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ANOTACE 

Cílem bakalářské práce je návrh a implementace jednoduchého informačního systému. 

Tento systém je určen pro farní úřad Církve Československé Husitské. Práce začíná historií 

a popisem současných pravidel administrativy. Pokračuje analýzou požadavků na 

informační systém. Pojednává o použitelných alternativách řešení. Vybírá vhodnou 

technologii pro program a realizaci databáze. Obsahuje klady a zápory technologií. 

Implementace je provedena technologiemi MySQL a PHP. Výsledná aplikace je popsána a 

přiloženy náhledy formulářů. Uživatelského rozhraní je jednoduché na ovládání a snaží se 

minimalizovat požadavky na duchovní. 

Klíčová slova: informační systém, PHP, MySQL, Církev Československá Husitská, 

farní úřad 

 

SUMMARY 

Purpose of this bachelor work is a project and implementation of a simple information system. 

This system is dedicated to Parish Office of The Czechoslovak Hussite Church. The work 

begins in history and it describes (portraits) present administrative rules. It continues with 

analysis of requirement information system. It dealts with alternatives of solution. There is also 

choice of suitable technology for the program and realization of the database. The pros and 

cons of technologies are included too. Implementation is made by technology MySQL and 

PHP. Final application is defined and forms are showed. User interface is simple in operating 

and it tries to minimalise demands on divines. 

Keywords: information system, PHP, MySQL, The Czechoslovak Hussite Church, 

Parish Office 
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Seznam zkratek 

CSS Cascading Style Sheets. Česky nazýván kaskádové styly. Jazyk definující 

zobrazení internetových stránek HTML. 

DFD Data Flow Diagram. Česky Diagram datových toků. 

Entita Pochází z latiny. Obecně znamená objekt nebo předmět. 

ERD Entitně relační diagram. Znázorňuje v obecné rovině strukturu objektů 

databází a vztahů mezi nimi. Databázové tabulky představují entity a relace 

vztahy. 

HTML HyperText Markup Language, je jazyk používaný pro internetové stránky. 

Má formát běžného textu, do kterého jsou vkládány příkazy ohraničené 

znamínky pro rovnost < a >. Pojmenování pro příkaz je tag. Většina tagů je 

párových, tzn. má svůj počáteční a koncový tvar.  

Javascript Skriptovací varianta jazyka JAVA. Příkazy jsou začleněny do HTML kódu. 

Vykonávají se až během zobrazení stránky na straně klienta.  

IP adresa Jedinečné číslo, které je v počítačové síti používající internetový protokol 

přiřazené konkrétnímu zařízení. 
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1 ÚVOD 

Víra v boha byla po staletí nejdůležitějším pilířem života a dotýkala se každého člověka. 

Kostely a s nimi spojené fary byly budovány v každé větší obci. Větší obce a města měla 

kostelů i několik. Ke každému kostelu náležela skupina věřících, nad kterými dohlížel 

jejich duchovní - farář stojící v čele fary.  

„Fara je obydlí a zároveň úřadovna faráře, úřední sídlo farnosti a případně i místo jejích 

dalších, zejména neliturgických aktivit. Jedná se mnohdy o budovy v obci po rychtě a 

kostela nejdůležitější. Na faře se zpravidla odehrávaly osudové okamžiky lidských osudů - 

do roku 1950 zde byly vedeny matriky, zapisovaly se zde zásnuby, sňatky, narození i 

úmrtí.“ [10] 

Farní úřady však plnily po mnohá staletí i jiné funkce než poskytovat duchovní útěchu.  

Jednou z povinností faráře bylo také vést záznamy.  

Fary, mimo svých duchovních funkcí, byly jedním ze základních pilířů evidence obyvatel 

českého království a posléze státu. Dnes nám tyto historické záznamy pomáhají poznat 

vlastní historii a dozvědět se více o životě v tehdejší době.  

Pečlivou rukou farářů byla zaznamenávána narození dětí, jejich křest, okamžik kdy 

vstoupili do svátosti manželské a farářova ruka je též vyprovodila na cestu poslední. 

Vedení matrik farními úřady byl po právu přisuzován význam a důležitost. Pro jejich 

přetrvání se již tehdy dbalo na dodržování pravidel bezpečnosti. Existovala pravidla, která 

stanovovala, kdo smí tyto zápisy provádět. A také, že je nutné matriční knihy vést dvojmo, 

kam se má kniha ukládat a jak má být takové místo zaopatřeno. Existovalo i nařízení, pro 

případ požáru, které stanovovalo pro záchranu těchto knih nejvyšší prioritu. 

I dnes, kdy vedení matrik převzala veřejná moc, zůstává administrativa stále součástí 

služby, kterou faráři vykonávají. Těchto činností je nečekaně velké množství.  

1.1 Církev československá husitská 

Informační systém, který jsem vytvořil je určen pro Církev československou husitskou. 

Proto bych rád na počátku věnoval této církvi několik řádků. 
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 „Za zdroje své nauky označuje snahu o návrat k prvotní církvi či k pravému jádru 

křesťanství. Podobně jako Českobratrská církev evangelická se považuje za 

pokračovatelku učení Mistra Jana Husa a husitství, které je zde pokládáno za specificky 

českou formou křesťanství. Nauka církve vychází ze závěrů radikální části české katolické 

moderny vedené Karlem Farským a dalšími katolickými duchovními, kteří se na přelomu 

let 1919 a 1920 odštěpili od římskokatolické církve.“ [8] 

1.2 Důvody pro vypracování práce 

Systém zapisování do knih je spolehlivý, staletími prověřený způsob vedení agendy. Při 

vhodném skladování a dodržení bezpečnostních pravidel, přečkají rukou psané evidenční 

knihy mnoho generací. Výpočetní technika nebyla dosud prověřena praxí stejně dlouhou 

dobu. Ve srovnání s knihou z papíru je elektronika choulostivější na údržbu. Vyžaduje také 

technické podmínky pro svůj provoz a to nejen zdroj elektrického proudu. Výhodou 

počítačů je usnadnění zdlouhavé práce, zredukování opakovaných činností a především 

úspora času. Vznikem jednotného informačního systému dojde k datové standardizaci 

údajů. Následně bude možné snadno vytvářet statistiky a souhrny činností jednotlivých 

náboženských obcí pomocí výpočetní techniky.  

Čas, ušetřený zpracováním administrativní agendy výpočetní technikou, je přínosem pro 

samotnou práci duchovních. 

1.2.1 Cíle práce 

Cílem této práce je analyzovat potřeby farního úřadu, zformulovat požadavky a navrhnout 

řešení vedoucí ke snížení administrativní zátěže pracovníků s použitím výpočetní techniky. 

Výsledkem mé práce bude počítačový program plnící požadované funkce, navržený 

s ohledem zjednodušení úkonů a snadnou obsluhu. Při návrhu struktury přihlédnu 

k předpokládanému rozšíření možností systému a jeho budoucí provázáni s ústředím 

církve.  Použité řešení bude při výběru konfrontováno s alternativami a uvedeny jeho 

výhody a nevýhody. Celou práci zaměřuji především k vytvoření funkčního, použitelného 

systému, který bude splňovat představy uživatelů a budu se snažit popsat proces tvorby co 

nejsrozumitelnější formou.  
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1.3 Popis současného stavu 

Pro pochopení potřeb farního úřadu jsem navštívil místní farní úřad Církve československé 

husitské. Seznámil jsem se s administrativní náplní práce faráře, jeho povinnostmi a 

podobou používaných dokumentů. Přečetl jsem interní instrukce a seznámil se 

s administrativním minimem pro chod fary. Rozhovorem s farářem a praktickými 

ukázkami jsem se snažil pochopit proces nejen z hlediska administrativních pokynů, ale 

především z praktické stránky.  

Vedení záznamů se dosud provádí starým osvědčeným způsobem. Záznamy jsou rukou 

zapisovány do příslušných knih, sešitů a formulářů. Důležité záznamy jsou vedeny dvojmo 

a každým rokem je jeden exemplář patřičné knihy uložen v centrálním archívu církve.  

Účelem neevidenční části administrativních činností je zaznamenávat obřady a události, ke 

kterým došlo. Účel záznamů spočívá v prokázání vykonávání povinností duchovního. Dále 

slouží jako podklad pro zpracování statistických výkazů. 

 Evidenční část eviduje členy farnosti. Jejich kontaktní údaje a obdržené platby církevní 

daně. Část evidence, nesouvisející s osobami, je zaměřena na předměty a knihy 

s náboženskou tématikou. Dále je evidována korespondence a úřední jednání. 

Základní rozsah evidence, kterou budu v informačním systému realizovat, vychází 

z interního dokumentu církve s názvem „administrativní minimum“. Jeho plné znění je 

součástí práce. Podle obsahu tohoto dokumentu dělím dosavadní papírové záznamy do tří 

skupin.  

1.3.1 Knihy pro bohosluţby a setkání s věřícími  

 Kniha bohoslužeb 

 Kniha bib1ických hodin  

 Kniha duchovní péče 

Tyto knihy obsahují informaci o datu události, jméno duchovního, počtu, případně výčtu 

osob, které se zúčastnily. Také je zapisován obsah a téma. V případě bohoslužby též 

přehled zpívaných žalmů, kapitoly z bible, svátek a další případné podrobnosti.   
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1.3.2 Knihy pro obřady 

 Kniha křtu 

 Kniha svatebních požehnání  

 Kniha pohřbů  

Zápisy v těchto knihách jsou osobnější povahy než předchozí knihy. Obsahují jména a 

osobní údaje konkrétních lidí.  

Kniha křtu je záznamem o přijetí nového člena do církve. Mimo data a jména duchovního 

musí obsahovat jméno křtěnce, jeho nacionále, rodiče a jejich nacionále, jména svědků. 

Křtěný také obdrží potvrzení o provedeném křtu a též ozdobný list. 

Kniha svatebních oznámení již k předchozím údajům přidává i jméno druhého manžela a 

jeho rodičů. 

Kniha pohřbů pak je strukturou údajů blízká knize křtu. Přidává specifické údaje o obřadu.  

1.3.3 Evidenční záznamy 

 Diář 

 Jednací protokol  

Tyto dvě evidence obsahují vždy datum, místo, popis a adresáta popř. osobu. 

K tomuto výčtu dále přiřazuji evidence, které nejsou uvedené v administrativním minimu, 

ale jsou důležité pro správu farnosti. 

 Evidence farníků a jejich plateb církevní daně. 

 Evidence církevních předmětů a knih 

Evidence farníků je v podstatě kartotéka se všemi údaji obvyklými pro osoby. Obsahuje: 

evidenční číslo, jméno, příjmení, adresu, telefony, email, datum narození. Evidence plateb 

přiřazuje konkrétnímu farníkovi uhrazenou částku s datem a rok, ke kterému platba 

přísluší. Evidence předmětů a knih obsahuje pouze číslo a popisné údaje. 

Popisovaná administrativní část se v mnohém podobá běžné agendě firem, jaká se vede i 

mimo církev. Přesto se nejedná o účetní agendou. Rozdíl je především obsahový.  
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2 ANALÝZA POŢADAVKŮ  

2.1 Přehled požadavků 

Z informací získaných studiem podkladů a rozborem situace na farním úřadu vyplynul 

tento soubor požadavků. Některé z nich, pak ještě popíšu podrobněji. 

 Funkční požadavky 

Systém musí vést záznamy v rozsahu uvedeném v administrativním minimu. Data 

musí být chráněna před neoprávněnou manipulací. Systém musí být rozšiřitelný pro 

další požadavky definované na základě poznatků ze zkušebního provozu. 

 Výkonnostní požadavky 

Systém musí být schopen provozu i na zastaralých počítačích vybavenými staršími 

verzemi operačních systémů. Neměl by vynucovat modernizaci zařízení. Uživatel 

nesmí být přitom rychlostí aplikace omezován.  

 Designové požadavky 

Systém je určen především pro samotné duchovní. Proto musí být maximálně 

přehledný, snadný na obsluhu a měl by vycházet z obdobných principů, které 

současní uživatelé již znají z používaných běžných aplikací. Neověřené prvky a 

postupy vyžadující proškolení jsou nevhodné. 

 Finanční požadavky  

Finanční úspornost při vývoji systému i jeho následný provoz je podmínkou.  

 Doplňkové požadavky 

Systém by měl být v budoucnu propojen s ústředím a struktura dat by měla tento 

proces respektovat a neklást mu překážky. 

2.1.1 Funkční poţadavky 

Systém je určen přímo pro faráře nebo jinou osobu pověřenou vedením administrativy. 

Uživateli umožní zapisovat data do jednotlivých knih a evidencí které náleží k farnímu 

úřadu. Uživatel zavádí do kartotéky nové členy farnosti a eviduje přijaté úhrady církevní 
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daně. Pro usnadnění opakující se činnosti uživatel pracuje s číselníky středisek, jmen 

duchovních a druhů služeb. 

Posláním tohoto informačního systému je nahradit dosavadní papírové knihy a formuláře. 

Slouží k uchovávání informací zaznamenávajících vykonané církevní obřady a vedení 

předepsaných záznamů farnosti. Tyto záznamy, mimo svého evidenčního významu, plní 

funkci podkladů pro výkazy a statistické přehledy. Rozsah základních činností tohoto 

systému vychází  interního dokumentu církve „Administrativní minimum“. Rozsah je dále 

rozšířen o evidenci členů farnosti a evidenci církevních předmětů s fotodokumentací. 

Databáze v žádném případě nebude sloužit k vedení účetnictví nebo podobným účelům a 

jedinou funkcí finanční povahy bude uchování informací o církevní dani členů farnosti. 

K datům bude umožněn přístup jen oprávněným osobám.  

2.1.2 Výkonnostní poţadavky 

Technické vybavení jednotlivých farních úřadů se liší. Většina far nějaký osobní počítač 

vlastní a používá jej úměrně schopnostem uživatelů. Jedná se o různě staré počítače řady 

PC s operačním systémem Windows. Výkon výpočetní techniky používané na farách je 

různorodý a nemusí vždy odpovídat aktuálně doporučovanému standardu.  

Nejpoužívanějším softwarovým vybavením jsou kancelářské programy typu Office. 

Především pak textový procesor MS WORD v různých verzích, případně jeho alternativy 

jiných firem.  

O provoz výpočetní techniky se musejí starat převážně duchovní sami. Tuto skutečnost je 

třeba respektovat a přizpůsobit se jí při návrhu informačního systému.  

Protože dominantním operačním systémem používaným na počítačích jsou Microsoft 

Windows v rozmezí verzí od Windows XP po současné Windows7, je třeba při omezit 

výběr prostředků na takové u kterých je zaručena zpětná kompatibilita, případně starší 

produkty které jsou nadále podporovány.   

Nejlepší možnou variantou pak je nezávislost jak na verzi, tak i na druhu operačního 

systému. Toho lze dosáhnout nejjednodušeji u webových aplikací. 
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2.1.3 Finanční poţadavky 

Vývoj a provoz informačního systému mají být úsporné. Tento požadavek podstatně 

zužuje počet variant a vyřazuje komerční produkty. Řešení, jejichž náklady se pohybují 

v desetitisících nebo statisících je možné vyloučit rovnou, bez ohledu na technologickou 

vyspělost. 

2.2 Budoucí rozšíření 

Pokud se používání tohoto systému osvědčí v praxi, pak jej budou používat i další farnosti. 

V takovém případě se přímo nabízí hromadné automatické zpracování výkazů činnosti. Pro 

tento účel bude třeba vytvořit samostatný modul, jehož úkolem bude projít výsledná data 

všech farností a zpracovat je.  

Další z nabízených možností by byla souhrnná knihovna, zaměřená především na vzácné 

tisky shromažďující data z jednotlivých farností.  

Otevírá se také možnost přenosu některých dat mezi jednotlivými farami. Příkladem by 

mohlo být přestěhování člena farnosti do jiné obce, kdy by si fary poskytly navzájem data 

z jeho osobní karty. 

Z bezpečnostních důvodů zvažuji důslednou evidenci provedených úkonů. Tato poměrně 

jednoduchá tabulka bude obsahovat, datum, čas, jméno uživatele, druh operace a jméno 

člověka, kterého se to týká.  Pracovník bude moci v případě nejasností, zkontrolovat na 

čem naposledy pracoval a v jakém místě práci přerušil. Systém umožní hledat starší 

záznamy podle data zápisu do systému a nikoliv jen podle obsahu nebo zařazení. 
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3 NÁVRH STRUKTURY 

Pro návrhy rozsáhlých informačních systémů existují moderní propracované metodiky. 

Jejich přínos je ve standardizaci postupů a terminologie. U rozsáhlých projektů jsou 

nepostradatelné. Celý proces tvorby je rozpracován a počítá  se očekávanými úskalími při 

tvorbě. Pokud metodiku ovládá dodavatel i zadavatel tak nastává ideální situace. Zadavatel 

tím získává lepší přehled a kontrolu nad probíhajícím procesem a dodavatel má přesné 

požadavky. V některých zemích je dokonce povinností dodavatelů dodržovat při návrhu 

systému konkrétní metodiku. 

Obvykle je návrh rozložen do tří vrstev podle principu tří architektur od obecného návrhu 

k podrobnějšímu modelu. První vrstva představuje velmi obecný koncept z něhož vzejde 

podrobnější technologický model a ten je podkladem detailního implementačního modelu 

popisovaného již ve zvyklostech vývojového prostředí.  

Tyto principy byly vytvořeny pro vývoj rozsáhlých systémů. Pro vývoj jednoduchých 

databází jsou příliš robustní. Při vývoji jednoduché aplikace je kompletní projektová 

dokumentace větším oříškem než sama aplikace. Mnoho tvůrců a firem to řeší po svém. A 

mnoho jich to neřeší vůbec. 

Informační systém pro farní úřad je z hlediska budoucího užití souborem několika 

nezávislých kartoték. Tyto kartotéky nejsou, až na vyjímku, v žádné relaci mezi sebou. 

Zmíněnou vyjímku tvoří evidence církevní daně která je spojena s evidencí farníků skrze 

číslo karty farníka.  

Ukládaná data představují ekvivalent zápisů do knih. Zobrazují skutečný stav v den zápisu. 

V návrhu relací databázových tabulek je skryto jedno úskalí. Pokud bych se snažil 

dosáhnout u těchto dat maximální „normalizace“, tj. zamezení opakujícímu se ukládání 

stejných údajů, může se stát takovýto případ: V evidenci odeslané pošty budu ukládat 

pouze odkaz na kontakt v adresáři. Namísto uložení  potenciálních 200 znaků popisujících 

adresu příjemce pošty uložím pouze hodnotu jedinečného indexu v adresáři ze kterého 

budu čerpat adresu. V databázi tento údaj zabere pouhých několik bajtů namísto dvou set. 

Adresa se při každém zobrazení záznamu o odeslání znovu načte z adresáře a úspora místa 

na serveru bude přínosná. Co se ale stane pokud se adresát za rok přestěhuje a změní 

adresu ? Nové záznamy budou ukazovat novou adresu,ale ty staré ji budou ukazovat také. 
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V takovýchto případech je rozumné oželet prostor na disku a data ukládat v plné podobě. 

Existují samozřejmě technické možnosti jak se takové situaci vyhnout, ale pro průkaznost 

těchto  záznamů je i nadále nejlepší pokud jsou data ukládána v plné podobě. 

3.1 DFD – Diagram datových toků 

DFD je modelovací nástroj, kterým lze graficky zobrazit systém v podobě procesů plnících 

určené úkoly a vazeb kterými jsou mezi nimi přenášena data. Používá se při modelování a 

návrhu informačního systému. Systém je postupně rozkládán na detailnější části. Začíná se 

u nejobecnějšího Kontextového diagramu, kde je celý systém zobrazen jako jeden útvar 

s vazbami na okolní prostředí. Postupně je hlavní proces zobrazován detailněji, na několika 

úrovních, za použití čtyř základních prvků. Jsou to Terminátor, datový tok, proces a datový 

sklad. Pro poslední, nejdetailnější úroveň se již používá zápis strukturovanou angličtinou. 

Tato úroveň se nazývá Minispecifikace. 

3.2 Kontextový diagram 

Operace jsou v obvyklých aplikacích zaměřené na změnu číselných hodnot. Například 

zůstatků na účtech, množství zboží nebo změně cen. Nebo jsou zaměřeny na řízení. Ať již 

zařízení, lidí nebo procesů. Tato aplikace je jiná. Posláním vyvíjeného systému je pouze 

uchovávat záznamy. Liší se od obvyklých systémů tím, že sám nemá žádnou interakci 

s okolím, kromě zvažovaného propojení s ústředím.  
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ověřování 

uživatelů 

Obr. 1   Kontextový diagram 
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Znázornění pohybů dat se tedy skládá pouze z uživatele a systému. Pro lepší názornost a 

čitelnost jsou všechny toky dat směrem od uživatele nahrazeny jedinou šipkou. Schéma 

zobrazuje, že uživatel vkládá do systému záznamy. 

3.3 Rozklad systému 

Na této úrovni se systém rozpadá na několik podčástí. Opět provedu zjednodušení pro 

úsporu místa a zachování přehlednosti. 
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Funkce nutné pro evidenci farních dat nepatří mezi náročné. Z pohledu programátora jde o 

jednoduchou databázi nejvíce ze všeho připomínající kartotéku. Operace s daty zahrnují 

především vkládání dat nebo jejich zneplatnění. Přepisování a upravování již vložených dat 

není povoleno. Těžiště programu pak více než na samotné technologii spočívá v obsahu, 

ergonomii, nabídkách tisku a náročnosti údržby. Pro lepší pochopení uvedu detailněji 

proces přihlášení, správu bohoslužeb, jako typického zástupce všech ostatních knih.  

3.4 Proces 1.1 Zpracování přihlášení 

V tomto procesu jsou vyhodnoceny přihlašovací údaje zadané uživatelem. Ověřovanými 

údaji jsou uživatelské jméno a heslo. Údaje jsou porovnány s hodnotami v databázi 

uživatelů. Pokud jsou hodnoty správné, bude uživatel přihlášen. V opačném případě je 

přihlášení odmítnuto. Údaje použité při přihlášení jsou ukládány. 

 

 

3.5 Proces 1.3 Správa bohoslužeb 

Tento proces se v aplikaci vyskytuje opakovaně. Je shodný pro u všech knih. Z toho 

důvodu je zde pouze jednou. Uživatel vkládá data. Data jsou zkontrolována a uložena. 
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V případě zneplatnění je uložen v záznamu změněn příznak platnosti. 

3.6 Databáze 

Pro evidenci a přihlašování a uživatelů bude použita tabulka KLIENTI. Obsahuje jméno a 

příjmení uživatele, přihlašovací jméno a jeho heslo. Jméno uživatele je pak využíváno 

v celém programu pro označení autora zápisu dat. Pro lokální užití není více údajů třeba. 

Pro zaznamenávání informací o přihlášení, nebo neúspěšných pokusech o něj, je určena 

tabulka LOGINY. Obsahuje informace o datu, čase, IP adrese uživatele, použitém jménu, 

úspěšnosti přihlášení a v případě neúspěchu i neplatné heslo, které bylo použito. Tyto 

údaje se uplatní při podezření na neautorizovaný přístup. 

Pro zamezení omylům při vyplňování třídících údajů jsou používány číselníky 

C_DUCHOVNI, C_SLUZBY, C_STREDISKA. Obsahují jména duchovních, druhy 

vykonávaných služeb a názvy středisek v rámci fary. 

Knihy popsané v administrativním minimu, lze považovat za výchozí seznam nutných 

databázových tabulek. Jsou to: Kniha bohoslužeb, Kniha bib1ických hodin, Kniha 

duchovní péče, Diář, Jednací protokol, Kniha křtu, Kniha svatebních požehnání, Kniha 

pohřbů a Adresář farníků. Tento výčet doplňuji navíc o tabulku obsahující platby církevní 

daně. Tabulka daní je v relaci s tabulkou farníků. 

Standardní entitně relační diagram neuvádím, protože struktura obsahuje jedinou relaci. 

Strukturu jednotlivých tabulek lze nalézt na CD nebo prozkoumat při přihlášení na 

testovací MySQL server. 
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4 VÝBĚR TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ   

Detailní rozbor jednotlivých technologií je volně dostupný a není předmětem mé práce 

s ohledem na místo, které věnuji především samotnému navrhovanému systému.  

4.1 Architektura  

Pro realizaci tohoto projektu se nabízejí různé alternativy. Liší se od sebe zejména svou 

složitostí, požadavky na vybavení a v neposlední řadě také cenou.  

Výchozím bodem je rozhodnutí o architektuře uložení dat. Existují dvě hlavní alternativy.  

 Lokální uložení dat přímo na počítačích uživatelů. 

 Centrální úložiště dat, ke kterému se uživatelé připojují pomocí síťového připojení. 

Alternativy lze dále detailněji členit na různé varianty. Pro každou z nich uvádím výhody a 

nevýhody. Varianty se, pochopitelně, liší také náklady. 

4.1.1 Samostatný program 

Data jsou uložena na stejném počítači, na jakém uživatel pracuje.  Na počítači je 

nainstalován program, pomocí kterého uživatel pracuje s daty.  

Výhody: Jednoduchost, rychlost, samotná práce není podmíněna spojením na 

internet. Nejjednodušší realizace. 

Nevýhody:  V  případě aktualizací programu vyvstává nutnost rozesílat program na 

mnoho míst a zařídit jeho aktualizace. Data je nutné na každém z počítačů 

samostatně archivovat pro případ ztráty počítače nebo poruchy. Odesílání 

statistických dat je další komplikací. Rozdílnost verzí operačních systémů 

klade vysoké nároky na kompatibilitu programu v různých verzích 

Windows. Použití v jiném operačním systému nelze předpokládat. Řešení 

nestandardních situací a problémů vyžaduje zásahy specialistů a jejich 

cestování po republice.  
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4.1.2 Program a vzdálený server 

Data jsou uložena na hlavním počítači (serveru) přístupném skrze internetové spojení. 

Uživatelé (klienti) používají na svých počítačích program, který se připojuje k serveru a 

pracuje s jeho daty. Vlastní data se přenášejí mezi serverem a klientem oběma směry. 

Server na základě pokynů od klienta s daty pracuje a výsledky zasílá zpět.   

Výhody:  Centrální správa a údržba a změny na jednom místě, centralizovaný přehled. 

Data lze centrálně archivovat. 

Nevýhody:  Nutnost použití internetu na všech farách, nutnost provozu serveru a jeho 

správy a s tím spojené náklady, program lze ovládat jen na počítačích, které 

mají nainstalovaný program a nakonfigurované připojení. Rozdílnost verzí 

operačních systémů klade vysoké nároky na kompatibilitu programu 

v různých verzích Windows. Řešení nestandardních situací a problémů také 

vyžaduje zásahy specialistů a jejich cestování po republice.  

4.1.3 Internetová aplikace 

Data i aplikace jsou uložena na internetovém serveru. Uživatelé se přihlašují k internetové 

stránce podobně jako například do internetového bankovnictví. Veškeré operace s daty se 

dějí na serveru a k uživateli se přenáší pouze jejich zobrazení. Veškeré pokyny jsou 

zadávány prostřednictvím rozhraní internetové stránky. Data samotná neopouští server a 

nejsou ukládána na lokálním počítači. 

Výhody:  Centrální správa a údržba na jednom místě, odpadá téměř potřeba servisu na 

straně uživatele, v případě aktualizací se změny projeví okamžitě a není 

třeba je rozesílat uživatelům a instalovat. Přístup je možný téměř 

odkudkoliv. Data lze centrálně archivovat. 

Nevýhody: Za důležitý problém lze považovat bezpečnost celého systému s ohledem a 

zamezení průniku z internetu. Samotné zabezpečení heslem již není 

považováno za postačující. Bude tedy třeba využít dalších zabezpečení. 

Například využití certifikátu pro připojení a šifrování přenášených dat. 

Nutný stálý odborný dohled serveru, požadavek na kapacitu a rychlost 

připojení. Nutnost provozu serveru a jeho správy, s tím spojené náklady. 
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Z přehledu je jasné, že žádné technické řešení neobsahuje jen samá pozitiva. Každá výhoda 

je vykoupena nějakou nevýhodou. U některých vlastností dokonce nelze jednoznačně říci, 

zda jsou výhodou nebo nevýhodou. Záleží na pozici, ze které je na problém nahlíženo. Pro 

lepší pochopení uvedu na příkladu centralizace.  

Pro data uložena na serveru, je výhodou, že jsou na jednom místě. Proto je možné je 

spravovat a zálohovat hromadně. Současně, ale v případě technické závady postihne 

výpadek všechny uživatele a v případě katastrofy v kombinaci se špatným zálohováním 

jsou ztracena data všech! 

Nic není tedy zcela jednoznačné a záleží na konkrétním použití a správném přístupu 

k potenciálním rizikům. 

4.2 Technologie 

Mezi technologiemi na tvorbu aplikací, které jsem na počátku seznámení s problematikou 

zvažoval, byl MS Access, aplikace Visual Studio + Access databáze, MSSQL+ASP, 

MYSQL + PHP. Existují i další produkty používané pro databázové aplikace. Například 

databázové servery ORACLE, Informix. Programovací nástroj DELPHI od firmy 

BORLAND, nebo VISUAL FOXPRO.  Databázové servery ORACLE a INFORMIX jsem 

zavrhl rovnou z důvodů nákladů.VISUAL FOXPRO je produkt jehož vývoj již byl uzavřen 

a s DELPHI nemám žádné relevantní zkušenosti. Popíšu tedy podrobněji pouze produkty, 

které přicházely při výběru v úvahu. 

MS ACCES Původně zcela samostatný produkt, který měl být protiváhou konkurenčního 

produktu FOXPRO, postavený od počátku na grafickém rozhraní Windows. 

V době uvedení šlo o poměrně revoluční produkt. Nyní je Access součástí 

balíku MS office a plní roli kartotéky. Zajímavou vlastností je, že celá 

databáze, včetně dat, formulářů i tiskových sestav je uložena v jediném 

souboru.  Tato výhoda může být zároveň i jistou nevýhodou. Komplikuje 

totiž jednoduché aktualizace malých částí programu. 

Mimo to je tento databázový formát také používán programovacími nástroji 

z balíku MS Visual studio jako základní formát pro ukládání dat do lokální 

databáze.  
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VS + Acces V této variantě je na rozdíl od samostatné Acces aplikace rozdělen program 

na databázovou část a programovou část. Výhodou je širší paleta nástrojů 

pro tvorbu aplikace a oddělení dat od programové části. Aplikace je 

v takovém případě obvykle vyvíjena  nástroji Visual Basic nebo Visual C. 

MS SQL databázový server od firmy MICROSOFT. Nejaktuálnější verze nese 

označení MS SQL 2008. Plně relační robustní databázový systém. Může být 

mimo internetových stránek použit i jako výkonný databázový server pro 

aplikace 

ASP Active Server Pages – systém pro dynamické webové stránky vytvářené na 

straně serveru. Postavený na jazyku HTML provázaném se skriptovacím 

jazykem basic nebo Java. 

Spojení těchto dvou technologií dává možnost provozovat internetové stránky obsahující 

databáze.  MSSQL + ASP jsou základem mnoha komerčních řešení velkých firemních 

portálů a informačních systémů. Využívá se přitom často provázanost s balíkem MS office.  

 

MYSQL databázový server šířený pod volnou licencí. V aktuální verzi má v podstatě 

všechny funkce a vlastnosti jako jeho komerční vzory. Výhodou je velká 

rozšířenost a oblíbenost u programátorů. Je zdarma a díky provozovatelům  

webhostingu, kteří provozují Linuxové servery je velmi rozšířen. Jeho 

použití jako samostatného databázového serveru pro jiné než netové 

aplikace není příliš obvyklé. Existují též zjednodušené verze pro lokální 

použití, například SQL Lite, ale jejich dlouhodobější podpora je nejistá 

a použití by mohl být risk. Alternativou může být také PostgreSQL. 

PHP původní význam zkratky byl Personal Home Page. Nyní je vykládán jako 

Hypertext Preprocesor. Podobně jako ASP i toto je skriptovací jazyk pro 

dynamické webové stránky. Sada příkazů je však založena na jazyku C. 

Stejně jako u ASP je jazyk kombinován s HTML. Jeho rozšíření je stejné 

jako u MYSQL ze stejných důvodů. 
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Kombinace těchto dvou technologií je používána pro malé až středně velké projekty. 

Velmi populární jsou mezi programátory. Jde o levné řešení (neboť oba produkty jsou 

zdarma).  

 

4.3 Technické vybavení a hardware 

Pro zavedení IS nelze uvažovat o nákupu nových počítačů pro koncové uživatele. 

Interakce s IS musí být možná i na stávajícím vybavení, které fary mají. Na stranu 

uživatele je po technické stránce kladen jediný požadavek: počítač by měl splňovat 

požadavky pro běžnou administrativní práci. Pokud by se takový počítač pořizoval nový, 

pak by postačovalo libovolné, v současnosti prodávané, PC. Při současných cenách cena 

takového počítače začíná přibližně na hranici deseti tisíc korun. 

Na stranu serveru jsou však nároky vyšší. Pokud by bylo nutné takový server pořídit, pak 

by se jednalo o víceprocesorový stroj, vybavený velkou operační pamětí a rychlým RAID 

diskovým polem. Cena takového serveru se pohybuje v řádech desítek tisíc a vyžaduje 

specialisty pro jeho instalaci a zprovoznění. 

Vzhledem k tomu, že současné webové stránky církve jsou již na internetovém serveru 

provozovány, není nutno v první testovací fázi uvažovat o novém zařízení a lze využít to 

stávající. Nabízí se také možnosti využití webhostingu u některého ze zavedených 

poskytovatelů těchto služeb, nebo takový server dokonce pronajmout. Cenové nabídky 

firem se výrazně liší. V závislosti na renomé firmy, kvalitě služeb a množství ukládaných 

dat se ceny pohybují v tisících korun za měsíc. 

4.4 Náklady 

Všechny varianty využívající komerčních produktů firem jsou charakteristické svou cenou, 

která musí pokrýt náklady firmy na vývoj produktů. Jakýkoliv komerční databázový server 

má cenu v řádech desítek tisíc a vyžaduje dokoupení licencí dle počtu uživatelů. 

Nejlevnější z komerčních variant by bylo použití databází MS ACCES, ale i tehdy by 

potřebné licence dosáhly několika tisíc. Z nekomerčních řešení jsou pro nízké nebo nulové 

náklady vhodné zmíněné MYSQL, nebo PostgreSQL. v kombinaci s PHP. 
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4.5 Volba 

Otázka výběru technologie je stěžejní. Programátorskou práci na projektu lze zahájit až po 

výběru technologie. 

Pod dojmem zadání a také vlivem prvotního zhodnocení informací jsem se rozhodl pro 

jednoduché řešení formou samostatného programu na bázi ACCESu. Ačkoliv návrh 

aplikace zpočátku rychle pokračoval, vývoj přede mne postavil překážky, které mě 

upozornily na zápory tohoto řešení. Největšími překážkami se staly licenční podmínky 

runtime Accessu, jistá míra nekompatibility ACCESu v různých verzích operačních 

systémů a technicky značně komplikovaná aktualizace programů. 

Pro zpřehlednění dalšího postupu při výběru jsem sestavil tuto kriteriální tabulku. Pro 

hodnocení jednotlivých variant používám „školní“ stupnici jedna až pět. Jednička 

představuje nejlepší variantu a pětka nejhorší.  Výsledek je pak průměrem hodnot v řádku 

a nižší hodnota představuje lepší volbu. Váhy pro jednotlivá kritéria jsem se rozhodl 

nepoužít. Kriteria jsou kombinací nároků na uživatele a také nároků na mě jako vývojáře.  

Seznam jsem záměrně doplnil o PC FAND, abych si ověřil, nakolik je výsledná volba  

lepší/horší. PC FAND je programovací nástroj české firmy ALIS, který pochází již z dob 

operačního systému MS DOS. Dnes je zastaralý a je obtížné ho provozovat. Reálné použití 

nepředpokládám. Dosud jej ale plně ovládám a systém bych v něm dokázal vytvořit 

v několika hodinách. 

Nejvhodnější volba je dle výsledků varianta MySQL + PHP. Jen nepatrně horší jsou na 

druhém místě varianta PostrgeSQL+ PHP a MSSQL+Visual Basic. První z těchto variant 

představuje pro mě větší riziko nezvládnutí a druhá je v podstatě vyloučena pro náklady. 

Výsledky také prokázaly nevhodnost původně použitého ACCESu. 

Přehodnotil jsem tedy postup a pro další etapu vývoje zvolil technologii PHP aplikace 

s napojením na server MySQL.  Cenová výhoda takového řešení je sice vykoupena 

nutností instalace a provozu serveru připojeného na internet, naštěstí webové stránky 

církve již na takovém serveru fungují. 
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Tab. 1  Kriteriální tabulka 
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ACCES 2 1 4 2 2 3 2,33 

MS SQL + ASP 5 4 3 1 1 1 2,50 

MySQL+ PHP na serveru 1 3 3 1 1 1 1,67 

MySQL+ PHP lokálně 1 3 3 4 3 3 2,83 

PostrgreSQL + PHP 1 4 3 1 1 1 1,83 

MSSQL+Visual Basic 5 1 1 4 3 1 2,33 

PC FAND (MSDOS) 1 1 1 3 2 4 2,00 

 

Každá farnost bude zastoupena jednou databází. Technicky je proveditelné i sloučení všech 

farností do jediné databáze. Výhodou by byla snadnější správa dat. Nedokážu, ale v tuto 

chvíli odhadnout dopad obou variant na provoz serveru. Při sloučení dat všech farností do 

jediné databáze se obávám potenciálních bezpečnostních rizik a vlivu množství dat na 

rychlost odezvy při práci.  

Bude tedy existovat několik desítek identických databází. Které bude obsluhovat jedna 

shodná php aplikace. Připojení ke správné databázi bude zařízeno skripty při přihlašování 

uživatele. V budoucnosti také vznikne jedna centrální databáze, do které budou ukládána 

data farních výkazů a hlášení. Tato databáze ale bude mít vlastní aplikaci. 
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4.6 Technické požadavky 

Technické požadavky vybraného řešení se týkají dvou stran. Strany serveru a strany 

klienta.  

Strana serveru požaduje ke své funkci výkonný počítačový server připojený trvale do sítě 

internet. Naštěstí neklade nároky na software, neboť jej lze provozovat na operačním 

systému LINUX. Ten je zdarma. Stejně tak další potřebné programy pro chod MYSQL a 

PHP.  

Strana klienta pak neklade větší nároky. Postačí téměř libovolné zařízení schopné 

zobrazovat internetové stránky a vkládat data. Tedy i mobilní telefony, kapesní počítače 

apod. Nezáleží na operačním systému. Nezáleží na prohlížeči. Tato výhoda je způsobena 

tím, že vše běží na straně serveru a zařízení klienta plní pouze roli terminálu pro zobrazení 

a vkládání dat. 
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5 REALIZACE NAVRŢENÉHO IS 

Realizaci informačního systému jsem provedl pomocí PHP s využitím databáze MySQL. 

Jako vývojové nástroje PHP jsem použil programy PSPad a notepad obsažený ve 

Windows. Pro nutné operace s databází jsem použil standardní phpMyAdmin. Kód stránek 

je kombinací HTML a PHP. Vzhled formulářů je ovlivněn pomocí CSS stylů. Pro kontrolu 

dat, vkládaných do polí formuláře, jsou použity krátké skripty v jazyce JAVAscript. 

Kompletní výpis všech zdrojových kódů je k dispozici na přiloženém CD. 

Testovací verze využívá webhostingu firmy Profitux. Přesná adresa pro testovací provoz je 

http://www.sipek.org/fara a je určena pro provoz jedné fary. 

5.1 Vzhled a ovládání aplikace 

Při tvorbě rozhraní jsem se soustředil na snadno pochopitelné a jednoduché ovládání 

aplikace a usnadnění jejího dalšího rozšiřování. Kombinace barev vychází z oficiálního 

webu církve[7] a v rozmístění jednotlivých prvků jsem dbal na ergonomii a zvyklosti. 

Volnou inspirací mi bylo obvyklé uspořádání stránek pro e-banking. Toto rozložení prvků 

je velice přehledné, prověřené lety používání a uživatelé jsou na něj již zvyklí. Mnoho 

užitečných rad jsem načerpal v literatuře[2]. Záměrně jsem zvolil celkovou strohost 

vzhledu a nepoužil efektní grafické provedení. Zastávám názor, že uživatel by neměl být 

nucen při práci přemýšlet o ovládání. Namísto toho by měl mít možnost plně se soustředit 

na svou práci a jeho pozornost by neměla být rozptylována grafickými efekty. Proto 

nabídky obsahují jediný grafický prvek a tím je logo církve. 

Po načtení a zobrazení přihlašovací stránky systém čeká na zadání jména uživatele a hesla. 

Pokud proběhne ověření hesla úspěšně, zobrazí se výchozí nabídka.  V nabídce si uživatel 

vybírá činnost podle názvu knihy, se kterou chce pracovat. Případně volí editaci číselníků. 

Po ukončení činnosti provede uživatel odhlášení pomocí nabídky v pravém horním rohu. 

Na následujících stranách jsou zobrazeny náhledy příslušných formulářů, včetně popisů 

práce a vysvětlivek.  

 

 

http://www.sipek.org/fara
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5.1.1 Přihlašovací dialog 

Přihlašovací dialog je zbaven všech nepotřebných prvků a obsahuje pouze logo, nejnutnější 

pole pro vyplnění uživatelského jména, hesla a tlačítko pro přihlášení. Uživatel i heslo jsou 

srovnávány s databází uživatelů. Pokud přihlašovací údaje nejsou vyplněny správně, je 

uživatel upozorněn na chybu. Pokračovat lze jedině tehdy, kdy jsou všechny údaje 

v pořádku. Je zaznamenáván čas, IP adresa i vyplněné údaje. Pokud v budoucnu přesáhne 

počet neúspěšných pokusů v rámci několika minut stanovený počet, bude pro něj stránka 

dočasně nedostupná. Jde o ochranu před neoprávněným přístupem. Přihlašování je 

logováno. Rozšířením by bylo možné zaznamenávat také verzi operačního systému a 

použitý prohlížeč pro zhodnocení nutnosti modernizace vybavení uživatelů anebo 

optimalizaci kódu. 

 

 
Obr. 5   Úvodní přihlašovací formulář 
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5.1.2 Výchozí nabídka 

Úvodní stránka aplikace je dle zvyklostí rozdělena na část s nabídkami a část pro 

zobrazování údajů.  

Stránka začíná v levém horním rohu logem a jménem přihlášené osoby. Napravo od loga 

se táhne široký pruh nabídek pro nastavení číselníků a hodnot, který je zakončen odkazem 

pro odhlášení. Směrem dolů od loga jsou přehledně seřazeny odkazy pro výběr knih 

a evidencí. Velký rám, který se nachází v sevření nabídek, je určený pro zobrazování 

formulářů.  Při otevření je nyní zatím prázdný, ale bude využit pro zobrazení blížících se 

termínů v kalendáři, připomenutí svátků a zobrazení provozních souhrnů. 

 

 

 

  

Obr. 6   Základní nabídka programu 
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5.1.3 Kniha duchovní péče – přehled záznamů 

Pro ukázku práce s programem jsem si zvolil Knihu duchovní péče. Podobný přehled se 

zobrazí uživateli při otevření kterékoliv knihy záznamů v levém menu. Zcela nahoře 

v rámu je odkaz pro vložení nového záznamu a připravené pozice pro další chystané 

funkce, jako hledání, tisk přehledu, nebo měsíční souhrn. Pod rámečkem je prostor 

věnovaný informaci o počtu záznamů a stran, doprovázená tlačítky pro přechod mezi 

stránkami. Pravděpodobně přibudou tlačítka pro rychlejší procházení záznamů. Přehled 

obsahuje informaci o datu, duchovním, vykonané službě a účasti. Výchozí řazení je 

sestupné dle data, tj. nejaktuálnější údaje jsou vždy nahoře. Změna řazení bude umožněna 

kliknutím na název sloupce v záhlaví. Jednotlivé řádky jsou barevně odlišeny pro snadnější 

orientaci. Pro každý záznam je možné zobrazení detailu v samostatném okně. Detail 

obsahuje kompletní zobrazované údaje, doplněné o informaci o autorovi a čase vložení. 

 

 

 Obr. 7   Přehled záznamů a detail jednoho záznamu 
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5.1.4 Kniha duchovní péče – vloţení nového záznamu 

Při vložení nového záznamu vybere uživatel nejdříve z číselníků v rozbalovacím poli jednu 

z předdefinovaných voleb pro službu a duchovního, který službu vykonal. Vyplní se 

datum, kdy k události došlo, účast a podrobnosti události.  Nabízená tlačítka slouží 

k uložení záznamu, zrušení změn a návratu do přehledu. Při uložení je záznam nejprve 

zkontrolován na úplnost a správnost a při samotném ukládání je zaznamenán časový údaj 

a autor. 

 

 

 

 

Obr. 8   Formulář pro vkládání dat 
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6 ZÁVĚR 

Vytvořit aplikaci v prostředí, které jsem do té doby neznal, bylo pro mě obrovskou výzvou. 

Přestože mám mnohaleté zkušenosti s návrhem i tvorbou databázových aplikaci, dosud 

jsem nevytvořil žádnou webovou aplikaci s využitím databázového serveru MYSQL. 

Stejně tak bylo pro mě nové programování v PHP kódu. Mé dosavadní zkušenosti 

s tvorbou internetových stránek pocházejí z vytváření statických HTML stránek. Proces, 

kterým aplikace prošla, jsem popsal na předchozích stranách. Aplikace je nyní funkční a 

prochází testovací a připomínkovou fází od uživatelů.   

Informační systém byl navržen a vytvořen tak aby uchovával údaje o chodu farního úřadu. 

Aby byl plně využit jeho potenciál a uložená data byla efektivně zpracována, vytvořím 

v blízké době jeho rozšíření. Půjde o samostatný modul, určený pro ústředí církve. Bude 

určen pro vyhodnocování výkazů získaných z farností. Statistika bude zpracována za 

jednotlivé diecéze i církev jako celek.   

Otázka bezpečnosti dat na internetu je dnes čím dál citlivější. Zabezpečení, které jsem pro 

aplikaci použil, vychází jen z mých omezených znalostí a zkušeností. Navrhuji proto tuto 

otázku svěřit specialistům. Prověřit stávající míru bezpečnosti a navrhnout zlepšení.  

Výsledek, kterého jsem dosáhl, mě velmi těší a získané zkušenosti dále zhodnotím při 

rozšiřování tohoto systému. 
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