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A. Uživatelský manulál 

1 Manuál pro běžné uživatele 

1.1 Registrace 

1. Na úvodní stránce přejdete do registrace: 

2. Vyplníte povinné údaje pro registraci. 

3. Stisknete tlačítko Registrovat. 

 

1.2 Přihlášení 

1. Vyplníte Login a heslo a stisknete Přihlásit: 
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1.3 Změna hesla 

1. Po přihlášení stisknete tlačítko Účet: 

2. Poté vyplníte staré heslo, nové heslo a nové heslo pro kontrolu a stisknete Změnit 

1.4 Uložení mých rezervací 

1. Pokud se nenacházíte na stránce Výběru sportovišť stiskněte tlačítko Zpět na sportoviště: 

2. Dále si vyberete areál ve kterém se nachází vaše sportoviště a kliknete na něj. Tyto areály jsou 

vyznačeny barevně. 

3. Poté si zvolíte sportoviště které si přejete rezervovat, zvolené sportoviště se označí červeně: 
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4. V dalším kroku si zvolíte v kalendáři, na které datum chcete sportoviště rezervovat: 

5. Pokud je v daný den otevřeno zvolené sportoviště, objeví se rezervace které si můžete 

rezervovat, pokud nejsou již někým zamluveny, tyto se pak objeví jako šedé a nejde je zvolit: 

6. Můžete zvolit Rezervovat nebo opakovat, pokud zvolíte Rezervovat, vloží se tato rezervace 

do vašeho seznamu(viz bod 8) který později odešlete pro uložení. Pokud zvolíte opakovat 

zobrazí se vám formulář pro opakování této rezervace: 

7. Zde si zvolíte počet opakování této rezervace. Po zadání tohoto opakování vám bude sděleno 

jestli je možné toto opakování uložit, či ne.  

8. Všechny vaše zvolené rezervace jsou zobrazeny ve vašem seznamu. Pod tímto seznamem si 

ještě zvolíte jestli chcete platit rovnou z účtu, či na místě sportoviště. Pokud Zvolíte z účtu a 

máte na něm dostatek peněz, jsou vaše rezervace uloženy jako zaplacené a peníze z účtu 

strženy. Pokud zvolíte na místě sportoviště, budete platit po ukončení sportu u recepce: 
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9. Po stisknutí tlačítka uložit rezervace jsou rezervace uloženy do databáze a můžete si je 

upravit v sekci Moje rezervace. 

1.5 Změna mých uložených rezervací 

1.5.1 Smazat rezervaci 

1. Z vypsaného seznamu mých rezervací, které ještě nebyly uskutečněny, vyberete kterou chcete 

smazat a stisknete zelený křížek. Pokud lze ještě rezervaci smazat, bude smazána. Pokud 

rezervace nejde smazat, pravděpodobně je již překročen minimální čas po který je možné 

rezervaci před jejím začátkem smazat. 

1.5.2 Přesunutí rezervace 

1. Z vypsaného seznamu vašich rezervací, které ještě nebyly uskutečněny, vyberete kterou 

chcete přesunout a stisknete zelený znak pro přesunutí: 

2. Po stisknutí přesunutí se vám zobrazí kalendář a výpis volných rezervací na dané datum. 

Z tohoto seznamu si vyberete daný čas rezervace a stisknete uložit. Vaše rezervace je tímto 

přesunuta: 
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1.5.3 Zaplatit rezervaci 

1. Z vypsaného seznamu mých rezervací, které ještě nebyly uskutečněny, vyberete kterou chcete 

zaplatit a stisknete zelený dolar pro zaplacení: 

2. Pokud máte dostatek peněz na účtu, změní se na zaplacenou. 

1.6 Plánování trasy 

1. Stisknete tlačítko Plánovač trasy v hlavním menu aplikace. 

2. Poté vyberete z kolonky odkud: startovací pozici a z kolonky kam: vyberete cílovou pozici. 

3. Následně po stisknutí tlačítka Zobrazit trasu je vykreslena nejkratší trasa  ze zvolené 

počáteční a cílové pozice. 

4. Dále máte na výběr spustit animaci znovu po stisku tlačítka Přehrát od začátku nebo zadat 

novou trasu po stisku tlačítka Nový výběr trasy. 

1.7 Zobrazení 3D modelu 

1. Stisknete tlačítko 3D model sportovišť v hlavním menu aplikace. 

2. Poté se načte a spustí animace 3D modelu areálu VŠB – TUO. 

3. Máte na výběr animaci pozastavit respektive spustit po stisku tlačítka Play/Pause nebo 

animaci přetočit na začátek po stisku tlačítka Přetočit na začátek. 
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2 Manuál pro administrátora 

2.1 Vybrání sportoviště pro administraci 

1. Pro najetí do administrace stisknete tlačítko Administrace: 

2. Poté se zobrazí menu se dvěmi řádky. V prvním řádku si vyberete areál a v druhém konkrétní 

sportoviště daného areálu, které chcete administrovat: 

 

2.2 Nastavení otevírací doby sportoviště 

2.2.1 Přidat čas 

1. Pro přidání musíte vyplnit následující kolonky:

 
a. Den – vyberete den na který bude daný čas platit. 

b. Čas od – určuje od kdy bude začínat vložený časový interval 

c. Čad do – určuje kdy bude končit vložený časový interval  

d. Doba 1 rezervace – určuje čas jedné rezervace. Je automaticky vygenerován podle 

intervalu času od a času do aby byl tento interval vždy vybraným časem dělitelný. 

Tato zvolená doba 1 rezervace rozdělí náš interval na jednotlivé časy rezervací. 

 

Příklad: čas od zvolíte 00:00 a čas do zvolíte 00:20. V kolonce Doba 1 rezervace se 

nám vygenerují časy: 5, 10 a 20 minut. Pokud zvolíte 5 minut, vzniknou 4 rezervace o 

pěti minutách v intervalu 00:00 a 00:20. Pokud zvolíte 10 minut vzniknou dvě 

rezervace a pokud 20 minut vznikne pouze jediná rezervace, kterou si může uživatel 

rezervovat. 

e. Jednotka zrušení rezervace – udává kdy nejpozději před začátkem rezervace je 

možno tuto rezervaci smazat, nebo přesunout. 

f. Cena 1 rezervace – udává kolik budou stát jednotlivé rezervace v daném intervalu 

 

2. Pokud po stisknuti tlačítka uložit je vše v pořádku a je vše vyplněno, uloží se vyplněný časový 

úsek. 
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2.2.2 Smazat čas 

1. Ze seznamu časů si vyberete který čas chcete smazat a stisknete zelený křížek. Pokud jsou 

v daném časovém intervalu uloženy nějaké rezervace, budete na to upozorněni a pokud se 

přesto rozhodnete časový úsek smazat, tyto rezervace budou zrušeny. Těm, kteří si rezervace 

již zaplatili budou vráceny peníze zpět na účet: 

 

2.3 Upravení  rezervací uložených na dané sportoviště 

1. Pro upravení rezervace je nutno najet do výpisu rezervací: 

2. Poté si vyberete datum ze kterého chcete upravit rezervace. 

3. Označíte si rezervace které chcete upravit 

4. Vyberete jednu ze tří možností:  

a. Uložit jako zaplacené 

b. Uložit jako nezaplacené 

c. Smazat 

2.4 Nastavení jiné sazby uživateli 

1. Najedete do nastavení v menu: 

2. Vyberete uživatele kterému chcete vytvořit novou sazbu. Uživatele je možno filtrovat podle 

loginu nebo jména. 

3. Aktuální sazba vybraného uživatele se zobrazí v pravém výpisu. 

4. Kliknutím na jednotlivé ceny si můžete upravit tyto ceny na vámi zvolené částky: 

5. Poté stisknete Uložit novou sazbu. Uživatel má nyní nastavenou svou vlastní sazbu 

sportoviště. 
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2.5 Upravit uživatele 

1. Najedete do nastavení v menu: 

2. Vyberete uživatele kterého chcete upravit. Uživatele je možno filtrovat podle loginu nebo 

jména. 

3. Po vybrání uživatele se zobrazí menu pro upravení daného uživatele: 

a. Udělat administrátorem – udělá uživatele administrátorem a jsou mu umožněny 

všechny akce 

b. Odebrat administrátora – odebere uživateli administrátorská práva 

c. Dobít kredit – po zvolení částky je uživateli tato částka připsána na účet 

d. Zablokovat/Odblokovat přístup – zablokuje či odblokuje uživatele. V případě 

zablokování je uživateli znemožněno přihlášení do systému. V případě odblokování je 

uživateli přístup opět umožněn. 

2.6 Blokovat časy 

1. Najedete do nastavení v menu: 

2. Vyberete datum ve kterém chcete blokovat čas(y) 

3. Označíte čas(y) které chcete blokovat 

4. Stisknete Zablokovat či Odblokovat. V případě stisknutí Zablokovat vám bude sděleno, že 

na daný čas může mít někdo rezervaci již uloženou, pokud tomu tak je a vy přesto souhlasíte 

s blokací, bude tato rezervace smazána, čas zablokován a v případě, že smazaná rezervace již 

byla zaplacena, bude tato částka připsána zpět uživateli na účet. 

 

2.7 Dlužníci 

1. Najedete do nastavení v menu: 

2. Vyberete zda chcete zobrazit dluh pouze z daného sportoviště nebo ze všech sportovišť. 

3. Ze seznamu dlužníků vyberete vámi požadovaného. 

4. Po vybrání se zobrazí menu: 

a. Zaplatit dluh – po stisknutí je dluh uživateli smazat. Pokud je označeno zobrazení 

dluhu z daného sportoviště, smaže se dluh pouze s tohoto sportoviště. Pokud je 
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označeno zobrazení dluhu ze všech sportovišť, smaže se dluh ze všech těchto 

sportovišť. 

b. Zablokovat/Odblokovat přístup –  zablokuje či odblokuje uživatele. V případě 

zablokování je uživateli znemožněno přihlášení do systému. V případě odblokování je 

uživateli přístup opět umožněn. 

2.8 Seznam plateb 

1. Najedete do nastaveni v menu: 

2. Zobrazí se výpis plateb na aktuální měsíc. 

3. Zvolíte rok a měsíc a stisknete aktualizovat. 

4. Zobrazí se výpis plateb za zvolený měsíc. 
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B. Programátorská dokumentace 

1 Cíl aplikace 
 

Úkolem bylo vytvořit aplikaci rezervačního online systému ve vývojovém prostředí Adobe 

Flex Builder 3, ve kterém by mělo být možné provádět všechny základní operace, které se vyskytují 

v ostatních rezervačních systémech sportovišť na internetu. 

2 Popis jednotlivých částí aplikace 
 

2.1 Hlavní soubor aplikace – rezervaceSportovist.mxml 

 

Hlavní soubor mé aplikace se jmenuje rezervaceSportovist.mxml ve kterém je obsažen 

základní layout mé aplikace a je základem celé aplikace. Dá se říct, že tento soubor je určitou kostrou 

celé aplikace. Tento soubor je rozšířen o dvě takzvané namespace. 

První je namespace je xmlns:ns1="com.degrafa.*". Framework degrafa v mé aplikaci slouží 

ke zjednodušení některých nastavení stylů. Například ke snazšímu nastavení pozadí u jednotlivých 

prvků layoutu. 

Druhý namespace je xmlns:comp="components.*". Tato namespace slouží k tomu, abychom 

v mé aplikaci mohli využívat mé vytvořené komponenty ve složce components, kterými se budeme 

zabývat dále. 

Jednotlivé funkce, jejich chování, či využití je detailně popsané v samotném zdrojovém kódu 

aplikace, tudiž se zde o těchto jednotlivých funkcích nebudu zmiňovat. 

 

Umístění souboru: „src/retervaceSportovist.mxml“ 

 

Seznam importovaných tříd či komponent: 

 

components.planovacTrasy, mx.events.EffectEvent, mx.core.UIComponent, 

mx.events.CollectionEvent, mx.events.ValidationResultEvent, 

components.adminNastaveni, mx.events.FlexEvent, mx.managers.PopUpManager, 

components.presunutiRezervace, mx.states.SetStyle, 

Tridy.vizualizace.Rezervace, Tridy.vizualizace.*, mx.effects.easing.Bounce, 

components.timeRow, mx.utils.ArrayUtil, mx.utils.ObjectProxy, 

mx.collections.SortField, mx.collections.Sort, mx.rpc.events.FaultEvent, 

mx.collections.ArrayCollection, mx.rpc.events.ResultEvent, 

mx.controls.Alert, mx.events.CalendarLayoutChangeEvent 

 

2.2 Styly – main.css 

 

Soubor main.css slouží ke stylování jednotlivých prvků, či komponent aplikace.  

 

Umístění souboru: „src/main.css“ 

 



13 

 

2.3 Vlastní vytvořené komponenty 

 

Ve složce components jsou umístěny jednotlivé komponenty, které bylo třeba vytvořit pro běh 

mé aplikace 

 

2.3.1 vyberSportovist.mxml 

 

Tato komponenta je určená k vybírání jednotlivých areálů sportovišť a následně konkrétního 

sportoviště. Funkce využívá zoomovacích a rozmazávajících takzvaných blur efektů k dosažení 

požadovaných grafických animací. 

Jednotlivé funkce, jejich chování, či využití je detailně popsané v samotném zdrojovém kódu 

aplikace, tudíž se zde o těchto jednotlivých funkcích nebudu zmiňovat. 

 

Umístění souboru: „src/components/vyberSportovist.mxml“ 

 

2.3.2 timeRow.mxml 

 

Komponenta timeRow.mxml se zobrazuje v hlavním kontejneru aplikace. Tato komponenta je 

reprezentací jednoho  řádku v seznamu rezervací na dané sportoviště. Komponenta zajišťuje zobrazení 

daného času jedné rezervace, cenu dané rezervace, možnost označení tohoto času a možnost otevření 

okna pro nastavení opakování toho času. Také využívá třídu Rezervace pro vložení rezervace do pole. 

Jednotlivé funkce, jejich chování, či využití je detailně popsané v samotném zdrojovém kódu 

aplikace, tudíž se zde o těchto jednotlivých funkcích nebudu zmiňovat. 

 

Seznam importovaných tříd či komponent: 

 
mx.managers.PopUpManagerChildList, mx.accessibility.TitleWindowAccImpl, 

mx.core.Application, mx.managers.PopUpManager, mx.core.IflexDisplayObject, 

Tridy.vizualizace.Rezervace 

 

Umístění souboru: „src/components/timeRow.mxml“ 

 

2.3.3 presunutiRezervace.mxml 

 

 Základem komponenty presunutiRezervace.mxml je komponenta TitleWindow, která se 

zobrazí jako takzvané vyskakovací okno. Tato komponenta využívá třídu Rezervace pro uložení nové 

přeložené rezervace.  

Jednotlivé funkce, jejich chování, či využití je detailně popsané v samotném zdrojovém kódu 

aplikace, tudíž se zde o těchto jednotlivých funkcích nebudu zmiňovat. 

 

Seznam importovaných tříd či komponent: 

 
mx.core.Application, mx.events.FlexEvent, mx.events.CloseEvent 

,mx.events.ListEvent, mx.collections.ArrayCollection, mx.controls.Alert, 

Tridy.vizualizace.Rezervace, mx.managers.PopUpManager 

 

Umístění souboru: „src/components/presunutiRezervace.mxml“ 
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2.3.4 planovacTrasy.mxml 

 

Komponenta planovacTrasy.mxml je jednoduchá komponenta, která podle zadané startovací 

pozice a zadané cílové pozice rozhodne, které video se na základě těchto dvou zvolených hodnot 

spustí. Tato komponenta je rovněž založena na komponentě TitleWindow, která se zobrazí jako 

takzvané vyskakovací okno. Dále jsou v této komponentě využívány třídy NetConnection a 

NetStream, které nám zajistí přehrávání videa.  

Jednotlivé funkce, jejich chování, či využití je detailně popsané v samotném zdrojovém kódu 

aplikace, tudíž se zde o těchto jednotlivých funkcích nebudu zmiňovat. 

 

Seznam importovaných tříd či komponent: 

 
mx.controls.Alert, mx.managers.PopUpManager, mx.utils.ObjectUtil 

 

Umístění souboru: „src/components/planovacTrasy.mxml“  

Umístění přehrávaných videí: „src/video/“ 

 

2.3.5 opakovaniRezervace.mxml 

 

Základem komponenty presunutiRezervace.mxml je komponenta TitleWindow, která se 

zobrazí jako takzvané vyskakovací okno po stisknutí nápisu opakovat v komponentě timeRow.mxml. 

Tato komponenta využítá třídu Rezervace pro vložení opakující se rezervace do pole.  

Jednotlivé funkce, jejich chování, či využití je detailně popsané v samotném zdrojovém kódu 

aplikace, tudíž se zde o těchto jednotlivých funkcích nebudu zmiňovat. 

 

Seznam importovaných tříd či komponent: 

 
mx.core.Application, mx.controls.Alert, 

mx.rpc.events.ResultEvent,mx.rpc.events.FaultEvent,mx.rpc.http.HTTPService,

Tridy.vizualizace.Rezervace, mx.managers.PopUpManager; 

 
Umístění souboru: „src/components/opakovaniRezervace.mxml“ 

 

 

2.3.6 arealVideo.mxml 

 

Tato komponenta je velice jednoduchá a využívá se pouze ke spuštění, zastavení či přetočení 

zpět videa 3D modelu areálu VŠB – TUO. Jsou zde využívány třídy NetConnection a NetStream, 

které nám zajistí přehrávání videa. 

 Jednotlivé funkce, jejich chování, či využití je detailně popsané v samotném zdrojovém kódu 

aplikace, tudíž se zde o těchto jednotlivých funkcích nebudu zmiňovat. 

 

Seznam importovaných tříd či komponent: 

 

mx.utils.ObjectUtil; 

 

Umístění souboru: „src/components/arealVideo.mxml“ 

Umístění přehrávaného videa: „src/video/areal.flv“ 
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2.3.7 adminNastavení.mxml 

 

Asi nejdůležitější komponenta vytvořená v mé aplikaci. Tato komponenta se stará o veškeré 

nastavení aplikace a o všechny administrační aktivity. Využívá rovněž třídu Rezervace k určitým 

úkonům a je rozdělená do následujících sedmi sekcí: 

 

 Nastavení otevírací doby – Základem zde bylo vkládání otevíracích časů daného sportovního 

hřiště a mazání těchto časů. Při mazání jsem musel ošetřit stav, kdy se v dané otevírací době 

vyskytuje již zabukovaná něčí rezervace. Pokud se takový stav vyskytne, je tato rezervace 
smazána a uživateli jsou vráceny peníze za danou rezervaci zpět v případě, že tato rezervace 

ještě nebyla uskutečněna a zároveň již byla zaplacena. Při vkládání nového času jsem zase 

musel vytvořit takovou funkci, která mi zjistí, jestli se zadávaný čas otevírací doby nekryje s 

nějakou již vytvořenou otevírací dobou v daném dni. 
 

 Výpis rezervací – Tato další sekce v administraci je vytvořena za účelem úpravy rezervací, 

které byly vloženy uživateli do systému. V této sekci je možné takovou rezervaci uložit jako 

zaplacenou, nezaplacenou nebo ji smazat. V případě smazání již zaplacené rezervace jsou 
peníze za tuto rezervaci vráceny uživateli na účet. 

 

 Nastavení jiné sazby uživateli – Důležitá část administrace, kde bylo třeba vytvořit systém 

pro nastavování jiných sazeb za rezervace zvolenému uživateli. Při nastavování otevíracích 
časů sportovišť v první sekci administrace se zadává cena. Tato cena je jednotná pro všechny, 

kromě těch, kteří mají nastavenou jinou specifickou sazbu vytvořenou v této sekci. Pokud má 

někdo vytvořenou vlastní sazbu, systém nebere v úvahu jednotnou sazbu pro všechny, ale 
načte si z tabulky Jinasazba ceny, které jsou učeny tomuto uživateli. 

 

 Upravit uživatele – V této sekci je možné upravit registrované uživatele. Jsou zde funkce 

jako je dobití kreditu, přiřazení či odebrání administrátorských práv nebo zablokování 
uživatele, aby již nadále neměl přístup do systému rezervace sportovišť. 

 

 Blokovat časy – Tato možnost v administraci nesměla chybět. Administrátorovi by mělo být 

umožněno blokovat jednotlivé časy, protože například o státním svátku bude jistě sportoviště 

zavřeno, či jinak časově omezeno. V takovém případě si administrátor sportoviště zablokuje 

určité časy, kdy je sportoviště zavřeno. Opět, když je daný čas již někým rezervován, jsou 

peníze v případě zaplacení této rezervace vráceny zpět původnímu majiteli. 
 

 Dlužníci – V sekci dlužníci je vytvořen seznam dlužníků. Můžeme zde zobrazit dlužníky 
pouze z daného sportoviště nebo zobrazit dlužníky ze všech sportovišť. Takovéto uživatele je 

možno v této sekci buď zablokovat nebo pokud na recepci dluh zaplatí, tak dluh z databáze 

vymazat. Po zaplacení dlužné částky na recepci má administrátor možnost smazat uživateli 

dluh buď z daného sportoviště, nebo smazat dluh ze všech sportovišť. Čili pokud uživatel 
dluží na jednom sportovišti 30 Kč a na druhém 40 Kč, může být smazán dluh z jednotlivých 

sportovišť zvlášť nebo může být smazán kompletní dluh 70 Kč. 

 

 Seznam plateb – Poslední sekce, kterou bylo třeba naimplementovat, byl výpis všech plateb, 

které byly uskutečněny v jednotlivých měsících, aby měl administrátor přehled o provedených 

platbách. 

 

 Jednotlivé funkce, jejich chování, či využití je detailně popsané v samotném zdrojovém kódu 

aplikace, tudíž se zde o těchto jednotlivých funkcích nebudu zmiňovat. 
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Seznam importovaných tříd či komponent: 

 

mx.core.Application,flash.utils.setTimeout, mx.rpc.events.FaultEvent, 

mx.events.ListEvent,mx.events.CloseEvent, mx.managers.ToolTipManager, 

mx.events.ItemClickEvent,com.degrafa.geometry.segment.Isegment, 

mx.controls.Alert,mx.utils.ArrayUtil, 

mx.utils.ObjectProxy,mx.rpc.http.HTTPService, 

mx.rpc.events.ResultEvent,mx.collections.ArrayCollection, 

mx.effects.effectClasses.HideShowEffectTargetFilter, 

Tridy.vizualizace.Rezervace, Tridy.pomocne.Data; 

 

Umístění souboru: „src/components/adminNastaveni.mxml“ 

 

2.4 Třídy 

 

Třídy které bylo třeba vytvořit jsou rozděleny do dvou adresářů. První je adresář pomocné  a 

druhý je adresář vizualizace. 

 

2.4.1 Data.as 

 

Třída Data.as je pomocná třída. Instance této třídy jsou využívány v komponentě 

adminNastavení,  kde jsou ukládány do pole a následné dále využívány. 

Umístění souboru: „src/Tridy/pomocne/Data.as“ 

 

 

2.4.2 Rezervace.as 

 

Třída Rezervace.as  je využívána pro téměř všechny operace, které se provádějí s rezervacemi. 

Tato třída rovněž aktualizuje části obrazovky při nějaké změně, která se týká rezervací. Uvnitř této 

třídy je také další interní třída DataRezervace, která se užívá pro ukládání informací jako její 

instance. Tyto instance jsou pak ukládány v poli a používány dále. 

 Jednotlivé funkce, jejich chování, či využití je detailně popsané v samotném zdrojovém kódu 

aplikace, tudíž se zde o těchto jednotlivých funkcích nebudu zmiňovat. 

 

Seznam importovaných tříd či komponent: 

 

components.timeRow, flash.display.Sprite, mx.collections.ArrayCollection, 

mx.collections.Sort, mx.collections.SortField, mx.containers.TitleWindow, 

mx.controls.Alert, mx.controls.DataGrid, mx.core.Application, 

mx.events.CloseEvent, mx.events.FlexEvent, mx.formatters.DateFormatter, 

mx.managers.PopUpManager, mx.rpc.events.FaultEvent, 

mx.rpc.events.ResultEvent, mx.rpc.http.HTTPService, mx.utils.ArrayUtil, 

mx.utils.ObjectProxy; 

 

Umístění souboru: „src/Tridy/vizualizace/Rezervace.as“ 
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2.5 PHP soubory 

 

V projektu jsou rovněž uloženy všechny potřebné PHP soubory, které nám zajistí 

požadovanou práci na serveru. 

Umístění souborů: „src/php/“ 

 

 

adminBlokace.php 

Soubor adminBlokace.php zajišťuje vrácení XML dokumentu s daty blokovaných rezervací a 

otevíracích časů požadovaného sportoviště. 

 

adminBlokovatRezervace.php 

Soubor adminBlokovatRezervace.php zajišťuje zablokování daného času. Dále pak smazání 

rezervace a vrácení dotyčnému kredit, pokud na daný čas byl přihlášen. Na závěr vrací data o stavu 

účtu.  

 

adminBlokovatUzivatele.php 

Soubor adminBlokovatUzivatele.php změní danému uživateli stav blokován na 1 nebo 0 podle 

toho, jestli mu má být zamezen respektive oprávněn přístup do aplikace.  

 

adminCenyJednotlivce.php 

Soubor adminCenyJednotlivce.php zajišťuje vrácení XML dokumentu s daty cen jednotlivce 

na určité otevírací doby daného sportoviště.  

 

adminData.php 

Soubor adminData.php zajišťuje vrácení XML dokumentu s veškerými daty potřebnými pro 

inicializaci naší rezervace.  

 

adminDobitKredit.php 

Soubor adminDobitKredit.php zajišťuje dobití požadovaného kreditu danému uživateli  

vrácení XML dokumentu s aktualizovanými daty jeho kreditu.  
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adminGetListUzivatelu.php 

Soubor adminGetListUzivatelu.php zajišťuje vrácení XML dokumentu se seznamem 

uživatelů.  

 

adminGetPenale.php 

Soubor adminGetPenale.php zajišťuje vrácení XML dokumentu se seznamem uživatelů a 

jejich dlužné částky.  

 

adminOdblokovatRezervace.php 

Soubor adminOdblokovatRezervace.php zajišťuje smazání blokovací rezervace.  

 

adminOteviraciDoba.php 

Soubor adminOteviraciDoba.php zajišťuje vrácení XML dokumentu se seznamem 

otevírajících dob daného sportoviště.  

 

adminRezervace.php 

Soubor adminRezervace.php zajišťuje vrácení XML dokumentu se seznamem rezervací na 

dané sportoviště a daný den.  

 

adminSmazatRezervace.php 

Soubor adminSmazatRezervace.php zajišťuje smazání dané rezervace.  

 

adminSmazCas.php 

Soubor adminSmazCas.php zajišťuje smazání dané otevírací doby sportoviště a všech 

rezervací vyskytujících se v tomto intervalu. Dále pak vrácení kreditu uživatelům, kterým byla 

rezervace smazána. Nakonec vrátí XML dokument se stavem účtu daného uživatele.  

 

adminUlozitCenyJednotlivce.php 

Soubor adminUlozitCenyJednotlivce.php zajišťuje uložení nové ceny pro daného uživatele. 

Pokud tento uživatel již svou specifickou sazbu má, je tato sazba upravena. Pokud svou specifickou 

sazbu uloženou nemá, je tato nová sazba do databáze vložena.  
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adminUlozitJakoAdmin.php 

Soubor adminUlozitJakoAdmin.php upraví uživatelova data a změní mu typ uživatele na 

administrátor.Tím získá administrátorská práva.  

 

adminUlozitNezaplaceneRezervace.php 

Soubor adminUlozitNezaplaceneRezervace.php upraví dané rezervace jako nezaplacené a 

pokud byla tato rezervace předem zaplacena, je tato platba vymazána z databáze.  

 

adminUlozitZaplaceneRezervace.php 

Soubor adminUlozitZaplaceneRezervace.php upraví dané rezervace jako zaplacené a vloží do 

databáze právě provedené platby.  

 

adminUlozKurtKrezervaci.php 

Soubor adminUlozKurtKrezervaci.php vloží do databáze novou otevírací dobu, k ní vytvoří 

příslušnou novou sazbu a dále přidá ke každému uživateli se svojí specifickou sazbou tuto novou 

sazbu do jeho databáze aby měl na daný čas vytvořenou nějakou cenu. 

 

adminZaplatitPenale.php 

Soubor adminZaplatitPenale.php nastaví nezaplacené rezervace na zaplacené, čímž smaže 

uživatelův dluh a tuto částku uloží do seznamu plateb. Penále se platí buď za dané sportoviště nebo 

penále v celém systému sportovišť.  

 

adminZkontrolovatRezervace.php 

Soubor adminZkontrolovatRezervace.php zjistí jestli jsou v dané otevírací době již 

rezervovány nějaké rezervace a vrátí XML dokument s těmito daty.  

 

conn.php 

Soubor conn.php zajišťuje připojení k databázi.  

 

mojeRezervace.php 

Soubor mojeRezervace.php a vrátí XML dokument se seznamem rezervací přihlášeného 

uživatele.  
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presunRezervaci.php 

Soubor presunRezervaci.php a zjistí jestli přesouvaná rezervace byla již zaplacena. Pokud ano, 

upraví uživatelův stav účtu podle toho jestli nová rezervace je dražší nebo levnější. Pokud je dražší, 

strhne uživateli z účtu chybějící částku. Pokud je levnější, připíše uživateli přebytek zpět na účet. Poté 

je rezervace přesunuta a je vrácen XML dokument s aktuálním stavem účtu přihlášeného uživatele.  

 

prihlasit.php 

Soubor prihlasit.php zjistí, zda bylo správně zadáno jméno a heslo, pokud ano vrátí XML 

dokument s uživatelovými údaji.  

 

registrace.php 

Soubor registrace.php uloží nového uživatele do databáze.  

 

rezervace.php 

Soubor rezervace.php vrátí XML dokument se všemi potřebnými daty k zobrazení volných a 

rezervovaných rezervací při vybírání nových rezervací.  

 

rezervovat.php 

Soubor rezervovat.php strhne uživateli částku za rezervaci z účtu, pokud si tak zvolil. 

Následně uloží tyto rezervace do databáze, buď s opakováním nebo bez. A na konec vrátí XML 

dokument s aktualizovaným stavem účtu přihlášeného uživatele.  

 

smazMojeRezervace.php 

Soubor smazMojeRezervace.php smaže požadovanou rezervaci přihlášeného uživatele a 

pokud byla tato rezervace již zaplacena, připíše se kredit uživateli zpět na účet.Na závěr je vrácen 

XML dokument s aktualizovaným stavem účtu přihlášeného uživatele. 

 

ulozitJakoBeznyUzivatel.php 

Soubor ulozitJakoBeznyUzivatel.php upraví uživatelova data a změní mu typ uživatele na 

simpleuser.Tím ztratí administrátorská práva.  
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zaplatitRezervaci.php 

Soubor zaplatitRezervaci.php strhne z účtu požadovanou částku a nastaví rezervaci jako 

zaplacenou.  

 

zkontrolujOpakování.php 

Soubor zkontrolujOpakování.php zjistí, jestli na dané data které jsou určeny opakováním 

rezervace nejsou již uloženy nějaké rezervace a vrátí hodnotu 1 pokud ne a 0 pokud ano.  

 

zmenitHeslo.php 

Soubor zmenitHeslo.php změní přihlášenému uživateli jeho heslo.  

 


