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byl zajištěn jeho další rozvoj do budoucna. Součástí procesu migrace byla provedena 

analýza dostupných redakčních systémů a jejich možností pro účely portálu. Při 

převodu byl kladen důraz na zachování stejné sady funkcí jako u současné verze, 

migraci dat do nové databázové struktury a návrh nových funkcí, které by obohatily 

portál pro uživatele. 
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Milan Kopp.  Inovation of web portal e-Automatizace 

Ostrava, Department of Control System and Instrumentation, 
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      Thesis, supervisor: Ing. Pavel Smutný, Ph.D. 

The thesis deals with the transfer of an existing version of a web portal for e-

Automatizace to new content management system distributed under open source 
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migration process contains analyse of available CMS and their capabilities for the 
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Seznam pouţitého značení 

AJAX  Asynchronous JavaScript and XML – obecné označení 

pro technologie vývoje interaktivních webových aplikací, 

které mění obsah svých stránek bez nutnosti jejich 

znovunačítání. Na rozdíl od klasických webových aplikací 

poskytují uživatelsky příjemnější prostředí, ale vyžadují 

použití moderních webových prohlížečů. 

ASP.NET  Active server pages - skriptovací jazyk dynamických 

stránek, zpracovávaných serverem. 

CSS  Cascading style sheet – jazyk pro popis formátování 

dokumentů HTML. 

IP  Internet protocol – protokol sloužící k jednoznačné 

identifikaci zařízení v síti. 

Fulltext  Způsob prohledávaní textu uvnitř dokumentů (webových 

stránek, souborů) . 

FTP  File transfer protokol – Protokol určený pro přenos mezi 

počítači. 

GNU/GPL  General Public License - licence pro svobodný software. 

Hosting  Umístění webových stránek na internet.  

HTML  HyperText Markup Language – jazyk pro zápis hypertextu 

JScript  Skriptovací jazyk pro dynamické webové stránky. 

LDAP  Lightweight Directory Access Protocol - definovaný 

protokol pro ukládání a přístup k datům na adresářovém 

serveru. 

MS SQL  Microsoft SQL Server - relační databázový a analytický 

systém pro e-obchody, byznys a řešení datových skladů 

vyvinutý společností Microsoft. 

MySQL   Databázový systém, vytvořený švédskou firmou MySQL AB, 

nyní vlastněný společností Sun Microsystems 

Oracle  Systém řízení báze dat. 

PHP  Personal Home Page – Skriptovací jazyk sloužící převážně 

k tvorbě webových aplikací. 
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Pingback  Metoda pro webové autory, k zjištění přístupu k jejich 

článkům. 

Portál  Rozcestník nebo brána pro internet.  

PostgreSQL  Objektově-relační databázový systém. 

RSS  Really Simple Syndication - rodina XML formátů určených 

pro čtení novinek na webových stránkách a obecněji 

syndikaci obsahu. Technologie RSS umožňuje uživatelům 

Internetu přihlásit se k odběru novinek z webu, který nabízí 

RSS zdroj. 

SEO  Search Engine Optimization – optimalizace internetových 

stránek pro internetové vyhledávače. 

TCP  Transfer Control Protocol – Jeden ze základních protokolů 

internetu sloužící k propojení sítí. 

Trackback  Způsob, jak autoři článků získávají informace, když někdo 

odkazuje na jejich dokument. 

URL  Uniform Resource Locator – slouží k přesné specifikaci 

umístění zdrojů informací na internetu. 

XHTML  Extesible HyperText Markup Language – Nová generace 

HTML kódu, vyvinutá konsorciem W3C. 

XML  eXtensible Markup Language - Rozšířitelný programovací 

jazyk. 
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Úvod 

 Dnešní doba, kdy převážná část lidí používá k získání informací internet, 

vede k tomu, že se technologie neustále zlepšují z důvodu, aby měl uživatel co 

nejvyšší komfort v jeho užívání. To napomáhá  neustálé nutnosti aplikace 

aktualizovat a přidávat nové funkce. To je samozřejmě velmi časově i finančně 

náročné, proto mnoho tvůrců přechází k již vytvořeným nástrojům, které si 

pouze dotvářejí k obrazu, jež potřebují. 

Jako jedna z možností, pro tvůrce webů, jsou nástroje pro tvorbu 

redakčních systémů. Těch existuje velká spousta, a proto je na každém tvůrci, 

jakou možnost zvolí tak, aby vyhovovala jeho představám. Redakční systémy 

umožňují jak komplexní řešení pro složité webové aplikace, tak např. v dnešní 

době velmi oblíbenému blogu. Redakční systémy jsou schopny pojmout širokou 

škálu použití od běžného blogu až po komplexní řešení webových stránek 

společností. 

Webový portál e-Automatizace je mnoho let vyvíjená webová stránka, 

která umožňuje uživateli rychlý přístup k informacím ze světa automatizace. Pro 

udržení co nejaktuálnějšího stavu, při co nejvyšší úspoře času, přišel čas na 

rekonstrukci stránek s použitím nového redakčního systému. Ten zajistí další 

budoucí rozvoj webového portálu e-Automatizace při snadné správě obsahu a 

rychlé možnosti přidání nových funkcí.  
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1 Vývoj portálu e-Automatizace 

Návrh a tvorba portálu již trvá přes 7 let. Počátek vývoje spočíval 

v návrhu vhodné struktury portálu tak, aby byla splněna podmínka přístupu 

všech skupin uživatelů. To zahrnuje ohled na barevná spektra, bezbariérový 

přístup k webu atd. Pří prvotním návrhu bylo zjištěno, že v našich oblastech, a 

dá se říct i ve světě, je portál e-Automatizace jedinečným počinem. Ve světě 

bylo nalezeno pouze několik dílčích stránek, které se zabývají např. senzory 

Sensor Portal. Dalším příkladem světového webu jsou stránky univerzity 

v Cambridge, avšak ty jsou vytvořené pouze statickou formou [Sensors Web 

Portal, 2009]. 

1.1 První fáze vývoje 

První verze portálu viz. Obr. 1 byla vytvořena v roce 2003. Redakční 

systém ASPapp generuje kód v jazyce HTML verze 4.0. V záhlaví každé 

stránky je opomíjená specifikace typu dokumentu DTD, která definuje normu, 

podle níž se dokument zpracovává. V nové verzi jazyka XHTML je tato 

specifikace povinná [Smutný, 2006]. 

 

Obr. 1 Ukázka úvodní stránky první verze [Smutný, 2006] 
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Rozložení dat na stránce (layout) bylo provedeno stylem 

několikanásobně vnořených tabulek. Tento způsob tvorby layoutu se zaměřuje 

více na popis výsledného vzhledu než na přehlednou strukturu dokumentu. 

Oddělením obsahu a formátovacích značek do zvláštního souboru využitím 

kaskádových stylů (CSS) bylo dosaženo snížení velikosti souboru, tím i 

rychlejší natahování webové stránky a větší spokojenost návštěvníků. CSS 

formátování dokumentu umožňuje připravit a uzpůsobit různé grafické 

uspořádání tak, aby vyhovovalo např. rozličným typům prohlížečů nebo verzi 

typově stejných prohlížečů, taktéž pro specifická zařízení přistupující k 

webovému obsahu[Smutný, 2006].  

Bylo provedeno přepracování zdrojových kódů redakčního systému 

PortalApp Basic Edition tak ,aby výstupem byly stránky, které odpovídají normě 

organizace W3C dle standartu XHTML verze 1.0 Strict. Jedná se konkrétně o 

odbourání tabulkového vzhledu stránek, oddělení obsahu a formátovacích 

příkazů s využitím kaskádových stylů, používání XHTML značek dle normy 

[Smutný, 2006]. 

Databázová část byla vytvořena s použitím aplikace Microsoft Access, 

která byla zvolena z důvodu užití nástroje ASPapp, která umožňuje snadné 

propojení. Pro nižší softwarovou náročnost byl využit jako webový server 

Internet Information Services (IIS) od firmy Microsoft.  

Jako full-textové vyhledávání se použila služba „Public Service Search“ 

poskytovaná firmou Google. 

Z důvodu mnoha odkazů v anglickém jazyce byl přidán anglicko-český 

slovník, který čerpá z materiálů prof. Ing. Antonína Vítečka CSc. Data byla 

vložena do Access databáze, ze které slovník čerpá. 

Pro kontrolu aktuálností odkazů portálu byl zvolen nástroj Xenu's Link 

Sleuth, jedná se o freeware aplikaci, bez licenčních omezení na využití. Nástroj 

obsahuje jednoduchý uživatelský vzhled, podrobný popis chybových hlášení a 

náhodné pořadí ověřování dostupnosti odkazů, které snižují zátěž na zkoumaný 

webový server [Smutný, 2006]. 

1.2 Druhá fáze vývoje 

Další vývoj spočíval především ve vylepšování stávajících funkcí. První 

z nich byla použita funkce Autocomplete, tj. aplikace, která našeptává při 
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zadávání textu při vyhledávání. Data pro našeptávač byla plněna za využití 

seznamu vytvořeného pří každoročním setkání na akci s názvem Principia 

Cybernetica. 

Dále byly přidány RSS kanály pro čerpání dat ze stránek s tématikou 

týkajících se novinek ze světa automatizace. 

 

Obr. 2 Nerealizovaný návrh úpravy úvodní stránky druhé fáze stránek 
[Vylíčil, 2007] 

Přibyla také nová navigace stránek, byl přidán banner. Ovládání 

navigace viz. Obr. 2 je navrženo ve stylu průzkumníku z MS Windows. Byl zde 

zakomponován rychlý adresář s funkcí našeptávače.   

Jako poslední inovace byla přidána funkce pro studenty, kteří končí své 

vzdělání, a má sloužit jako informace pro firmy, jež mají zájem o nové 

pracovníky. 

Nicméně ne všechny novinky byly přidány do aktuálního stavu webu. 

1.3 Budoucí vývoj 

Další směr vývoje se měl dle předpokladů týkat přechodu z technologie 

ASP na modernější technologii ASP.NET. S nástupem ASP.NET by se přešlo 

na shromažďování dat do jiné databáze. Následně pro lepší komfort 
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zobrazovaní informací užití technologie AJAX, která by umožnila dle potřeb 

uživatele si uspořádat jednotlivé bloky webu. 
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2 Analýza webových redakčních systémů Drupal a WordPress  

Na internetu je dostupná celá řada více či méně kvalitních nástrojů pro 

vytvoření redakčního systému. Aplikace se liší především v zaměření povahy 

projektu a cílové skupiny. Hlavním kritériem jsou možnosti, jež nám nástroj 

poskytne a složitost jeho použití. Ne každý uživatel bude mít chuť se učit 

upravovat, či psát programový kód. V dnešní době blogů, kdy si svůj blog dělají 

uživatelé již na základní škole, je zřejmé, že tomuto účelu budou určené velmi 

jednoduché nástroje, které pro složitější aplikace budou příliš jednoduché a pro 

programátory příliš omezující. V této kapitole budou popsány redakční systémy, 

které jsou volně dostupné pod open source licencí, na platformě PHP/MySQL a 

jsou vhodné pro menší a středně velké webové projekty. 

2.1 Význam redakčního systému 

Redakční systém prezentuje aplikaci pro správu dat a informací různé 

povahy a obsahu a současně se stará i o jejich efektivní využití a zobrazení na 

některém z připravených výstupů. V případě redakčního systému určeného pro 

internetový server je za hlavní výstup pokládána internetová služba Word Wide 

Web, jež je každému čtenáři přístupná přes internetový prohlížeč. Pojem 

redakční systémy má spoustu zaměnitelných označení, které mají samozřejmě 

totožný význam. Někdy se redakční systémy označují následujícími slovními 

spojeními a zkratkami: RS, publikační systém, CMS (Content Management 

System). Redakční systém je aplikace, jež zpracovává data v obou směrech 

(jak na vstupu, tak i na výstupu), to znamená, že mají vstupní, ale také výstupní 

rozhraní. Vstupní rozhraní obsluhuje vkládání dat (textové nebo multimediální 

povahy) a výstupní zaručuje jejich prezentaci. Díky tomu, že je prezentace 

obstarávána automaticky podle nastavení systému, správce redakčního 

systému pouze plní systém novými daty. Současně pokročilé redakční systémy 

umožňují požadavky na vkládání obsahu přemístit na uživatele s nižšími právy, 

a tak tvoří standard hierarchii redaktorů a autorů. [Powell, 2004]  
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Obr. 3 Princip funkce publikačního portálu [Publikační systém invioCMS, 
2010] 

Publikační systém je vždy rozdělen na dvě části viz. Obr. 3 . Jednou je 

tzv. backend a druhou frontend BackEnd je ta část systému, která je přístupná 

pouze oprávněným uživatelům (administrátorům) a kde lze provádět úpravy a 

editace obsahu internetových stránek. Hloubka možných editací je jedním z 

ukazatelů kvality publikačního systému, a to pokud je splněna podmínka, že i 

hlubší editace či nastavování publikace neklade žádné zvýšené nároky na 

administrátory. 

Druhou částí je frontend, což je v praxi výstup publikačního systému, 

jednoduše lze říci, že frontend je to, co vidí návštěvníci internetových stránek  

[Hraběta, 2008]. 

Publikační systém, jakožto internetová aplikace, by měl svým uživatelům 

vždy poskytnout jednoduchou a efektivní správu obsahové informace 

internetové prezentace. Publikační systém by měl také nabízet jednoduché 

ovládání s možností nepřetržité online podpory. Publikační systém by měl být 

založen na velmi kvalitních XHTML šablonách, samozřejmě validních. Taktéž 

kód generovaný publikačním systémem by měl být kvalitně strukturován, nutné 

je správné dodržení sémantických značek, což zaručí přehlednost a částečný 

podíl na SEO optimalizaci, tedy na vyhledatelnosti fulltextovými internetovými 

vyhledávači [Hraběta, 2008]. 
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2.2 WordPress 

Redakční systém viz. Obr. 4 vznikl v roce 2003 za účelem pomoci 

širokým masám k vlastnímu publikačnímu webu jako open source vyvíjený pod 

licencí GPL společností Automattic. V té době se začal rozvíjet ve velmi úzké 

komunitě, která zdokonalováním docílila, že k dnešnímu dni je WordPress 

nejužívanější blogovací nástroj pro lidi s vlastním hostingem. Celý projekt je 

tvořen komunitou, která se aktivně zapojuje na vývoj, z čehož plyne velký 

programátorský potenciál talentů, který nedosahuje ani většina komerčních 

platforem.   

 

Obr. 4 Oficiální stránky WordPress.org 

 

Předpoklady pro využití je mít k dispozici webový hosting podporující 

skriptovací jazyk PHP a databáze MySQL. Celý nástroj se instaluje jako již 

vytvořený skript, který se FTP klienta rozbalí na server hostingu. Nástroj 

umožňuje téměř naprostou svobodu při přizpůsobování ke svému účelu. 

Existuje rovněž online verze na WordPress.com, u které se stačí pouze 
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zaregistrovat a uživatel může začít s blogováním, nicméně tahle možnost je 

částečně limitována oproti standardní verzi. 

Nástroj původně sloužil pouze jako blogovací systém, avšak postupem 

času se z něj stal mnohem propracovanější nástroj díky mnohým šablonám 

vzhledu webu  atd. Z toho vyplývá, že technická propracovanost záleží pouze 

na tvořivosti uživatelů. 

Pro pohodlné užívaní jsou k dispozici fóra, e-mailové adresy, na kterých 

se člověk doví potřebné informace. Dále existuje tzv. WordCamp, ve kterém 

školitelé zdarma vyučují zájemce o hlubší vyžití WordPressu [WordPress.org, 

2010].  

2.3 Klíčové vlastnosti WordPressu 

 Dodrţování standardů – systém důsledně dodržuje ustanovení organizace 

W3C. Tahle vlastnost umožňuje kompatibilitu se všemi současnými webovými 

prohlížeči a budoucí podporu pro nástroje nové generace. 

 Ţádné přestavby – všechny změny vzhledu nebo obsahu jsou okamžitě 

promítnuty do webových stránek. 

 Šablony – umožňují zcela změnit vhled stránek a tím docílit úplnou 

jedinečnost stránek. Tento proces lze provádět jedním kliknutím v nastavení 

vzhledu. 

 Cross-blog komunikační nástroje – WordPress plně podporuje Trackback 

a Pingback standardy a je připraven podporovat všechny budoucí. 

 Komentáře – Návštěvník má možnost zanechat vzkazy nebo vkládat obsah 

s tím, že pomocí Trackback a Pingback lze na tyto informace odpovídat přímo 

na stránky návštěvníka.   

 Spam ochrana – Již základní instalace obsahuje robustní nástroj, který 

obsahuje černou listinu ke správě a eliminaci spamu. Další možnost redukce 

spamu  spočívá v užití pluginů. 

 Plná registrace uţivatele – WordPress má zabudovaný systém pro 

registraci, která umožňuje vytvoření profilu a tím docílení ověřených příspěvků. 

Případně zrušení možnosti přispívání nebo skrytí určitého obsahu 

nepřihlášeným uživatelům.  
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 Zabezpečení příspěvků heslem – Administrátor má možnost přiřadit heslo 

jednotlivým příspěvkům za účelem skrytí obsahu pro veřejnost nebo pro 

vymezenou skupinu uživatelů. 

 Snadná instalace a aktualizace – Instalace a aktualizace se provádí 

jednoduše bez nutnosti znalosti programovacího jazyku či databází 

prostřednictvím webového rozhraní. 

 Webová administrace – Veškerý obsah a nastavení lze provádět vzdáleně 

přes webové prostředí odkudkoliv, kde je přístup k internetu. 

 Snadný import – Současná verze umožňuje import z mnohých zdrojů. 

 Typografické zvláštnosti – WordPress umožňuje využití Texturize enginu 

sloužícímu k převodu ASCII do správné formy XHTML entit. 

 Vícejazyčnost – Prostředí je navrženo s přihlédnutím na mezinárodní vyžití 

podporou mnoha dalších jazyků. 

 Chytré formátování textu – Funkce, která zamezuje poškození psaného 

textu přidáváním nevhodně umístěných HTML tagů. 

 Rozmanitost autorů – Uživatelský systém umožňuje vytvořit až deset 

úrovní práv pro uživatele. 

 Ping-Away – proces, který slouží pro snadnou dostupnost obsahu pro 

vyhledavače [WordPress, 2009].  

Požadavky pro chod WordPressu  

 Webový server (Apache, IIS, doporučujeme Apache). 

 PHP verze alespoň 4.3 nebo vyšší. 

 MySQL ve verzi 4.1.2 nebo vyšší. 

2.4 Drupal 

Drupal viz. Obr. 5 je open source redakční systém stavící na několika 

základních prvcích. První z nich je modularita. Díky malému stabilnímu a velmi 

rychlému jádru je uživatel schopen velmi rychle si utvořit svůj blog, e-shop či 

fórum. Všechny moduly jsou udržovány na domovských stránkách tvůrců, 

avšak pokud by nebyl uživatel spokojený s již utvořenými moduly, může si 

jednoduše vytvořit svůj vlastní. Do jádra se dostávají pouze ověřené patche, 

díky nimž je zajištěna bezpečnost a stabilita. Drupal podporuje open source 

nástroje pro jeho správu jako jsou PHP programovací jazyk, podpora pro 
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MySQL a PostgreSQL, připravovaná podpora pro MS SQL a Oracle a dále 

obsahuje GNU/GPL licenci. 

 

Obr. 5 Oficiální stránky Drupalu 

 

Drupal je originálním dílem holandského studenta Driese Buytaerta. Když 

v roce 2000 Dries potřeboval sdílet informace s kolegy ze své koleje, vytvořil 

systém, který posléze (2001) pojmenoval Drop. Tento název vznikl z překlepu 

ze slova Dorp – holandsky vesnice. První veřejná verze se však již jmenovala 

Drupal a opět vychází z holandštiny, tentokrát z anglické výslovnosti slova drop 

– druppel. O vývoj Drupalu se stará několik hlavních vývojářů a více než 400 

přispěvovatelů, kteří poskytli své záplaty do jádra. Hlavní slovo má samozřejmě 

stále Dries Buytaert, ale o správu jednotlivých verzí se starají vybraní lidé. 

Největší předností Drupalu je ale komunita, jež se stará o vývoj a tvorbu 

modulů. Těch jsou stovky a na stránce modulů jsou ke stažení jejich díla 

[Drupal.cz, 2009]. 
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2.5 Klíčové vlastnosti Drupalu 

 Jednoduchá URL – Drupal využívá funkce Apache mod_rewrite, 

k přizpůsobení URL ,aby jak uživatel, tak vyhledávací nástroje měli usnadněnou 

práci.  

 Moduly – Komunita okolo drupalu přispívá mnoha moduly, které vylepšují a 

rozšiřují funkce defaultního jádra. 

 Online pomoc – Drupal obsahuje nápovědu, která je prezentována na 

webu nebo přímo zakomponovaná do základní instalace. 

 Open source – Zdrojový kód je volně přístupný s ohledem na práva a 

ustanovení GNU General Public License 2. Na rozdíl od většiny CMS a 

blogovacích nástrojů  je umožněno si Drupal rozšiřovat a upravovat  dle 

potřeby. 

 Personifikace – Jádro obsahuje nástroj na širokou personifikaci, a to jak 

pro prezentaci, tak pro obsah. 

 Rozdělení práv dle rolí – Práva pro přístup se nastavují dle rolí, pro které 

se individuálně nastaví jednotlivé atributy. 

 Vyhledávání – Veškerý obsah je plně indexován a je možno využít přímo 

vestavěný vyhledávač. 

 Uţivatelské ověřování – Ověřování a přihlašování uživatelů lze pomocí 

externích ověřovacích zdrojů, jako Jabber, Blogger atd. Pro použití v intranetu, 

lze integrovat LDAP server. 

 Hlasování – Jádro Drupalu umožňuje tvorbu hlasování, které může 

dopomoct k interakci mezi uživatelem a administrátorem. 

 Šablony – Systém témat odděluje obsah od prezentace, a tak umožňuje 

kontrolovat vzhled a použitelnost stránek. Témata jsou vytvořena s dodržením 

standardů pro tvorbu HTML a PHP, tudíž není nutnost se učit další jazyk.  

 Podpora Blogger API – Umožňuje aktualizaci pomocí mnoha rozličných 

nástrojů. 

 Agregátor novinek – Holá instalace obsahuje nástroj pro shromažďování 

dat z RSS zdrojů. 

 Permanentní odkazy- Veškerý obsah je linkován tak, že lze jednoduše dále 

asociovat bez hrozby vypadnutí zdroje. 
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 Nezávislost na uţité databázi – Drupal podporuje vícero rozličných 

databází, aby neomezoval v použitelnosti. 

 Vícejazyčnost – Prostředí je navrženo s přihlédnutím na mezinárodní vyžití 

podporou mnoha dalších jazyků. 

 Analýza přístupů – Drupal zaznamenává přístupy a oblíbenost jednotlivých 

pasáží. 

 Logy – Veškerá prováděná činnost je zaznamenávána do databáze, kterou 

následně lze vyexportovat nebo sledovat případné chyby, které by vznikaly při 

běhu aplikací.     

 Webová administrace – Veškerý obsah a nastavení lze provádět vzdáleně 

přes webové prostředí odkudkoliv, kde je přístup k internetu. 

 Fórum- Aplikace obsahuje modul pro vytvoření jednoduchého fóra, které 

obsahuje všechny běžné funkce. 

 Caching – Tento mechanismus zrychluje významně práci pro uživatele a 

rovněž snižuje zátěž pro server. 

Požadavky Drupalu 

Drupal vyžaduje některá nastavení webhostingu, která v ČR nebývají 

standardní. Proto při výběru webového hostingu se doporučuje otestovat, zda 

nabízené funkce jsou dostatečné a  Drupal si s nimi bude rozumět.  

 Webový server Apache (doporučeno), IIS. 

 PHP verze alespoň 4.3.3. 

 PHP5 je podporováno verzemi 4.7 a výše, PHP 5.2.0 je podporováno od 

verze Drupalu 4.7.5 a výše. 

2.1 Porovnání klíčových vlastností 

Z porovnání viz. tab.1 vyplývá, že oba redakční systémy obsahují 

potřebné vlastnosti, které jsou pro inovaci vyžadovány. 

Funkce Drupal 6 WordPress 2.9 

Rozšiřitelnost Ano, moduly Ano, pluginy 

Lokalizace Ano, lokalizační soubor Ano, přímo v instalaci 

MySQL databáze Ano Ano 
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Vyhledávač Ano, implementovaný Ano, implementovaný 

Webový server Apache Ano Ano 

Webová správa Ano Ano 

Import dat Ano Ano 

Jednoduchá URL Ano Ano 

Podpora PHP Ano PHP 4, 5 Ano PHP 4,5 

RSS Ano Ano 

Tab. 1 Porovnání klíčových vlastností 
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3 Portál e-Automatizace 

Webové stránky viz. obr. 6 byly spuštěny na podzim roku 2003 na 

webovém serveru katedry Automatizační techniky a řízení. Jádro systému tvoří 

portálová aplikace PortalAPP Basic Edition, která je volně dostupná na 

stránkách společnosti Iatek. Hlavní myšlenkou portálu e-Automatizace je 

vytvoření rozcestníku na zdroje informací z oblasti automatizace, setřídění 

těchto zdrojů do přehledné struktury tak, aby uživatel nalezl požadované 

informace co nejjednodušší cestou. 

V současnosti se na těchto stránkách nacházejí odkazy na oborové 

katedry a další instituce, dále pak informační zdroje zahrnující odkazy na 

stránky přímo související s výukou, elektronické učebnice, přehled diplomových 

prací. Průmyslové odkazy řazené tématicky dle typu produktu a virtuální 

laboratoře se samostatnou pod-sekcí on-line aplikací, které si každý uživatel 

může vyzkoušet přes webový prohlížeč. Součástí je i anglicko-český a česko-

anglický slovník pojmů z automatizace pro snadnější orientaci v cizojazyčných 

pojmech [Katedra ATŘ. 2006]. 

 

Obr. 6 Úvodní strana portálu e-Automatizace 
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3.1 Aktivní oblasti 

Po zadání adresy http://www.e-Automatizace.cz do internetového 

prohlížeče se zobrazí hlavní stránka portálu. Hlavní stránka je rozdělena do 

bloků (portletů), které lze na základě způsobu sdělované informace rozdělit do 

dvou hlavních oblastí: 

 odkazový rozcestník. 

 vyhledávací prvky. 

Odkazový rozcestník 

Hlavní způsob, jak přistupovat ke sdíleným informacím, je přes odkazový 

rozcestník, který je sestavený do přehledné struktury. Tvoří ho čtyři kořenové 

kategorie: Adresář, Informační zdroje, Průmyslové odkazy a Virtuální laboratoře 

a dalších 13 pod-kategorií v následujícím složení. 

 

Obr. 7 Seznam kategorii 

Adresář - tato kategorie obsahuje odkazy na katedry, organizace, 

asociace a sdružení, které určitým způsobem zasahují do oboru automatizace. 

Nalezneme zde odkazy na české i slovenské katedry automatizace a profesní 

organizace z celého světa. 

Informační zdroje - jak již název napovídá, v této kategorie najdeme 

různé zdroje informací z oblasti automatizace. Nacházejí se zde odkazy na 

stránky vysvětlující různé pojmy a názvosloví, velmi užitečnou studijní 

pomůckou jsou zveřejněné diplomové práce studentů, časopisy, převody 
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jednotek a studijní texty, které se dále dělí na studijní materiály související s 

výukou a jiné učební texty. 

Průmyslové odkazy – průmyslové odkazy jsou rozděleny na 10 

kategorii viz. obr. 7 a jejich pod-kategorie. Jednotlivé kategorie obsahují názvy 

firem a odkazy na jejich domovské stránky, které působí v oblasti automatizace. 

Jsou zde zastoupeny firmy vyrábějící nebo dodávající automatizační techniku, 

včetně firem zabývající se měřením, regulováním, školením a vývojem aplikací 

pro oblast automatizace. 

Virtuální laboratoře – v této kategorii si můžeme vyzkoušet své 

teoretické znalosti na online aplikacích. I přes to, že je tato kategorie 

zastoupena malým počtem odkazů, najde se zde několik dobře zpracovaných 

simulací s podrobným popisem. Součástí kategorie jsou online i offline úlohy, 

technické vybavení laboratoří, profily předmětů a řešené projekty na katedře 

měřicí a řídicí techniky VŠB-TU Ostrava. 

 Vyhledávací prvky 

Další způsob, jak se rychle a efektivně dostat k hledané informaci, je 

použití funkce fulltextového hledání. Portál e-Automatizace nabízí hned tři 

oblasti vyhledávání viz. Obr. 8. První vyhledávač umožňuje vyhledávání na 

úrovni domény. Za pomocí vyhledávače Google a jeho služby „Google vlastní 

vyhledávání“ viz. Obr. 9 je možné prohledávat všechny dostupné stránky na 

portálu. Vyhledávání umožňuje hledat alespoň jedno slovo, vyhledávání všech 

slov anebo přesné fráze. Výsledkem hledání tedy může být zároveň například 

slovo ze slovníku, průmyslový odkaz nebo pojem z encyklopedie. Důležitou 

podmínkou je, aby ke všem podstránkám vedl z nadřazených stránek odkaz, 

protože hledání neprobíhá na straně serveru za pomocí dotazů z databáze, ale 

na straně Google principem fulltextového prohledávání obsahu stránek. 

 

Obr. 8 Vyhledávací formulář 



Diplomová práce Inovace webového portálu e-Automatizace 

KOPP Milan  26  

 
Obr. 9 Výsledek fulltextového vyhledávání 

 

Druhou oblastí s možností vyhledávání je „Anglicko-český slovník pojmů 

z automatizace“. Nabízí se hned dvě možnosti, jak se k požadovanému 

překladu dostat. Jedna cesta vede přes „Rychlý slovníček“ viz. Obr. 10, který 

okamžitě vyhledává za pomocí AJAX technologie po každém úhozu z 

klávesnice právě vepsaný výraz. Slovníček však umí překládat jen směrem z 

češtiny do angličtiny. Tento nedostatek doplňuje podrobnější hledání, kde je 

možnost oboustranného překladu. Nechybí také nezbytné vyhledávání výrazů a 

řazení vzestupně/sestupně viz. Obr. 11 [Albert, 2006]. 

 

 

 

Obr. 10 Rychlý slovníček 
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Obr. 11 Anglicko-český slovník pojmů 

 
Dalším prvkem, který byl do portálu zařazen, je Encyklopedie 

automatizace viz. Obr. 12. Jedná se o abecedně řazené pojmy a jejich slovní 

definice. Jednotlivé pojmy jsou uloženy pod písmeny abecedy, ke kterým je 

možné se „proklikat“ nebo je vyhledat centrálním vyhledávačem.  

 

 
Obr. 12 Výpis pojmů z encyklopedie 
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Nové odkazy 

Na úvodní straně je návštěvník informován vertikální lištou o 

nejnovějších odkazech. Ty se v něm zobrazují po pěti údajích, které jsou 

selektovány v určitém časovém období od nejaktuálnějšího odkazu viz. Obr. 13 

[Albert, 2006]. 

. 

Obr. 13 Nové odkazy 

3.2 Analýza podpory funkcí ve WordPressu 

Rozšiřování funkcí nad rámec základní instalace probíhá ve formě tzv. 

pluginů. Ty se shromažďují převážně na oficiálních stránkách, ze kterých si je 

může uživatel zdarma stáhnout a využívat na svém webu. Při hledání vhodného 

pluginu pomáhá vyhledavač nebo třídění do příslušných kategorii. Stažené 

aplikace jsou pak soubory PHP skriptů, jazykových modifikací a CSS stylů. 

Takový adresář se pak nakopíruje do příslušného místa v instalaci WordPressu 

a následně aktivuje v administrátorském prostředí, kterým se zpřístupní pro 

použití. 

Odkazový rozcestník 

WordPress v základní instalaci nenabízí funkci, kterou by šel rozcestník 

přímo zprovoznit. V archívu dostupných pluginů se nachází řešení v podobě 

linkových odkazů, výpisů dle kategorií atd. Požadavku co nejvíce zachovat 

stávající strukturu rozcestníku vyhovují nejvíce dva pluginy.  

WordPress Link Directory – je jednoduchý kompaktní adresářový 

odkazový plugin se snadným nastavením atributů viz. Obr. 14. 

Výhody 

 Katalogová struktura (jen do 2 úrovně). 

 Lokalizace. 
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 náhled stránky přes http://open.thumbshots.org/image.aspx?url=název URL. 

Nevýhody 

 Změna vzhledu je komplikovaná. 

 import přes položky links funguje, ale links neobsahují důležité pole -

popis/podrobnosti. 

 struktura kategorií je pouze do dvou úrovní. 

 nepodporuje štítky/tags. 

 

Obr. 14 WordPress Link Directory 

Open Links Directory – je plugin umožňující přidávaní odkazů a jejich 

zobrazování v podobě adresářové struktury viz. Obr. 15. 

Výhody 

 Uspořádání do katalogu linku. 

 Možnost české lokalizace (na výstupu pro uživatele) pomocí jednoho 

souboru. 

 možnost tvorby vlastní šablony prezentace odkazů. 

 generování náhledu stránky pres Websnapr.com. 

Nevýhody 

 Tvorba vlastních tabulek mimo strukturu WordPressu. 

 Nemožnost jednoduchého hromadného importu starých dat (v prostředí  
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 WordPressu). 

 nepodporuje štítky/tags. 

 

Obr. 15 Úvodní stránka Open Links Directory 

Z obou pluginů se jeví jako lepší varianta Open links directory, který více 

splňuje zachování současné struktury. Dále nabízí pěknější výstup, lepší 

podporu vývoje a snadnější úpravu vzhledu a vlastností. 

Vyhledávací prvky 

Již v základní instalaci WordPress obsahuje vyhledávací systém, který 

umožňuje prohledat vytvořený obsah stránek. Vyhledavač se nedostane na 

stránky mimo domácího webu. Pro tyhle účely se nabízí celá řada externích 

pluginů. 

JR_Search – tento vyhledávací systém umožňuje procházet jak obsah 

domácích stránek, ale k tomu přidává využití mnoha populárních vyhledávačů 

současnosti jako například Google, Yahoo, Bing a další. Uživatel si pouze zvolí, 

který systém chce využit k hledání. 

Google Custom Search Plugin – vyhledávač viz. Obr. 16, který 

odpovídá funkčností stávajícímu systému. Dokáže nahradit všechny možnosti 

základního vyhledavače a dále je rozšířit. 
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Pro zachování stávajícího modelu se jako lepší alternativa jeví Google 

Custom Search Plugin, pomocí kterého je možné dosáhnout požadovaných 

vlastností, které jsou navíc ověřeny z funkčnosti ze současných stránek. 

 

Obr. 16 Google Custom Search Plugin 

Encyklopedie 

 
Základní instalace tento problém nijak nedokáže použitelně vyřešit, proto 

je nutné opět sáhnout k řešení v podobě pluginu. Jako základní požadavek je 

kladen důraz na řazení v abecedním seznamu. Pro tento účel lze použít plugin 

AZ Index viz. Obr. 17, který umožňuje široké nastavení pro řazení obsahu. 

Informace lze vypisovat podle abecedy, autora, či případně uživatelem určené 

atributy. Pomocí AZIndexu, lze realizovat více funkcí stávající verze e-

Automatizace. 

 

Obr. 17 Ukázka encyklopedie pomocí AZindex 
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Slovník 

 
Pro funkci slovníku se bohužel přímo nenabízí plugin, který by 

umožňoval přímo přidávat slovíčka. Dostupné pluginy se pouze odkazují na 

externí zdroje dat, které ovšem neobsahují technické výrazy, které se objevují 

v tématice oblasti automatizace. Proto se jako vhodné řešení opět ukazuje 

využití AZIndex viz. Obr. 18, kde se roztřídí obsah dle abecedy a uživatel se tak 

dostane k hledané informaci. Jediná nevýhoda tak spočívá v nemožnosti 

přímého vyhledávání v pluginu, nicméně tahle funkce je nahrazena interním 

vyhledavačem.   

 

Obr. 18 Slovník pomocí AZIndex 

Nové odkazy 

 
Již základní instalace WordPressu funkci nabízí viz. Obr. 19. Uživatel si 

může nastavit počet zobrazených příspěvků. Plugin plně vyhovuje 

požadovaným vlastnostem, proto není potřeba hledat další možnosti. 

 

Obr. 19 Výpis posledních příspěvků 
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3.3 Analýza podpory funkcí v Drupalu 

Stejně jako WordPress i Drupal umožňuje rozšíření funkcí základní 

instalace. V případě Drupalu se jedná o Moduly. Ty jsou ve většině případu 

nabízeny zcela zdarma, ale existují rovněž firmy, které se zabývají vývojem 

modulů komerčně například firma Acquia, která stojí za vytvořením stránek pro 

Bílý dům. Průběh instalace modulů a jejich obsah odpovídá charakteru 

WordPressu, tj. soubory PHP skriptu, CSS stylů a jazykových souborů, které se 

nakopírují do instalace Drupalu a v administrátorském prostředí aktivují. 

Odkazový rozcestník 

 
Pro tyto účely bohužel Drupal nenabízí žádný modul, který by přímo 

umožňoval docílit vlastností stávajícího řešení rozcestníku. Jediná možnost, jak 

aspoň částečně vytvořit současnou strukturu e-Automatizace, je modul 

Directory viz. Obr. 20, který umožňuje třídit obsah webu do adresářového 

uspořádání. Taková varianta se ovšem nejeví jako optimální, a proto je nutné 

konstatovat, že Drupal vhodné řešení nenabízí. 

 

Obr. 20 Rozcestník vytvořený pomocí modulu Directory 

Vyhledávací prvky 

 
Základní instalace obsahuje použitelný modul na vyhledávání viz. Obr. 

21. Nástroj dokáže procházet veškerý obsah domácích stránek. Modul 

obsahuje nastavení, ve kterém lze navolit kriteria při vyhledávání, například 

podle data přidaní.  

 

Obr. 21 Vyhledávací okno 
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Stejně jako WordPress i Drupal umožňuje doinstalovat modul Google 

Custom Search Engine (http://www.google.com/cse). Vlastnosti odpovídají 

stávající verzi implementované na webu e-Automatizace. 

Encyklopedie 

 
Pro účely třídění obsahu dle nastavených hodnot se využívá modul 

Views. Ten se kombinuje s modulem CCK, který dovoluje výrobu vlastního 

nastavení obsahu. Modul Views pak vytvořený obsah vypíše. Celý proces 

nastavení je těžkopádný a neintuitivní. Tudíž řešení v Drupalu neodpovídá 

kladeným požadavkům. 

Slovník 

 
Pro technický slovník obsažený v současné podobě e-Automatizace je 

požadavek, aby se mohl obsah přidávat manuálně. Přesně tyhle vlastnosti 

splňuje modul Dictionary viz. Obr. 22, který zpřístupňuje jak přidávání vlastních 

slov, tak výpis a vyhledávání v databázi slov. Modul splňuje požadované 

vlastnosti. 

 

Obr. 22 Slovník pomocí modulu Dictionary 

Nové odkazy 

 
Další funkce, kterou Drupal v základní instalaci neobsahuje. V nabídce 

modulů se rovněž nenachází varianta, která by danou vlastnost přidala. 

Možnost, jak ji přidat ,se jeví ve využití Views, který by vypisoval obsah podle 

data. Takové řešení však nevyhovuje. 

 

  

http://www.google.com/cse
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3.4 Volba redakčního systému 

Než uživatel začne pomocí CMS vytvářet obsah, je důležité se seznámit 

s principy, na jakých redakční systém funguje. Pro daný účel se nabízí vícero 

možností. Jako první se nabízí přímá podpora z webových stránek, a to jak 

z oficiálních [Drupal, 2009], [WordPress, 2009], tak z české podpory redakčního 

systému [Drupal.cz], [WordPress.cz CZ] viz. Obr. 23, která je výhodná zejména 

pro uživatele bez vyšší znalosti anglického jazyka. Obě stránky nabízejí 

podobný obsah. Nejdůležitější při prvním seznámení jsou návody, kde se 

člověk dočte jak systém nainstalovat, primární nastavení a úvodní možnosti 

základní instalace. Pro pomoc v další prací je k využití fórum, na kterém lidé se 

zkušenostmi radí, jak kterou funkci vytvářet, řešení chyb atd.  

 

Obr. 23 Stránky české podpory WordPressu 

Jako ideální způsob proniknutí do obsluhy systému se mi jeví využití 

interaktivní výuky, pomocí instrukčních videí. Na stránkách internetové výukové 

společnosti Lynda.com je ke stažení několikahodinové video, ve kterém jsou 
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podrobně popsány funkce redakčního systému výkladem lektora, který vše 

přímo ukazuje na počítači. Během několika hodin je tak uživatel schopen 

používat všechny základní funkce WordPressu nebo Drupalu. Jediná nevýhoda 

tohoto řešení je, že výuková videa jsou celá v anglickém jazyce.[Lynda.com, 

2010] 

3.5 Obsluha redakčních systémů 

Jako jedno z hlavních kriterií při výběru redakčního systému je nutné 

uvážit intuitivnost administračního prostředí, ovládání funkcí a zprovoznění 

systému. V dnešní době, kdy se především klade důraz na rychlost a efektivitu 

práce, je tohle obzvláště důležitý prvek, který dokáže ušetřit nemalé prostředky. 

 

WordPress 

 
Instalace probíhá jednoduchou formou, kdy se stáhne ze stránek 

WordPressu aktuální verze systému ve formě zip souboru. Ten se následně 

nakopíruje přes FTP klient na webový server. Dále je nutné vytvořit databázi, 

kterou bude systém využívat pro ukládání dat. Pak již stačí spustit instalační 

stránku, která obsahuje všechny nutné instrukce pro úspěšnou instalaci. 

 

Obr. 24 Administrační menu WordPressu 
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Pro české uživatele existuje plně česká lokalizace. Okamžitě po instalaci, 

je možné začít redakční systém používat. Administrační menu viz. Obr. 24 je 

velice intuitivní a i méně zkušený uživatel se v nastaveních rychle zorientuje.   

 

Drupal 

 
Zprovoznění Drupalu probíhá velice podobně jako v případě 

WordPressu. Avšak je tu několik speciálních nastavení, bez kterých by 

instalace neproběhla korektně. Výborný návod pro uvedení systému do chodu 

se nachází na webových stránkách webhostingové firmy C4 [Návody pro C4, 

2009]. 

 

Obr. 25 Administrační menu Drupalu 

Pro české rozhraní je potřeba stáhnout soubory s překladem, které se 

následně importují do adresáře s Drupalem. Uživatelský interface viz. Obr. 25 je 

méně přívětivý a trvá delší dobu, než si člověk přivykne. Systém nabízí hlubší 

možnosti přizpůsobení obsahu než WordPress, zejména v oblasti přidělování 

práv uživatelů. 

3.6 Srovnání podpory funkci e-Automatizace 

Oba dva redakční systémy mají širokou zásobu rozšiřujících modulů, 

které každým dnem přibývají. Proto není možné určit, zda třeba za rok nebude 
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lepší použit odlišný redakční systém. Nicméně v současnosti se větší rozvoj 

odehrává ve vývoji WordPressu. 

 

Funkce Drupal 6 WordPress 2.9 

Odkazový rozcestník ANO, ale slabší ANO 

Encyklopedie NE ANO 

Slovník ANO ANO 

Vyhledávač ANO ANO 

Nové odkazy NE ANO 

Tab. 2 Analýza funkcí 

Z provedené analýzy funkcí v předchozí kapitole vyplývá, že kromě 

funkce slovníku je ve všech aspektech vhodnějším nástrojem pro modernizaci 

současné verze e-Automatizace redakční systém WordPress. Shrnutí podpory 

je shrnuto viz. tab.1. WordPress navíc přidává lepší uživatelské prostředí, 

progresivnější vývoj v současnosti a větší podporu pro vývojáře [WordPress 

Codex, 2009].  
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4 Implementace nového redakčního systému 

Nejprve je nutné stáhnout aktuální verzi redakčního systému. Ta se 

nachází na oficiálních stránkách. Zde je primárně možné stáhnout balík se 

systémem v komprimovaném formátu zip, nicméně nabízí se i několik dalších. 

Při downloadu je nabídnuta příslušná jazyková mutace podle místa lokality, kde 

je WordPress stahován.  

 

Obr. 26 Kontrolní panel XAMPP 

Po stažení balíku je potřeba nastavit místo, kde bude systém 

nainstalovaný. Zde jsou primárně dvě možnosti, kdy uživatel chce vytvářet 

testovací verzi, nebo přímo ostrou verzi, kterou umístí na webový server. V 

prvním případě je nutné si vytvořit vlastní server na lokálním počítači. To se 

provádí implementací balíku, který obsahuje základní nástroje pro běh 

webových stránek, jež využívají skriptovací jazyky, které jsou spouštěny na 

straně serveru. Mezi nejpoužívanější nástroje tohoto typu se řadí XAMPP viz. 

Obr. 26 či WAMP. Pro nahrání na webový server poskytovatele je vhodné 

použít FTP klient, kterého obsahuje např. souborový správce Total Commander 

viz. Obr. 27. Avšak většina providerů nabízí vlastní FTP řešení přímo přes 

webové rozhraní. Z hlediska rychlosti a uživatelského komfortu je lepší varianta 

použití vlastního FTP klienta.  
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Další krok je příprava databáze, kam se budou data WordPressu 

zapisovat. Tu si uživatel připraví například přes MySQL v případě lokální 

instalace, nebo přes webový interface providera. Další možností je využití 

externích aplikací, pomocí kterých lze databází spravovat. Na internetu je 

dostupné velké množství a zaleží na uživateli, kterou si zvolí. Pro vytvořenou 

databázi se volí kódování utf8_czech_ci. Dále se nastaví jméno a heslo a 

databáze je připravena pro instalaci WordPressu.  

 

Obr. 27 FTP klient 

4.1 Instalace 

Při rozbalování archívu s WordPressem je potřeba dodržet původní 

adresářovou strukturu. Po nakopírování souborů na zvolený webový nebo 

lokální server lze přejít k samotné instalaci redakčního systému. 

Instalace se spouští přes okno webového prohlížeče, kdy se zadá adresa 

kořenového adresáře budoucí aplikace, např. http://localhost/WordPress. Po 

načtení stránky se objeví upozorňující okno se sdělením, že WordPress 

doposud není nakonfigurován. Pro další krok se klikne na tlačítko pro vytvoření 

konfiguračního souboru. 

V dalším okně jsou vypsány požadavky na připojení do databáze viz. 

Obr. 28, které uživatel musí znát, aby instalaci korektně dokončil. Dále je zde 

varování o nutnosti vytvoření souboru wp-config.php, který nese informace o 

přístupu do databáze a ostatních instalačních nastavení. Pokud se soubor 

http://localhost/Wordpress
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nevytvoří, je zahrnuta v instalačním balíku jeho záloha wp-config-sample.php, 

která se s využitím textového editoru upraví na požadovaný soubor. 

 

Obr. 28 Prostředí instalace 

Po stisku tlačítka Let´s go se přejde na okno, kde se nastavují manuálně 

hodnoty pro správné nalinkování databáze, jako je heslo, jméno, hostitel a 

prefix pro tabulky. Po zadání hodnot a kliknuti na tlačítko “Submit“, a jestliže 

jsou parametry v pořádku, tak se načte stránka s informacemi, že je WordPress 

připraven k instalaci. Po stisknutí “Run the install“ se redakční systém 

nainstaluje a vytvoří potřebné tabulky v databázi. 

4.2 Základní konfigurace 

V druhé fázi se nastavují parametry pro administrátora redakčního 

systému. Jsou zde kolonky pro zadání kontaktního e-mailu, jména webových 

stránek a možnost, kdy se povolí vyhledávání pomocí internetových 

vyhledávačů. Poslední jmenovanou možnost je vhodné nechat zaškrtnutou. Po 

vyplnění příslušných kolonek se potvrdí kliknutím na tlačítko“Instalovat 

WordPress.“ 

Po úspěšné instalaci se objeví stránka s přihlašovacími údaji pro první 

vstup na nově nainstalovaný redakční systém. Při prvním přihlášení je vhodné 

změnit přihlašovací heslo, protože původní heslo je náhodně vygenerovaný 
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řetězec znaků, který je velice obtížně zapamatovatelný. Tímto je redakční 

systém uveden do provozu a připraven pro další práci s webem, aby vyhovoval 

požadavkům uživatele 

4.3 Převod funkcí e-Automatizace 

Odkazový rozcestník 

Hlavní částí webového publikačního portálu je rozcestník odkazů na 

různá odvětví zabývající se problematikou automatizace. Pro něj se po 

analýzách dvou možných kandidátů mezi pluginy nejlépe osvědčil Open Links 

Directory. Plugin nabízí mnohá nastavení. Mezi nejdůležitější se řadí volba 

počtu zobrazených odkazů, či kategorií. Plugin obsahuje funkci, která zobrazuje 

poslední přidané odkazy, u kterých lze nastavit i počet. Rovněž je možné 

upravovat strukturu kategorií a podkategorií. Plugin obsahuje správu přidaných 

odkazů, které lze jednoduše mazat nebo autorizovat. 

 

Obr. 29 Výpis kategorie odkazového rozcestníku 

Adresář akademických pracovníků, Encyklopedie a Slovník 

Pro realizaci těchto tří funkcí byl použit plugin AZ Index viz. Obr. 30, který 

nabízí možnost tvorby až tří-úrovňových struktur. Celá aplikace je založena na 

použití příspěvků, které řadí dle jednotlivých atributů, či jejich kombinací. Dále 

umožňuje jejich zobrazování pomocí abecedního seznamu vcelku, nebo po 

stránkách. Jednotlivé položky je možné rozčlenit až do čtyř sloupců.  
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Obr. 30 Adresář akademických pracovníků 

Další funkce 

Mezi další implementované funkce byl použit plugin pro tvorbu 

diskusního fóra. Ten byl vytvořen pomocí pluginu Simple Forum. Plugin přidává 

veškeré moderní funkce současných fór. Prostředí je lokalizované do českého 

jazyka použitím překladového souboru. Jednotlivá přístupová práva jsou 

přidělována do nadefinovaných uživatelských rolí. Vzhled se může dále 

upravovat pomocí CSS stylů. 

Funkce rychlého vyhledávání ve slovníčku a encyklopedii byl přidán 

plugin Search by Category. Ten umožňuje vyhledávat v uživatelem vybraných 

kategoriích příspěvků. Upravením skriptů bylo dosaženo zakomponování do 

vyhledávání u funkce slovník. Funkce byla přidána na hlavní stránku, kde si 

uživatel zvolí v kontextovém menu, kterou kategorii chce použít pro 

vyhledávání. 

Pro zobrazení RSS zpravodajských kanálů byl použit plugin Tabbed 

Widgets. Aplikace přidává možnost volby odebírání aktualit ze zajímavých 

stránek z prostředí automatizace. Obsah je generován dynamicky pomocí 

technologie AJAX. V nastavení si lze zvolit zobrazení základního zdroje nebo 

v čase se měnícího. 
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Obr. 31 Ukázka moţnosti nové funkce 

Jako nová funkce byla přidána možnost vkládání multimediálních 

souboru do funkcí vytvořených pomocí AZIndex. Protože plugin využívá pro 

svou funkci příspěvky, které využívají pro svou tvorbu integrovaný HTML editor, 

je možné doplňovat k položkám informace z webu jako například odkazy na 

další informace nebo videa z youtube viz. Obr. 31 

4.4 Ověření funkčnosti inovovaného webu 

Pro finální spuštění je nutné nejprve webové stránky otestovat. Testování 

zahrnuje hledání nepřeložených výrazů, špatně zobrazených informací, správné 

formátovaní jednotlivých pluginů atd. Dalším ověřovaným aspektem je kontrola 

podpory jednotlivých internetových prohlížečů. Kontrola byla provedena na 

 třech v dnešní době nejrozšířenějších prohlížečích, jmenovitě Internet Explorer 

8, Opera 10 a Mozilla Firefox 3. 
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Obr. 32 Úvodní stránka e-Automatizace 

4.5 Kompletace webu 

Při skládání webu viz. Obr. 32 byl použit webový server Apache, na 

kterém se testovaly jednotlivé součásti. Jednotlivé pluginy bylo nejprve nutné 

najít podle klíčových slov v archívu dostupném na oficiálních stránkách 

WordPressu. Po vyhledání možných kandidátu byla provedena analýza 

funkčnosti, při níž byl prostudován jejich zdrojový kód a formátovací možnosti. 

Jednotlivé pluginy byly následně porovnány. Z toho pak následně vzešel plugin, 

jenž byl zaimplementován. 

Funkčnost odkazového rozcestníku 

Při implementaci bylo zapotřebí upravit lokalizaci překladového souboru. 

Ten se nachází přímo v adresáři pluginu, kde jsou k jednotlivým funkcím 
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přiřazeny anglické ekvivalenty, jež bylo nutné přepsat do české podoby. Dalším 

krokem bylo přizpůsobení vypisování jednotlivých položek, kde se objevovaly 

nepotřebné údaje. Pro správné zobrazení vypisovaných hodnot byl upraven 

CSS soubor, aby jednotlivé velikosti a pozice zobrazovaných údajů odpovídaly 

požadovanému rozložení. Nakonec byly nastaveny hodnoty vypisovaných 

informací viz Obr. 33. 

 

Obr. 33 Odkazový rozcestník 

Adresář jmen 

U jeho realizace bylo zapotřebí upravit původní CSS styl, který špatně 

zobrazoval. Dále bylo nutné provést správné zakomponování do struktury 

webových stránek. Data nejsou propojena s článkovou strukturou WordPressu, 

proto bylo nutné jejich import zajistit softwarem Navicat. Pro dodržení potřebné 

struktury byla provedena analýza databázové struktury. Ta ovšem obsahuje 

speciální znaky, se kterými operuje daný plugin. Proto nelze importovat 

všechny dostupné informace z původního adresáře. Nicméně v nové verzi 

Connection se touhle funkcí počítá, proto nebyla dále řešena.  
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Adresář akademických pracovníků, Encyklopedie a Slovník 

Při implementaci byl použit tutoriál, který se nachází na stránkách autora, 

kde svůj plugin velice podrobně popisuje a předvádí na několika případových 

studiích. Plugin se aktivuje vygenerovaným kódem, který se vkládá do 

požadované stránky. Protože aplikace spolupracuje s databází WordPressu, tak 

byla data importována přímo přes uživatelské rozhraní redakčního systému. 

Kvůli chybějící podpoře vyhledávaní, která je nutná pro funkci slovník, byl do 

stránky přidán plugin, který možnost přidal [AZIndex, 2010].  

 

Obr. 34 Encyklopedie 

4.6 Zhodnocení funkčnosti 

Všechny použité pluginy se podařilo implementovat tak, aby splňovaly 

potřebné vlastnosti. Při testech v jednotlivých prohlížečích se ověřila 

kompatibilita a nevznikl žádný problém s jejich funkčností nebo zobrazovaným 

formátováním. 
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4.7 Uživatelské prostředí administrace 

Administrační část WordPressu obsahuje plně počeštěné prostředí. 

Změny vzhledových šablon tzv. themes na něj nemá žádný vliv. Pro rychlou 

práci při obsluze je nutné si osvojit základní principy, kterými se uživatelské 

rozhraní řídí. Na internetu se vyskytuje mnoho materiálu, který se tímto zabývá, 

a proto zorientování v základních funkcích je bezproblémová záležitost.  

Správa odkazového rozcestníku 

Nabídka pluginu viz. Obr. 35 se skládá z pěti záložek. Ty se nacházejí 

v samostatném oddíle v administrátorské sekci pod hlavičkou ODlinks. 

Samotná stránka je vložená automaticky při instalaci pluginu. Pro případnou 

změnu původní pozice stačí překopírování volacího kódu “[ODLINKS]” na 

prázdnou stránku.  

V první záložce ODlinks Setting se nastavuje jméno stránky a heslo, pod 

kterým se bude zobrazovat v URL stránky. Další kolonky se už týkají 

samotného zobrazovaní. Lze zde nadefinovat délku výpisů a počty vypsaných 

kategorií a podkategorií. Jako poslední volby jsou k dispozici zobrazování 

přidané reklamy a výpis posledních přidaných odkazů. To samé okno se otevře 

rovněž v položce ODlinks. 

Třetí záložka ODlinks Structure nabízí správu jednotlivých kategorii a 

podkategorií. Lze je vytvářet nebo mazat. Dále se zde vytváří hierarchická 

struktura rozcestníků. Po kliknutí na zvolenou položku se otevře stránka, kde je 

možné jednotlivé hodnoty upravovat. 

 

Obr. 35 Nabídka ODlinks 

Čtvrtá záložka ODLINKS Links poskytuje přehled všech přidaných 

odkazů. Dále jsou zde tři tlačítka, pro navigaci v nabídce. První “Main“ vrací na 

přehled odkazů, další “Approve“ umožňuje povolování a zakazovaní přidaných 

url adres. V třetím “Banned“ lze manuálně vepsat zakázané stránky. 
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V poslední záložka ODLINKS Utilities slouží pro kompletní odinstalování 

pluginu včetně tabulek v databázi. 

Adresář akademických pracovníku, slovníku a encyklopedie 

Nastavení obou položek probíhá přes jednu nabídku viz. Obr. 36 Ta se 

nachází v záložce Nástroje/AZIndex. Po vstupu do nabídky se otevře seznam 

vytvořených rejstříků. Ty lze na dané stránce rovněž přidávat nebo mazat. Po 

kliknutí na zvolenou položku se otevře stránka, se všemi volbami pro zobrazení. 

Zde se nastavuje zvolená kategorie k zobrazení, jejich způsob zobrazení, druh 

použitého jazyka pro zobrazování abecedního rejstříku atd. Jednotlivé položky 

se pak přidávají přímo v záložce Příspěvky, kde se pouze zvolí kategorie, do 

které má příspěvek spadat.  

 

Obr. 36 Nabídka AZIndex 
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5 Import dat 

Jako každá větší webová stránka, tak i e-Automatizace obsahuje velké 

množství dat. Ty jsou uschovány v databázi, což je uspořádaná množina 

informací, které jsou uloženy na paměťovém médiu. Aby se nemusela všechna 

data ručně přepisovat do nové databáze, je nutné navrhnout metodu, jak data 

převézt ze staré databáze do nové. Celý tento proces by měl být co nejrychlejší 

a pokud možno provedený tak, aby nebyla potřeba dalšího zásahu. 

5.1 Databáze e-Automatizace 

Všechna data portálu jsou v současné době soustředěna do centrální 

databáze e-Automatizace.mdb, která je vytvořena pomocí programu Microsoft 

Access viz. Obr. 37. Z toho důvodu jsou veškerá data uložena v této databázi. 

Microsoft Access je relační databázový systém. V databázi bývá uloženo větší 

množství tabulek, mezi nimiž jsou vztahy (relace). Access umožňuje vidět 

tabulky propojené tabulkami jako jednu datovou sadu. 

 

Obr. 37 Struktura dat v MS Access 

Z aplikace MS Office je možné exportovat data mnoha způsoby, jako 

např. prezentace na webu, či do formátu MS Excel. Jako nejzajímavější 

varianta se jeví použití univerzálního formátu XML, který má širokou podporu. 
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5.2 Import do WordPressu 

Databáze pro WordPress je vytvořena v MySQL, což má za následek 

změnu původně použité MS Access. 

Redakční systém umožňuje široké možnosti importu dat. Avšak převážně 

se počítá s přechodem z podobně orientovaného redakčního systému, jako je 

Joomla, PostNuke atd. Ze standardních formátů podporuje import z MS Excel 

souboru, RSS, [X]HTML a přímo v jádru zakomponovaného importéru z XML 

souborů. Všechny tyhle možnosti předpokládají, že předmětem importu bude 

obsah, který bude dále prezentován jako články, což v našem případě 

nevyhovuje, protože především plugin Open Links Directory využívá vlastních 

tabulek. 

 

Obr. 38 Import dat pomocí Navicat for MySQL 

Jako řešení se nabízí převod XML souborů, které jsou vytvořeny pomocí 

skriptu v ASP přímo do již vytvořených tabulek v MySQL databázi za 

předpokladu, že se dodrží struktura daná cílovým pluginem. To by se dalo 

vyřešit složitým skriptem, na převod z XML do MySQL a nebo využít 

softwarového řešení. Všechny požadavky splňuje aplikace  Navicat for MySQL, 

která umožňuje správu MySQL  databáze a především jednoduchý import 

z mnoha formátů, mezi nimi XML. Při importu pak uživatel zvolí zdroj dat a určí 

cílovou tabulku viz. Obr. 38 v MySQL databázi [Navicat, 2010]. 
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Pro funkci adresář akademických pracovníků, slovník a encyklopedie se 

používá přímo databáze sdružující příspěvky v redakčním systému, proto lze při 

použití vhodného formátu XML souboru použít importér integrovaný přímo ve 

WordPressu. 
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6 Závěr 

První část se zabývá historií vývoje webového informačního portálu e-

Automatizace. Jsou zde popsány tři hlavní fáze, které portál zaznamenal. Popis 

zahrnuje hlavní použité technologie, které obsahují stávající stránky. Dále je 

zde popsán navrhovaný budoucí vývoj, který ovšem nebyl realizován.  

Následující kapitola pojednává o redakčních systémech, kdy jsou 

popsány jejich výhody a nevýhody a způsoby jejich využití. Dále je provedena 

analýza redakčních systémů Drupal a WordPress. Redakčních systémy jsou 

popsány od jejich historie přes výčet jejich klíčových vlastností, které jsou 

následně porovnány. 

Další část se týká analýzy hlavních funkcí současné verze e-

Automatizace. Následně je proveden průzkum podpory v jednotlivých 

redakčních systémech. Provedl jsem srovnání funkčnosti a jejich použitelnosti 

pro inovaci webu. Tato část byla nejsložitější, protože zahrnovala rozsáhlé 

testování a vyhledávaní rozšiřujících modulů. To rovněž zahrnovalo studování 

materiálu pro ovládání jednotlivých rozšiřujících funkcí nutných k provozu 

zmíněných redakčních systémů. Následně jsem zhodnotil implementaci 

potřebných funkci v jednotlivých systémech a rozhodl, že vhodnějším z CMS 

systémů pro inovaci e-Automatizace je Wordpress 

V předposledním bodě jsem vylíčil postup instalace redakčního systému 

na server. Je zde popsán proces zprovozňování pluginů tak, aby vyhovovaly 

požadavkům portálu. U jednotlivých pluginů byla provedena úprava 

programového kód a CSS stylů. Následně je definován způsob práce 

s jednotlivými pluginy. 

V poslední části jsem provedl analýzu současného stavu ukládání dat. 

Dále jsem navrhl formát XML, který bude použit pro export dat. A na závěr jsem 

navrhl způsob, jak data přenést z MS Access databáze do nové MySQL 

databáze, se kterou spolupracuje Wordpress. Databáze byla následně úspěšně 

importována. 

Budoucí vývoj by měl zahrnovat sledování aktuální nabídky pluginů, 

které by potenciálně mohly mít lepší funkčnost než ty, které byly nově 

implementovány. Dále doplnění informací do encyklopedie, slovníku či případně 

adresáře akademických pracovníků, kde byla nově přidána možnost vkládání 
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multimediálních souborů, které by rozšířily informační hodnotu pro návštěvníky 

webového informačního portálu e-Automatizace. 
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