak lze smazat 

 



 
 
 
 
______________________________________________________________________ 

 Strana 22 
 

1. úroveň 
 
 

2.1. 
nový SuperAdmin

2.2. 
smazání SuperAdmina 

2. správa superAdmina 

SuperAdmin login
SuperAdmin

SuperAdmin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SuperAdmin login SuperAdmin  
 
 

SuperAdmin  
minispecifikace 
 
2.1. nový SuperAdmin 

 
1. zobraz formulář pro přidání nového superadmina 
2. uživatel superadmin zadá login p.login a heslo p.passwordHashed pro nového 

superadmina 
3. vlož nový záznam pro p.login a p.passwordHashed do tabulky SuperAdmin 

 
2.2. smazání SuperAdmina 

1. jestliže je uživatel superadmin, pak zobraz seznam superadminů z tabulky SuperAdmin 
2. uživatel vybere superadmina (p.login), kterého chce smazat 
3. jestliže je uživatel superadmin, pak smaž z tabulky SuperAdmin záznam, kde  

login= p.login 
 

1. úroveň 
 

 
 

 

3. konference 
uzivatel 

3.2. 
správa Konference 

3.1. 
registrace uživatelů 

admin 
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2.   úroveň 

 
 

3.1. registrace uživatelů 

3.1.1. 
nová registrace 

3.1.2. 
úprava registrace 

admin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1. 
nová registrace 

Poplatek 

RegistraceUbytovani 

RegistraceUbytovani

Registrace 

OtevreneStravovani 

OtevreneUbytovani 

RegistraceStravovani 

RegistracePoplatek 

Role 

Role 

OtevreneUbytovani

OtevrenaUbytovani 

OtevreneStravovani

User 
User, idRole 

login 

admin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RegistraceStravovani  
 
 
 
 
 
 
 

Poplatek 
 

RegistracePoplatek OtevreneStravovani Poplatek  
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Minispecifikace 
 
3.1.1. nová registrace 
 
1. zobraz formulář pro výběr rolí 
2. uživatel Uživatel (učitel, student,….) vybere roli (p.idRole). Je-li požadováno heslo, zadá 

heslo p.heslo pro přístup k této roli (jestliže je p. heslo=null, pak není zadání hesla potřeba) 
3. z tabulky Role kde idRole = p.idRole vyber roli a zkontroluj, že heslo=p. heslo a že 

současné datum>datumZacatkuRegistrace a současné datum < datumUkonceniRegistrace 
a) jestli souhlasí pak 

3.1. vyber z tabulky OtevreneStravovani všechny záznamy, kde datumPrijezdu < 
datum < datumOdjezdu 
3.2. vyber z tabulky OtevreneUbytovani všechny záznamy, kde datumPrijezdu < 
datum < datumOdjezdu 
3.3. Vyber z tabulky Poplatek všechny záznamy, kde idRole=p.idRole 
3.4. vyber z tabulky CenaUbytovani všechny záznamy k otevřeným ubytovnám 
podle idRole=p.idRole 
3.5. vyber z tabulky CenaStravovani všechny záznamy k otevřeným jídelnám podle 
idRole=p.idRole 

b) jinak vypiš chybovou hlášku 
4. zobraz formulář pro registraci dané konkrétní role (učitel, student) 
5. uživatel Uživatel vybere jídelnu, ve které se chce stravovat a zadá jídla, které si chce 

objednat do p.snidane[datum], p.obed[datum] a p.vecere[datum] 
6. Dále uživatel vybere camp a ubytovnu, ve které chce bydlet a uloží do p.idUbytovna 
7. Uživatel vybere poplatky, které chce, či musí platit. 
8. uživatel Uživatel vše uloží stiknutím tlačítka další 
9. Ulož p.idUbytovna a p.IdUser do tabulky RegistraceUbytovani 
10. Ulož p.snidane[datum], p.obed[datum] a p.vecere[datum] do tabulky RegistraceStravovani 
11. Ulož p.poplatek do tabulky RegistracePoplatek 
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úroveň 
 
 
 

3.2.2. 
správa 

stravování 3.2.1. 
správa rolí 

3.2.3. 
správa poplatků 

3.2. Správa konference

3.2.5. 
správa pobytu3.2.4. 

správa ubytování

admin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  úroveň 
 

3.2.1. správa rolí 
 

3.2.1.1. 
nová role 3.2.1.2. 

editace role 

3.2.1.3. 
smazání role 

Role 

Role 

admin 

Role 
idRole 

Role 
Role Role

Role
Role

idRole
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Minispecifikace 
 
3.2.1.1. nová role 
1. zobraz formulář pro zadání nové role 
2. uživatel admin vyplní p.nazevRole, p.datumZacatkuRegistrace, p.datumKonceRegistrace, 

p.datumPrijezdu, p.datumOdjezdu, p.heslo 
3. vlož nový záznam do tabulky Role pro proměnné obsažené v bodě 2 (idRole jako 

autoincrement) 
 
3.2.1.2. editace role 
1. zobraz seznam rolí 
2. uživatel admin vybere ze seznamu rolí tu roli, kterou chce editovat a uloží do p.idRole 
3.    1. zobraz formulář pro editaci role podle p.idRole 
  2. uživatel admin edituje roli 
  3. aktualizuj záznam z tabulky Role podle p.idRole 
 
3.2.1.3. smazání role 
1. zobraz seznam rolí 
2. uživatel admin vybere ze seznamu roli, kterou chce smazat a uloží do p.idRole 
3.  update v tabulce Role roli podle p.idRole nastav visibility=0 
 
 
3. úroveň 
 

CenaStrava admin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2. 
správa 

stravování

CenaStrava 
CenaStrava 

OtevreneStravovani

OtevreneStravovani 
CenaStrava 

CenaStrava 

OtevreneStravovani 

OtevreneStravovani 

Camp 

Pobyt date1, date2 

Camp 

idCamp OtevreneStravovani 

Role 
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Minispecifikace 
 
3.2.2. správa stravování 

1. zobraz seznam Campů z tabulky Camp podle idCamp 
2. uživatel admin vybere Camp (podle idCamp), ve kterém chce stravování zadávat a uloží do 

p.idCamp 
3. najdi v tabulce Pobyt date1 a date2 a ulož do paměti p.date1 a p.date2 
4. najdi v tabulce OtevreneStravovani záznam, kde idCamp=p.idCamp a kde datum>=date1 

a datum<=date2 a setřiď je podle atributu datum a podle atributu jidlo a ulož do 
p.OtevreneStravovani 

5. Najdi v tabulce CenaStrava záznam, kde idCamp=p.idCamp a setřiď podle atributu jidlo.  
5.1. Jestli existuje záznam kde jidlo=1, pak ulož do u.cenaSnidane hodnotu cena. 
5.2. Jestli existuje záznam kde jidlo=2, pak ulož do u.cenaObed hodnotu cena. 
5.3. Jestli existuje záznam kde jidlo=3, pak ulož do u.cenaVecere hodnotu cena. 

6. vytvoř formulář pro správu stravování: 
id – je pomocný autoincrement 

Pro každý den, který je mezi p.date1 a p.date2 (včetně těchto dnů)  
6.1. vlož do datum [id] datum toho dne 
6.2. vlož do snidane [id], do obed [id], do vecere [id] hodnotu datum tohoto dne 
6.3. vygeneruj tabulku (4 sloupce – 1. datum, 2. snídaně, 3. oběd, 4. večeře) tak, že 

počet řádků bude roven id.  
V prvním sloupci budou postupně datum[id], ve druhém, třetím a čtvrtém budou 
checkbuttons s hodnotami: druhý sloupec snidane[id], třetí sloupec obed[id], 
čtvrtý sloupec vecere[id] 

6.4. zobraz formulář správa stravování (včetně cenaSnidane, cenaObed, cenaVecere) 
7. uživatel admin vyplní formulář – informace vloží do p.cenaSnidane, p.cenaObed, 

p.cenaVecere a do snidane [id], obed [id], vecere [id] 
 
8. nastav v tabulce CenaStravovani visibility=0, kde idCamp=p.idCamp 
 
9. pro p.cenaSnidane, p.cenaObed, p.cenaVecere vlož nový záznam do tabulky 

CenaStravovani, pro snídani jidlo=1, pro oběd jidlo=2, pro večeři jidlo=3 
 

9. nastav visibility = 0 v tabulce OtevreneStravovani, kde idCamp =p.idCamp 
 
10. pro všechny snídaně p.snidane[id], obědy p.obed[id] a večeře p.vecere[id] se podívej do 

tabulky OtevreneStravovani jestli existuje záznam, kde Camp=p.idCamp a 
datum=p.datum a jidlo=p.jidlo 

jestli existuje, pak nastav visibility=1 
jestli neexistuje, pak vlož nový záznam OtevreneStravovani 
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4. úroveň 

 
 3.2.3. správa poplatků

3.2.3.1. 
nový poplatek

3.2.3.2. 
editace poplatku 

3.2.3.3. 
smazání poplatku

stav 

datumZacatkuReg 

idRole 

Role 

Poplatek

Poplatek 
idNazevPoplatek 

idPoplatek, 
idNazevPoplatek 

Poplatek
Poplatek Poplatek

admin 

Pobyt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NazevPoplatek Minispecifikace 
 
3.2.3.1. nový poplatek 
 
1. zobraz seznam poplatků z tabulky Poplatek (spoj s tab. Role a zobraz role ke kterým 
poplatek patří) a formulář pro vložení nového poplatku (včetně seznamu rolí, pro které se dá 
poplatek vložit) 
2. uživatel admin zadá p.nazevPoplatek, p.povinnost, p.idRole, p.cenaPoplatek 
3.pro každou idRole vlož nový záznam do tabulky Poplatek. Pro idPoplatek (jako 
autoincrement), p.nazevPoplatek, p.povinnost, p.idRole a nastav visibility=1 
 
3.2.3.2. editace poplatku 
 
1. zobraz seznam poplatků z tabulky Poplatek (spoj s tab. Role a zobraz role ke kterým 
poplatek patří) a formulář pro vložení nového poplatku (včetně seznamu rolí, pro které se dá 
poplatek vložit s check butony – vložit, nevložit) 
2. uživatel admin vybere poplatek (p.idNazevPoplatek), který chce editovat 
3. zobraz poplatek, podle p.idNazevPoplatek z tabulek NazevPoplatek a Poplatek 
4. uživatel admin upraví hodnoty ve formuláři (p.nazevPoplatek, p.Poplatek) 
5. aktualizuj záznam v tabulce Poplatek podle p.idNazevPoplatek nastav visibility=0 
6. pro všechny role (podle p.idRole) vlož nový záznam do tabulky Poplatek 
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3.2.3.3. smazání poplatku 
 
1. zobraz seznam poplatků z tabulky Poplatek (spoj s tab. Role a zobraz role ke kterým 
poplatek patří) a formulář pro vložení nového poplatku (včetně seznamu rolí, pro které se dá 
poplatek vložit) 
2.a.  uživatel admin vybere poplatek  (p.idPoplatek), který chce smazat: 

nastav visibility=0 kde idPoplatek =p.idPoplatek v tabulce Poplatek 
 
2.b. uživatel admin vybere název poplatku (p.idNazevPoplatek), který chce smazat 

nastav visibility=0 v tabulce NazevPoplatek, kde idNazevPoplatek=p.idNazevPoplatek a 
nastav visibility=0 v tabulce Poplatek, kde idNazevPoplatek=p.idNazevPoplatek 

 
 
4. úroveň 
 

3.2.4. správa ubytování 
 

3.2.4.1. 
přidej ubytovnu

3.2.4.2. 
edituj ubytovnu 

3.2.4.3. 
odeber ubytovnu

 
admin OtevreneUbytovani  

 OtevreneUbytovani 
 

Camp OtevreneUbytovani 
idCamp,  
idOtevreneUbytovani 

 

OtevreneUbytovani

Ubytovna 

Ubytovna 

 
 
 
 
 
 

OtevreneUbytovani 
 
 OtevreneUbytovani
 

OtevreneUbytovani 
 
 
 

idCamp,  
idOtevreneUbytovani 

 
 
 
 

OtevreneUbytovani 
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Minispecifikace 
 
3.2.4.1. přidej/edituj ubytovnu/camp 
1. zobraz formulář pro vložení nového campu a seznam vložených campů 
2. uživatel Admin vybere camp, který chce vložit/editovat a uloží do p.idCamp 
3. zobraz seznam ubytoven z tabulky Ubytovna, kde idCamp=p.idCamp 
4. uživatel Admin vybere ubytovnu, kterou chce otevřít/editovat a uloží do p.idUbytovna 
5. zobraz formulář pro editaci ubytovny – ceny ubytovny z tabulky CenaUbytovna, počet 
otevřených ubytoven z tabulky PocetUbytovna, a list dat z tabulky OtevreneUbytovani 
6. uživatel Admin zedituje ubytovnu 
7. jestliže neexistuje záznam v PocetUbytovna, kde idUbytovna=p.idUbytovna, pak vlož nový 
záznam p.pocetUbytovna do tabulky PocetUbytovna, jinak aktualizuj tento záznam 
8. pro všechny záznamy v tabulce CenaUbytovna, kde idUbytovna=p.idUbytovna nastav 
visibility=0 
9. pro všechny p.CenaUbytovna vlož nový záznam do tabulky CenaUbytovna 
10. pro všechny záznamy z tabulky OtevreneUbytovani, kde idUbytovna=p. idUbytovna 
nastav visibility=0 
11. pro všechny p.OtevreneUbytovani jestliže existuje datum = p.datum a idUbytovna = 
p.idUbytovna, pak nastav visibility=1, jinak vlož nový záznam p.OtevreneUbytovani  
 
 
 

admin  
 Pobyt 

Pobyt 

Pobyt 

Pobyt 

Pobyt 3.2.5. 
správa pobytu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.5 Správa pobytu 
 
1. zobraz formulář pro správu pobytu 
2. uživatel Admin edituje formulář 
3.aktualizuj p.Pobyt zaznam pro idPobyt=1  
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4. Návrh implementace 

4.1. Indexová analýza 
Indexová analýza slouží k tomu, aby nám odhalila všechny atributy, které budeme indexovat, ať 
již z důvodu, že se jedná o primární klíč nebo cizí klíč; z důvodu, že se podle tohoto atributu 
(anebo podle těchto atributů) vyhledává, třídí, “grupuje“ a provádějí další složitější operace, už 
nichž je indexování žádoucí. (pozn. index=udržovaný index) 
 
Tabulka Pobyt  - bez indexu – důvodem je pouze jeden záznam v této tabulce 
Tabulka Camp - idCamp – index – primární klíč 
Tabulka Poplatek  - idPoplatek– index – primární klíč 
Tabulka NazevPoplatek - idNazevPoplatek– index – primární klíč
Tabulka Role - idRole– index – primární klíč 
 
Tabulka PocetUbytovna  

idPocetUbytovna – index – primární klíč 
idUbytovna – index – cizí klíč 
 

Tabulka CenaUbytovna - idCenaUbytovna – index – primární klíč 
idUbytovna – index – cizí klíč 
idRole – index – cizí klíč 
 

Tabulka Ubytovna  - idUbytovna– index – primární klíč 
idCamp – index – cizí klíč 
 

Tabulka OtevrenaUbytovna - idOtevrenaUbytovna – index – primární klíč 
idUbytovna – index – cizí klíč 

 
Tabulka RegistraceUbytovani  

login – index – cizí klíč 
idOtevreneUbytovny – index – cizí klíč 

 
Tabulka RegistracePoplatek  

login – index – cizí klíč 
idPoplatek – index – cizí klíč 
 

Tabulka CenaStrava - idCenaStrava– index – primární klíč
idCamp – index – cizí klíč 
 

Tabulka OtevreneStravovani - idOtevreneStravovani – index – primární klíč
idCamp – index – cizí klíč 
datum, jidlo – index – časté třízení podle datum, jídlo 
jidlo, idCamp – index – časté grupováná 

 
Tabulka RegistraceStravovani  

login – index – cizí klíč 
idOtevreneStravovani  – index – cizí klíč 
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4.2. Popis implementačního prostředí 
 
Jak již bylo řečeno, tato práce navazuje na systém, který již existuje. Ten je implementován za 
použití těchto nástrojů: 
 

MySQL 5.0 + JDBC Connector 
Hibernate 
Java EE 
JavaServer Pages 
Java Servlet 
Apache Struts 2 
Apache Tiles 2 
Apache Tomcat 6.0 
XHTML + CSS 
XML 
XWork Validator 1.0.2. 
JavaScript 

 
Z tohoto důvodu bude i pokračování systému implementováno pomocí těchto nástrojů.  
Systém bude dále využívat třívrstvou architekturu. Ta se skládá z těchto částí: 
 Prezenční vrstva 
 Logická vrstva 
 Databázová vrstva 
 
Důvodem tohoto třívrstvého přístupu je jednoduchá zaměnitelnost jednotlivých částí (např. při 
změně databáze se mění pouze databázová vrstva a na prezenční a logickou vrstvu nemá změna 
naprosto žádný vliv.) 
 
 
Databázová vrstva 
Databázová vrstva slouží pro přístup k informacím v datovém úložišti. Tato vrstva bude 
reprezentována technologií Hibernate, která umožňuje načíst z databáze objekty jako celek, 
přímo do logické vrstvy.[3] Zde pak dochází k jejich zpracování.  
 
Aplikační vrstva 
Aplikační vrstva slouží jako zprostředkovatel mezi prezenční vrstvou a vrstvou datovou. 
Hovoříme zde o tzn. business logice aplikace. Účel aplikační vrstvy je transformace mezi 
vstupně-výstupními požadavky a datovou vrstvou. 
 
Prezenční vrstva 
Obsahuje funkce uživatelského rozhraní. Skládá se z JSP stránky a slouží k zobrazování 
potřebných dat uživateli. Jako prezenční vrstva se zde rozumí servlet, který zpracovává a 
odpovídá na požadavky uživatele. Servlet je obdoba CGI napsaná v javě. Přesněji je to třída 
odvozená z javax.servlet.Servlet respektive javax.servet.http.HTTPServlet. [4] 
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Apache Struts2 je druhá generace webového aplikačního rámce, která aplikuje návrhový vzor 
Model-View-Controller (MVC). Struts2 bylo původně známo jako WebWork2. K jeho vzniku 
došlo spojením WebWork a původního Struts1. 
Jedná se o elegantní řešení pro J2EE aplikace. 
 
Apache Tiles2 umožňuje autorům definovat fragmenty stránky, které mohou být složeny do 
kompletní stránky až za běhu programu.[5] V podstatě v každé webové aplikaci dochází 
k rozvržení webové stránky na části jako je header, footer, menu, tělo stránky apod. V praxi to 
pak vypadá tak, že autor nadefinuje základní uspořádání stránky s definovanými fragmenty 
(tiles - dlaždice), které se mohou měnit. Tím zůstane základní rozvržení stránky neměnné a 
dochází například jen ke změně těla stránky. 
 
JavaScript společně s frameworkem XWork Validator pomáhají validovat formulářová data. 
Zatím, co JavaScript validuje formulářová data ještě u klienta, XWork Validator zpracovává 
tyto data již na straně serveru. XWork umožňuje pomocí jednoduchých pravidel validovat akce 
dříve, než budou provedeny. Zároveň také umožňuje stanovit validační pravidla pro stejné třídy 
v různých souvislostech. Můžeme definovat výchozí validační pravidla pro třídu jako celek 
(ClassName-validation.xml) a pak definovat pravidla, která jsou přidána pro určitý kontext 
(ClassName-contextName-validation.xml) 
 
V případě použití XWork Validatoru pro Action validace (což je nejpoužívanější kombinace) je 
tedy třídou nazev Action třídy a kontextem je Action alias.[6]

 
 
 
Systém byl otestován na stroji s:  

operační systém Windows Vista 
Procesor dual 2.1 GHz, 2.1 GHz  
RAM 2GB 
Prohlížeč: Mozilla Firefox 3.0.11 

Tyto údaje neslouží jako minimální požadavky na běh aplikace. 
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4.3. Návrh uživatelského rozhraní 
 
Uživatelské rozhraní by mělo být navrženo tak, ať je již na první pohled patrné, co se po 
uživateli vyžaduje. Jako příklad uživatelského rozhraní zde uvádím správu rolí a správu 
poplatků.  
 
Správa rolí slouží pro vkládání jednotlivých rolí, ve kterých se budou uživatelé přihlašovat na 
konferenci. Tyto role budou mít nastavené např. různé ceny za ubytování, různé ceny za 
stravování anebo různé ceny za další poplatky. Dále mají možnost různých dob příjezdu, 
odjezdu a času registrací. Mohou se registrovat s heslem, anebo bez hesla. Proto jsem se rozhodl 
udělat formulář pro správu registrací následovně (viz. Obr. Správa rolí) 
 

 
Obr. Správa rolí 
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Správa poplatků slouží k vkládání poplatků k jednotlivým rolím. Tyto poplatky jsou buď 
povinné, anebo nepovinné. Vyplněním formuláře vložit nový poplatek se vkládá nový poplatek, 
který se následně zobrazí v seznamu poplatků. Delete slouží k mazání poplatků, edit k jejich 
editaci (viz. Obr. Správa poplatků). 

 
Obr. Správa poplatků 

 
 
 
Ostatní části uživatelského rozhraní jako je menu, header stránek, footer stránek apod. je 
řešen pomocí Apache Tiles2 viz. kapitola 4.2 Popis implementačního prostředí. 
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5. Předání do provozu 
Pro stažení a nainstalování databáze a Tomcatu doporučuji některý z balíčku jako jsou například 
WAMP, který naleznete na stránkách http://www.wampserver.com/en/. Tento balíček je již 
přednastaven, takže odpadají problémy s konfigurací. 
 
Chcete-li si ale přesto vše nastavit sami, postupujte následovně: 

5.1. Stažení a instalace 
 
Stažení Tomcatu 
Na stránkách http://tomcat.apache.org/ v sekci download stáhněte Apache Tomcat v6.0 a 
nainstalujte na počítač, který bude sloužit jako server. [7]

 
Stažení Javy 
Na stránkách http://java.sun.com v sekci download Java SE stáhněte Java SE Development Kit. 
Doporučená verze je jdk1.5.0_14 a nainstalujte na počítač.[8]

 
Stažení MySQL 
Na stránkách http://dev.mysql.com/downloads/ stáhněte a nainstalujte databázi.[9] Pro instalaci 
je v programu použit login „root“  a heslo prázné. Doporučuji toto nastavení změnit. Změnu 
nastavení je pak také potřeba provést v konfiguračním souboru pro připojení do databáze 
hibernate.cfg.xml, který je umístěn ve složce programu isconference/dao/hibernate/ 
 

5.2. Zprovoznění systému 
 
Nasazení systému na Tomcat 
Nahrajte systém do adresáře Tomcatu, zpravidla umístěného na C:\Program Files\Apache 
Software Foundation\Tomcat 6.0\webapps. Po nahrávání je doporučeno Tomcat restartovat – 
v případě, že byl spuštěn. V opačném případě po nahrání systému zapněte Tomcat. 
 
Zprovoznění databáze 
Pro plnou funkčnost a běh databáze je potřeba vytvořit v MySQL databázi „isconference“. O 
vytvoření zbytku tabulek v této databázi se již starat nemusíte. Systém vytvoří tyto tabulky při 
prvním spuštění. 

5.3. Spuštění systému 
Pro úspěšné spuštění programu je nezbytné provést kroky popsané v kapitole 5.1 a v kapitole 
5.2.  
V případě, že nebudou tyto kroky provedeny správně, spuštění se vám nezdaří. Dalším krokem 
je spuštění databáze a serveru. V případě úspěšného zprovoznění se pak můžete přihlásit 
k systému. To provedete ve webovém prohlížeči na adrese http://localhost:81/ISConferenc
 
Zmiňovaný postup slouží ke zprovoznění systému na lokálním počítači (případně na vlastním 
serveru).  K administraci učtu se dostanete na adrese http://localhost:81/ISConferenc/admin. 
Pro bezchybný provoz používejte nejlépe prohlížeč: Mozilla Firefox 3.0.11 

http://www.wampserver.com/en/
http://tomcat.apache.org/
http://java.sun.com/
http://dev.mysql.com/downloads/
http://localhost:81/ISConferenc
http://localhost:81/ISConferenc
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Závěr 
 
 
Výsledkem této práce je informační systém sloužící pro registraci a pro správu ubytování, 
uživatelů, stravování, poplatků, pobytů, superadministrátorů. Dále jsou zde zahrnuty výpisy 
celkových počtů ubytovaných, jídel apod. 
 
Při vypracování tohoto systému se mi zároveň podařilo ponechat dostatečný odstup od systému 
stávajícího, což umožňuje (po velice malých úpravách) použití i v jiných informačních 
systémech, které slouží pro správu festivalů, pobytů a konferencí. To bylo umožněno z velké 
části i použitím třívrstvé architektury.  
 
Součástí systému je také uživatelská a programátorská dokumentace, popisující obsluhu a 
instalaci programu. Uživatelská dokumentace viz. příloha. 
 
Značný problém přinesla práce s Hibernate. Pro správné pochopení práce s Hibernate je potřeba 
velice důkladného prostudování této problematiky. Jako největší problém, se kterým jsem se při 
práci setkal, vidím práci se dvěma databázemi zároveň. V případě, kdy potřebujeme udělat 
například příkaz typu SELECT ze dvou tabulek různých databází, které mají také rozdílnou 
session, je v podstatě nereálné provádět tyto operace ve vrstvě databázové. Problém byl vyřešen 
předáním do vrstvy logické, čímž byl ve své podstatě vyřešen.  
 
Do budoucna je na zvážení, jestli není nějaký způsob jak ponechat toto řešení ve vrstvě 
databázové. Jako jedno z možných řešení bych viděl překopírování potřebné části databáze do 
databáze druhé. Tím odstraníme operace nad dvěma databázemi. 
 
 
Jako jeden z dalších kroků ve vývoji ISConference bych viděl upravení a rozšíření o správu e-
mailů, především v rozšíření o skupiny konferencí. Prakticky by to pak vypadalo tak, že si 
uživatel vybere ze skupiny konferencí ty konference, které mají například stejné tématické 
zařazení a e-maily budou zaslány pouze této úzké skupině a ne všem. 
 
Dalším námětem k rozvoji systému může být jídelníček jednotlivých jídelen. To by pak dále 
umožňovalo výběr konkrétních jídel z jídelníčku, které by si uživatel mohl objednat. 
 
Osobně shledávám práci v J2EE za velice „čistou“ a příjemnou, intuitivní a jednoznačnou. 
Přepis systému do J2EE a třívrstvé architektury bylo velice žádoucí a přineslo celému systému 
značný přehled. 
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Přílohy 
 

Uživatelská příručka 
 
SPRÁVA SUPERADMINISTRÁTORŮ 
Pro správu superadministrátorů se přihlaste na http://localhost/ISConferenc/admin jako 
superadministrátor (výchozí nastavení pro přihlášení je jméno root a heslo root.). Kliknutím 
vyberte z levého menu odkaz SUPERADMINISTRÁTOŘI. Tím se otevře formulář pro vložení 
nového superadministrátora a seznam superadministrátorů, které lze editovat a mazat. 
 
Smazání superadministrátora 
Smazání superadministrátora provedete kliknutím na nápis delete v řádku superadministrátora, 
kterého chcete smazat ze seznamu superadministrátorů. 
 
Editace superadministrátora 
Editaci provedete kliknutím na nápis edit v řádku superadministrátora, kterého chcete editovat 
ze seznamu superadministrátorů. Otevře se vám formulář pro editaci vybraného 
superadministrátora. Proveďte editaci. Uložení editovaných informací provedete stiskem 
tlačítka Editovat. 
 
Nový superadministrátor 
Nového superadministrátora vložíte vyplněním formuláře vytvoření nového 
superadministrátora a stiskem tlačítka vložit. 
 
 
 
SPRÁVA UBYTOVEN A CAMPŮ 
Pro správu ubytoven se přihlaste na http://localhost/ISConferenc/admin jako 
superadministrátor (výchozí nastavení pro přihlášení je jméno root a heslo root.). Kliknutím 
vyberte z levého menu odkaz SPRÁVA UBYTOVEN. Tím se otevře formulář pro správu 
campů a ubytoven a seznam campů, které lze editovat a mazat a seznam ubytoven, které lze 
mazat. 
 
Nový camp 
Vložení nového campu provedete vyplněním názvu campu a stiskem tlačítka Vložit. 
 
Editovat camp 
Editovat camp lze kliknutím na nápis edit řádku campu, který chcete editovat. Po editaci campu 
klikněte na tlačítko Aktualizuj. 
 
Smazat camp 
Camp smažete kliknutím na delete řádku campu, který chcete smazat. Tím se smažou i 
příslušné ubytovny daného campu. 
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Nová ubytovna 
Vložit novou ubytovnu můžete pouze ke konkrétnímu campu. Musíte tedy vybrat camp, ke 
kterému chcete ubytovnu vložit stiskem tlačítka edit.  Vložení provedete vyplněním formuláře 
nová ubytovna pro camp a stiskem tlačítka Vložit. 
 
Editace ubytovny 
Editaci můžete provést pouze ke konkrétnímu campu. Musíte tedy vybrat camp, ke kterému 
chcete ubytovnu vložit stiskem tlačítka edit. Editaci provedete změnou dané ubytovny 
s stisknutím tlačítka Aktualizuj. 
 
Smazání ubytovny 
Vyberte ubytovnu kterou chcete smazat a stiskněte nápis delete. 
 
 
SPRÁVA UŽIVATELŮ 
Editace uživatele 
Pro editaci uživatelů se přihlaste na http://localhost/ISConferenc/ jako administrátor konkrétní 
konference, ve které chcete uživatele změnit. Administrátorská práva přiděluje 
superadministrátor. Kliknutím vyberte z levého menu odkaz SPRÁVA UŽIVATELŮ. Tím se 
otevře seznam uživatelů konference. Kliknutím na nápis edit u konkrétního uživatele se vám 
otevře editační mód. Editoval lze jak uživatele(profil uživatele), tak jeho heslo (heslo 
uživatele). Pro obě editace je vytvořen samostatný formulář. Uložení provedete stiskem tlačítka 
OK u konkrétní editace. 
 
 
SPRÁVA POBYTU 
Pro správu pobytu se přihlaste na http://localhost/ISConferenc/ jako administrátor konkrétní 
konference, ve které chcete pobyt spravovat. Administrátorská práva přiděluje 
superadministrátor.  
Kliknutím vyberte z levého menu odkaz správa pobytu. Datum začátku a datum ukončení 
pobytu slouží ke generování dní jídel a dní ubytování v sekci správa ubytování s v sekci správa 
stravovaní. Textové pole slouží jako textová přídavná informace při registrace k pobytu. 
 
SPRÁVA ROLÍ 
Pro správu rolí se přihlaste na http://localhost/ISConferenc/ jako administrátor konkrétní 
konference, ve které chcete roli spravovat. Administrátorská práva přiděluje superadministrátor. 
Kliknutím vyberte z levého menu odkaz správa rolí. 
 
Nová role 
Novou roli vložíte vyplněním formuláře nová role a stiskem tlačítka Vložit. 
 
Editace role 
Editaci role provedete výběrem role ze seznamu rolí a stiskem nápisu edit. Tím se přepnete do 
editačního módu. Pro uložení editace stiskněte tlačítko Aktualizuj. 
 
Smazání role 
Smazání role provedete výběrem role ze seznamu rolí a stiskem nápisu delete. Tím smažete 
konkrétní roli. 
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SPRÁVA POPLATKŮ 
 
Nový poplatek 
Vložení nového poplatku provedete vyplněním formuláře v sekci správa poplatků a stiskem 
tlačítka Vložit. 
 
Editace poplatku 
Editaci poplatku provedete tak, že vyberete poplatek, který chcete editovat ze seznamu poplatků 
a stisknete tlačítko edit. Upravte poplatek s stiskněte tlačítko Aktualizuj. 
 
Smazání poplatku 
Poplatek smažete tak, že vyberete poplatek ze seznamu poplatků a stisknete tlačítko delete. 
 
SPRÁVA STRAVY 
Pro správu stravy se přihlaste na http://localhost/ISConferenc/ jako administrátor konkrétní 
konference, ve které chcete strávu spravovat. Administrátorská práva přiděluje 
superadministrátor. Kliknutím vyberte z levého menu odkaz správa stravy. 
 
Nová jídelna 
Vložit novou jídelnu provedete výběrem jídelny se seznamu dostupných jídelen ve 
formuláři přidat jídelnu a kliknutím na tlačítko Vložit. Tím se dostanete do módu 
editace jídelny, nedojde tím k vložení jídelny samotné. K tomuto aktu dojde až 
vložením jídla do této jídelny a kliknutím na tlačítko Vložit. 
Jídlo se v jídelně generuje na základě data začátku a data ukončení pobytu (viz. správa 
pobytu). Ceny jídel v jídelně se vztahují k rolím (viz. správa rolí) 
 
Editace jídelny 
Editaci jídelny provedete kliknutím na text edit v seznamu jídelen. Po editaci jídel 
popřípadě editaci cen stiskněte tlačítko Vložit, čímž uložíte změny. 
 
Smazání jídelny 
Smazání jídelny provedete kliknutím na text edit a smazáním všech jídel v této jídelně. 
 
 
SPRÁVA UBYTOVÁNÍ 
Pro správu ubytování se přihlaste na http://localhost/ISConferenc/ jako administrátor 
konkrétní konference, ve které chcete ubytování spravovat. Administrátorská práva přiděluje 
superadministrátor. Kliknutím vyberte z levého menu odkaz správa ubytování. 
 
Otevřít ubytovnu 
Vyberte ve správě ubytování camp ze seznamu campů, se kterým chcete pracovat a 
klikněte na tlačítko Vložit (jestli je camp již otevřený, pak stiskněte tlačítko edit). 
Zobrazí se seznam ubytoven. V každé této ubytovně stiskem tlačítka edit dostanete do 
editačního módu. Vložte počet ubytoven, které chcete otevřít. Vše uložíte kliknutím na 
tlačítko Vložit. 
 
 



 
 
 
 
______________________________________________________________________ 

 Strana 42 
Zavření ubytovny 
Zavřít ubytovnu můžete odebráním všech otevřených dní v této ubytovně. 
 
Zavření campu 
Zavřít camp můžete odebráním všech otevřených dní v ubytovnách daného campu. 
 
PŘIHLÁŠENÍ K POBYTU 
Pro přihlášení k pobytu se přihlaste na http://localhost/ISConferenc/ ke konkrétní konferenci, 
ve které se chcete přihlásit k pobytu. Kliknutím vyberte z levého menu odkaz PŘIHLÁŠENÍ K 
POBYTU. 
Vyberte roli, ve které se chcete přihlásit. Je-li požadováno heslo, vyplňte heslo k dané roli. 
Vyplňte všechny potřebné formuláře týkající se přihlášení, po vyplnění všech formulářů 
stiskněte tlačítko k dokončení registrace. 
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