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Anotace 

V předložené práci je popsán postup aplikace Content management systému Joomla 
na webový portál a vytvoření internetové prezentace organizace. V první části jsou 
vysvětleny možnosti a funkce CMS systémů a jsou představeny druhy CMS systémů. 
V následující části je analyzován současný stav prezentace a jsou nastíněny požadavky na 
prezentaci novou. Na základě těchto požadavků je vybrán vhodný CMS systém a vhodný 
hosting. Dále následuje podrobný popis postupu vytváření a realizace nové webové 
prezentace. Na závěr práce jsou zařazeny možnosti dalších kroků do budoucna, jako je 
přenos prezentace na placený hosting apod. 

 

Klí čová slova: CMS, Joomla, hosting, prezentace, redakční systém 

 

 

Summary 

In the submitted bachelor paper is described Joomla Content Management System 
application process to a web portal and creation of an organization’s web presentation. In 
the first part are possibility and CMS functions interpreted. Next part analyses the current 
web presentation's condition and also there are sketched requirements to the incoming 
presentation. On base of these requirements is chosen adequate CMS system and also 
adequate web hosting. Thereinafter follows detailed description of new web presentation 
creation and realization process. At this paper conclusion are included possibilities of 
future steps, as is the presentation transfer to a paid hosting and the like. 

Keywords: CMS, Joomla, hosting, presentation, content management system 
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Seznam použitých zkratek 

CLR   Common Language Runtime (hlavní součást .NET, funguje na něm 
ASP.NET) 

CMS   Content management system (redakční systém) 

CSS   Cascading Style Sheets (tabulky kaskádových stylů) 

ECM   Enterprice Content Management 

FAQ   Frequently Asked Questions (často kladené dotazy) 

FTP   File Transfer Protocol (protokol aplikační vrstvy z rodiny TCP/IP) 

GIF   Graphics Interchange Format (grafický formát určený pro rastrovou grafiku) 

GNU  licence svobodného softwaru 

GNU GPL  GNU General Public License (všeobecná veřejná licence GNU) 

HDD   Harddisk (pevný disk) 

HTML  HyperText Markup Language (značkovací jazyk pro hypertext) 

HTTP   Hypertext Transfer Protocol (internetový protokol určený pro výměnu 
hypertextových dokumentů ve formátu HTML) 

IMAP   Internet Message Access Protocol (internetový protokol pro vzdálený 
přístup k e-mailové schránce) 

IT   Informační technologie 

JPEG   Joint Photographic Experts Group (grafický formát určený pro rastrovou 
grafiku) 

LDAP   Lightweight Directory Access Protocol (protokol pro ukládání a přístup k 
datům na adresářovém serveru) 

MB    Megabyte 

MS   Microsoft 

NASA  National Aeronautics and Space Administration (Národní úřad pro letectví a 
kosmonautiku) 

ODBC  Open Database Connectivity (standardizované softwarové rozhraní pro 
přístup k databázovým systémům) 

PDA   Personal digital assistant (osobní digitální pomocník, malý kapesní počítač) 

PHP   Personal Home Page (skriptovací programovací jazyk, určený především 
pro programování dynamických internetových stránek) 

PNG   Portable Network Graphics (přenosná síťová grafika, grafický formát 
určený pro bezeztrátovou kompresi rastrové grafiky) 

POP3   Post Office Protocol version 3 (internetový protokol, který se používá pro 
stahování emailových zpráv ze vzdáleného serveru na klienta) 

RAM    Random-access memory (paměť s libovolným přístupem) 
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SMTP  Simple Mail Transfer Protocol (internetový protokol určený pro přenos 
zpráv elektronické pošty mezi přepravci elektronické pošty) 

SNMP  Simple Network Management Protocol (součástí sady internetových 
protokolů, slouží potřebám správy sítí) 

SQL   Structured Query Language (strukturovaný dotazovací jazyk) 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol (primární transportní 
protokol /protokol síťové vrstvy) 

TLD Top Level Domains (doména nejvyššího řádu) 

USA   United States of America (Spojené státy Americké) 

WYSIWYG   What You See Is What You Get (Co vidíš, to dostaneš, textový editor) 

WWW   World Wide Web (soustava propojených hypertextových dokumentů) 

XHTML Extensible hypertext markup language (rozšiřitelný hypertextový 
značkovací jazyk) 
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1 Úvod 

Nikdo se určitě nepozastaví nad tvrzením, že Internet je jeden z největších vynálezů 
20. století. První pokus o propojení několika málo počítačů v roce 1969 v USA se změnil 
v obrovskou síť miliard navzájem spojených počítačů a počítačových sítí na celé 
zeměkouli. Internet ovlivnil celý svět a v dnešní době se s ním setkáváme téměř kdekoliv.  

Internet je médium s téměř neomezenou kapacitou. Převážná většina komunikace 
po celém světě probíhá pomocí Internetu. Stal se také jedním z nejvýznamnějších  zdrojů 
informací a nástrojem jejich sdílení mezi uživateli. Poskytuje obrovské možnosti firmám, 
organizacím, v lékařství, bankovnictví, při studiu apod.  

Mít vlastní webovou prezentaci je v dnešní době jedním z předpokladů úspěšnosti 
firem a organizací. Je důležité, „aby se o nás vědělo“. Většina potencionálních zákazníků a 
zájemců hledá informace právě na Internetu. Dobře vytvořené webové stránky, mám na 
mysli nejen vizuální stránku, ale převážně informační obsah, mohou pak potencionální 
zákazníky zaujmout. 

Vizuální stránka webové prezentace je z pohledu marketingu paradoxně mnohem 
důležitější než samotný informační obsah. Kvalitní a zajímavá prezentace velice často 
rozhoduje o tom, zda-li si potencionální zákazníci nebo zájemci vyberou právě náš podnik 
nebo organizaci.  Důležitou roli zde také hraje vhodně zvolená doména. Pokud nás 
prezentace na první pohled zaujme, již většinou nemáme potřebu hledat něco jiného. 
Pokud nás stránky osloví a informační obsah je kvalitní, je úspěch firmy zaručen. 

Vytvořit webovou prezentaci znamenalo v dřívějších dobách problém, který 
dokázali vyřešit pouze zkušení programátoři. Prostředí pro tvorbu bylo pro běžné uživatele 
složité. V dnešní době si i oni dokáží vytvořit kvalitní webové stránky, sami je upravovat a 
aktualizovat, protože existují jednodušší nástroje.  

Mezi tyto nástroje patří i CMS systém Joomla, který používám v této práci. Cílem 
práce je vytvoření webové prezentace Českého svazu ochránců přírody, ZO Dětmarovice. 
Tato webová prezentace nahrazuje prezentaci starou, nevyhovující  a náročnou pro 
uživatele, pro něž je prostředí pro tvorbu www stránek složité (je vytvořena jazykem 
HTML). Prezentace, která je cílem této práce, na starou prezentaci nenavazuje. Je pro ni 
vybrán nový hosting, vzhled a nový aktuální obsah. 
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2 Teoretický rozbor možností a funkcí CMS 

2.1 Co je to CMS 

CMS je zkratka anglických slov Content Management System, což lze přeložit jako 
systém pro správu obsahu, ovšem nejčastěji se překládá jako redakční systém nebo 
publikační systém. CMS systémy automatizují proces vytváření, publikování a 
administrace webových prezentací. V dnešní době se CMS systémy nejčastěji rozdělují na 
komerční a volně šiřitelné. 

 CMS byl formálně vyvinut jako komerční softwarový produkt v roce 1995 dvěma 
americkými firmami – Interwoven z Kalifornie (TeamSite CMS) a Vignette z Texasu 
(Vignette CMS). S rozvojem Internetu rostl význam CMS systémů jako důležité části 
informačních technologií a začaly se objevovat další poskytovatelé CMS systémů, např. 
Stellent a RedDot Solutions. V roce 2002 oddělení IT začala hledat nástroj, který by 
pomohl spravovat jejich nestrukturovaná data jako jsou dokumenty, webové stránky, 
multimedia atd. CMS, který toto dokáže, se stal součástí nové subkategorie ECM 
(Enterprice Content Management), jejíž částí zůstává dodnes. [34] 

 

2.2 Základní funkce, prostředí a části 

Mezi základní funkce CMS systémů patří tvorba, modifikace a publikace 
dokumentů (článků) zpravidla prostřednictvím webového rozhraní, často s využitím 
jednoduchého online editoru, správa diskusí či komentářů, správa souborů, správa obrázků 
či galerií, kalendářní funkce, statistika přístupů a mnoho dalších.  

CMS poskytuje dvě rozhraní: 

– Administrační prostředí. 

o Administrační prostředí je pro oprávněné uživatele. 

o Slouží ke správě uživatelů, změnám vzhledu, jazyků, správě modulů a 
komponent. 

– Uživatelské prostředí. 

o Uživatelské prostředí je návštěvníkům přístupná část webové prezentace. 

 

Důležitou úlohu v CMS hrají: 

• Bloky. 
o Navigační nebo obsahové části, které jsou různě rozmístěny na stránce do 

ucelených bloků (např. hlavní menu, uživatelské menu apod.). 
 

• Taxonomie. 
o Slouží k rozdělení obsahu do jednotlivých částí. 
o Pro lepší orientaci v systému je nutná možnost vnořených kategorií. 



Eva Krůčková: Aplikace CMS na webovém portálu 

3 

2009 

 
• Moduly. 

o Rozšiřují funkcionalitu CMS, jde např. o FAQ, obrázkové galerie, 
dynamické menu a jiné. 

 
• Šablony. 

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

• Role. 
o CMS umožňují diferencovaný přístup k systému a podle přidělených práv 

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

může vytvářet další role – neregistrovaný uživatel, registrovaný  
uživatel, redaktor, moderátor, učitel, student a další (viz obrázek 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 1 Schéma rolí v CMS 

 

2.3 Vztah mezi HTML a CMS 

HTML je zkratka Hypertext markup Language (hypertextový značkovací jazyk). 
HTML je jazyk, který používá definované značky (tagy) k vytváření a formátování 
dokumentů pro webové stránky. Pomocí  jazyka HTML vytváříme stránky úplně od 
základu a vše si definujeme sami, což může být pro laiky v oblasti IT problematické. 

Proto vznikl CMS systém, kde se tvůrce webových stránek zaměřuje pouze na 
obsah. Nemusí znát jazyk HTML, stačí mu běžné znalosti práce s textovým editorem. 
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Tímto se uspoří mnoho času jak při tvorbě stránek, tak při aktuální potřebě do webové 
prezentace zasáhnout – autor změny nemusí kontaktovat administrátora, dokáže díky 
jednoduchosti webu změnu provést sám. 

 

2.4 Zveřejnění CMS a technologie nutné k fungování 

Aby byl CMS dostupný veřejnosti, musí se umístit na veřejnou síť, nejčastěji 
Internet. Pro zajištění provozu potřebuje CMS k fungování www server s programovacím 
jazykem a databází. Možností umístění stránek na Internet je několik. Zde budou popsány 
2 nejpoužívanější způsoby. Pro vývoj CMS je možno použít řadu programovacích jazyků. 
Totéž platí i pro databáze. Dále budou popsány jen nejznámější nebo nejpoužívanější 
z nich. 

 

2.4.1 WWW server 

Webhosting 

Webhosting je pronájem prostoru pro webovou prezentaci na cizím serveru. Díky 
webhostingu si může autor své webové stránky umístit na Internet, aniž by musel mít 
vlastní server. Ceny za webhosting jsou různé, existuje i bezplatná varianta, tzv. 
freehosting. Freehosting obvykle nezahrnuje žádné záruky ohledně funkčnosti. Na 
freehostingových stránkách se často objevují reklamy. 

Samozřejmostí hostingu bývá také technická podpora pro zákazníky, tedy možnost 
v případě technických problémů či dotazů kontaktovat poskytovatele. Někde bývá 
technická podpora omezena na pracovní dny, někdy bývá podpora nonstop. 

Hlavní nevýhodou webhostingu je to, že jeden server poskytovatele sdílí tisíce 
webhostingových zákazníků. Můžete se tedy stát, že v případě poruchy či přetížení 
jednoho webu jsou významně ovlivněny či dokonce znefunkčněny i všechny ostatní na 
stejném serveru. Výhodou je naopak nízká cena nebo dokonce cena žádná. 

Stránky na server se kopírují převážně protokolem FTP. 

Webhosting je pouze samotné umístění stránek na serveru poskytovatele. Aby se 
uživatelé Internetu ke stránkám dostali, je potřeba mít zaregistrovánu doménu. U 
freehostingu lze zdarma využít domény II. a III. řádu, např. jmenostranek.cz (II. řád) nebo 
jmenostranek.poskytovatel.cz (III. řád). 

 

Serverhosting 
Serverhosting je služba pronájmu či umístění počítačového serveru v prostorách 

poskytovatele s připojením serveru po sítě Internet. 

Hlavním rozdílem oproti webhostingu je to, že celý server má zákazník k dispozici 
pro sebe a může na něm většinou provozovat libovolné aplikace a taktéž má na server 
administrátorský přístup. Servery jsou umísťovány do tzv. serveroven, což jsou 
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technologické prostory, které nabízí stabilní a bezpečné prostředí pro provoz mnoha 
serverů. Mezi běžné věci v serverovně patří zálohovaná elektrická síť, klimatizace, ostraha 
objektu, evidence přístupů osob, hasicí zařízení, bezprašné prostředí atd. 

Na cenu pronájmu serveru má zásadní vliv především vybraný hardware, tedy o jak 
výkonný server se jedná (rychlost procesoru, velikost paměti RAM, prostor na pevných 
discích HDD aj.). 

 

2.4.2 Programovací jazyk 

PHP 

PHP (původně Personal Home Page) je skriptovací programovací jazyk, určený 
především pro programování dynamických Internetových stránek. Nejčastěji se začleňuje 
přímo do struktury jazyka HTML či XHTML, což lze využít při tvorbě webových aplikací.  

PHP skripty jsou prováděny na straně serveru, k uživateli je přenášen až výsledek 
jejich činnosti (interpret PHP skriptu je možné volat pomocí příkazové řádky). Syntaxe 
jazyka je inspirována několika programovacími jazyky (Perl, C, Pascal a Java). Podporuje 
mnoho knihoven pro různé účely - např. zpracování textu, grafiky, přístup k databázím 
(MySQL, ODBC a jiné), podporu internetových protokolů (HTTP, SMTP, SNMP, FTP, 
IMAP, POP3, LDAP a jiné). 

PHP se stalo velmi oblíbeným především díky jednoduchosti použití a tomu, že 
kombinuje vlastnosti více programovacích jazyků a nechává tak vývojáři částečnou 
svobodu v syntaxi. [24] 

 

ASP.NET 

ASP.NET je součást .NET Frameworku firmy Microsoft pro tvorbu webových 
aplikací a služeb. ASP.NET je založen na CLR (Common Language Runtime), který je 
sdílen všemi aplikacemi postavenými na .NET Frameworku. Programátoři tak mohou 
realizovat své projekty v jakémkoliv jazyce podporujícím CLR, např. Visual Basic.NET, 
JScript.NET, C#, Managed C++, ale i mutace Perlu, Pythonu a další. [2] 

 

2.4.3 Databáze 

MySQL 
MySQL je databázový systém. Je považován za úspěšného průkopníka dvojího 

licencování – je k dispozici jak pod bezplatnou GNU licencí, tak i licencí placenou. 

MySQL je multiplatformní databáze. Komunikace s ní probíhá pomocí jazyka 
SQL.  

Pro svou snadnou implementovatelnost (lze jej instalovat na Linux, MS Windows, 
ale i další operační systémy), výkon a především díky tomu, že se jedná o volně šiřitelný 
software, má vysoký podíl na v současné době používaných databázích. Velmi oblíbená a 
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často nasazovaná je kombinace MySQL, PHP a Apache jako základní software webového 
serveru. [18] 

 
Oracle Database 

Oracle je moderní multiplatformní databázový systém s velice pokročilými 
možnostmi zpracování dat, vysokým výkonem a snadnou škálovatelností. 

Tento systém podporuje nejen standardní relační dotazovací jazyk SQL, ale také 
proprietární firemní rozšíření Oracle, imperativní programovací jazyk PL/SQL, dále 
podporuje objektové databáze a databáze uložené v hierarchickém modelu. [22] 

 

2.5 Skupiny CMS 

2.5.1 Blog 

Blog vznikl zkrácením anglických slov web log (webový záznamník). Autor se 
nazývá blogger (někteří Češi píší pouze jedno g), veškeré blogy a jejich vzájemné vztahy 
blogosféra. 

Spektrum sahá od osobních „deníčků“ po oficiální zpravodajství firem, sdělovacích 
prostředků a politických kampaní. Do weblogu může přispívat stejně jak jediný autor, tak 
široká komunita. Mnoho weblogů umožňuje přidávat komentáře k jednotlivým 
příspěvkům. 

Mezi nejznámější zástupce blogů patří WordPress, Textpattern, SimplePHPblog aj.  

 

WordPress  

WordPress je svobodný volně šiřitelný publikační systém, vyvíjený pod licencí 
GNU GPL. Má širokou uživatelskou a vývojářskou komunitu, počet jeho stažení se počítá 
na stovky tisíc. Je zaměřen převážně na tvorbu osobních stránek a blogů. Mezi jeho hlavní 
výhody patří snadné ovládání a správa. [38] 

 
Obrázek 2 Ukázka prezentace vytvořené v systémech Wordpress (vlevo) a SimplePHPblog (vpravo) 
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2.5.2 Portál 

Internetový portál slouží jako brána do světa Internetu. Obsahují katalog odkazů a 
plní funkci Internetových rozcestníků. V dneší době nabízí i další služby, jako např. 
bezplatný email, zpravodajství aj. V současné době tak portály stále představují velmi 
důležitou součást Internetu. 

Postupem času se začaly rovněž objevovat a rozvíjet cíleněji profilované oborové 
portály. Jejich návštěvnost je řádově nižší než u velkých portálů a rovněž nabídka služeb je 
chudší. Ovšem pro osoby, které daná problematika zajímá, představují oborové portály 
často velice cenný zdroj informací. Typickým případem jsou portály specializované na 
nákup zboží, nemovitostí nebo například na vyhledávání nabídek práce. 

Komerčních systémů pro portály existuje celá řada, proto zde bude popsáno jen 
několik největších a neznámějších, jako je Vignette, TeamSite a GOSS iCM. Mezi další 
patří R5(firma SDL Tridion), FatWire (firma FatWire), Liveling (firma Open Text 
Corporation), Documentum Ackvisition (firma EMC), DocuShare (firma Xerox), FileNet 
Ackvisition (firma IBM), Oracle Content Management (firma Oracle) a jiné.  

Volně šiřitelných systémů existuje mnoho. Na ukázku budou popsány jen  
nejznámější a nejvyužívanější systémy – Joomla a Drupal. Mezi další patří Plone, Xaraya a 
jiné. 

 

Vignette  

CMS systém Vignette byl vyvíjen od roku 1995 firmou Vignette Corp. Systém je 
využíván především tehdy, pokud jsou webové stránky obsahově velmi bohaté a zaměřené 
na uživatele. Mezi nejznámější firmy a organizace využívající tento CMS patří Disney, 
Wachovia, Fox News, Marriott a mnoho dalších. Vignette byl použit také jako webová 
prezentace letního olympijských her v Aténách v roce 2004 a v dnešní době vyvíjí 
webovou prezentaci pro NASA. [33] 

 

TeamSite 

CMS systém od firmy Interwoven. Je využíván k tvorbě Internetových a 
intranetových webových prezentací, pro ukládání, indexování, organizování a vyhledávání 
dokumentů a emailů. Jeho služeb využívá více než 4000 organizací a zákazníků, např. 
Adidas, Airbus, Cisco, FedEx, Hilton hotels, MasterCard, Microsoft, Samsung, Shell, 
Tesco a mnoho dalších. [14] 

 

GOSS iCM 

CMS systém firmy Goss Interactive k údržbě Internetových a intranetových 
stránek. Používají ho stovky webových stránek, např. Brittany Ferries, GMTV, 
Arcibiskupství Cantenburské a jiné. Je zajímavé, že firma Goss Interactive vyvinula i 
mobilní CMS systém iCM ZOOM! pro bezdrátové zařízení včetně mobilních telefonů a 
PDA, kde umožňuje rychlou správu dat kdekoliv a kdykoliv. Obsah může být ihned 
publikován. [12] 
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Joomla 

Joomla je vítězka mnoha cen v oblasti CMS Je šířena pod Open Source licencí 
GNU GPL. Umožňuje vytvářet webové stránky a efektivní online aplikace. Existuje 
mnoho důvodů, proč je Joomla tak hojně využívaná, např. mezi ně patří snadná instalace a 
následná správa, výtečná dostupnost dokumentace a velké množství dostupných rozšíření a 
modulů. [37] 

 

Drupal 

Drupal je také vítězem mnoha cen. Snadná rozšiřitelnost pomocí modulů a mnoho 
možností, které poskytuje, z něj dělá jeden z nejlepších redakčních systémů. Je zdarma i se 
zdrojovými kódy, protože je šířen pod licencí GNU GPL. [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Webová prezentace společnosti DISNEY postavená na systému Vignette (vlevo), webová 
prezentace společnosti Adidas postavená na systému TeamSite (vpravo), webová prezentace postavená na 

systému  Joomla (dole) 
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2.5.3 Diskusní fórum 

Internetová aplikace, kam lidé vkládají své názory a reakce a ty se následně na 
stránce zobrazují. Oproti chatu se internetová diskuse liší tím, že přispěvatelé nemusí být 
ke stránce připojeni současně a reagovat bezprostředně, ale mohou reagovat i s odstupem 
mnoha dní či měsíců. Diskusní stránka může být buď jednoduchá (příspěvky se řadí za 
sebou v chronologickém pořadí) nebo strukturovaná (příspěvky tvoří tzv.vlákna, jsou na 
sebe navázány podle toho, na jaký předchozí příspěvek reagují). Některá prostředí 
umožňují přepínat mezi oběma těmito mody. 

Je-li v určitém projektu více diskusních stránek, mohou být členěny do skupin 
podle témat, které řídí moderátor. 

Jeden z nejčastěji používaných CMS systémů pro diskusní fórum je SMF a bude 
popsán dále. 

Volně šiřitelných systémů existuje mnoho. Na ukázku budou popsány PunBB a 
phpBB, jedny z nejpoužívanějších systémů. 

 
SMF (Simple Machines Forum) 

Freewarové internetové fórum napsáno v PHP, používá MySQL databázi a je 
nenáročné na systémové prostředky serveru. Je lokalizováno do více než 38 jazyků, včetně 
češtiny. Jednoduché na instalaci a změnu vzhledu a vlastností díky mnoha šablonám. Je 
zde možnost propojení s již stávající webovou prezentací. [32] 

 
phpBB 

Oblíbený, bezplatný a open source systém pro vytvoření interaktivního fóra 
používající serverový skript PHP a podporující databáze, jako je MySQL, PostgreSQL, 
MSSQL a jiné. 

Mimo podpory databází nabízí ještě šablonovací systém vytvořený pro 
jednoduchost používání a rychlou a jednoduchou úpravu, mezinárodní podporu (vč. české), 
mnoho uživatelů nabízejících bezplatnou podporu apod. [25] 

 
PunBB  

Rychlý a kvalitní nástroj vytvořený v PHP a podporuje databáze MySQL, 
PostgreSQL a SQLITE. Je šířen zdarma prostřednictvím GNU GPL. Oproti jiným 
hotovým nástrojům pro vytvoření fóra je PunBB velice rychlý, graficky nenáročný systém 
a ukládaná data jsou menší. [26] 
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Obrázek 4 Diskusní fórum phpBB (vlevo) a SMF (vpravo) 

 

2.5.4 Fotogalerie 

Internetová aplikace umožňující uživatelům vytvářet vlastní fotografické 
prezentace, nahrávat fotografie hromadně pomocí webového rozhraní a automaticky 
vytvářet jejich náhledy. Některé aplikace umožňují i posílání elektronických pohlednic a 
přidávat komentáře k jednotlivým fotografiím.  

Volně šiřitelných i komerčních systémů je v této skupině CMS opravdu hodně, 
proto budou popsány opravdu jen nejčastěji využívané systémy. Mezi další patří Gallery 
Project, DAlbum, WEBalbum, TinyWebGallery a mnoho dalších.  

 
Gallery 

Volně šiřitelný systém pro internetové album fotografií a obrázků. Je vytvořen v 
PHP a podporuje mnoho databází, např. MySQL. Tato galerie je plně přeložena do češtiny 
i slovenštiny. Gallery je světově nejpoužívanější systém pro fotogalerii - využívají ho 
miliony uživatelů po celém světě. V současnosti se nejvíce používá Gallery 2, která nabízí 
veškeré vymoženosti, které v internetové galerii můžete potřebovat. [11] 

 
Coppermine 

Webová aplikace pro správu fotografií a dalších multimedií. Založena na PHP a 
MySQL. Pracuje na většině webových softwarů, jako např. Apache. Šířena pod licencí 
GNU GPL. Výhodou této aplikace je rozhraní s mnoha populárními softwarovými balíky, 
zahrnujícími Joomlu, Mambo, SMF atd. [6] 

 
4images 

Komerční webová aplikace, ovšem pro osobní a nekomerční účely zdarma. 
Založena na PHP a databázi MySQL. Umožňuje administraci a prezentaci obrázků na 
webu. Může být konfigurována pomocí administračního prostředí. Podporuje nejen běžné 
formáty (jpeg, gif, png), ale i mnoho dalších formátů. Obsahuje také šablony pro změnu 
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vzhledu a externí  jazykový soubor, který usnadňuje překládání do dalších jazykových 
verzí. [1] 

 
Obrázek 5 Fotogalerie Coppermine (vlevo) a Gallery (vpravo) 

 

2.5.5 Systémy pro výuku 

Aplikace, které obsahují nejrůznější on-line nástroje pro komunikaci a řízení studia 
(nástěnka, diskusní fórum, chat, tabule, evidence ad.) a zároveň zpřístupňují studentům 
učební materiály. Řada systémů pro výuku je šířených i jako free nebo open source 
software. 

Za běžné funkce systémů se považuje evidence a správa žáků, evidence a správa 
kurzů, katalog výukových kurzů, správa studijních plánů, evidence hodnocení žáků, 
testování a přezkušování žáků, úložiště výukového obsahu atd. Pro všechny tyto funkce je 
důležitý požadavek na jejich přenositelnost a standardizaci.  

Systémy pro výuku by měly být otevřené a schopné například snadno a rychle 
začlenit nový výukový obsah apod. 

Existuje mnoho komerčních systémů (mimo jiné Blackboard, e3learning, eCollege, 
Intralearn e-learning, Oracle Learning Management) i systémů volně šiřitelných (např. 
Moodle, Interact, eTutor, Learning Activities System management, OpenUSS atd.). 

 
Blackboard 

Licencovaný software, který je používán na více než 2000 vzdělávacích institucích 
ve více než 60 státech. Jeho použití je jednoduché jak pro instruktory, tak pro studenty. 
Poskytuje kurzy online a zajišťuje interaktivní spolupráci mezi uživateli. Je schopen 
vytvářet malé studijní skupiny, podporuje myšlení a má výborný  hodnotící systém. [3] 

 
Moodle 

Softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na 
internetu. Moodle. Je poskytován zdarma pod licencí GNU. Je napsán v jazyce PHP a 
podporuje řadu databází – PostgeSQL, MySQL a jiné.  
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Tvůrci kurzu v prostředí Moodle mají k dispozici řadu modulů, z nichž sestavují 
jeho obsah. Nastavení modulů lze dále přizpůsobovat a využívat je tak v  pedagogických 
situacích. Kromě modulů dodávaných přímo v distribuci je k dispozici řada rozšiřujících 
modulů. [17] 

Tento software je využíván i Hornicko-geologickou fakultou, běží na něm Rubin – 
e-learning pro HGF VŠB-TUO. 

 
 

Obrázek 6 Ukázka výukových systémů Moodl (vlevo)  a BlackBoard (vpravo) 

 

2.5.6 Groupware 

Systém, který obsahuje nástroje pro spolupráci a komunikaci více uživatelů v 
lokální síti, intranetu nebo Internetu. Umožňuje skupinám lidí zachytit a sdílet informace 
tak, aby byla práce snadná, rychlá a intuitivní.  

Ve firemním prostředí a Internetu je nedílnou součástí groupwaru poštovní klient, 
kontakty, kalendář, úkolovník, poznámky nebo chat. Groupware nabízí vysokou míru 
integrace těchto komponent a doplňuje možnost nastavit si prostředí pro účely daného 
nasazení: účinnou správu dokumentů, obecnou databázi, zabezpečení apod. 

Mezi nejznámější groupwarové CMS systémy patří dotProject, PHPprocject, 
eGroupWare a jiné. 

 

eGroupWare 

Volně šiřitelný software určený pro firmy všech velikostí. Byl přeložen do více než 
25 jazyků. Hlavní funkcí je umožnit uživateli spravovat kontakty, schůzky a seznamy 
úkolů. Je používán přes webové rozhraní nebo přes použití rozdílných groupware klientů. 
Může být taky používán přes mobil nebo PDA. [9] 
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2.5.7 Elektronický obchod 

Elektronický obchod je počítačová aplikace, sloužící k nabídce zboží (služeb), 
příjmu objednávek od zákazníků, zprostředkování plateb a poskytování dalších informací o 
výrobcích či řešení reklamací. 

V současné době nabízejí široké spektrum zboží i služeb s využitím pokročilých 
způsobů plateb a stávají se alternativou kamenného obchodu nebo nákupního centra. 
Nakupování v prostředí internetu je oblíbené především díky své rychlosti a pohodlnosti. 

 

VirtueMart 

Volně šiřitelné řešení internetového obchodu, založené na GNU GPL licenci. Jedná 
se o rozšíření pro redakční systém Joomla! a Mambo. Může se provozovat jako internetový 
obchod, případně jako katalog zboží. Může spravovat neomezený počet položek zboží, 
kategorií a podkategorií. [5] 

 

Magento 

Open-source řešení e-shopu. Obsahuje množství inovativních funkcí jak na straně 
zákazníka, tak na straně provozovatele a splňuje tak veškeré požadavky na moderní e-shop 
dnešní doby. Obsahuje množství funkcí, které umožnují definovat vzhled a funkčnost 
nejen na úrovni celého e-shopu, ale též na úrovni kategorií a produktů. [15] 

 
Orinoco ESHOP  

Komerční systém pro internetový obchod.  Umožňuje prodávat tisíce produktů, 
třídit je do kategorií, přidávat související zboží, navrhovat různé varianty zboží, správu 
produktů, klientů, objednávek apod. [23] 

  
Obrázek 7 Internetové obchody řešené systémy VirtueMart  (vlevo)  a Magento (vpravo) 
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2.5.8 Wiki systém 

Systémy určené k tvorbě webů, které umožňují uživatelům přidávat obsah, ale 
navíc jim také umožňují měnit obsah stávající. Jedná se většinou o internetové 
encyklopedie. Název wiki pochází z havajštiny, ve které je to výraz pro „velmi rychlý“. 

  

BusinessWiki 
 Komerční systém, který poskytuje nástroje pro profesionální použití – 

jednoduchá integrace s ostatními nástroji a databázemi, minimalizace vstupních bariér, 
modulově zajištěná datová bezpečnost atd. Systém je kompatibilní s MediaWiki. [4] 

  
DokuWiki 

Wiki software zaměřený na malé společnosti a jejich potřebu dokumentace. Je 
licencován pro GNU GPL2 a napsán v jazyce PHP. Pracuje na souborech prostého textu a 
proto nepotřebuje databázi. Jeho skladba je jednoduchá a ověřuje, jestli datové soubory 
zůstávají čitelné i mimo wiki. Patří mezi jeden z nejpopulárnějších wiki softwarů, které se 
používají a byl zahrnut do distribuce Linuxu. [7] 

 

MediaWiki 

Software, na kterém běží nejznámější česká internetová encyklopedie 
www.wikipedia.cz. MediaWiki je svobodný software, šířený pod licencí GNU GPL. Je 
napsán v jazyce PHP s využitím databáze MySQL nebo PostgreSQL. [16] 

 

 
Obrázek 8 Internetová encyklopedie Wikipedia.cz řešená pomocí systému MediaWiki (vlevo) a ukázka použití 

systému DokuWiki (vpravo) 
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3 Analýza současného stavu www prezentace a analýza 
požadavků na novou www prezentaci 

3.1 Současný stav webové prezentace 

Současná nevyhovující prezentace (viz obr. 9 a obr. 10) se nachází na adrese 
http://mujweb.cz/spolecnost/csopdetmarovice/csopus.htm. 

  Prezentace je psána v jazyce HTML. Její autor není profesionál a jazyk HTML 
příliš neovládá, proto je tak jednoduchá. I když prezentace svého času sloužila potřebě 
zviditelnit organizaci veřejnosti, dnes již nikoho její grafická podoba nezaujme. Nemá 
články rozčleněné do sekcí, takže je složité se na stránkách orientovat. Obsahuje sice 
obrázky, ale je jich málo a jsou malé. Více fotografií a grafiky by jistě stránky udělalo pro 
návštěvníka o mnoho zajímavější. 

Také hosting, kde autor stránky umístil, není vybrán nejvhodněji. Jelikož se jedná o 
neziskovou organizaci, její rozpočet je omezen a proto vedení požaduje freehosting. Na 
tomto zvoleném freehostingu je ale adresa složitá, příliš dlouhá a nesnadno 
zapamatovatelná.   

Jak je z obrázků 9 a 10 patrné, prezentace nebyla aktualizována častěji než 
několikrát do roka. V dnešní době není aktualizována vůbec. Je to proto, že autor 
webových stránek nemá na aktualizaci čas a jiní členové neumí pracovat s jazykem 
HTML. 

 

Obrázek 9 Stávající prezentace 
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Obrázek 10 Stávající prezentace 
 

 

3.2 Požadavky na novou prezentaci 

Vedení organizace má na novou prezentaci několik požadavků. Nejdůležitějším 
požadavkem je to, aby do prezentace mohli zasahovat, měnit ji a aktualizovat i ti členové 
organizace, kteří na počítači zvládají jen běžné kancelářské systémy (např. MS Office, 
Poznámkový blok atd.) a základní práci s Internetem. Díky tomu, že vkládání článků a 
příspěvků do redakčního systému je velmi podobné práci v textovému editoru, nebude pro 
tyto členy problém do nové prezentace pravidelně přispívat. 

Dalším požadavkem je snadněji zapamatovatelná adresa webové prezentace a 
provoz zdarma. Stávající hosting je nevyhovující, jak je již popsáno výše. Proto je důležité 
najít takový freehosting, který by vybraný redakční systém podporoval a zároveň nabízel 
vhodnou, lépe zapamatovatelnou, doménu. Tímto se zabývám dále. 

Dále by nová prezentace měla být taková, aby návštěvníka webu zaujala. Měla by 
být originální a upozorňovat na to, že se jedná o organizaci zabývající se ochranou přírody. 
Toto by mohlo by být vyřešeno zajímavým úvodním obrázkem prezentace. Měla by být 
přehledná, logická a funkční. Také by měla informovat o aktuálním dění v organizaci. 

 

 



Eva Krůčková: Aplikace CMS na webovém portálu 

17 

2009 

4 Výběr vhodného CMS systému a vhodného hostingu 
nové prezentace 

4.1 Výběr vhodného redakčního systému 

Když jsem se rozhodovala, který redakční systém použiji, našla jsem na internetu 
stovky CMS systémů. Proto bylo nutné nějak tyto systémy protřídit. Mými hlavními 
požadavky na ně bylo, aby podporovaly češtinu, byly volně šiřitelné, měly dobrou 
uživatelskou podporu ať už v angličtině, nebo v češtině a aby byly podporovány českými 
hostingy. Z těchto systémů jsem pak vybrala tři, které nejlépe splňovaly mé požadavky. 
Byli to Joomla, Drupal a WordPress. Všechny tři systémy podporují češtinu a jsou volně 
šiřitelné. 

 

4.1.1 Joomla 

Jak již bylo popsáno výše, Joomla je nejpopulárnější open-source redakční systém, 
který je v současné době k dispozici, o čemž svědčí živá a rostoucí komunita uživatelů a 
přátelských talentovaných vývojářů. Kořeny Joomly sahají do roku 2000 a dnes má více 
než 200 000 uživatelů a přispěvatelů. Projekt Joomla je dobrovolně založený projekt 
s přispěvateli z celého světa. Projekt vede Core Team. Ten je zodpovědný za celkové řízení 
projektu a za jeho inovaci v duchu open source.  Členové Core Teamu pocházejí z různých 
prostředí a mnoha oborů a to přispívá k síle a bohatosti Joomly. 

 
 
 
 
 
 

Obrázek 11 Logo CMS systému Joomla 
 
 

Joomla se používá po celém světě k tvorbě firemních webových stránek nebo 
portálů, firemních intranetů, vládních aplikací, stránek neziskových organizací, osobních 
nebo rodinných stránek, k publikaci online časopisů, novin a publikací, k online rezervaci 
apod.  

Joomla je navržena tak, aby bylo snadné ji nainstalovat a nastavit, dokonce i pokud 
nejste pokročilý uživatel. Vzhledem k tomu, že Joomla je snadná jak pro běžného 
uživatele, tak pro webového designéra nebo vývojáře, je vhodná k  tvorbě webových 
stránek i pro klienty. Pak, s minimálním množství instrukcí, mohou klienti sami spravovat 
své stránky.  

Pokud je potřeba specializovaná funkcionalita, Joomla je vysoce rozšiřitelná a 
existují tisíce takovýchto komponent (fotogalerie, diskusní fóra, e-shopy, atd.), které jsou 
převážně k dispozici zdarma (pod GNU GPL licencí). 
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Výchozí Joomla software a šablony jsou chráněny licencí 2005-2008 Open Source 
Matters, Inc. Pokud chcete používat, kopírovat, upravovat nebo distribuovat Joomlu, 
můžete tak učinit v souladu s podmínkami GNU General Public License. [37] 

 
Tabulka 1 Technické požadavky pro Joomlu 1.5.x 

Software Doporučená verze Minimální verze 
PHP 5.2 + 4.3.10 

MySQL 4.1 + 3.23 
Apache 2.x + 1.3 

Microsoft IIS 7 6 
 
 

4.1.2  Drupal 

Drupal je volně dostupný software, který staví na několika základech, které jsou 
důležité pro jeho fungování a vývoj. Je to modularita (Drupal má malé, ale stabilní a rychlé 
jádro s dobrým rozhraním a moduly, na kterých staví), kvalita (jádro má velmi dobře 
navrženou strukturu – to z něj dělá bezpečný a stabilní systém) a open source (je postaven 
na GNU GPL licenci). 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 Logo CMS systému Drupal 
 

Drupal je originálním dílem holandského studenta Driese Buytaerta. O vývoj 
Drupalu se stará několik hlavních vývojářů a více než 400 přispěvovatelů, kteří poskytli 
své patche do jádra. Hlavní slovo má samozřejmě stále Dries Buytaert, ale o správu 
jednotlivých verzí se starají vybraní lidé. Největší předností Drupalu jsou ale vývojáři 
modulů. Těch jsou stovky. V základní instalaci Drupalu jsou obsaženy moduly pro tvorbu 
článků, statických stránek, diskusní fórum, blog, přidávání komentářů k obsahu a mnoho 
dalších. [21] 

Tabulka 2 Technické požadavky pro systém Drupal 

Sotware Verze 
Apache jakákoliv 

PHP 4.3.3 
PHP5 4.7 

MySQL 4.0 
PostgreSQL 7.3 
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4.1.3 WordPress 

Wordpress je redakční systém vyvíjený jako open source projekt. Celý zdrojový 
kód je popsaný v dokumentaci a dává tak možnost každému programátorovi zapojit se do 
jeho vývoje, upravovat jeho části a přizpůsobit si ho podle vlastních představ.  

Wordpress vznikl v roce 2003. Na jeho počátku obsahoval jen velice málo kódu 
který používalo pár nadšenců. Od té doby prošel nespočtem změn a stal se 
nejpoužívanějším publikačním nástrojem pro blogy na celém světě. 

 
 
 
 
 

Obrázek 13 Logo CMS systému WordPress 
 
Wordpress vznikl v touze po elegantním, dobře strukturovaném osobním 

publikačním systému. Je to  poměrně mladý software, ale jeho vývoj a kořeny sahají až do 
roku 2001. Je to velmi vyspělý a stabilní produkt zaměřující se na uživatele a webové 
standardy.  

Rok 2005 byl pro WordPress zlomový. Po vydaní verze 1.5, která zaznamenala 
více než 900 000 stažení, odstartoval hostingovou službu wordpress.com, na které se dá 
vytvořit osobní blog bez nutnosti cokoliv instalovat a nastavovat -  stačí se jen 
zaregistrovat. [39] 

 

Tabulka 3 Technické požadavky systému WordPress 

Software Verze 
PHP 4.3 a vyšší 

MySQL 4.0 a vyšší 
 

 
Tabulka 4 Srovnání vybraných CMS systémů 

 

 

 Joomla Drupal WordPress 

Je systém uživatelsky jednoduchý? Spíše ano Spíše ano Ano 

Podporuje další jazyky? Ano Ano Ano 

Je volně šiřitelný? Ano Ano Ano 

Má uživatelskou podporu v češtině Ano Spíše ano Spíše ano 

Má uživatelskou podporu v angličtině? Ano Ano Ano 

Existují další šablony? Ano Spíše ano Spíše ne 

Existují komponenty? Ano Spíše ano Spíše ne 

Je systém technicky náročný? Spíše ano Spíše ne Ne 
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Z těchto tří kandidátů jsem si nakonec pro tvorbu webové prezentace vybrala 
systém Joomla (viz tabulka 4). Je to hlavně z toho důvodu, že má  skvělou uživatelskou 
podporu v češtině. Existují české webové stránky http://www.joomlaportal.cz/, které jsou 
určené uživatelům Joomly. Uživatelé si zde radí, pomáhají si a diskutují o možnostech 
Joomly. Je zde možnost Joomlu a její komponenty stahovat. Mimo tyto stránky existuje 
ještě mnoho dalších.  

Dalším důvodem výběru bylo také to, že pro Joomlu existuje mnoho šablon pro 
úpravu vzhledu, ať už komerčních nebo volně šiřitelných. Totéž platí i o množství 
komponent, které webovou prezentaci obohacují o mnoho zajímavých funkcí. 

 

4.2 Výběr vhodného hostingu 

Protože jedním z požadavků na novou prezentaci bylo, aby byla umístěna na 
freehosting, vybírala jsem hosting s ohledem na tuto skutečnost. V České republice je 
několik freehostingových poskytovatelů, ovšem ne všichni poskytují takové zázemí, aby na 
nich Joomla fungovala (např. neposkytují MySQL apod.). Proto jsem svůj výběr zúžila a 
rozhodovala se mezi těmito freehostingy. 

 

4.2.1 http://www.webzdarma.cz/ 

Prostor na webzdarma.cz je poskytován bezplatně a může být využit jak pro osobní 
účely, tak pro účely firemní. Freehostingová služba zahrnuje vlastní doménu třetí úrovně, 
prostor zdarma až 500 MB (200MB za zobrazení banneru, 300MB za zobrazení reklamní 
lišty), prostor 50 MB (pro e-mail), e-mail box (@subdomena.domena.tld) s přístupem přes 
webové rozhraní, databáze MySQL (20 MB) a možnost použití PHP.Poskytovatel vkládá 
na uživatelské stránky reklamní proužek a to buď na úvodní stránku nahoru nebo na 
všechny stránky.  

Uživatel musí zadat při registraci nového webu platné údaje (zejména e-mail a 
kategorii stránek) a tyto informace udržovat aktuální a nejpozději do jednoho týdne od 
registrace nahrát na server obsah. Jeho další povinností je dodržovat podmínky zobrazení 
reklamy [36]. 

 

4.2.2 http://hostuju.cz/ 

Možnost umístění osobní  nebo firemní prezentace zdarma.  Freehosting zahrnuje 
používání PHP5 a databáze MySQL, přístup na webové stánky je pomocí FTP. Na výběr 
jsou subdomény hostuju.cz, uvadi.cz, cholerik.cz, jepice.cz, 707.cz, 678.cz, 7u.cz a 
hostujem.sk. Všechny funkční s www i bez www. Hostuju.cz nabízí nonstop podporu. 

Uživateli se automaticky bude zobrazovat na stránkách reklamní lišta a banner. Ve 
výjimečných případech, pokud se lišta nezobrazí (např. nevalidní stránky), musí uživatel 
umístit na své stránky zdarma kód poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo 
rozhodnout o obsahu kódu, jeho umístění apod. Uživatel nesmí reklamní kód 
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poskytovatele nijak upravovat vyjma úpravy CSS stylu u lišty. Lišta musí být i po úpravě 
čitelná [35].  

 

4.2.3 http://www.ic.cz/ 

Server se zabývá výhradně webhostingem zdarma. Nabízí 250MB zdarma pro 
uživatelovu prezentaci, dále je zde možnost využívat veškeré moderní technologie jako 
PHP5, Mysql, Sqlite a Postgresql databázi, funkční obě varianty domény, jak s www, tak 
bez, diskový prostor 250MB, emailová schránku, fórum atd.  

Uživatel se zavazuje na stránky umístit reklamní lištu a to tak, aby byla na každé 
stránce viditelná (tj. je zakázáno používání scriptů a css vlastností, které reklamní lištu 
nezobrazí, nebo zakryjí). [13] 

 

 Tabulka 5 Srovnání vybraných hostingů  

 

Abych vyzkoušela, který freehosting je pro plánovanou webovou prezetnaci 
nejvhodnější, postupně jsem Joomlu nainstalovala na všechny vybrané hostingy. Nejlépe 
Joomla fungovala na hostuju.cz. Na ostatních serverech občas nebyla funkční, jednou 
dokonce nešla nainstalovat vůbec. Jednou byla instalace nedokonalá, nainstalovaná Joomla 
neobsahovala vše, co měla. Nejspokojenější jsem tedy byla s hostuju.cz a zde jsem Joomlu 
nainstalovala. Navíc jsem si hostuju.cz vybrala také proto, že poskytuje nonstop podporu, 
což jsem sama vyzkoušela.  

Také poskytuje vhodnou doménu III. řádu. Internetová doména je jednoznačné 
jméno počítače, připojeného do sítě Internet.  Doména se skládá z několika částí, 
oddělených tečkami, např. www.hgf.vsb.cz. Části jsou seřazeny podle obecnosti.  –  první 
část (www) je doména IV. řádu,  další část (hgf) je nazývána doménou III. řádu (úrovně), 
následující část (vsb) je doménou II. Řádu a poslední část (cz) je nejobecnější, popisuje 
celou velkou skupinu počítačů a sítí (nazývá se doména nejvyššího řádu, někdy také I.řádu, 
úrovně). Doména nejvyššího řádu popisuje rozdělení na země a obecné skupiny organizací. 
Přidělování a správa doménových jmen je hierarchická. O rozhodování přidělování 
domény .cz se v  ČR stará sdružení CZ.NIC. Pokud udělí doménu .cz (vsb.cz), o 
přidělování domén III. řádu se již stará správce udělené domény (správce vsb.cz přidělí 
doménu hgf.vsb.cz).  

Vybrala  jsem tedy www.csopdetmarovice.hostuju.cz.  

 Webzdarma.cz Hostuju.cz ic.cz 

Kolik prostoru hosting nabízí? 500 MB 1000 MB 250 MB 

Je vhodný pro osobní prezentaci? Ano Ano Ano 

Je vhodný pro firemní prezentaci? Ano Ano Ano 

Budou v prezentaci zobrazeny reklamy? Ano Ano Ano 

Je uživatelská podpora nonstop? Ne Ano Ano 

Z kolika domén II. řádu je možno vybírat? 17 7 20 
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5 Realizace nové www prezentace 

5.1 Instalace Joomly na webový server 

Instalační balíček nejnovější verze Joomly jsem si stáhla zdarma ze stránek 
http://www.joomla.org/. V době, kdy jsem balíček stahovala (listopad 2008), to byla verze 
1.5.7. Dále jsem si stáhla také podporu češtiny ze stejných stránek. 

Zaregistrovala jsem stránky na hostingu hostuju.cz. Po úspěšné registraci a 
přihlášení jsem dostala přístup k informacím, které jsou důležité pro instalaci a správu 
webové prezentace. Jedná se o přihlašovací údaje k připojení k FTP, MySQL atd.  

K serveru hostingu a následné instalaci Joomly je potřeba FTP připojení. FTP (File 
Transfer Protocol) je v protokol aplikační vrstvy z rodiny TCP/IP. Je určen pro přenos 
souborů mezi počítači. Nejčastěji se využívá pro sdílení dat (hudba, videa, atd.) a pro 
správu účtů internetových stránek [10]. Pro vytvoření FTP účtu používám program Total 
Commander 7.02. Pomocí informací od poskytovatele hostingu jsem vytvořila FTP účet a 
přihlásila se k němu. V programu Total Commander jsem rozbalila instalační balík a 
zkopírovala jeho obsah na server (viz obrázek 14). 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 14 Total Commander – přesun instalačních dat z počítače na server 

Zkopírovaná 
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server 
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Když byla všechna data zkopírovaná, spustila jsem webový prohlížeč a zadala 
adresu stránek. Tímto se spustila instalace, skládající se z několika kroků.  

 

5.1.1 Krok 1: Jazyk 

Jedná se o jazyk instalace. Zvolila jsem češtinu a pomocí tlačítka Další přešla na 
následující bod instalace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Obrázek 15 1. krok instalace – výběr jazyka 

 

5.1.2 Krok 2: Předinstalační kontrola 

Předinstalační kontrola slouží k otestování možností serveru, na který Joomlu 
instalujeme. Tyto možnosti musí splňovat základní požadavky, jinak Joomla nebude 
správně fungovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Obrázek 16 2. krok – předinstalační kontrola 
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5.1.3 Krok 3: Licence 

Zde se nachází text obecné veřejné licence GNU Joomly, který je v angličtině. Je 
důležité si licenci přečíst a seznámit se s ní (viz příloha č. 1). Pro ty, kteří nemluví 
anglicky, existují na Internetu i překlady do češtiny. Licenci jsem si přečetla a přešla na 
další krok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 17 3. krok - licence 

 

5.1.4 Krok 4: Databáze 

Nastavila jsem databázi údaje potřebné pro přístup do databáze, a to podle 
informací poskytovatele hostingu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 18 4. krok - databáze 
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5.1.5 Krok 5: Nastavení FTP 

Zde jsem nepovolila FTP vstvu, protože používám k přenosu přes FTP program 
Total Commander. Později jsem zjistila, ze povolení FTP vrstvy nelze provést z důvodu 
omezení ze strany hostingu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 19 5. krok – nastavení FTP 

 

5.1.6 Krok 6: Nastavení 

Zadala jsem jméno webových stránek a potvrdila e-mail správce a heslo. Také jsem 
nahrála ukázková data a přešla na další krok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 20 6. krok - nastavení 
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5.1.7 Krok 7: Ukončit 

Podmínkou ukončení instalace je úplné odstranění instalační složky. Smazala jsem 
ji pomocí FTP. Dále je důležité zkopírovat kód, který je zobrazen v posledním kroku 
instalace a tímto kódem přepsat původní kód souboru configuration.php. Je možnost to 
provést také pomocí poznámkového bloku, kde kód nakopírujeme a uložíme jako 
configuration.php a pomocí FTP původní soubor přepíšeme. Je důležité nastavit atributy 
tohoto souboru na 777, což znamená, že je možno ho měnit, přepisovat a číst. Toto je 
důležité pro administrátorské prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21 7. krok – ukončit. Modře označený text se zkopíruje do poznámkového bloku a uloží jako 
configuration.php. 

 

 

5.2 Instalace češtiny 

Instalace češtiny, šablon i dalších komponent probíhá v administrátorském 
prostředí, proto je třeba se vždy jako administrátor přihlásit. Instalovat nový jazyk do 
Joomly jde dvěma způsoby. První způsob je ten, že pomocí Správce rozšíření nahrajeme 
soubor s balíčkem jazyka. Tento se nám automaticky nainstaluje a poté ve Správci jazyků 
jen nastavíme češtinu jako implicitní jazyk jak pro uživatelskou část, tak i pro část 
správcovskou (obrázek 22).  

Další způsob je ten, že balíček rozbalíme pomocí vhodného programu (v mém 
případě Total Commander) a přes FTP nakopírujeme do příslušných složek (pro 
správcovské prostředí Administrator-Language-cs-CZ, pro uživatelskou část Languace-cs-
CZ). 
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Obrázek 22 Správce jazyků – při nastavování jazyka jako implicitního je potřeba jazyk označit a poté pomocí 
ikonky hvězdičky nastavit 

 

5. 3 Instalace vhodné šablony 

Volba vhodné šablony je velmi důležitou částí tvorby webové prezentace. Mějme 
na paměti to, že šablona je první co uživatel uvidí, když zavítá na webové stránky. Proto 
by měla být taková, aby dokázala zaujmout a aby díky ní byla prezentace zapamatovatelná. 
Také by měla vystihovat a dokreslovat obsah stránek. 

Existuje několik způsobů, jak šablonu vytvořit. Jedním ze způsobů je ten, že si ji 
navrhneme a naprogramujeme sami. Další možností je nechat si šablonu vytvořit na přání 
od firem, které se touto problematikou zabývají. Ceny bývají různé, od několika set korun 
po několik tisíc. Cena závisí na požadavcích zadavatele. Dále na Internetu existují tisíce 
šablon, které jsou zdarma ke stáhnutí. Nevýhodou ale je to, že stejnou šablonu mohou 
použít i jiní uživatelé a naše prezentace již nebude originální a jedinečná. Poslední možnost 
je ta, že již stávající šablonu sami upravíme např. vhodnějším obrázkem apod. [31] 

Hned po úspěšné instalaci a seznámení s Joomlou jsem se rozhodla, že si šablonu 
pro prezentaci navrhnu sama. Hledala jsem na Internetu návody a postupy, jak si šablonu 
vytvořit. Našla jsem jich několik, všechny v angličtině. Byly ale pro mě příliš obtížné a 
náročné, protože k vytvoření je potřeba znalostí CCS, HTML a PHP, které nemám. Když 
jsem zjistila, že to není vůbec jednoduché a po mnoha marných pokusech si šablonu 
vytvořit jsem se přiklonila k možnosti, že si upravím již stávající šablonu.  

Hledala jsem takovou šablonu, která by mě zaujala (měla příjemné barvy, nebyla 
příliš výrazná apod.) a měla hlavní motiv, který by byl tvořen obrázkem. Když jsem 
vhodnou šablonu našla, bylo nutné ještě přečíst její licenci. To z toho důvodu, že jsem 
zamýšlela šablonu měnit a ne u všech je toto povoleno. Licence mnou vybrané šablony 
toto umožňovala, autor si pouze vyhradil právo neodstraňovat jméno tvůrce ze šablony. 

Soubor se šablonou ve formátu .zip jsem rozbalila. Ve složce Images vyhledala ten, 
který odpovídal hlavnímu logu. Ten jsem se rozhodla změnit. Důležité je, pokud nechceme 
zasahovat do zdrojového kódu šablony, abychom tento hlavní obrázek nahradili obrázkem 
ve stejném formátu, naprosto stejných rozměrů a s totožným názvem souboru.  

Protože nemám k dispozici žádný kvalitní software na tvorbu grafiky, rozhodla 
jsem se logo vytvořit sama ručně. Nakreslila jsem obrázek na papír, nascanovala do 
počítače, upravila podle potřeby (viz obrázek 23) a tímto obrázkem jsem nahradila obrázek 
stávající.  
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Obrázek 23 Nově vytvořený obrázek, kterým je nahrazen stávající hlavní obrázek šablony 
 

Poté bylo potřeba nahrát šablonu na server. V administrátorském rozhraní můžeme 
stejně jako u instalace jazyka použít Správce rozšíření a šablonu nainstalovat. Poté nastavit 
ve Správci šablon novou šablonu jako implicitní (obrázek 24). Dalším způsobem je 
šablonu nahrát pomocí FTP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 24 Správce šablon – při nastavování šablony jako implicitní je potřeba zvolenou šablonu označit a 
poté pomocí ikonky hvězdičky nastavit 

 

5.4 Vytvoření nabídky 

Nabídka, neboli menu slouží k orientaci na webových stránkách. Nejčastěji se 
v prezentacích vyskytuje vlevo nebo nahoře. Díky nabídce se snadno a rychle návštěvník 
webu dokáže dostat k informacím, které ho zajímají.  

Nabídek existuje v Joomle několik. Klasická šablona by měla obsahovat alespoň tři 
základní nabídky. Jsou to Main Menu (Hlavní nabídka), User Menu (Uživatelská nabídka) 
a Top Menu (Horní nabídka). Hlavní nabídka je první nabídka, která se návštěvníkovi na 
stránkách zobrazí. Jsou v ní obvykle rozčleněny články a informace podle určitých kritérií. 
Uživatelská  nabídka se objeví většinou poté, kdy se uživatel na stránkách přihlásí. Horní 
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nabídka, jak už její  název napovídá, se vyskytuje většinou nahoře a od Hlavní nabídky 
bývá nějakým způsobem odlišná.  [30] 

V prezentaci používám Main Menu, Login Menu – přihlášení a User Menu – 
přihlášený uživatel (viz obr. 26). Top Menu nevyužívám z důvodu malého rozsahu 
prezentace (v prezentaci není tolik informací, aby se musely rozčleňovat ještě do další 
nabídky. Prezentace s použitím Top Menu by byla v tomto případě zbytečně složitá.). 

Ve Správci nabídky jsem vytvořila pomocí tlačítka Nový nové menu. Pomocí 
správce položek nabídky jsem mu přiřadila položky, které jsem opět vytvořila pomocí 
tlačítka Nový. Nakonec jsem změnila titulek nabídky. Všechny položky se dají měnit a 
upravovat, jak je vidět na obrázku 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 25 Správce nabídky 
 

5.4.1 Hlavní nabídka – ZO ČSOP Dětmarovice 

Hlavní nabídka prezentace se skládá z těchto částí [viz obrázek 26]: 

- O nás – zde budou začleněny články, které popisují organizaci, její vnitřní 
strukturu a důležité sdělení pro členy, např. datum konání výroční schůze, data 
ostatních schůzí apod. 

- Aktuality  – aktuální informace o akcích, které organizace chystá. 

- Ukliďme svět – část zaměřená na celosvětovou akci Ukliďme svět. Zde budou 
články, pozvánky a bližší informace k akci. 

Úprava 
popisu menu 

Přidání položek do menu 

Úprava jednotlivých položek nabídky 

Ve Správci nabídky se tvoří a editují 
menu 
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- Den Země – část zaměřená na celosvětovou akci Den Země. Opět zde budou 
zařazeny články, pozvánky a bližší informace k akci.  

- Čáp bílý – část zaměřená na pozorování čápa bílého, který v obci hnízdí. Budou 
zde informace k soutěži, kterou každý rok organizace pořádá. 

- Medové dny – informace o obecní akci, které se organizace účastní. Také zde bude 
zadání soutěže, vyhodnocení apod., kterou organizace na akci pořádá. 

- Naše další činnost – část zaměřená na běžnou činnost organizace, např. na styk 
s veřejností, publikační činnost, enviromentální výchova dětí apod. 

 

5.4.2 Přihlášení 

Přihlašovací menu se skládá těchto částí [viz obrázek 26]: 

- Uživatelské jméno – pokud je uživatel zaregistrován, vyplní své uživatelské 
jméno. 

- Heslo – registrovaný uživatel zadá své heslo. 

- Pamatuj si mne – zaklikávací políčko pro uložení přihlašovacích údajů do 
počítače a pozdější jednodušší přihlášení. 

- Tlačítko Přihlásit se – tímto tlačítkem se uživatel přihlásí do systému. 

- Zapomenuté heslo? – při zadání e-mailu k uživatelskému účtu je na něj zaslán 
ověřovací token. Po obdržení je možnost si vybrat si nové heslo. 

- Zapomenuté uživatelské jméno? – při zadání e-mailu spojeného s účtem bude na 
něj zasláno uživatelské jméno. 

- Vytvořte jej! – registrace nového uživatele. 

 

5.4.3 Přihlášený uživatel 

Pokud je uživatel úspěšně přihlášen, zobrazí se nové menu Přihlášený uživatel [viz obrázek 
26]: 

- Tlačítko Odhlásit se – tímto tlačítkem se přihlášený uživatel odhlásí ze systému. 

- Nastavení tvého účtu – detaily uživatele, dají se upravovat. Je zde např. změna 
hesla, změna jazyka atd. 

- Přidat článek – po kliknutí se zobrazí okno podobné textovému editoru a uživatel 
může napsat článek a uložit jej. 
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Obrázek 26 Rozdílné menu pro nepřihlášeného a přihlášeného uživatele 
 

 

5.5 Přidávání článků (naplnění obsahu) 

5.1.1 Vytvoření sekcí a kategorií 

Pro vytvoření článku v Joomle musíme mít alespoň jednu sekci a jednu kategorii. 
Sekce a kategorie se odvíjí od toho, jaké části má  naše nabídka, protože většinou budeme 
chtít články do nabídky začlenit. Přiřazení článku do sekce a kategorie je povinné. Sekce je 
struktura, která dělí články na nejvyšší úrovni – obsahuje kategorie. Kategorie jsou 
příbuzné články. Bohužel v Joomle není možné přiřadit jeden článek do více kategorií 
nebo sekcí. [28] 

 Ve Správci sekcí jsem vytvořila potřebné sekce a ve Správci kategorií jsem 
vytvořila potřebné kategorie. Důležité je uvést, do které sekce budou patřit. Ve Správci 
položek nabídky jsem vytvořila položky, u kterých jsem uvedla, jaké sekce a kategorie zde 
budou patřit. Stejný postup platí i pro úpravu nabídky, sekcí i kategorií, což je vidět na 
obrázku 27. 
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Obrázek 27 Správce položek nabídky, správce sekcí a správce kategorií  
 

5.1.2 Vytvoření článku 

Vytvoření nového článku probíhá buď prostřednictvím administrátorského 
prostředí pomocí Správce článků a ikonky Nový nebo může článek vytvořit přihlášený 
uživatel pomocí User menu a odkazu Přidat článek.  

Pro tvorbu článků Joomla používá WYSIWYG editor (zkracuje anglickou větu 
What You See Is What You Get, volně přeloženo Co vidíš, to dostaneš). Tento textový 
editor prezentuje text na obrazovce tak, jako by se objevil po vytištění nebo po zveřejnění 
článku. Je podobný textovému editoru kancelářských balíků (např. WordPad, Microsoft 
Word atd.), takže běžný uživatel počítače nemá větší problémy s úpravou textu. Jak 
textový editor vypadá, je zobrazeno na obrázku 28. 

Uživatel napíše článek, může do něj vložit obrázky, videa atd. a text může podle 
potřeby formátovat. Obrázky musí být uloženy na serveru. Toho se dá dosáhnout pomocí 
FTP nebo pomocí funkce Obrázek dole pod editorem, kterým se obrázky vkládají. Zde se 
dají nahrát z počítače na server. Dále nastavuje parametry článku jako je přístupová 
úroveň, datum vytvoření, datum zveřejnění i zneveřejnění atd. Nesmí zapomenout určit 
sekci a kategorii. Poté článek uloží a ten se podle zadaných parametrů uveřejní nebo ne. 
[27] 

Úprava (tvorba) položky nabídky – parametry – výběr 
SEKCE/KATEGORIE 

Úprava (tvorba) kategorie  

– výběr odpovídající sekce 
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Obrázek 28 WYSIWYG editor 
 

5.6 Vytvoření uživatelských účtů 

Pokud se uživatel chce stát členem určité komunity apod., je potřeba jeho 
registrace. Registrace uživatele probíhá pomocí registračního formuláře (obrázek 29), který 
se objeví po zmáčknutí odkazu Vytvořte jej! v přihlašovacím panelu. Uživatel vyplňuje 
jméno, přihlašovací jméno, e-mail a dvakrát heslo (nejméně o 5 znacích). Pokud je údaj 
chybný, je pole ohraničeno červeně, pokud je vše v pořádku, objeví se informační hlášení. 
Uživateli přijde na zadaný e-mail zpráva s aktivací účtu (odkaz, jenž po kliknutí na něj 
aktivuje účet). Poté se bez problémů přihlásí do systému a pomocí User Menu svůj účet 
spravovat. 

Nového uživatele může přidávat i administrátor v administrátorském rozhraní 
pomocí Správce uživatelů. Dále může uživatele upravovat, blokovat apod. Také přiděluje 
uživatelům práva. Podle práv můžeme uživatele rozdělit na:   

- Registrovaný – funkce uživatelské části (vkládání článků apod.) a funkce běžného 
neregistrovaného uživatele. 

- Autor  – jen funkce uživatelské části. 

- Editor  – funkce uživatelské části, schvalování a editace článků. 

- Publisher – funkce uživatelské části a možnost zveřejňovat články. 

- Manažer – všechny funkce uživatelské části a navíc některé funkce 
administrátorské části. 

Vložení obrázku 

Název článku  
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Podrobnosti o zveřejnění 
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- Správce – tytéž práva jako manažer, navíc více funkcí administrátorských. 

- Super správce – plné práva přístupu kamkoli. [29]: 

 

Pro webovou prezentaci využívám práva Autor. Tyto práva mají všichni 
registrovaní uživatelé, kteří jsou zároveň členové organizace. Mají tímto možnost články 
sami psát, ale nemohou zasahovat do administrátorské části. Pokud bude mít v budoucnu o 
registraci zájem i někdo z návštěvníků, použiji pro něj práva Registrovaný. Administrátor 
stránek má práva Super správce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 29 Správce uživatelů – uživatel je vytvořen administrátorem nebo pomocí registrace 
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6 Závěr 

Úkolem bakalářské práce byla tvorba webové prezentace Českého svazu ochránců 
přírody, ZO Dětmarovice. Jako první krok byl proveden teoretický rozbor možností a 
funkcí CMS systému. Popsala jsem technologie nutné k fungování, typy CMS systému a 
některé jeho jejich zástupce.  

Následně jsem analyzovala stávající prezentaci a popsala jsem její klady a zápory. 
Poté jsem analyzovala požadavky na prezentaci novou. Některé požadavky byly dané 
vedením organizace, jiné jsem navrhla podle stavu stávající prezentace sama.  

Jako další bod mé práce byl výběr vhodného CMS systému a vhodného hostingu. 
To jsem řešila srovnáním několika nejvhodnějších kandidátů a na základě tohoto jsem 
vybrala CMS systém Joomla a hosting hostuju.cz. 

Posledním krokem práce byla samotná realizace nové webové prezentace. Bylo 
potřeba na zvolený hosting systém nainstalovat a nastavit tak, aby prezentace běžela bez 
problémů a splňovala zadané požadavky. 

Nová webová prezentace je v provozu na stránce www.csopdetmarovice.hostuju.cz.  
Členové organizace byli se systémem seznámeni a přispívají k rozšiřování obsahu. 
Vkládání článků jim nečiní problémy díky příjemnému uživatelskému prostředí 
podobnému běžnému textovému editoru. Jsou s webovou prezentací spokojeni.  

Díky nové webové prezentaci se organizaci otevřely nové možnosti. Na základě 
návštěvy webových stránek o organizaci projevila zájem POLAR televize Ostrava, s.r.o. a 
hodlá v budoucnu natočit reportáž o činnosti a akcích orgranizace. 

V budoucnosti je plánováno rozšíření prezentace o fotogalerii a diskuzní fórum. 
Stávající prezentaci nečiní problém fotografie a obrázky do jednotlivých článků přidávat, 
ale pokud se jedná o obsáhlé soubory fotografíí, je jednodušší použít fotogalerii. Jelikož to 
bude ale systémově náročnější, je plánován přesun webových stránek z freehostingu na 
hosting placený, který nabízí lepší služby. 
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