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 1 Úvod

Pokud  management  představuje  mozek  každé  organizace,  pak  informační  systém  lze 

přirovnat k srdci, které pumpuje životadárné informace i do jejích nejvzdálenější koutů. Jen 

díky funkčnímu informačnímu systému je možné zajistit, aby všichni pracovníci v organizaci, 

ale i partneři mimo ni dostávali přesné a včasné informace a organizace plynule fungovala. 

Toto je však schopen zajistit pouze kvalitně navržený a zhotovený informační systém. Pokud 

je však informační systém není kvalitní, tak to může mít pro jakoukoliv společnost nedozírné 

následky  –  absence  správných  informací  nebo  dokonce  dodání  špatných  informací  může 

vyústit ve velké finanční ztráty, nebo až likvidaci. 

Pokud organizace zjistí, že současný informační systém nesplňuje její požadavky, a to ať 

kvůli špatnému návrhu, nebo z důvodu změny vnějších podmínek, je třeba přistoupit k rychlé 

akci. Je třeba současný systém analyzovat, odhalit jeho nedostatky a provést kroky k nápravě 

těchto chyb. A to buď přestavbou současného systému nebo vytvořením nového. A právě toto 

je hlavním tématem této práce.

Cílem  této  diplomové  práce  je  analyzovat  současný  informační  systém,  který  je 

provozován v neziskové organizaci Klub-NET o.s. a na základě této analýzy vytvořit nový 

informační systém splňující potřeby této organizace. Tento nový systém by měl mít podobu 

webové aplikace a měl by sloužit k evidenci údajů o sdružených klubech, jejich členech a 

především aktivitách, které jsou těmito kluby pořádány. Díky umístění na internetu by také 

systém měl sloužit jako prezentace pro veřejnost. Tvorba a zavedení takového informačního 

systému bude pro organizaci přínosem nejen díky zefektivnění a zjednodušení práce jejich 

zaměstnanců, ale především díky zvýšení povědomí veřejnosti o aktivitách sdružení.
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 2 Metodologie navrhování informačních systémů a jejich 
implementace

Cílem této  kapitoly  je  identifikovat  a  popsat  základní  metody  a  přístupy,  které  budu 

následně  využívat  při  tvorbě  informačního  systému.  Počátek  kapitoly  definuje,  které  části 

projektování informačních systémů se bude tato práce věnovat především. Jelikož je tato práce 

zaměřená  zejména  na  samotnou  programovou  realizaci  informačního  systému,  další  části 

kapitoly  se  věnují  zejména základním principům objektově orientovaného  programování  a 

architektuře MVP. Největší část kapitoly pak zabírá výběr prostředků (programovacího jazyka 

a frameworků) pro realizaci implementační části. 

 2.1 Postup tvorby informačních systémů

Informační systém představuje složitý celek, a tak je třeba plánování postupu jeho tvorby 

věnovat  patřičnou pozornost.  Existuje mnoho způsobů, jak přistupovat  k jeho tvorbě – od 

obecných  přístupů projektového  řízení,  kde  se  tvorba  řeší  jako  samostatný  projekt,  až  po 

specifické metodiky jako je například RUP. Pro potřeby této práce bude využito členění dle 

[25], kde je postup rozdělen na šest etap životního cyklu informačního systému:

1. Identifikace  a  výběr  projektu  – zahrnuje  rozhodování,  zda  je  nový  systém 

zapotřebí,  jaké  jsou  požadavky  uživatelů  a  také  zahrnuje  sladění  informačního 

systému s podnikovou strategií.

2. Zahájení  a  plánování  projektu  – zde  dochází  k  ujasnění  zadání  –  celé  řešení 

informačního systému se rozložení na projekty, u kterých se definují základní cíle a 

rozpočtové a časové omezení. Dochází také k definování řešitelského týmu.

3. Analýza současného stavu – během této etapy dojde ke kritickému zhodnocení 

stávajícího informačního systému,  jsou označeny nedostatky a specifikováno jejich 

řešení. 

4. Návrh nového řešení – návrh informačního systému zahrnuje veškeré projektování 

aplikace od návrhu datové základny přes definici vstupních formulářů a výstupních 

sestav až po strukturu programového řešení. 

5. Implementace nového řešení – tato fáze zahrnuje realizaci vytvořeného návrhu. 

Jde o programovou  realizaci  (kódování)  aplikace,  testování  informačního systému, 

školení a zavedení systému do organizace. 
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6. Údržba systému – tato část začíná ve chvíli, kdy je hotové informační systém plně 

zaveden do organizace. Během ní dochází k plánování a realizaci úprav v reakci na 

změny vnějších podmínek.

Přestože cílem této práce je tvorba informačního systému, tato práce popisuje pouze tři z 

výše  uvedených  etap,  a  to  analýzu  současného  stavu,  návrh  nového  řešení  a  jeho 

implementací. Každé z těchto fází se věnuje právě jedna kapitola. 

 2.2 Objektově orientované programování

Objektově  orientované  programování  je  jedním z  moderních  přístupů k  programování 

aplikací.  Jeho aktuálnost  lze  dokumentovat  zejména  tím,  že  největší  programovací  jazyky 

(Java, C#) se soustřeďují na podporu objektově orientovaného programování (dále jen OOP).  

Objektově  orientované  programování  vychází  z  konceptu  modulárního  programování. 

Modulární  programování  mělo  ulehčit  práci  programátorům díky tomu,  že jednotlivé  části 

programů (kódu) budou přenositelné a znovu použitelné v jiných aplikacích (re-use). Ucelené 

části se měly vytvořit do podoby opakovatelně použitelných modulů, které jsou šiřitelné ve 

formě knihoven. Takto hotové moduly,  které jsou již odladěny,  by pak další  programátoři 

mohli  bez  problémů  používat.  OOP  pak  s  tuto  myšlenku  dále  rozvíjí,  ale  místo  modulů 

používá objekty a třídy. 

 2.2.1 Základy OOP – třída a objekt

Základním pojmem v OOP je objekt. Definicí  objektu je velké množství a s postupem 

času, kdy se používá OOP se zpřesňují či naopak rozšiřují. Například Kokeš (viz [1] na str. 

19) definuje, že „objekt je (z vnějšího pohledu) nedělitelná entita, která obsahuje data, jejich 

sémantickou  (významovou) identifikaci  a popis operací, která lze na data aplikovat“. Ovšem 

obdobných definic je možné najít velkou řadu. Zendulka (viz [4]) však definoval následující 

společné rysy většiny definic objektu:

• objekt je reálná „věc“ (koncový uživatel) nebo abstrakce (reprezentace - programátor)

• objekt reálného světa může být konkrétní nebo abstraktní (konceptuální)

• každý objekt je jednoznačně identifikovatelný

• objekt zahrnuje data a operace s nimi
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V praxi je však velice rozšířená jednodušší definice. Autor této práce se setkal s velkým 

množstvím programátorů,  kteří  se věnují  objektově orientované koncepci  v praxi poměrně 

dlouho a významná většina se shodla na definici, že „objekt je instancí třídy“. 

Třída je „prvek objektového počítačového systému, který odpovídá „druhu objektu“. U 

každého  objektu  je  zřejmé,  které  třídě  náleží,  a  mezi  třídami  je  vhodným  způsobem 

definována hierarchie, postihující jejich vzájemné podobnosti“. Viz [2], str. 26.

V rámci OOP představuje třída předpis, pomocí kterého se vytváří  objekty.  Třída jako 

taková nemá vlastní data, nemá metody a fakticky neexistuje. Třída však obsahuje seznam 

atributů a metod, které charakterizují nějaký typ objektu. Příkladem třídy může být například 

auto. Ve třídě bude řešeno, že auto má barvu, má typ, má vlastníka a případně spoustu dalších 

informací a také, co lze s tímto autem dělat (jaké metody má) – nastartování, řazení rychlosti, 

zatáčení,... Objekt, který je podle této třídy vytvořen a náleží tedy této třídě je pak konkrétní 

modré auto pana Nováka. 

 2.2.2 Základní paradigmata OOP

OOP není populární pouze proto, že programování je řešeno objekty,  které lze přiřadit 

objektům reálného světa.  Jeho hlavní zbraní je několik vlastností,  které se váží k třídám a 

objektům. Patří sem dle [1] následující čtyři:

• zapouzdření

• dědičnost

• polymorfismus

• posílání zpráv

 2.2.3 Zapouzdření

Objekt  se  dle  [2]  skládá  ze  dvou  hlavních  částí  –  instančních  proměnných  a  metod. 

Instanční  proměnné  jsou lokální  proměnné,  které  jsou uloženy uvnitř  objektu  a  přestavují 

vlastnosti  objektu. Tyto instanční proměnné představují lokální datové struktury a často se 

také označují  jako atributy.  Metody pak představují  procedury a funkce,  které  umožňují  s 

objektem (a s jeho atributy) pracovat. 

Atributy i metody každého objektu jsou pak v daném objektu zapouzdřeny. Zapouzdření 
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je vlastnost,  která  představuje izolaci  vnitřku objektu od okolního světa.  Při  plnohodnotné 

aplikaci zapouzdření by jiné objekty neměly být schopny manipulovat s atributy (číst je nebo 

je  měnit)  ani  užívat  metody  jiného  objektu.  V  takovém případě,  by  objekty  pouze  měly 

přijímat zprávy o tom, že se udála nějaká akce, a na tuto zprávu pak reagovat užitím příslušné 

metody. Objekt by měl v takovém případě být jakousi černou skříňkou, která může přijímat 

zprávy, ale vnitřní struktura a obsah je neznámá.

Druhým přístupem, který je využíván v souvislosti  se zapouzdřením,  je řešení pomocí 

rozhraní. V tomto případě již nejde o plnohodnotné zapouzdření. Objekt v takovém případě 

obsahuje atributy, metody a rozhraní. Rozhraní obsahuje metody, ke kterým může přistupovat 

jiný  objekt.  Mezi  tyto  metody  patří  i  přístupové  metody,  které  umožňují  jiným objektům 

přistupovat a měnit atributy objektu. Ke každému atributu se většinou váže dvojice metod, z 

nichž jedna (setter) může atribut upravit a druhá (getter) jej může přečíst. 

Rozhodnutí o úrovni využití zapouzdření je tedy plně na rozhodnutí programátora. Proto 

je možné ke každému atributu a metodě nastavit její specifikátory přístupu (viditelnosti). Tyto 

specifikátory se mohou lehce lišit podle typu programovacího jazyka, ale hlavní jsou tyto tři:

• public (veřejný) – atributy a metody nastavené s viditelností public jsou viditelné a 

tedy  přístupné   všem  ostatním  objektům.  Jako  public  se  většinou  označují  prvky 

rozhraní.

• private  (soukromý) – atributy a metody označené jako private  nejsou viditelné  pro 

žádný  jiný  objekt.  Ostatní  objekty  k  těmto  prvkům  nemají  přístup.  V  případě 

plnohodnotné  implementace  zapouzdření  by  tuto  viditelnost  měly  mít  nastaveny 

všechny atributy a metody objektu.

• protected  (chráněný)  -  atributy  a  metody  označené  jako  protected  se  využívají  v 

souvislosti s dědičností. Prvky objektu jsou viditelné pouze jen pro potomky dané třídy 

– objekty stejné třídy a všech podtříd, tedy tříd, které z ní dědí. Pro ostatní objekty jsou 

prvky označené jako protected neviditelné. 

Zapouzdření není novinkou, kterou by OOP přineslo. Zapouzdření je známo například už 

z  modulárního  programování.  Cílem  zapouzdření  je  vytvořit  kompaktní  část  zdrojového, 

kterou  je  možné  znovu využívat  a  snadno spravovat.  Pokud máme  systém a potřebujeme 

upravit systém pouze jednu jeho část, chceme se vyhnout tomu, aby úprava této části vyvolal 

nutnost změn i v dalších částech. Pokud objekt používá zapouzdření, pak stačí pouze upravit 

příslušné vnitřní metody. Ostatní objekty budou používat stále stejné rozhraní objektu, které se 
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nemění, přestože vnitřní logika modulu je změněna. 

Příkladem zde může být součinnost dvou objektů – auta a řidiče. Řidič posílá autu zprávu 

s pokynem „Vpřed“. Auto pokyn zpracuje, aktivuje motor a rozjede se. V případě, že chceme 

změnit motor auta z benzínového na elektrický, tak pouze změníme vnitřní metody objektu 

auto. Řidič nadále může používat stejný příkaz a je touto změnou neovlivněn. V případě ještě 

větších změn může dojít k tomu, že se zachová pouze rozhraní a celý objekt se změní. K tomu 

by došlo v případě, že bychom auto nahradili motorkou. Ta by na příkaz „Vpřed“ taky mohla 

reagovat  stejným  způsobem  (rozjet  se),  i  když  jde  o  úplně  jiný  objekt.  Při  zachování 

odděleného rozhraní a vnitřku objektu (atributy a metody) je pak možné jednodušeji pracovat 

s prvky systému, aniž by docházelo k nechtěným ovlivněním dalších součástí systému.

 2.2.4 Dědičnost

Dědičnost je jedním ze základních prvků OOP (viz [1]). Umožňuje, aby jedna třída dědila 

od druhé atributy nebo metody.  Dochází tak ke vzniku hierarchické struktury tříd,  kdy na 

vrcholu hierarchie je třída popisující obecný objekt a čím níže v hierarchii jsme tím dochází k 

zpřesňování objektu. 

Princip dědičnosti je založen na předpokladu, že všechny objekty (i reálného světa) lze 

hierarchicky uspořádat. Příkladem může být opět auto. Auto je v takovéto hierarchii umístěno 

pod  pozemní  dopravní  prostředky.  S  ostatními  pozemními  dopravními  prostředky  sdílí 

například funkce pohybu, možnost nastoupit a vystoupit. Auto je pak hierarchicky nadřazeno 

sportovnímu autu a nákladnímu autu. A takovéto uspořádání by mělo být možné provést pro 

všechny objekty. 

Třída, která je hierarchicky nadřazena jiné, se označuje jako rodičovská třída. Třída, která 

z jiné třídy dědí se označuje jako odvozená třída nebo také dceřinná třída. Odvozená třída dědí 

od rodičovské třídy veškeré atributy a  metody.  Zděděné  metody je  však možné upravit  a 

uspůsobit pro použití v odvozené třídě.

Jednoduchým  příkladem  na  dědičnost  jsou  geometrické  obrazce.  Představme  si  třídu 

Obrazec, která má jako atributy souřadnice středu na ose X a Y a barvu. Metody pak jsou 

Přesunout (změní souřadnice středu) a Vykreslit (obecná metoda pro vykreslení). 

Z  třídy  Obrazec  můžeme  vytvořit  odvozenou  třídu  Obdélník.  Třída  Obdélník  zdědí 

všechny atributy třídy Obrazec a navíc bude zahrnovat atributy šířka a délka. Obdélník může 
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používat  zděděnou  metody  Přesunout,  ale  již  ne  metodu  Vykreslit.  Tuto  metody  je  třeba 

upravit tak, aby pracovala s šířkou a délkou. 

Další odvozenou třídou z třídy Obdélník může být například třída Kruh. Dědění proběhne 

obdobně jako v případě třídy Obdélník, ale místo šířky a délky budou objekty této třídy mít 

atribut poloměr. Podobně jako u obdélníku bude třeba upravit metodu Vykreslit.

Výhoda tohoto hierarchického členění se projeví ve chvíli, kdy bude třeba provést nějakou 

změnu. Pokud by nám například již nestačila jedna barva obrazce,  ale chtěli  bychom, aby 

každý  obrazec  měl  barvu  výplně  a  barvu  obvodu,  pak  stačí  změnit  pouze  třídu  Obrazec. 

Jelikož třídy Kruh a Obdélník z této třídy dědí, pak zdědí i změněné atributy. 

 2.2.5 Polymorfismus

Kokeš (viz [1], str. 51) definuje obecně polymorfismus jako „vlastnost, díky níž může mít 

totéž jméno (proměnné, funkce, procedury,...) více rozdílných významů. V OOP to speciálně 

znamená,  že  metody  objektů,  i  když  mají  stejná  jména,  se  chovají  podle  toho,  v  jakém 

kontextu jsou zavolány.“

Polymorfismus jako vlastnost je úzce spojena s oběma předchozími vlastnostmi. Jak se 

zapouzdřením, které je důvodem pro polymorfismus, tak s dědičností,  která se využívá pro 

jeho implementaci. Zapouzdření v rámci OOP definuje, že objekt je vždy příjemcem zprávy a 

ostatní objekty jeho metody nevidí a prakticky o nich neví. Polymorfismus pak umožňuje, aby 

bylo  možné  jedním  způsobem  komunikovat  s  více  objekty,  přestože  mohou  mít  odlišné 

chování. Pokud je možné komunikovat se všemi objekty určitým způsobem, pak zapouzdření, 

které chrání vnitřní metody objektů, nepředstavuje pro implementaci problém. 

Polymorfismus  je  implementace  v  rámci  principu  dědičnosti.  V  rodičovské  třídě  je 

vytvořena  virtuální  metoda  a  ve  všech  odvozených  třídách  je  pak  tato  metoda  znovu 

definována.  Ve  všech  třídách  má  stejnou  hlavičku,  ale  její  obsah  se  liší  podle  konkrétní 

implementace  dané  třídy.  Takové  rodičovské  třídě,  která  obsahuje  alespoň jednu virtuální 

metodu se říká abstraktní  třída.  Abstraktním třídám překladač nedovolí  definovat instance, 

takže abstraktní třída nemůže mít vlastní objekty. 

 2.2.6 Zprávy

Zpráva je stěžejní způsob komunikace mezi objekty v rámci OOP. Zpráva je dle [2] na str. 
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30 „obecný požadavek na nějakou činnost, který lze předat objektu; ten na ni obvykle (ale ne 

nutně) reaguje voláním vhodné metody, a to podle vlastního rozhodnutí.“

Princip  zpráv  vychází  z  vlastnosti  zapouzdření  –  všechny  metody  a  atributy  jsou  od 

ostatních  objektů  izolovány.  Jeden objekt  nemá přímý  přístup k  metodám jiného objektu. 

Komunikují s sebou právě formou zpráv. Pokud chce jeden objekt po jiném provést nějakou 

činnost,  pak  mu  pošle  zprávu  s  požadavkem.  Důležitým  rozdílem  mezi  voláním  metody 

objektu  a  posláním  zprávy  objektu  je,  že  je  zcela  v  kompetenci  přijímacího  objektu 

rozhodnout, jak se zprávou naloží. Objekt, který obdrží zprávu má několik možností, jak se 

zachovat:

• zprávu přijmout a zpracovat

• odmítnout zprávu – objekt nechce nebo neumí pokyn vykonat

• zprávu přijmout a pověřit vykonáním jiný objekt – v takovém případě dochází pouze k 

předání  zprávy  k  dalšímu  objektu.  Objekt,  který  zprávu  pouze  předává  se  nazývá 

zástupný objekt

• přijmout zprávu a uložit ji – k vykonání příslušného je zpracováno později

 2.3 Architektura Model-View-Presenter

 2.3.1 Základy MVC architektury

V  roce  1979  prezentoval  Trygve  Reenskaug  ze  společnosti  Xerox  PARC  poprvé 

architekturu  Model-View-Controller  (MVC)  (viz  [3]).  MVC  je  základní  návrhový  vzor 

používaný v jazyku Smalltalk pro tvorbu grafického uživatelského prostředí. Tento návrhový 

vzor byl založen na principu, že každou položku grafického rozhraní je možné rozložit na tři 

úrovně abstrakce: model, controller (řadič) a view (pohled). 

Model -  reprezentuje data,  která náleží  k danému objektu. Data mohou být řešena jak 

pouze ukládáním v operační paměti nebo přístupem k databázi. Úkolem modelu není pouhé 

uchovávání  a  předávání  potřebných  dat,  ale  také  zajištění  business  logiky  těchto  dat 

(doménová  logika).  Pokud  bychom měli  příklad  formuláře  na  webových  stránkách,  který 

zobrazuje statistiky, tak model bude poskytovat kromě samostatných dat i data vypočtená jako 

jsou například průměry, součty a podobně.

Pohled - přistupuje k datům z modelu a definuje, jak se mají tato data zobrazit. Pokud by 
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šlo o příklad uvedený v modelu, tak pohled může zobrazit daná stejná data jako tabulku s údaji 

nebo jako koláčový graf s popisky. Pohled je tedy zobrazením modelu. Zde je vhodné zmínit, 

že pohled nemusí pouze vykreslit pixely na monitor, ale může data z modelu prezentovat i 

jinou formou (akusticky, tiskem,...). 

Řadič – představuje řídící jednotku, která zaštiťuje celé zpracovávání a zobrazování. Jeho 

hlavním úkolem je tak reagovat  na požadavky uživatele  grafického rozhraní.  V uvedeném 

příkladu se  řadič  projeví  v  okamžiku,  kdy uživatel  upraví  některou  z  hodnot,  ze  které  se 

vypočítávají statistiky.  Řadič provede aktualizaci dat v modelu.  Pokud jsou data uložena v 

databázi, pak samotný zápis do databáze zajišťuje vždy pouze model. 

Samotná komunikace všech tří prvků je zobrazena na Ilustraci  1. Pokud dojde k nějaké 

aktivitě uživatele (gestures & events), který pracuje s pohledem, tak řadič pokyn zpracuje. V 

případě, že je třeba změnit nějaká data, tak řadič kontaktuje model s žádostí o změnu dat (data 

change). Odkaz z modelu na pohled slouží k tomu, aby se v případě změny dat aktualizoval 

pohled (notification).  Odkaz pohledu na model  umožňuje,  aby si  pohled mohl  vyžádat  od 

modelu konkrétní data, které má zobrazit. 

Používání  modelu k zajištění  všech manipulací  s konkrétními daty má několik  výhod. 

První  z  nich  je  to,  že  data  jsou  nezávislá  na  aplikační  logice.  Data  jako  taková  jsou 

zapouzdřena v modelu a žádný jiný objekt k nim nemá přístup. V případě, že dojde ke změně 

datové struktury například z důvodů optimalizace či normalizace pak je třeba pouze provést 

drobné úpravy v modelu, který data předává pohledu nebo řadiči. Naopak je pak možné využít 

jeden a ten samý modul pro více různých pohledů. Například v případě telefonního seznamu je 

možné modul, který získává telefonní čísla a jména uživatelů, využít jak pro základní telefonní 

seznam, tak i pro administraci telefonního seznam, kde se provádí editace či mazání. Výhodou 
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je také nezávislost modelu na samotné databázi. Model může čerpat údaje z jedné nebo i více 

databází. Model tak může získat potřebné údaje z databáze a pak tyto údaje držet v paměti, 

dokud je potřeba. Takto je možné významně snížit potřebu přístupu k vzdáleným databázím, 

která bývá velmi nákladná.

Architektura MVC byla velice kvalitní, protože jasně odlišovala vstup, který zpracovával 

řadič, a výstup, který byl skrze pohled generován modelem. Sálové počítače z období 70. let 

tomuto systému plně odpovídaly, protože vstup a výstup na sobě byly částečně nezávislé. Část 

programu prováděla vykreslování a část zpracovávala vstupy z klávesnice. MVC bylo možné 

použít i například v na přelomu 80. a 90. let u tvorby webových aplikací. Vstupem byla v té 

době URL adresa a výstupem pak připravený HTML kód.

Jenže  tento  princip  narušilo  používání  nových  technologií  založených  na  objektovém 

přístupu. Dnes například objekt Tlačítko se stará jak o své vlastní vykreslení,  tak i dokáže 

provádět akce při různých vstupech (akce myši, klávesnice). Proto začalo docházet ke vzniku 

variant architektury MVC. 

 2.3.2 Architektonický vzor MVP

MVP neboli Model-View-Presenter je architektonický vzor, který vychází z architektury 

MVC.  Důvodem  jeho  vzniku  byla  snaha  provést  hlubší  dekompozici  základního  MVC 

modelu.

Nejviditelnějším rozdílem mezi MVP a MVC je ono poslední písmenko značící jeden z 

prvků  triády.  V MVC se  jednalo  o  řadič  (Controller)  a  v  případe  MVP jde  o  Presenter. 

Hlavním rozdílem mezi MVC a MVP je přenesení zodpovědnosti za zpracování akcí uživatele 

na pohled. Tím pádem už řadič přestává být řídící jednotkou, ale zajišťuje pouze aplikační 

logiku. Proto došlo k změně názvu prvku (změna názvu však není jediným rozdílem).

Základní schéma MVP je zobrazeno na Ilustraci 2.

V přístupu MVP pohled plně kontroluje uživatelský vstup pomocí tlačítek nebo polí pro 

zadávání  informací.  Pokud  uživatel  provede  akci,  tak  nejčastěji  dojde  k  volání  funkce 

presenteru,  který  provede  příslušnou akci  a  zařídí  příslušné  zobrazení.  Je  důležité  si  také 

povšimnout zmizení přímého odkazu z modelu na pohled – tato vazba již není tak významná 

jako v modelu  MVC.  Typicky v  případě  změny dat  presenter  přímo  ovlivní  pohled  nebo 

instruuje pohled, aby si nová data vyžádal od modelu. V některých variantách však stále může 
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docházek  k  aktualizaci  pohledu  po  úpravě  modelu.  Každopádně  dochází  oproti  MVC  k 

mnohem užšímu spojení mezi pohledem a presenterem. Presenter a pohled jsou však od sebe 

stále odděleny.

Pro lepší shrnutí je zde opět popis jednotlivých prvků triády s rozdíly oproti MVC:

Model - reprezentuje stále data a business logiku

Pohled – nyní zpracovává uživatelský vstup. Neobsahuje však žádnou aplikační logiku – vždy 

když  uživatel  provede nějakou akci, tak pohled buď si vyžádá data z modelu nebo zavolá 

nějakou funkci presenteru.

Presenter – obsahuje aplikační a prezentační logiku - provádí úpravy dat v modelu a upravuje 

pohled. 

Podle významu pohledu v celé struktuře byla existují dvě varianty MVP:

Supervising Controller - reprezentuje model, kdy pohled plně přebírá zodpovědnost za 

zobrazení  dat  z  modelu.  K  tomu  dochází  buď pomocí  data  bindingu  nebo  pomocí  vzoru 

Observer, kdy v případě změny modelu je pohled informován, že došlo ke změně. Presenter se 

dále stará o všechnu složitější aplikační logiku.

Passive view -  v tomto případě dochází k úplnému odstranění vazby mezi modelem a 

pohledem. V případě požadavku uživatele zavolá pohled nějakou metodu presenteru. Presenter 

se pak postará o získání dat z modelu, zpracování a zaslání těchto dat pohledu, aby je mohl 

zobrazit.  Hlavním důvodem pro takovéto  okleštění  funkcí  pohledu jsou automatické  testy. 

Testové  funkce,  které  zadají  vstup  a  čekají  konkrétní  výstup  je  mnohem  jednodušší 

připravovat pro metody presenteru než pro pohled, kde součástí výstupu je i vzhled. 
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 2.4 Programovací jazyky pro tvorbu webových aplikací

Pro tvorbu webových aplikaci existuje v současnosti nepřeberné množství programovacích 

jazyků. Většina z nich v současnosti podporuje objektový přístup na různé úrovni – od plně 

objektových jazyků jako například Ruby až po objektově orientované jako je například Java. 

Všechny zde zmíněné programovací jazyky patří  mezi jazyky na straně serveru. Jejich 

činnost probíhá tedy již na serveru, kdy uživatel prostřednictvím svého webového prohlížeče 

požádá server o zaslání zdrojového kódu příslušné stránky.  Programovací jazyk požadavek 

převezme, na základně něj příslušný zdrojový kód vygeneruje a hotovou stránku pak pošle 

zpět prohlížeči k vykreslení. Na straně klienta pak mohou působit další programovací jazyky 

jako je například JavaScript či Flash. Používat však tyto jazyky pro tvorbu webových aplikace 

není ideální protože by to znamenalo, že uživatel by si musel stáhnout nejprve celou aplikaci 

včetně všech dat do svého počítače. Navíc jakákoliv úprava dat by se projevila pouze na dané 

instanci aplikace.

Cílem  této  práce  je  implementace  webové  aplikace.  Proto  je  třeba  nejprve  zvolit 

programovací  jazyk,  ve  kterém  bude  implementace  aplikace  probíhat.  Kritéria  pro  výběr 

programovacího jazyku vycházejí z požadavků organizace na výslednou aplikaci (tyto kritéria 

jsou blíže rozepsána v kapitole  3.2.4). Pro shrnutí – půjde o relativně jednoduchou aplikaci, 

který bude provozována v prostředí internetu. Provoz aplikace musí být nízkonákladový a je 

důležité, aby aplikace byla snadno rozšířitelná a upravitelná opět s co nejnižšími náklady. 

Z průzkumu společnosti Q-Success v rámci projektu W3Techs (viz [7]) vyplývá, že mezi 

nejpoužívanější  jazyky  (či  přístupy)  pro  tvorbu  webových  stránek  patří  PHP  (75,9 %), 

ASP.NET  (22,9 %)  a  Java  (3,8 %).  Další  jazyky  jako  je  Perl  nebo  Ruby  představují 

zanedbatelný  podíl.  Průzkum  společnosti  Tiobe  (viz  [27])  zase  uvádí,  že  nejoblíbenější 

programovacím jazykem v dubnu 2011 je Java (19%), následují pak jazyky C, C++ a C# a 

posledním jazykem překračující  relevantních 5% je pak PHP. Na základě těchto poznatků 

jsem vybral tři kandidáty – Java, PHP a ASP.NET. Tyto kandidáty budu následně analyzovat a 

vyberu z nich nejvhodnější programovací jazyk pro tvorbu informačního systému v rámci této 

práce. Na závěr je třeba uvést, že přestože ASP.NET není programovací jazyk, ale framework, 

tak v rámci tohoto srovnání k němu budu přistupovat jako by byl na stejné úrovni s jazyky 

Java a PHP. Všechny jazyky použité v rámci ASP.NET mají pro potřeby tohoto porovnání 

mnoho společného, aby je bylo možné porovnávat oděleně. 
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 2.4.1 PHP

Podle oficiální dokumentace (viz [9]) je PHP rekurzivní zkratkou pro „PHP: Hypertext 

Preprocesor“.  Podle  názvu  jde  tedy  odvodit,  že  jde  o  programoví  jazyk  určený  pro 

předzpracování aplikací založených na hypertextu. PHP je skriptovací jazyk, který podporuje 

objektově orientovaný přístup k programování. 

PHP se začal vyvíjet od roku 1994 a v současnosti je k dispozici již jeho pátá verze. Zajíc 

(viz [8]) a Achour (viz [9]) uvádí ve svých publikacích seznam vlastností PHP:

PHP je  interpretovaný  jazyk.  V interpretovaných  jazycích  soubory programu  obsahují 

zdrojový kód v textové formě. Kompilace probíhá až při provádění programu. Výhodou tohoto 

stavu je možnost snadné opravy chyb přímo na serveru bez nutnosti kompilovat celou aplikaci 

znovu. Také jsou interpretované jazyky mnohem méně  náchylnější k problémům při přenosu 

mezi různými operačními systémy. Nevýhodou zde pak může být nebezpečí, že pokud někdo 

získá přístup k souborům na serveru, pak získává přístup ke zdrojovým kódům, které může 

zkopírovat či upravit. Interpretovaný jazyk je pak oprati kompilovanému pomalejší.

Okolo PHP jakožto otevřeného projektu se shromáždila  velká komunita  programátorů, 

kteří  se starají  o kontinuální  rozvoj  tohoto programovacího  jazyka.  Neustálý vývoj se pak 

odráží na implementaci nejnovějších technologií a přístupů do jazyka.  

Jak je uvedeno na začátku této kapitoly, tak PHP patří k nejpoužívanějším programovacím 

jazyku pro tvorbu webových stránek. Díky tomu je možné na internetu najít velké množství již 

hotového  zdrojového  kódu,  který  je  pak  z  velké  části  distribuován  k  volnému  použití 

(nejčastěji v rámci nějaké verze licence GPL). 

PHP je multiplatformní, lze jej provozovat pod různými operačními systémy – OS rodiny 

Windows,  velké  množství  Linuxových  distribucí  i  například  Mac  OS  X.  PHP  je  také 

optimalizován pro práci s širokou skupinou databázových serverů (MySQL, PostgreSQL,...) a 

také se k němu váže webový server Apache. Díky těmto vlastnostem má PHP širokou podporu 

všech potřebných aplikací pro svou činnost.

Hlavním  využití  nachází  PHP  při  tvorbě  jednoduchých  webových  stránek  vyžadující 

propojení s databází. Ve spojení s frameworky se pak používá i ke tvorbě složitějších řešení, 

eshopů a informačních systémů. Apliakce v PHP je možné díky jednoduchosti kódu psát a 

upraovat i v klasickém textovém editoru např. PSPad.
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 2.4.2 Java

Java je programovací jazyk představený firmou Sun Microsystem v roce 1995. Samotný 

jazyk Java vychází z původního jazyku Oak, který je syntakticky podobný jazyku C++ (viz 

[18]). V lednu 2010 byla společnost Sun převzata firmou Oracle.

Níže  popsané  vlastnosti  tohoto  programovacího  jazyku  vychází  zejména  z  informací 

prezentovaných společností Oracle (viz [17] a [19]) a Heroutem (viz [21]).

Java je kompilovaný programovací jazyk,  který je vyvíjen společností Oracle.  Veškeré 

softwarové produkty pro vývoj a provoz aplikací v jazyku Java jsou k dispozici na stránkách 

Oracle zdarma ke stažení. 

Programy v Javě je možné vytvářet pro nejrůznější operační systémy (Windows, Mac OS, 

Linux).  Stejně  tak  je  možné  propojit  aplikaci  v  Javě  k  takřka  libovolné  relační  databázi 

(MySQL, Oracle, MSSQL). 

Java je robustní jazyk,  využívající  velké množství knihoven podporujících velkou řadu 

funkcí. Java umožňuje tvořit velice rozsáhlé a hlavně bezpečné systémy. Existuje několik typů 

Javy od Micro verze pro mobilní zařízení až po Enterprise Edition určenou pro velké firemní 

řešení. Java se používá zejména pro hardwarové zařízení (Blu-ray přehrávače), počítačové hry, 

informační systémy velkých firem, aplikace pro mobilní zařízení (telefony a PDA) a také pro 

embedded aplikace. 

Důležité je také uvést, že Java byla od počátku koncipována jako objektově orientovaný 

programovací jazyk, takže je zde vysoká úroveň podpory funkcí a vlastností OOP. 

 2.4.3 ASP.NET

Active  Server  Pages  (ASP)  je  skriptovací  jazyk  na  straně  serveru  vyvinutý  firmou 

Microsoft  publikovaný v roce 1998. Na ASP pak Microsoft  navázal v roce 2002 vydáním 

.NET, čímž vznikl  koncept  ASP.NET – jde o framework určený pro tvorbu dynamických 

webových stránek (viz [22]).

ASP.NET je  robustní  framework  určený  pro  programování  větších  aplikací  objektově 

orientovaným přístupem. Nabízí  vývojáři  propracované kolekce funkčních částí.  Tyto části 

jsou pak detailně popsané v knihovně MSDN. 

Významným prvkem tohoto  frameworku  je,  že  je  možné  v něm programovat  ve více 
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programovacích jazycích (mezi ně patří například C#, Visual Basic, .NET Smalltalk a další). 

Kódy jsou zkopilovány příslušnými kompilátory a převedeny do IL (Intermediate Language). 

Následně až tento  přechodový jazyk  je kompilován do strojového kódu.  Ke kompilaci  do 

strojového kódu dochází až na požádání, takže jsou aplikace velmi výkonné. 

ASP.NET je vyvíjen společností Microsoft a je primárně určen pro napojení na MSSQL 

databáze od stejné firmy (provést napojení je však možné i na jiné databázové systémy). K 

vývoji aplikací pro ASP.NET je určena aplikace Visual Studio.

Tvorba webových aplikací v ASP.NET je pro vývojáře velice uživatelsky přívětivá. Při 

tvorbě formulářů není třeba vše psát ručně,  ale  formulář  lze navrhnout  pomocí  grafického 

rozhraní a framework již vygeneruje sám příslušný HTML kód dle stanoveného typu.

 2.4.4 Zhodnocení programovacích jazyků

Všechny tři  jazyky jsou dostatečně kvalitní  k tomu,  aby se pomoci  nich dala  vytvořit 

webová aplikace pro informační systém. Java a ASP.NET jsou v tomto ohledu však mnohem 

kvalitnější,  protože za nimi stojí velké softwarové firmy,  oba jsou totiž designovány i pro 

tvorbu velkých podnikových řešení a jsou silně objektově orientovány. Na druhou stranu PHP 

je obklopeno širokou komunitou uživatelů a kromě samotného programovacího jazyku zde 

existuje široká řada frameworků, které dokážou kompenzovat  tyto  nedostatky.  Ke všem je 

možné najít velké množství příkladů a je zde také velká knihovna s tutoriály a dokumentací.

Další parametry však už nejsou u všech tří kandidátů na stejné úrovni. Podle stanovených 

kritérií v tomto srovnání skončila nejhůře Java, zejména kvůli tomu, že patří mezi nejméně 

používané programovací jazyky pro tvorbu webových aplikací. To způsobuje oproti ostatním 

menší množství připraveného volně šiřitelného zdrojového kódu. Také množství webhostingů 

podporujících Javu je velmi omezené (viz [23]). Navíc aplikace, jejíž implementace je cílem 

této práce je relativně malá, a Javu s množstvím knihoven je vhodné používat spíše na větší 

projekty,  protože  dochází  ke  zbytečnému  zpomalování  aplikace.  Ovšem  odstraňování  a 

příprava menší verze by byla zbytečně náročná.

ASP.NET představuje v tomto ohledu dobré řešení. Tento framework nejen že je vhodný 

pro  samotnou  implementaci,  ale  také  je  nápomocný  i  při  návrhu  a  testování  aplikace. 

ASP.NET by vzhledem k své výkonnosti nevadil ani u menší aplikace a jeho robustnost by 

zabezpečila,  že z technologického hlediska zde není žádný strop kam až se může aplikace 

22



rozvíjet. Množství webových hostingu pro tyto aplikace je relativně velké. Nicméně velkým 

záporem je  zde nutnost  nákupu licence  pro Visual  Studio a  případné další  aplikace.  Tyto 

výdaje by tvorbu aplikace relativně významně prodražily. Navíc díky uživatelskému rozhraní 

nemá vývojář tolik kontroly nad výsledným kódem, to však netvoří zásadní problém, jelikož 

Visual Studiem generovaný kód je validní a funkční.

Pro  PHP  nejvíce  ze  všeho  mluví  fakt,  že  cílová  aplikace  je  relativně  jednoduchou 

dynamickou webovou stránkou. A to je typ aplikace pro které je PHP přímo určeno. Hostingů 

pro  PHP  je  obrovské  množství  a  prakticky  je  možné  hostovat  PHP  aplikaci  na  stolním 

počítači.  To  by  u  ASP.NET  bylo  kvůli  hardwarovým  i  softwarovým  nárokům  obtížněji 

realizovatelné. Mezi rozhodující faktory je také nutné zařadit to, že j jazykem PHP již mám 

nějaké zkušenosti.  V případě využití  jazyka PHP se tedy významně sníží časová náročnost 

implementace aplikace a také se sníží riziko zásadních chyb, které by mohly v případě využití 

neznámé technologie nastat. Dalším významným kladem je také fakt, že spousta středoškoláků 

jazyk PHP na určité úrovni ovládá. Tím pádem organizace může využít  mládež z klubů k 

pokračování rozvoje tohoto informačního systému.  Z těchto důvodů jsem pro implementaci 

vybral právě jazyk PHP s tím, že implementaci aplikace budu provádět v rámci některého z 

dostupných frameworků. 

 2.5 Framework pro PHP 

Framework  je  do  češtiny  překládán  jako pracovní  rámec  (viz  [10]).  Riehle  (viz  [11]) 

popisuje framework jako množinu kódu a knihoven, který poskytuje základ pro tvorbu třídy 

aplikací.  Framework  značně  rozšiřuje  možnosti  samotného  programovacího  jazyka  a  jeho 

vestavěných funkcí o již připravené funkce a procedury,  které se váží k typu aplikace, pro 

kterou  je  framework  určen.  V  případě  informačního  systému  může  obsahovat  framework 

knihovny pro přihlašování a správu uživatele, knihovny pro interaktivní validaci formulářů a 

další. 

Kromě samotných funkcí a knihoven framework nastavuje pro vývojáře i určitě pracovní 

postupy.  Pomocí frameworku lze tak do vývoje aplikace implementovat kromě osvědčených 

kusů  kódu  i  tzv  best  practises  (nejlepší  postupy).  Ty  vycházejí  ze  zkušeností  autorů 

frameworku a  nastavují  rámec pro daný typ  aplikace.  Framework v takovýchto  případech 

může doporučovat  například  způsoby pojmenovávání  tříd  a  funkcí.  Cílem zavedení  těchto 

postupů je dosáhnout toho, aby se celý projekt vytvářel dle nějakých základních pravidel. Tyto 
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pravidla pak pomáhají v situacích, kdy se aplikace má rozšiřovat nebo ji má spravovat jiná 

osoba, než jej naprogramovala. 

Frameworků pro PHP pro tvorbu informačních systémů existuje velká řada a výběr toho 

správného je klíčovým okamžikem, neboť dle frameworku se řídí celá implementace aplikace. 

V průběhu implementace je pak takřka nemožné přejít od jednoho frameworku k druhému. 

Výběr frameworku tak dokáže zásadně ovlivnit úspěch celého projektu. 

 2.5.1 Výběr frameworku

Hlavními požadavky na framework v PHP jsou:

• objektový přístup

• otevřený kód

• založení na architektuře MVC, nebo přístupu z ní odvozeného

• podpora objektového přístupu k databázi, který zpřehledňuje dotaz a chrání před SQL 

injection

• podpora šablonovacího systému – oddělení HTML a CSS kódu, který se stará o vzhled 

od PHP skriptů, které zajišťují obsah

Nyní již je třeba zanalyzovat existující frameworky, porovnat je a zvolit ten nejvhodnější. 

Jako  zdroj  při  tvorbě  podkladů  pro  srovnání  jsou  použity  zejména  oficiální  stránky 

frameworků a každý z nich je doplněn srovnávacím grafem výkonnosti, který byl proveden v 

rámci  článku na  serveru Root.cz  (viz  [13]).  Všechny níže  uvedené  frameworky podporují 

architekturu MVC (nebo odvozenou).

 2.5.1.1 Zend 

Dle [14] je Zend otevřený framework,  který je vyvíjen  velkou komunitou již dlouhou 

dobu.  Zend  se  vyznačujeme  rozsáhlým  souborem  individuálních  modulů  podporující 

konkrétní funkce – vývojář si pak vybere pouze moduly, se kterými bude doopravdy pracovat. 

Moduly obsahují i funkce jako je generování do PDF, spolupráce s Google Analytics a další. 

Zend obsahuje velice rozsáhlou a propracovanou dokumentaci.

Bohužel  Zend  v  sobě  neobsahuje  šablonovací  systém.  Pro  jeho  implementaci  se 

doporučuje instalovat systém SMARTY. Zend je také vyvíjen poměrně dlouhou dobu a stal se 
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z  něj  robustní  systém,  což  se  však  projevilo  na  jeho  rychlosti,  kdy  podle  testu  je 

nejpomalejším frameworkem.

 2.5.1.2 Nette 

I  tento  originálně  český framework patří  mezi  volně  šiřitelné  (GNU GLP licence),  je 

neustále  vyvíjen  velkou  komunitou  a  má  propracovanou  dokumentaci,  která  je  v  českém 

jazyce. Tento framework vyniká mezi ostatními zejména tím, že pro komunikaci s databázemi 

využívá externí knihovnu dibi, což je databázová vrstva vyvinuta přímo pro PHP 5. Obsahuje 

také vlastní šablonovací systém a širokou podporu pro AJAX. Viz [10].

Nette klade velký důraz na bezpečnost aplikace, která se projevuje zejména v modulu pro 

přihlašování a správu uživatelů. Je zde také silná podpora formulářů, kdy předem připravená 

pravidla generují validaci jak na straně serveru tak i přímo na straně klienta. Vývojáři také na 

Nette ocení dodatečné funkci pro ladění aplikací.

Důležitým prvkem Nette  je také fakt,  že všechny třídy v Nette  dědí ze  základní  třídy 

Nette\Object.  Tato  hlavní  třída  rozšiřuje  standardní  PHP  o  gettery  a  settery,  ošetřuje 

nekonzistetntní generování chyb atd.
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Ilustrace 3: Zhodnocení rychlosti frameworku Zend. Zdroj: 
[13]



 2.5.1.3 CakePHP 

Podle dostupných informací (viz [15]) jde také o otevřený framework, který je vytvářen 

silnou komunitou a k dispozici je velké množství tutoriálů a podrobná dokumentace přeložena 

do  češtiny.  CakePHP  využívá  ORM  knihovnu,  čímž  umožňuje  připojení  na  různé  typy 

databází zahrnující i Oracle či MSSQL. Obsahuje také velké množství samostatných modulů, 

které  je možné snadno doprogramovávat.  Připraveny jsou moduly například pro rozesílání 

email, autentifikaci apod.

Tento framework však nepodporuje žádný šablonovací systém. 

 2.5.1.4 Kohana 

Podle informací z [16] a [13] vychází Kohana ze staršího frameworku CodeIgniter, který 
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Ilustrace 4: Zhodnocení rychlosti frameworku Nette. 
Zdroj: [13]

Ilustrace 5: Zhodnocení rychlosti frameworku CAkePHP. 
Zdroj: [13]



je upraven do podoby použitelné pro OOP a volně šířen. Pro práci s datovou vrstvou využívá 

tento  systém  ORM,  pomocí  nějž  dokáže  komunikovat  s  množstvím  různých  databází. 

Framework je má opět velice kvalitně zpracovanou dokumentaci s tutorialy a je podporován 

velkou komunitou. Také obsahuje spoustu modulů hlavně pro práci s MS Excel, exportem do 

PDF a další.

Neobsahuje žádný šablonovací systém, v dokumentaci je možné opět najít pouze odkaz 

SMARTY, jakožto nejlepší aplikaci třetí strany pro tvorbu šablon. Nedostatky je také možné 

nalézt  v problému s validací formulářů,  která není přímo ve formě helperů, ale je nutné ji 

dopisovat ručně.

 2.5.1.5 Rozhodnutí

Všechny z uvedených frameworků splňují základní podmínku že jsou otevřené (a tedy 

zadarmo)  podporují  architekturu  MVC.  Všechny  se  také  vyznačují  širokou  podporou 

komunity, která zaručuje neustálý vývoj spolu s aplikaci moderních technologií. Ke každému 

frameworku je možné najít kvalitní dokumentaci, API referenční příručku i tutorialy. Faktem 

ovšem je, že v češtině jsou tyto věci dostupné pouze u frameworku Nette a CakePHP.

Jako nejhorší ze srovnání vyšel framework Zend, který je sice robustní a umí toho hodně, 

ale právě kvůli tomuto skončil jako nejhorší ve srovnání rychlosti a rozdíl oproti ostatním je 

obrovský. CakePHP i Kohana jsou ve všech ohledech kvalitní frameworky, které by k tvorbě 

informačního systému byly  vhodné.  Ovšem absence šablonovacího  systému je  staví  až  za 

framework Nette, který je použit pro implementaci informačního systému v rámci této práce.
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Ilustrace 6: Zhodnocení rychlosti frameworku Kohana. 
Zdroj: [13]



 2.5.2 Nette framework

Přínosy  frameworku  Nette  pro  tvorbu  webové aplikace  výstižně  shrnuje  ve  své  práci 

Grames  (2010).  Podle  něj  PHP jako  programovací  jazyk  byl  vytvořen  jako  neobjektový. 

Objektový  přístup  se  do  něj  přidával  pouze  postupně  a  navíc  zde  nebyla  jasná  osa  této 

přeměny.  Výsledek tedy ne vždy zcela představuje ideální stav. Hlavní funkcí frameworku 

Nette  je vyřešit  tento  stav,  aby bylo  možné programovat  v  PHP objektově.  Toto  je právě 

řešeno povinností  všech tříd  dědit  z  třídy Object,  který dodává základní  settery a  gettery, 

vylepšuje reflexi apod.

Framework je založen na architektuře MVC a jejím přístupu Passive View. Skládá se tedy 

ze tří základních celků a to modelů, presenterů a pohledů. V terminologii Nette se však místo 

pojmu pohled používá pojem šablona neboli  template.  V dalších čátech této práce je tedy 

pracováno s termíny model, presenter a šablona.

Nette  má  velice  propracovaný  systém  tvorby  formulářů.  Jednoduše  lze  provést 

implementaci validace polí, jak na straně serveru, tak i přímo na prohlížeči u klienta. Toho je 

dosaženo kontrolou a upozorněními, která jsou vytvořeny pomocí jazyka JavaScript. Uživatel 

je pak tímto způsoben ochráněn před nutností vždy nechat znovu načíst stránku, než zjistí, že 

ve formuláři něco zapomněl vyplnit, nebo že to vyplnil špatně. 

Výraznou pomocí pro vývojáře je i unikátní systém pro ladění aplikace.  V případě, že 

aplikace běží pouze na localhostu, pak je k dispozici neustále ladící konzole, která v případě 

chyby zobrazí chybný kód se zvýrazněnou chybou. V případě, že je již aplikace nasazena na 

serveru, pak se konzole již nezobrazuje, ale chyby se pouze logují a případně zasílají na email. 

Důvodem pro vybrání tohoto frameworku byl i šablonovací systém a jeho automatické 

escapování  proměnných  podle  kontextu.  U každé  proměnné  je  před  vložením do šablony 

zkontrolováno v jakém kontextu se nachází – zda se jedná o část JavaScriptu, HTML kódu 

nebo  například  CSS.  Podle  toho  jsou  pak  znaky  se  speciálním  významem  nahrazeny 

náhradními znaky (například v rámci HTML je uvozovka nahoře nahrazena „&ldquo;“). Toto 

escapování  proměnných je bezpečností  opatření  jehož cílem je zabránit  útokům typu XSS 

(Cross-site scripting).

Velkou výhodou Nette je také fakt,  že Nette  používá ve svých modelech databázovou 

vrstvu dibi,  která je s ním úzce spojena. Pomocí dibi lze velmi zjednodušit zadávání SQL 

dotazů, protože již není třeba psát přímý SQL kód, ale stačí pouze definovat jednotlivé jeho 
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části.  Dibi  také  podporuje  automatické  formátování  –  například  spojování  řetězců, 

formátování data podle potřeby apod. Součástí  dibi je také integrovaná ochrana proti  SQL 

injection.

Mezi aplikace postavené na Nettte frameworku patří dle [10]:

• VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. (www.vlp.cz)

• Mladá fronta a.s. (www.mf.cz)

• Internet Info, s.r.o. (www.root.cz, www.lupa.cz)

 2.6 Zhodnocení teoretických východisek

V této kapitole jsem popsal současné poznatky z oblasti vývoje a implementace webových 

aplikací.  Aplikace,  která  je  cílem  této  práce,  bude  založena  na  objektově  orientovaném 

přístupu a architektuře MVP, které nejlépe splňují požadavky na moderní informační systém 

umístěný  ve  webovém  prostředí.  V  rámci  této  kapitoly  jsem  také  provedl  zhodnocení 

současných programovacích jazyků pro tvorbu webových aplikací na straně serveru a zvolil 

jsem  programovací  jazyk  PHP  pro  realizaci  kvůli  jeho  rozšířenosti  a  jednoduchosti. 

Implementace  aplikace  pak  bude  probíhat  v  rámci  frameworku  Nette,  který  je  nejlepší 

alternativou zejména díky svému vlastnímu šablonovacímu systému a také díky propojení na 

databázi dibi. 
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 3 Analýza současného informačního systému

 3.1 Charakteristika organizace

Stanovy občanského sdružení Klub-net o.s. (viz [20]) definují tuto organizaci následovně:

„Sdružení je neziskovou organizací s celostátní působností a vzniklo za účelem udržení a 

dalšího rozvoje klubů při škole, které byly vytvořeny v souvislosti s programem „klub-net“ 

Nadace rozvoje občanské společnosti. Cílem sdružení je podpora stávajících klubů a zajištění 

kontinuity rozvoje původního programu včetně rozšiřování modelu klubů při škole na ostatní 

střední školy v České republice. ...

Formy činnosti:

• Propagace, medializace, prezentace programu klub-net.

• Realizace programů a projektů zaměřených na plnění poslání sdružení.

• Zastupování  členských  subjektů  na  národní  a  mezinárodní  úrovni;  před  státními  i 

nestátními organizacemi a institucemi.

• Organizování setkání, školení a programů dalšího vzdělávání mladých lidí a dospělých, 

kteří s nimi spolupracují a doprovázejí je v jejich činnostech.

• Publikační činnost související s naplňováním poslání organizace.

• Zajišťování a správa prostředků určených na rozvoj klubů při škole, jejich aktivit  a 

vzájemné spolupráce a pro vlastní výše jmenované činností.“

Klub-net  o.s.  není  organizace,  která  by sama pořádala  velké  množství  akcí,  ale  jde o 

zastřešující  organizaci,  která  mě  několik  členů  –  studentských  klubů.  Tyto  členské  kluby 

pořádají jak pro studenty školy,  při které působí, tak i pro veřejnost nejrůznější aktivity od 

kroužků keramiky, turistických výletů až po regionální sportovní či jiné soutěže. 

 3.2 Analýza současného stavu informačního systému

 3.2.1 Identifikace zdrojů informací a metod jejich získávání

Při  analýze  současného stavu informačního systému bylo  třeba  vzít  v  potaz,  že  jde o 

celorepublikovou organizaci, kdy každý z členů výkonné rady je z jiného města. Analýzu jsem 
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tedy prováděl po dvou hlavních liniích:

• rozhovor se členy výkonné rady

• přímé studium aplikace informačního systému 

Rozhovor se všemi členy výkonné rady rady probíhal formou videokonference.  Jelikož 

bylo velice obtížné zabezpečit,  aby se všichni členové sešli v jeden čas, konalo se několik 

takových  rozhovorů.  Rozhovory  byly  plánovány  tak,  abych  celou  problematiku  probral  s 

každým členem. Pro zachování objektivnosti získaných informací jsem prováděl rozhovory 

vždy minimálně se dvěma členy výkonné rady současně. Tím jsem zajistil možnost ověřovat 

správnost a přesnost výpovědí z více zdrojů. 

Vzhledem k roztříštěnosti rozhovorů nebyly rozhovory vedeny strukturovanou formou, ale 

šlo o volnější diskuzi. Při zjišťování informací jsem se soustředil na tyto otázky: 

• Jak fungují informační toky v této organizaci?

• Jaké jsou požadavky organizace na informační systém?

• Jak funguje současný informační systém organizace?

• Splňuje informační systém všechny požadavky?

• Jako jsou silné a slabé stránky informačního systému?

• Jaké  jsou  podmínky  implementace  nového  informačního  systému  v  organizaci 

(organizační, technické, finanční)?

Při  přímé analýze  informačního systému jsem na základě  údajů z  rozhovorů s  daným 

informačním systémem přímo pracoval. Postupoval jsem tedy tak, jak pracuje se systémem 

člen  výkonné  rady.  Pro  tyto  potřeby  jsem měl  k  dispozici  kopii  systému  i  se  originální 

databází.

 3.2.2 Popis informačních toků v organizaci

Klub-net o.s. v současnosti používá dva elektronické informační systémy, které uspokojují 

základní  potřeby  organizace  pro  ukládání  dat  a  tvorbu  sestav.  První  nich  je  ekonomický 

systém  POHODA,  který  slouží  k  vedení  účetnictví.  Druhým  systémem,  který  je  hlavně 

předmětem zájmu této  práce,  je informační  systém pro evidenci  činnosti  sdružení  a členů. 

Tento systém byl  vytvořen v roce 2009 a jednalo se o první elektronický systém pro tuto 

evidenci.  Systém byl vytvořen v programu MS Access a v současnosti je stále provozován na 
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notebooku jedním z členů výkonné rady.  Systém je  používán zejména pro evidenci  členů 

klubu a akcí klubu. 

Organizace  předávání  informací  mezi  střešní  organizací  a  členskými  kluby  probíhá 

následovně:

V každém klubu existuje jedna osoba za zpracovávání dat o akcích. Ta shromažďuje údaje 

o akcích a členech klubu. Tato osoba pak jednou za 14 dní zašle odpovědné osobě z výkonné 

rady soupis aktivit a přehled změn v členech či údajích klubu. Informace jsou zasílány formou 

emailu. Člen výkonné rady pak údaje z emailu zpracuje a postupně je zadává do informačního 

systému. 

V případě, že má klub zájem o nějaké informace z databáze například kontakt na někoho z 

jiného klubu, kdo již má zkušenosti s určitým typem akce, pak opět kontaktuje pomocí emailu 

odpovědného člena výkonné rady. Ten zadá požadavek do informačního systému a výsledek 

pak napíše do emailu nebo pošle přímo konkrétní sestavu tazateli. 

 3.2.3 Analýza informačního systému

Informační systém pro evidenci aktivit organizace (dále jen IS organizace) je jednoduchý 

systém  vytvořený  jako  aplikace  MS  Access  v  roce  2009.  Jedná  se  o  první  elektronický 

informační systém, který organizace využívalo. Při tvorbě tohoto informačního systému ještě 

nebyla  jasná  strategie  využití  informačních  technologií  v  organizaci,  což  se  i  projevilo  v 

návrhu a volbě technologie. Tento informační systém byl navrhován jako pilotní projekt, který 

měl  sloužit  k  ověření  procesů  v  organizaci  a  jako  odrazový  můstek  pro  další  verzi 

informačního systému, která se měla použit z jeho chyb. 

V této části práce je uvedena analýza současného systému, která je strukturována do čtyř 

částí.  Každá část obsahuje popis aplikace z určitého úhlu a zhodnocení, zda toto odpovídá 

požadavkům organizace. Analýza je členěna dle následujících hledisek:

• nefunkční vlastnosti

• datová struktura

• uživatelské prostředí – vstupní formuláře

• uživatelské prostředí – výstupy
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 3.2.3.1 Nefunkční vlastnosti informačního systému

Obecně lze říci, že IS organizace centralizovaný program, který funguje pouze na jednom 

počítači.  Provozován je na notebooku, který je ve vlastnictví  vždy jednoho člena výkonné 

rady, který je zodpovědný za práci s ním. Vlastnosti notebooku s rezervou splňují hardwarové 

požadavky  aplikace.  K  aplikaci  je  přístup  pouze  z  počítače,  na  kterém  je  provozován. 

Současné náklady na samotný provoz informačního systému jsou nulové a od svého vytvoření 

nebyl systém nadále systematicky vyvíjen a nedoznal zásadních změn.

Organizace v současnosti si uvědomuje nedostatky informačního systému a plánuje tento 

informační systém dále vyvíjet. Organizace s ním má velké plány, ale současný systém není 

dostatečně snadno modifikovatelný, aby uspokojil rychle se měnící potřeby organizace, takže 

organizace nemá prostor k dostatečnému růstu a úpravám svých procesů. Velkým problémem 

současného  stavu  je  jeho  centralizace.  K systému  má  přístup  ve  skutečnosti  pouze  jedna 

osoba. Toto sice zajišťuje vysokou míru organizace, unifikace a bezpečnosti, ale představuje 

nesmírné nároky na osobu administrátora. Dochází tak k situaci,  kdy zodpovědný člověk z 

klubu data zadá jednou a pak je znovu musí zadat administrátor systému. Navíc v případě 

onemocnění  není  možné administrátora  nijak nahradit  (bylo  by třeba notebook převést  do 

jiného  města).  Velkým  plusem  je  však  hodnocen  fakt,  že  informační  systém  nezatěžuje 

žádným způsobem pokladnu organizace. 

 3.2.3.2 Datová struktura

Údaje informačního systému jsou strukturovány tak, že základní jednotkou je klub. Klub 

je provozován vždy právě jedním zřizovatelem. U zřizovatele se pak evidují platby členských 

příspěvků za klub. Členské příspěvky jsou roční poplatky za členství ve střešní organizaci. 

Každý klub může mít  členy – jde o mladé lidi,  kteří  se podílejí na činnosti klubů. Hlavní 

činností  klubů jsou pak akce.  Akce jsou organizovány vždy organizovány alespoň jedním 

členem a navíc může jejich pořádání zaštiťovat i klub. Akce může být řazena do kategorií. K 

akci se také evidují i soubory. U každého souboru se kromě typu eviduje i jeho autor (některý 

ze členů). 

Přesnou datovou strukturu pak zobrazuje Ilustrace  7 – každá tabulka je popsána název, 

atributy a primárním klíčem. Každý řádek střední části tabulky představuje jeden atribut. u 

každého atributu  je znázorněno,  zda jde o primární  klíč  (P),  cizí  klíč  (F),  zda je povinný 

(hvězdička), pak je uveden název atributu a jeho a datový typ. 
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Datová základna i struktura dat je poměrně kvalitní a uživatelé jsou s ní spokojeni. Během 

analýzy s však objevilo několik návrhů na úpravy. Prvním z nich je, že je zbytečné evidovat u 

každého souboru i jeho autora, protože občas autor není členem klubu takže tato evidence 

pozbývá význam. Také bylo označeno za zbytečné dvojí definice organizátora akce, kde akci 

pořádá klub i člen. Člen je vždy přiřazen nějakému klubu, takže zadávat navíc ještě klub je již 

zbytečné.  Do  evidence  akcí  by  také  bylo  vhodné  přidat  možnost  nastavit  konkrétního 

organizátora, který je za akci zodpovědný. 

Problém představuje i samotná evidence souborů, kde je třeba vždy uložit soubor někam 

na  pevný disk a  do  informačního  systému zapsat  pouze  adresu.  Tento  způsob,  kdy je  na 

jednom místě zapsáno, de soubor je a na jiném je pak samotný soubor uložen, je zbytečně 

složitý.

Za chybu bylo také označeno, že spousta položek ve formulářích je zbytečně nastavena 

jako povinná. Povinné by měly být pouze nejnutnější položky, protože častokrát se stane, že 

daný záznam by měl být založen už teď, ale upřesnění všech podrobností přijde až později.
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Ilustrace 7: Datová struktura současného informačního systému



 3.2.3.3 Uživatelské rozhraní – vstupní formuláře

Údaje se do všech evidencí zadávají pomocí sady vstupních formulářů (viz Ilustrace 8). Po 

vstupu do příslušné evidence se uživateli zobrazí právě jeden záznam. Horní část obrazovky 

slouží pro pohyb mezi záznamy a jejich základní ovládání – vytvoření nového záznamu nebo 

odstranění stávajícího. Dolní část obrazovky pak obsahuje ovládací prvky pro úpravu hodnot 

daného záznamů. 

Práce s vstupními formuláři byla ohodnocena uživateli jako velice nepřívětivá. Velkým 

problémem je už nalezení správného záznamu. Pokud musí uživatel najít konkrétní fotbalový 

turnaj  mezi  spoustou  dalších,  tak  to  pro  něj  znamená  spoustu  prohledávání,  pokud nezná 

přesný název. To je způsobeno zejména zobrazením maximálně jednoho záznamu na stránku. 

Dalším velkým problémem je pak i samotná úprava záznamů. Při editaci záznamů, které se 

odkazují i na jiné evidence, je třeba často zadávat nic neříkající ID záznamu z jiné evidence 

(na Obrázku 2-2  je třeba u souboru zadat ID akce i autora), což přináší nemalé problémy, 

protože příslušné ID je třeba si vždy nejprve vyhledat a někde poznamenat. 

 3.2.3.4 Uživatelské rozhraní – výstupy

Systém  nabízí  pro  své  uživatele  několik  standardních  výstupů.  Ke  každé  evidenci  je 

možné si nechat vytvořit výpis všech záznamů v evidenci. Tyto výpisy jsou pak k dispozici 

uživateli k tisku. 

Nedostatek variability i samotná forma výstupů představují pro organizaci hlavní zdroj 
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problémů se současným informačním systémem. Nechat si vyexportovat všechny záznamy je 

velice nepraktické. Navíc neexistuje žádná možnost dodatečných statistik či jinak souhrnných 

výpisů.  Vzhled  těchto  výpisů  je  velmi  žalostný.  Nejzásadnějším  nedostatkem  je  však 

nemožnost  výpisy prezentovat  veřejnost.  Kromě výstupů z  evidencí  zobrazujícím všechny 

záznamy  potřebuje  organizace,  aby  systém  poskytoval  i  souhrnné  výpisy  –  zejména  pro 

čtvrtletní soupisy akcí a situace v klubech.

 3.2.4 Požadavky na změny informačního systému

Na  základě  analýzy  současného  stavu  uvedené  v  předchozí  kapitole  jsem  vytipoval 

několik nejpalčivějších problémů současného systému a navrhl jejich řešení.

Nejzásadnějším  problémem  ze  strany  organizace  je  nemožnost  prezentovat  obsah 

informačnímu systému veřejnosti. Jednou možností řešení je upravit systém tak, aby generoval 

výstupy v použitelnější formě – například v HTML kódu, který by se pak následně dal umístit 

na stránky organizace. Toto by vyžadovalo poměrně značné úpravy současného IS a také by to 

znamenalo, že by musel někdo vždy aktuální výstupy umisťovat na internet. Toto řešení by 

mělo  své opodstatnění,  pokud by současný systém byl  velmi  rozsáhlý a  splňoval  by plně 

požadavky uživatelů, což není tento případ. Nejefektivnějším řešením, které by vyřešilo nejen 

absenci výstupů pro veřejnost, ale také problém centralizace, je přemístit informační systém na 

internet. Aplikace pak bude dostupná jak pro všechny interní uživatele (zadávání dat), tak i pro 

veřejnost. Po analýze možností umístění aplikace MS Access na internet a generování HTML 

výstupu jsem tuto možnost pro vysokou náročnost zavrhl. Optimálním řešením této situace je 

vytvořit nový informační systém postavený na webové technologii. Tato nová aplikace musí 

umožňovat přístup k editaci pouze některým uživatelům a musí poskytovat výstupy vhodné k 

prezentaci veřejnosti.

Při návrhu nového systému je třeba brát ohled na to, aby nebyl jeho provoz příliš finančně 

náročný. Nový systém by také měl být snadno modifikovatelný a upravovatelný. Dnes jsou 

webové technologie velice rozšířené a jejich úpravu nabízí velké množství firem.

V novám informačním systému by měl být použit stejný datový model jako v současném 

systému. Jedné úpravy, které je třeba provést je odstranění vazby mezi entitou soubor a člen a 

zjednodušení  vazby  provázanosti  klubů  a  členů  na  akci.  Tento  stav  je  možné  vyřešit 

odstraněním vazby mezi akcí a klubem a změnou volitelnosti vztahu klub-člen na povinný ze 

strany člena.  Nově tak bude akce pořádána pouze členy a organizující  kluby bude možné 
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zjistit  podle  toho,  ke  kterému klubu  pořádající  člen  patří.  A aby byly  vyslyšeny  všechny 

hlášené problémy, tak je třeba i doplnit evidenci zodpovědné osoby za akci – toho je možné 

docílit přidáním atributu „zodpovědnost“ ke vztahu organizuje mezi akcí a členem. 

Datová struktura a i formuláře by pak měly být nataveny tak, ať mezi povinné položky 

patří opravdu jen to nejnutnější.

Vstupní formuláře nového systému je třeba vytvořit tak, aby bylo možné si lépe filtrovat 

záznamy k editaci. Formuláře také nesmí již obsahovat odkazy na ID jednotlivých záznamů, 

ale uživatelsky přívětivější identifikátory, jako jsou například názvy těchto záznamů. 

K zásadní změně by mělo dojít i u evidence souborů. V případě umístění informačního 

systému na internet je nejvhodnějším řešením umožnit uživatelům nahrávat jednotlivé soubory 

přímo  do  IS.  Informační  systém pak  sloužil,  nejen  k  evidenci  souborů,  ale  také  k  jejich 

ukládání. 

Informační systém by měl obsahovat možnost zobrazit si výstupy z jednotlivých evidencí 

s aplikovatelnými filtry. Mělo by být možné si nastavit jaké kritéria mají záznamy splňovat. 

Systém  by  také  měl  poskytovat  souhrnné  statistky  –  zejména  čtvrtletní  přehledy  aktivity 

jednotlivých klubů. 
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 4 Návrh webové aplikace

 4.1 Funkční dekompozice

Ilustrace  9 znázorňující  Diagram  funkční  hierarchické  struktury  naznačuje  funkční 

strukturu jednotlivých funkcí informačního systému. 
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Ilustrace 9: Diagram funkční hierarchické struktury



 4.2 Popis funkcí

Tato kapitola obsahuje seznam všech funkcí uvedených v diagramu funkční hierarchické 

struktury  (Ilustrace  9).  Každá  funkce  je  doplněna  stručným popisem každé  funkce.  Popis 

funkcí je popsán v Tabulce 1.

 4.3 Definice aktérů

Na základně poznatků z analýzy je možné identifikovat tři typy uživatelů informačního 

systému. Každý z těchto aktérů má jiné požadavky a také by měl mít v rámci informačního 

systému přístup k jiným částem systémům.  Uživatele  je možné rozdělit  na administrátory, 

členy klubů a veřejnost. 

Administrátor je  osoba  z  organizace,  která  je  zodpovědná  za  informační  systém. 

Administrátor má přístup ke všem evidencím a může upravovat všechny záznamy. 

Člen klubu je osoba, která působí u jednoho konkrétního klubu a podílí se na organizaci 

aktivit. Člen klubu musí mít přístup k editaci svého osobního účtu a také k úpravě údajů o 

svém klubu. Také musí mít možnost volně vytvářet akce a také upravovat všechny akce svého 

klubu nebo ty,  na kterých se podílí jako organizátor. Člen má také plný přístup k evidenci 

kategorií avšak nemá přístup k žádné ze statistik.

Mezi veřejnost může být zařazen libovolný uživatel, který navštíví na informační systém 

organizace.  Veřejnost smí pouze volně nahlížet  do přehledu všech akcí a klubů a také má 

přístup k detailům aktivit a klubů. Uživatel může být z pohledu aplikace povýšen na člena 

klubu nebo administrátora přihlášením se do administrace.
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Číslo Název Popis

1 Administrace Soubor funkcí určených pouze pro správce systému, který 
zahrnuje správu veškerých evidencí a tvorbu souhrnných 
evidencí z těchto sestav.

1.1 Správa zřizovatelů a klubů Funkce pro prohlížení, vytváření, mazání a úpravu záznamů v 
evidencích zřizovatelů, klubů a plateb.

1.1.1 Úprava evidence zřizovatelů Funkce zobrazuje přehled všech záznamů z evidence zřizovatelů 
formou tabulky, kde jsou zobrazeny základní údaje o každém 
zřizovateli. Přehled je možné filtrovat podle několika parametrů. 
Funkce také umožňuje vytvořit nového zřizovatele nebo 
odstranit stávajícího. Z přehledu je možné přejít na detail 
jednoho zřizovatele, kde je možné upravovat jeho údaje.

1.1.2 Úprava evidence klubů Funkce zobrazuje přehled všech záznamů z evidence klubů 
formou tabulky, kde jsou zobrazeny základní údaje o každém 
klubu. Přehled je možné filtrovat podle několika parametrů. 
Funkce také umožňuje vytvořit nový klub nebo odstranit 
stávající. Z přehledu je možné přejít na detail jednoho klubu, kde 
je možné upravovat jeho údaje.

1.1.3 Úprava evidence plateb Funkce zobrazuje přehled všech záznamů z evidence plateb 
formou tabulky, kde jsou zobrazeny základní údaje o každé 
platbě. Přehled je možné filtrovat podle několika parametrů. 
Funkce také umožňuje vytvořit novou platbu nebo odstranit 
stávající. Z přehledu je možné přejít na detail jedné platby, kde je 
možné upravovat její údaje.

1.1.4 Souhrn plateb Zobrazuje přehled všech dosavadních plateb členských příspěvků 
souhrnně za každého zřizovatele. 

1.2 Správa akcí a členů Funkce pro prohlížení, vytváření, mazání a úpravu záznamů v 
evidencích akcí, členů a kategorií.

1.2.1 Úprava evidence akcí Funkce zobrazuje přehled všech záznamů z evidence akcí 
formou tabulky, kde jsou zobrazeny základní údaje o každé akci. 
Přehled je možné filtrovat podle několika parametrů. Funkce 
také umožňuje vytvořit novou akci nebo odstranit stávající. Z 
přehledu je možné přejít na detail jedné akce, kde je možné 
upravovat její údaje.

1.2.2 Úprava evidence členů Funkce zobrazuje přehled všech záznamů z evidence členů 
formou tabulky, kde jsou zobrazeny základní údaje o každém 
členovi. Přehled je možné filtrovat podle několika parametrů. 
Funkce také umožňuje vytvořit nového člena nebo odstranit 
stávajícího. Z přehledu je možné přejít na detail jednoho člena, 
kde je možné upravovat jeho údaje.

1.2.3 Úprava evidence kategorií Funkce zobrazuje přehled všech kategorií, které jsou zobrazeny 
přehledně ve stromu kategorií. Funkce umožňuje vytvořit novou 
kategorii nebo odstranit stávající. Z přehledu je možné přejít na 
detail jedné kategorie, kde je možné upravovat její údaje.

1.3 Statistiky a výpisy Obsahuje statistické a souhrnné přehledy z různých evidencí

1.3.1 Souhrnný přehled akcí Tisknutelný přehled všech akcí za celý rok nebo konkrétní 
čtvrtletí. Výpis je dělený vždy po čtvrtletích a  obsahuje základní 
údaje za každou zorganizovanou akci v tomto období a také 
souhrn základních údajů (počet, účastníci, náklady) za celé 
období. Slouží pro tvorbu přehledů o činnosti celého sdružení. 
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1.3.2 Souhrnný přehled klubů Tisknutelný přehled základních statistických údajů o všech 
klubech. Přehled obsahuje údaje buď za celý rok nebo za 
konkrétní čtvrtletí. Zobrazuje údaje jako je počet členů, počet 
zorganizovaných akci, průměrná náklady akce na účastníka atp. a 
to vždy za každý klub zvlášť. Slouží pro získávání komplexního 
přehledu o situaci v jednotlivých klubech.

1.3.3 Časové porovnání Tisknutelný přehled, který umožňuje získat přehled o vývoji 
aktivity jednotlivých klubů v čase.  Přehled obsahuje přehled o 
vývoji počtu akcí nebo počtu účastníků pro každý klub zvlášť 
vždy za jedno čtvrtletí. Uveden je vždy absolutní počet a 
procentuální změna oproti minulému čtvrtletí. Jeden výpis 
obsahuje vždy údaje za jeden rok pro všechny kluby, aby bylo 
možné údaje snadno porovnávat. 

1.3.4 NEJ mezi kluby Tisknutelný soupis výjimečných hodnot za celý rok nebo 
konkrétní čtvrtletí. Poskytuje informace sloužící pro 
vyhodnocování interních soutěží či motivaci. Obsahuje údaje, 
kdo je nejaktivnější organizátor, nejnákladnější akce, 
nejaktivnější klub atp.

1.4 Správa administrátorů Funkce zobrazuje přehled všech záznamů z evidence 
administrátorů formou tabulky, kde jsou zobrazeny základní 
údaje o každém administrátorovi. Přehled je možné filtrovat 
podle několika parametrů. Funkce také umožňuje vytvořit 
nového administrátora nebo odstranit stávajícího. Z přehledu je 
možné přejít na detail jednoho administrátora, kde je možné 
upravovat jeho údaje.

2 Prezentace pro veřejnost Soubor funkcí sloužící veřejnosti pro zobrazení údajích o 
klubech a jednotlivých akcích.

2.1 Přehled akcí Zobrazuje přehled všech akcí s odkazem na jejich detail, akce je 
možné filtrovat dle zvolených parametrů.

2.2 Detailní výpis akce Zobrazuje detailní informace o jedné konkrétní akci obsahující 
například základní údaje o akci, detailní popis, přílohy, galerii 
fotografií atd.

2.3 Přehled  klubů Zobrazuje přehled všech  klubů s odkazem na jejich detail, kluby 
je možné filtrovat dle zvolených parametrů.

2.4 Detailní výpis klubu Zobrazuje detailní informace o jednom konkrétním klubu 
obsahující mimo jiné popis klubu či tři nejbližší akce daného 
klubu.

2.5 Přihlášení do administrace Umožňuje přihlášení do administrace.

Tabulka 1: Popis funkcí navrhovaného IS
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 4.4 Diagram datových toků

V této části  práce jsou pomocí  diagramu datových toků (Data Flow Diagram – DFD) 

znázorněny jednotlivé funkce aplikace v návaznosti na jednotlivé entity a typy uživatelů. DFD 

jsou  strukturovány  do  několika  úrovní  tak  aby  byla  znázorněna  postupná  dekompozice 

systému.  Názvy  procesů  odpovídají  názvu  funkcí  uvedené  v  Tabulce  1.  Názvy  datových 

úložišť jsou pak shodné s názvy tabulek uvedených v návrhu datové struktury (viz 4.5.1).
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Ilustrace 11: DFD první úrovně - administrace

Ilustrace 10: DFD nulté úrovně
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Ilustrace 12: DFD první úrovně - prezentace pro veřejnost

Ilustrace 13: DFD druhé úrovně - správa evidence zřizovatelů

Ilustrace 14: DFD druhé úrovně - správa evidence klubů

Ilustrace 15: DFD druhé úrovně - správa evidence plateb
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Ilustrace 18: DFD druhé úrovně - správa evidence členů

Ilustrace 19: DFD druhé úrovně - správa evidence kategorií

Ilustrace 17: DFD druhé úrovně - správa evidence akcí

Ilustrace 16: DFD druhé úrovně - souhrn plateb
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Ilustrace 22: DFD druhé úrovně - NEJ mezi kluby

Ilustrace 20: DFD druhé úrovně - souhrnný přehled akcí

Ilustrace 23: DFD druhé úrovně - časové porovnání

Ilustrace 21: DFD druhé úrovně – souhrnný přehled klubů
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Ilustrace 24: DFD druhé úrovně - přehled akcí

Ilustrace 25: DFD druhé úrovně - detailní výpis akce

Ilustrace 26: DFD druhé úrovně - přehled klubů

Ilustrace 27: DFD druhé úrovně - detailní výpis klubu

Ilustrace 28: DFD druhé úrovně - přihlášení do administrace



 4.5 Datový model

 4.5.1 E-R model

Při tvorbě datového modelu jsem vycházel ze současné databázové struktury aplikace s 

tím, že jsem přihlížel k připomínkám, které jsou uvedeny v analýze. Datový model ve formě 

E-R model je uveden v Ilustraci 29. V E-R modelu je kromě názvu entity také uveden návrh 

názvu relace.

Kromě  změn  uvedných  v  analýze  došlo  ještě  k  přidání  entity  Přihlášení  uživatelů.  V 

aplikaci  pak  půjde  o  tabulku  do  které  se  budou ukládat  systéové  údaje  pro  funkci  trvalé 

přihlášení. 

 4.5.2 Řešení vztahů

V E-R diagramu je zakresleno několik vztahů mezi jednotlivými entitami. Je nutné tyto 

vztahy vyřešit pro vytvoření finální relační struktury.
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Ilustrace 29: E-R model nového IS



Většina vztahů v modelu jsou vztahy 1:1 nebo 1:N, kdy je volitelnost  pouze na jedné 

straně a to na straně 1. Řešením tohoto typu vztahů je vložení primárního klíče relace na straně 

s volitelnosti do relace, na jejíž straně je vztah povinný, a to formou cizího klíče.

Pozornost si zaslouží spíše vztahy, které nelze řešit tímto jednoduchým způsobem, Patří 

sem vztah  je  podkategorií  (unární  vztah  entity  kategorie),  organizuje  (vztah  entit  akce  a 

členové)  a   náleží  (vztah  entit  kategorie  a  akce).  Tyto  vztahy budou řešeny následujícím 

způsobem:

• Vztah  organizuje je mezi entitami členové a akce. Jde o vztah M:N s volitelností na 

straně N. Pro řešení tohoto vztahu je nutné tento vztah převést na samostatnou relaci, 

která bude obsahovat cizí klíče z obou entit vytvořených zúčastněných v tomto vztahu. 

V relační struktuře přibude tedy nová relace action_member, který bude obsahovat cizí 

klíče  z  tabulek  actions  a  members.  Tomuto  vztahu  je  ještě  přidělen  atribut 

main_organisator reprezentující, zda jde o hlavního organizátora.

• Vztah náleží je mezi entitami akce a kategorie. Jde o vztah M:N s volitelností na obou 

stranách. Pro řešení tohoto vztahu je nutné tento vztah převést na samostatnou relaci, 

která bude obsahovat cizí klíče z obou entit vytvořených zúčastněných v tomto vztahu. 

V relační struktuře přibude tedy nová relace  action_category, který bude obsahovat 

cizí klíče z tabulek actions a categories. 

• Vztah je podkategorií je unární vztah entity kategorie. Vztah je volitelný s kardinalitou 

1.  Řešením tohoto  vztahu je  přidání  nového atributu  do relace.  Tento  atribut  bude 

cizím klíčem a budou se do něj umisťovat primární klíče záznamů relace. 

 4.5.3 Doménové charakteristiky

V této části je ožné nalézt souhrnný přehled všech relací a doménových charakteristik. 

Každá  tabulka  představuje  jednu  relaci  relačního  modelu,  která  bude  převedena  během 

implementace převedena na tabulku databáze.

V atributech  je  používán  znak #  pro  označení  primárního  klíče,  /fk/  značí  cizí  klíč  a 

hvězdička (*) značí případ, kdy je primární klíč zárovn i cizím klíčem.
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Atribut Datový typ (formát MySQL) NULL Popis

pk_founder_ID # int(10) NE interní ID  zřizovatele

founder varchar(100) NE název zřizovatele

IC varchar(8) NE IČ

DIC varchar(10) ANO DIČ

account varchar(20) ANO číslo účtu

bank varchar(4) ANO kód banky

street varchar(50) ANO ulice 

city varchar(50) ANO město

PSC varchar(6) ANO PSČ

phone varchar(15) ANO telefon

email varchar(100) ANO email

representant varchar(50) ANO jméno a příjmení zástupce

note tinytext ANO poznámka

deleted tinyint(1) NE označení, zda byl zřizovatel smazán

Tabulka 2: Relace founders

Atribut Datový typ (formát MySQL) NULL Popis

pk_payment_ID # int(10) NE interní ID platby

fk_founder_ID /fk/ int(10) NE interní ID zřizovatele, který platbu 
odeslal

date date NE datum platby

amount int(6) NE částka

note tinytext ANO poznámka

Tabulka 3: Relace payments
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Atribut Datový typ (formát MySQL) NULL Popis

pk_club_ID # int(10) NE interní ID klubu

fk_founder_ID /fk/ int(10) NE interní ID zřizovatele klubu

club varchar(50) NE název klubu

street varchar(50) ANO ulice 

city varchar(50) ANO město

PSC varchar(6) ANO PSČ

address_link varchar(500) ANO umístění klubu na mapy.cz (odkaz)

phone varchar(15) ANO telefon

email varchar(50) ANO email

webpage varchar(50) ANO webové stránky klubu

leader varchar(50) ANO jméno a příjmení vedoucího

main_img varchar(500) ANO hlavní obrázek

school varchar(100) ANO název školy

school_type varchar(50) ANO typ školy

students int(6) ANO počet studentů na škole

basic_info text ANO základní informace

actions_info text ANO obecné informace o akcích

deleted tinyint(1) NE označení, zda byl klub smazán

Tabulka 4: Relace clubs

Atribut Datový typ (formát MySQL) NULL Popis

pk_action_ID # int(10) NE interní ID akce

action varchar(100) NE název akce

start_time datetime NE datum a čas začátku

finish_time datetime NE datum a čas konce

place varchar(100) ANO místo konání

address_link varchar(500) ANO místo konání akce na mapy.cz 
(odkaz)

main_img varchar(500) ANO hlavní obrázek

basic_info text ANO popis

expenses int(10) ANO náklady na akci

participants int(6) ANO počet účastníků

report text ANO informace o průběhu akce

deleted tinyint(1) NE označení, zda byla akce smazána

Tabulka 5: Relace actions
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Atribut Datový typ (formát MySQL) NULL Popis

pk_category_ID # int(10) NE interní ID kategorie

fk_category_ID /fk/ int(10) ANO interní ID nadřazené kategorie

category text(100) NE název

Tabulka 6: Relace categories

Atribut Datový typ (formát MySQL) NULL Popis

pk_user_ID # int(10) NE interní ID uživatele

first_name varchar(100) NE jméno

last_name varchar(100) NE příjmení

username varchar(50) ANO přihlašovací jméno

password varchar(50) ANO SHA1 otisk hesla uživatele

admin tinyint(1) NE příznak, zda jde o člena nebo 
administrátora

registration date NE datum registrace

Tabulka 7: Relace user

Atribut Datový typ (formát MySQL) NULL Popis

pk_member_ID # int(10) NE interní ID uživatele

fk_club_ID /fk/ int(10) NE interní ID klubu člena

fk_user_ID /fk/ int(10) NE interní ID z relace user

dob date ANO datum narození

phone varchar(15) ANO telefon

email varchar(50) ANO email

note tinytext ANO poznámka

deleted tinyint(1) NE označení, zda byl člen smazán

Tabulka 8: Relace member
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Atribut Datový typ (formát MySQL) NULL Popis

pk_file_ID # int(10) NE interní ID souboru

fk_action_ID /fk/ int(10) NE interní ID akce, ke které se vztahuje

file varchar(100) NE název

filename varchar(100) NE název souboru

Tabulka 9: Relace file

Atribut Datový typ (formát MySQL) NULL Popis

pk_action_member_ID # int(10) NE interní ID relace action_member

fk_action_ID /fk/ int(10) NE interní ID akce

fk_member_ID /fk/ int(10) NE interní ID pořadatele

main_organisator tinyint(1) NE označení hlavního pořadatele

Tabulka 10: Relace action_member

Atribut Datový typ (formát MySQL) NULL Popis

pk_action_category_ID # int(10) NE interní ID relace action_category

fk_action_ID /fk/ int(10) NE interní ID akce

fk_category_ID /fk/ int(10) NE interní ID kategorie

Tabulka 11: Relace action_category

Atribut Datový typ (formát 
MySQL)

NULL Popis

User_id * int(10) NE interní ID uživatele (user)

token varchar(128) NE

identity text NE

Tabulka 12: Relace user_login
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 4.6 Nefunkční požadavky aplikace

Pro fungování tohoto informačního systému bude třeba zajistit  server,  na kterém bude 

aplikace  provozována.  V této  části  jsou  uvedeny  technické  požadavky,  které  musí  server 

splňovat.

 4.6.1 HW požadavky

Hardwarové požadavky jsou závislé na počtu aplikací, které poběží na daném serveru a jak 

tyto aplikace budou server zatěžovat. Tato doporučená konfigurace představuje kvalifikovaný 

odhad  pro  server,  na  kterém kromě  této  aplikace  budou  i  další  jednoduché  dynamických 

stránek typu  redakčních  systémů či  jednodušších eshopů, což představuje  standardní  zátěž 

klasických hostingových serverů pro nižší konfigurace. Doporučená konfigurace serveru je:

• úložný prostor 250 GB v rámci RAID 1 (vyhrazené místo na serveru)

• CPU nad 1GHz nejlépe vícejádrový

• RAM minimálně 1,5GB

• konektivita pro upload -  10Mbit full duplex

• založení napájení - UPS či diesel agregát

 4.6.2 SW požadavky

• Web server Apache v minimální verzi 2.0

• databázový server MySQL server v minimální verzi 5.0

• PHP v minimální verzi 5.2

• FTP protokol pro pohodlnou manipulaci s daty

• aplikace pro správu dat (PHPMyAdmin nebo Adminer)
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 5 Implementace navrhovaného řešení

Tato  kapitola  popisuje  z  implementace  navrhovaného  řešení  zejména  programovou 

realizace samotného informačního systému - tedy jak již naprogramovaná aplikace funguje. V 

prvních  dvou  částech  je  popsána  struktura  celé  aplikace  jak  z  hlediska  souborů  tak  i  v 

návaznosti na architekturu MVP. Tento popis slouží zejména k orientaci v samotné aplikaci. 

Další  část  je  pak  věnována  k  základní  seznámení  s  funkčností  aplikace  –  je  zde  obecně 

popsáno jaké typy obrazovek a funkčností aplikace obsahuje,  základní  popis uživatelského 

rozhraní. Správa evidencí je popsána pomocí typových příkladů, neboť správa všech evidencí 

je funkčně velice podobná. Speciální část je věnována statistikám, které jsou výrazně odlišné 

od zbytku  aplikace.  Poslední  část  této  kapitoly zahrnuje  konkrétní  příklady programového 

řešení i s krátkými ukázkami zdrojového kódu. 

 5.1 Adresářová struktura aplikace

Pro  základní  orientaci  je  nutné  nejdříve  definovat  adresářovou  strukturu  aplikace. 

Adresářová  struktura  vychází  především  ze  systému,  který  zavádí  framework  Nette.  Pro 

správnou funkčnost aplikace je třeba zajistit, aby kořenový adresář byl umístěn v kořenové 

složce, která je přiřazena pro internetovou doménu, na které má být systém provozován. V 

kořenovém adresáři (root) je možné najít tyto soubory a adresáře:

• app – obsahuje vlastní logiku aplikace a hlavní komponenty

◦ components –  adresář  obsahuje  komponenty  pro  vytvoření  horního  a  bočního 

menu

◦ models - adresář obsahuje modely 

◦ presenters - adresář obsahuje presentery

◦ templates - adresář obsahuje šablony

◦ config.ini – obsahuje údaje a pokyny pro přístup k databázi a systémové nastavení  

• css – CSS soubory

• images – obrázky aplikace (obsažené ve vzhledu)

• files – obrázky nahrané uživateli

• js – soubory s definicí funkcí JavaScriptu
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• libs – obsahuje knihovny Nette, Dibi a dalších doplňků

• log – logovací soubory

• temp – slouží jako vyrovnávací paměť

• index.php – slouží pro definici adresářové struktury

 5.2 Rozdělení do funkčních celků

Jak již bylo zmíněno dříve Nette framework používá architekturu MVC a tato aplikace se 

tedy skládá ze tří základních částí – modelů, presenterů a šablon. V této části jsou popsány 

jednotlivé prvky systému a základní pravidla pro práci s nimi.

 5.2.1 Modely

Všechny  modely  se  nacházejí  přímo  v  adresáři  /app/models/.  Všechny  modely  jsou 

samostatné soubory ve formátu .php s tím, že název souboru je vždy tvořen jako název objektu 

doplněný o text „Model“. Jedinou výjimkou je model Users – jde o systémový model Nette. 

Každý model je třídou, která umožňuje vzniknout objektu, který pak bude pracovat s databází. 

Struktura modelů v aplikaci zahrnuje základní model, ze kterého pak všechny ostatní modely 

dědí. Aplikace obsahuje následující modely:

• BaseModel  – základní model, který poskytuje formou dědičnosti ostatním modelům 

základní funkce pro práci s databází.

• ActionsModel – model pro práci s údaji o akcích

• CaterogiesModel – model pro práci s údaji o kategoriích

• ClubsModel – model pro práci s údaji o klubech

• FilesModel – model pro práci s údaji o souborech

• FoundersModel – model pro práci s údaji o zřizovatelích

• MembersModel – model pro práci s údaji o členech

• PaymentsModel – model pro práci s údaji o platbách

• Users – model pro práci s údaji o uživatelích. Kromě definice úrovní přístupu obsahuje 

i funkce pro správu trvalých přihlášení.
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 5.2.2 Presentery

Všechny presentery se nacházejí  přímo v adresáři  /app/presenters/.  Všechny presentery 

jsou samostatné soubory ve formátu .php s tím, že název souboru je vždy tvořen jako název 

presenteru doplněný o text „Presenter“. Každý presenter je třídou, která umožňuje vzniknout 

objektu,  který zajišťuje hlavní  funkčnost aplikace – na základě požadavku uživatele  nechá 

vykreslit  příslušnou šablonu z dat,  která  získá od modelu.  Stejně jako u modelů  struktura 

presenterů v aplikaci zahrnuje základní presenter, ze kterého pak všechny ostatní presentery 

dědí. Aplikace obsahuje následující presentery:

• BasePresenter  –  základní  presenter,  který  poskytuje  formou  dědičnosti  ostatním 

presenterům základní funkce jako například funkci pro práci s komponentami a pro 

načtení css a javascriptových souborů.

• ActionsPresenter – zajišťuje aplikační logiku pro práci s akcemi

• AdminPresenter – zajišťuje zobrazování úvodní stránky administrace

• CategoriesPresenter – zajišťuje aplikační logiku pro práci s kategoriemi

• ClubsPresenter – zajišťuje aplikační logiku pro práci s kluby

• ErrorPresenter – zajišťuje aplikační logiku zobrazování chybových stránek aplikace, 

například vypisuje v případě špatné URL adresy chybovou stránku 404

• FoundersPresenter – zajišťuje aplikační logiku pro práci se zřizovateli

• HomepagePresenter –  zajišťuje zobrazování úvodní stránky aplikace

• LoginPresenter –  zajišťuje aplikační  logiku pro přihlašování  se do administrace a 

odhlašování se. Stará se také o přiřazování uživatelských rolí k přihlášenému uživateli.

• MembersPresenter – zajišťuje aplikační logiku pro práci se členy

• PaymentsPresenter – zajišťuje aplikační logiku pro práci s platbami

• StatsPresneter – zajišťuje aplikační logiku pro vypisování statistik

• UsersPresenter – zajišťuje aplikační logiku pro práci s uživateli

 5.2.2.1 Funkce presenterů

Každý presenter obsahuje funkce pro práci s danou částí aplikace. Ovšem existuje několik 

typů funkcí, které se ve mnoha presenterech opakují. Pro lepší pochopení funkčnosti aplikace 

je zde soupis těchto základních typů funkcí:
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• vykreslovací – jde o funkce začínající slovem render. Hlavním účelem těchto funkcí je 

vykreslení příslušné šablony. Druhá část názvu funkce je pak název příslušné šablony, 

která se má vykreslit.  Pokud je v presenteru  ClubsPeresenter funkce renderDefault, 

pak lze vyvodit, že tato funkce má za úkol vykreslit šablonu default od objektu Clubs. 

• odstraňovací  –  jde  o  funkce  actionDelete.  Tato  funkce  se  vyskytuje  ve  většině 

presenterů a slouží k odstranění konkrétního záznamu z databáze.  Samozřejmě tato 

funkce neodstraní záznam přímo, ale vyšle pokyn příslušnému modelu.

• tvořící formulář  – funkce se nazývá  createComponent?Form, kde místo otazníku je 

vždy uveden název objektu, pro který se editační formulář vytváří a typ formuláře. V 

aplikaci se používají dva základní typy formulářů, a to formulář pro editaci záznamů 

(Edit) a formulář pro filtrování přehledu záznamů (Filter). Například funkce pro tvorbu 

formuláře  pro  editaci  klubu  se  bude  jmenovat  createComponentClubEditForm. 

Formulář je v rámci aplikace považován za samostatný objekt. 

• odesílající  formulář – je aktivována,  pokud uživatel  klikne na tlačítko pro odeslání 

formuláře. Tato funkce údaje vložené do formuláře a provede s nimi příslušnou akci - 

vložení  neb  vyhledání.  Název funkce  je  tvořen  podobně jako u funkce  pro  tvorbu 

formulářů – obecná název je  ?FormSubmitted. Funkce pro zpracování formuláře pro 

filtrování přehledu klubů se pak nazývá clubFilterFormSubmitted.

 5.2.3 Šablony

 Šablony se nacházejí v adresáři /app/templates/ a jde o soubory ve formátu .phtml. Na 

rozdíl  od  modelů  a  presenterů  nejsou  šablony umístěny  přímo  v  tomto  adresáři,  ale  jsou 

zařazeny až do podadresářů. Šablony jsou členěny do podadresářů podle toho, ke kterému 

presenteru se váží.  Pokud tedy presenter  obsahuje i  funkci pro vypisování  (funkce  render  

zmíněna výše), pak bude mít k sobě i přiřazenu šablonu. Název podadresáře s šablonami je 

shodný s názvem presenteru. V každém podadresáři je pak umístěna minimálně jedna šablona. 

Šablon může být i více. Název souboru šablony pak musí být stejný, jako je název funkce 

render u presenteru. 

V aplikaci jsou pro presentery využívány tři typy šablon – každý presenter využívá jednu 

nebo  více  z  nich.  Jedinou  výjimkou  je  BasePresenter,  který  je  pouze  abstraktní  třídou  a 

nevyužívá  žádné  šablony,  a  StatPresenter,  který  generuje  statistiky a  má tedy specifickou 
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funkčnost. Většina šablon ale patří k jednomu z těchto typů:

• default – slouží k zobrazení formuláře pro filtrování záznamů a přehledu nalezených 

záznamů v administraci

• edit - slouží k zobrazení formuláře pro editaci údajů záznamu v administraci

• detail  -  slouží k zobrazení detailu daného záznamu pro potřeby prezentace (pouze u 

klubu a akce)

• list -  slouží  k  zobrazení  formuláře  pro  filtrování  záznamů  a  přehledu  nalezených 

záznamů určených pro prezentaci veřejnosti (pouze u klubu a akce)

Kromě šablon patřící k jednotlivým presenterům je zde ještě jedna nadřazená šablona. Ta 

je  uložena  přímo  v  adresáři  /app/templates/  a  jmenuje  se  @layout.phtml.  Zde  jsou  části 

zdrojového kódu stránky, které jsou stejné pro všechny stránky aplikace stejné. V této aplikaci 

jde o hlavičku stránky obsahující údaje o kódování a další metadata, hlavičku stránky s logem 

a patičku.

 5.2.4 Další funkční prvky

Kromě základních prvků MVP architektury jsou v aplikace využity ještě dva další prvky. 

Jde o komponenty a helpery. 

 5.2.4.1 Komponenty

Komponenta je prvek aplikace, který se zobrazuje v aplikaci na různých místech a není 

vázán na konkrétní presenter ani šablonu. Komponenta se nemusí zobrazovat všude, ale může 

se zobrazovat podmíněně, nebo její obsah může být ovlivňován. Komponenta se vykresluje na 

požádání do šablon, kde je definována.

Komponenty  se  nacházejí  v  adresáři  /app/components/,  který  je  rozdělen  na  další 

podadresáře. Každý podadresář obsahuje kompletní zdrojové kódy komponenty. Komponenta 

se skládá z „továrničky“ a šablony komponenty.  Továrnička je objekt zajišťující vykreslení 

dané komponenty – jde tedy o obdobu presenteru. 

Aplikace obsahuje dvě komponenty:

• mainMenu –  jde  o  hlavní  menu  které  se  zobrazuje  pod  hlavičkou.  Rozhoduje  o 

zobrazení určitých funkcí, dle toho, jakou uživatelskou roli má uživatel pro kterého se 
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šablona zobrazuje. 

• leftMenu  - jde o levé menu. Rozhoduje o zobrazení určitých funkcí, dle toho, jakou 

uživatelskou roli má uživatel pro kterého se šablona zobrazuje. 

 5.2.4.2 Helpery

Helpery jsou funkce,  které slouží pro úpravu vzhledu prvků více šablon. Helpery jsou 

umístěny v adresáři /app/templates/ v souboru helpers.php. Jednotlivé funkce mají viditelnost 

public a díky tomu mohou být být využity libovolnou šablonou. V této aplikaci se helpery 

starají o správné formátování peněžních částek (každé tři číslice jsou odděleny mezerou), dat, 

změnou velikosti obrázků a dalšími.

 5.3 Funkční popis aplikace

Funkce aplikace byly obecně popsány již v kapitole věnující se návrhu aplikace. Přehled 

funkcí  je  zřejmý  zejména  z  diagramu  hierarchické  struktury  a  také  z  definice  aktérů  a 

diagramu datových toků. Tato část práce se pak zabývá přímo popisem konkrétní funkčnosti 

jednotlivých částí aplikace.

 5.3.1 Obecný popis grafického rozhraní

Grafické rozhraní aplikace lze rozdělit na 3 základní části. První z nich je hlavička, pak 

následuje obsah a na konci stránky je pak patička. 

Hlavní  část  hlavičky,  která  identifikuje  celou  aplikaci  je  pro  všechny  stránky  stejná 

obsahuje logo organizace  a  název  informačního  systému.  Pomocí  kliku  na  jeden z  těchto 

prvků se uživatel vždy dostane na úvodní stránku. Druhou, již funkčně významnou částí, je 

pak komponenta hlavní menu. Hlavní menu je umístěno horizontálně pod hlavičkou. Aktivní 

položka menu je označena černou šipkou. Ostatní položky mají nad sebou šipku bílou.

Pod hlavičkou je  pak umístěn  hlavní  obsah stránky,  který obsahuje hlavní  uživatelské 

prvky nebo obsahuje informace. Obsah může být vertikálně dělen na dvě části – levé menu a 

pravý panel. Levé menu je aktivní pouze v některých případech (viz dále)  a obsahuje ovládací 

prvky druhé  úrovně,  jejichž  složení  je  závislé  na  zvolené  položce  hlavního  menu.  Prvky 

levého menu mohou být rozděleny do více skupin. Název skupiny je pak neklikatelný a pouze 

označuje danou skupinu. Pravý panel pak obsahuje samotný obsah stránky,  který je určen 
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zvolenou položkou levého menu. Pokud uživatel klikne na položku hlavního menu, která má 

přiřazeno levé menu, pak se v pravém panelu automaticky zobrazí obsah první položky levého 

menu.

Patička stránky pak obsahuje pouze základní údaje o provozovateli stránek a copyrightu. 

Patička je pro všechny stránky stejná a neobsahuje žádné ovládací prvky. 

Jednotlivé prvky grafického rozhraní jsou přehledně zobrazeny v Ilustraci 30.

Při výčtu základních prvků grafického rozhraní je také třeba zmínit skutečnost, že text, 

který je současně i hypertextovým odkazem je vždy označen oranžovou barvou a po najetí na 

něj se zobrazí podtržení.
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 5.3.2 Uživatelské role

Uživatelské role se v aplikaci dělí na tři skupiny stejně jako je popsáno v kapitole   4.3 . 

Tato část bude tedy věnována pouze přímým rozdílům a možnostem jednotlivých aktérů. V 

rámci aplikace je každý typ aktéra definován určitou uživatelskou rolí (jde o pojem používaný 

v rámci frameworku Nette). 

 5.3.2.1 Běžný uživatel

Jde o základní uživatelskou roli definovanou pro aktéra Veřejnost. Tato uživatelská role je 

přiřazena každému uživateli, který zatím neprovedl přihlášení. Běžný uživatel má v hlavním 

menu uvedeny pouze tři položky a na žádné stránce nemá levé menu. Struktura hlavního menu 

je následující:

• seznam  akcí  – umožňuje  si  zobrazit  veškeré  akce,  akce  je  možné  filtrovat  podle 

několika parametrů. Proklikem je možné se dostat na detailní výpis akce i klubu.

• seznam klubů – umožňuje si zobrazit  veškeré kluby,  akce je možné filtrovat podle 

několika parametrů. Proklikem je možné se dostat na detailní výpis akce i klubu.

• přihlášení do administrace – obsahuje formulář pro přihlášení do administrace

 5.3.2.2 Člen klubu

Tato  uživatelská  role  je  v  systému  označena  jako  member.  Tato  uživatelská  role  je 

přidělena uživatelům, kteří se přihlásí do administrace a nejsou označení jako administrátoři 

(atribut admin v tabulce user je nula). Člen klubu má v hlavním menu zobrazeno pět položek a 

na jedné stránce má zobrazeno levé menu. Struktura ovládacích prvků je následující (položky 

levého menu jsou uvedeny jako odrážky druhé úrovně):

• úvod – úvodní stránka pro členy obsahující statické informace

• správa akcí

◦ akce – přehled akcí s možností přidávání, editace i odstraňování. Pracovat může 

člen  pouze s  akcemi,  které  pořádá  jeho klub,  nebo s akcemi  kde figuruje  jako 

organizátor.

◦ kategorie -  přehled, vytváření editace a odstraňování všech kategorií

• můj účet – obsahuje formulář pro editaci údajů přihlášeného člena
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• můj klub – obsahuje formulář pro editaci klubu, jehož je daný uživatel členem

• odhlásit se – po kliku na položku proběhne odhlášení uživatele

 5.3.2.3 Administrátor

Uživatelská  role  administrátora  je  v  systému  identifikována  názvem  admin.  Tato 

uživatelská role je přidělena uživatelům, kteří se přihlásí do administrace a jsou označení jako 

administrátoři (atribut admin v tabulce user je jedna). Administrátor má k dispozici v hlavním 

menu šest položek – položka úvod a odhlásit se má stejnou funkci jako v případě člena (viz 

předchozí kapitola). Ostatní čtyři položky a následně položky levého menu pak přesně kopírují 

funkce uvedené v diagramu hierarchické struktury jako funkce administrace. Z toho důvodu je 

zde již nebudu vypisovat.

 5.3.3 Přehled záznamů

Jde o stránku o typ stránky, která je definována šablonou default  a vyskytuje se u všech 

evidencí,  které  tento  informační  systém nabízí.  Stránka  slouží  k  výpisu  záznamů  z  určité 

evidence. Obsah stránky se skládá ze dvou částí. 

První  z  nich  je  formulář  pro  vyhledávání  –  pomocí  něj  je  možné  záznamy  filtrovat 

prostřednictvím několika parametrů, které jsou pro každou evidenci specifické a odpovídají 

požadavkům uživatelů. V případě, že pole pro filtrování není vyplněno, pak se podle tohoto 

parametru nevyhledává. 

Druhou část  pak představuje samotný výpis záznamů.  Každý řádek reprezentuje  jeden 

záznam.  Pro snadnější  rozlišení  řádků je  pak každý druhý řádek podbarven jinou barvou. 

Oranžový text popisující záznam reprezentuje odkaz, který uživatele přenese na jinou stránku 

– například klik na název akce v přehledu akcí odkazuje na detail akce. V administraci je nad 

přehledem záznamů ještě umístěno tlačítko pro vytvoření nového záznamu a samotný přehled 

záznamů doplněn vpravo o dva sloupce, které umožňují přechod na editaci  údajů záznamu 

nebo smazání záznamu.

Ilustrace 31 pak zobrazuje příklad stránky (pouze pravého panelu) s přehledem údajů – v 

tomto případě se jedná o přehled akcí v administraci.
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Specifickým případem přehledu záznamů je přehled záznamů kategorií. Ten je zobrazen 

pro větší přehlednost jako strom kategorií, kde je jasné, jaká je jejich hierarchická struktura 

(viz Ilustrace 32).

 5.3.4 Editace záznamů

Stránky editace záznamů jsou tvořeny výhradně šablonami s názvem edit  a stejně jako v 

případě přehledu záznamů jsou k dispozici pro každou evidenci informačního systému. Obsah 

stránky je tvořen vždy pouze jedním formulářem, který slouží k editaci vybraného záznamu. 

Speciálním případem takového formuláře  je  pak  formulář  pro editaci  akcí,  které  patří 

nejsložitějším  prvkům  tohoto  informačního  systému.  V  tomto  formuláři  jehož  ukázke  ze 
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Ilustrace 32: Přehled kategorií



zobrazena  v  Ilustraci  33 lze  najít  kromě  standardních  formulářových  polí  i  několik 

specifických prvků, mezi nějž patří části pro nastavování organizátorů a kategorií,  které se 

dynamicky mění dle nastavených hodnot (pro tyto funkce je využit JavaScript).

 5.3.5 Statistiky 

Statistiky představují část informačního systému, která slouží ke komplexnímu reportingu. 

Statistiky nabízejí možnost přehledu údajů z několika různých evidencí a slouží zejména jako 

snadný způsob vytváření čtvrtletních reportů o aktivitách organizace.  Aplikace nabízí  čtyři 

typy statistik.

 5.3.5.1 Přehled akcí

Přehled slouží  ke zobrazení  všech akcí,  které se uskutečnily za dané časové období – 

rozhodující  je  zde  datum ukončení  akce.  Je  možné  si  zobrazit  akce  za  celý  rok,  nebo za 

konkrétní čtvrtletí daného roku. U akce je vždy uveden termín, název, organizátor a náklady 

na akci a počet účastníků.  Na konci soupisu jsou pak uvedeny souhrnné údaje za zvolené 

období. Tento výpis je určen zejména pro archivaci údajů o činnosti organizace a pro tvorbu 

podkladů pro výroční zprávy. Příklad přehledu akcí je uveden na Ilustraci 34. 

 5.3.5.2 Přehled klubů

Přehled  klubů  slouží  k  zobrazení  údajů  klubu  za  dané  období  –  rok  nebo  konkrétní 
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Ilustrace 34: Statistiky - přehled akcí
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Ilustrace 33: Formulář pro editaci akce



čtvrtletí. Pro dané období je u každého klubu uvedeno například kolik měl aktivních členů, 

kolik  uspořádal  akcí,  kolik  měl  celkem  účastníků  na  akcích  atp.  Tento  výpis  umožňuje 

administrátorovi  získat  rychlý  přehled  o situaci  v klubu například  ve srovnání  s  ostatními 

kluby. Příklad přehledu klubů je uveden v Ilustraci 35.

 

 5.3.5.3 Časové porovnání

Statistika pro časové porovnání slouží k získání přehledu o vývoji aktivity klubů v čase. 

Porovnávat  je  možné  výkon klubů  buď podle  počtu  akcí,  nebo podle  počtu  účastníků  na 

akcích.  Administrátor  může  zjistit  nejen  vývoj  činnosti  jednoho  klubu,  ale  také  souhrnně 

aktivitu za celou organizaci. Příklad časového porovnání je uveden v Ilustraci 36.
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Ilustrace 35: Statistiky - přehled klubů



 5.3.5.4 NEJ mezi kluby

Tento přehled slouží k získání informací o výjimečných klubech, členech nebo akcích, 

které  se  udály  za  určité  období  –  opět  rok  nebo konkrétní  čtvrtletí.  Tento  přehled  slouží 

organizaci pro vyhodnocování soutěží a motivaci klubů. K dispozici je množství nejrůznějších 

kategorií od nejaktivnějšího klubu až po největší akce. Příklad výpisu je uveden v Ilustraci 38.
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Ilustrace 36: Statistiky - časové porovnání

Ilustrace 37: Statistiky - NEJ mezi kluby



 5.4 Příklady implementace

 5.4.1 Formuláře

Formuláře představují u informačního systému jeden z nejpoužívanějších prvků, protože 

stále dochází k zadávání nových záznamů, jejich editaci nebo třeba i vyplňování formulářů pro 

hledání v evidenci. Z toho důvodu je formulářům této aplikace věnována celá tato část.

Pro  tvorbu  formulářů  se  používá  speciální  funkce  přímo  ve  frameworku  Nette.  Ta 

umožňuje vykreslovat každý formulář jako komponentu, který se vytváří přímo v presenteru. 

Tato  funkce  Nette  umožňuje  jednoduše  vytvářet  nejen  jednotlivá  formulářová  pole,  ale  i 

validační funkce na straně klienta. 

V Ilustraci  38 je vidět ukázku zdrojového kódu metody pro tvorbu formuláře pro editaci 

uživatelů. Tato metody se nachází v presenteru  UsersPresenter. Z této ukázky vyplývá jak 

jednoduché je v Nette vytvořit a okamžitě validovat formulář. Základním stavebním prvkem 

formuláře  je  funkce  AddText,  která  vytvoří  klasický  HTML input  a  přiřadí  k  němu  label 

definovaný v argumentu dané funkce. Pomocí funkce AddRule je pak možné k danému inputu 

přiřadit  i  ověřovací  podmínku  –  podmínka  FILLED  například  značí,  že  pole  musí  být 

vyplněno, jinak se zobrazí chybová nastavená informace.
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Ilustrace 38: Ukázka zdrojového kódu pro tvorbu formuláře pro editaci uživatele 
(UserPresenter)



Jak se pak tento kód projevuje v praxi je pak názorně vidět na Ilustraci 39, kde je zobrazen 

formulář v uživatelském rozhraní. Samostatná validace probíhá až poté, co uživatel klikne do 

inputu a pak někam jinam – pro názornost obsahuje ilustrace stav, kdy došlo ke kliku do všech 

polí formuláře.

 5.4.2 Použití architektury MVP

Architektura MVP ovlivňuje významným způsobem konstrukci i fungování celé aplikace. 

V  této  části  bude  ukázán  princip,  jakým  způsobem  probíhá  vykreslení  jedné  malé  části 

aplikace v souvislosti s komunikací jednotlivých prvků architektury.  V tomto případě bude 

fungování demonstrováno na tabulce přehledu záznamů členů, která se zobrazuje v přehledu 

členů v administraci.

Vše začíná vznikem požadavku, kdy uživatel je aplikací přesměrován na stránku přehledu 

členů  v  administraci.  Systém  předá  zprávu  o  požadavku  na  vykreslení  šablony  default  

presenteru MembersPresenter. Pro vykreslování šablony slouží metoda renderDefault, kterou 

presenter začne provádět. Zdrojový kód metody je uveden na Ilustraci 40. Argumenty metody 

představují parametry vyhledávání (pokud jsou zadány). Metoda nejdříve ověří, zda je člen 

přihlášen  a  má  vůbec  právo  tento  seznam  vidět  (řádek  15)  a  pak  proběhne  nastavení 

ovládacích prvků. Pak je vytvořen nový objekt z třídy  MembersModel  (řádek 19), který je 

hned požádán o provedení metody getMembersList s uvedením parametrů hledání.
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Ilustrace 39: Ukázka implementace formuláře pro 
editaci uživatele



V tuto chvíli přichází do hry vytvořený objekt  MemebrsModel. Ten vykoná na základně 

vložených  parametrů  metodu  getMembersList  (viz  Ilustrace  41).  Jelikož  jde  pouze  o 

jednoduchou metodu pro zjištění výpisu z evidence, tak metoda bude sloužit pouze k zjištění 

údajů z databáze (pomocí modulu dibi) a zaslání údajů zpět presenteru. 

Presenter pak data získaná od modelu předá šabloně a dá ji pokyn k vykreslení (řádek 23 

presenteru).  Šablona  default  (viz  Ilustrace  42)  si  pak  převezme  všechny  zaslaná  data  od 

presenteru a provede vykreslení.  Nejprve šablona ověří,  zda zaslaná data  obsahují  alespoň 

jednoho člena (řádek 36). Pokud ne, zobrazí se náhradní informace (řádek 58). Pokud zde 

nějací  členové jsou,  jsou jednotlivé  záznamy vkládány postupně  do tabulky – hodnoty se 

vkládají dle názvu atributů v databázi.
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Ilustrace 40: Metoda renderDefault (MembersPresenter)

Ilustrace 41: Metoda getMembersList (MembersModel)



Po dokončení vykreslování se vytvořený HTML kód zašle uživateli a v jeho prohlížeči se 

zobrazí výsledek (viz Ilustrace 43).

 5.5 Testování, nasazení a provoz

Aplikace  byla  po  dobu  vývoje  umístěna  na  bezplatném  hostingu  php5.cz.  Vývoj  byl 

prováděn  agilním  přístupem,  kdy  každou  dokončenou  část  okamžitě  testovala  a 

připomínkovala  skupina  dobrovolníků  ze  strany organizace.  Všechny chyby  a  připomínky 

byly obratem opravovány. K testování se používala data vytvořená v přímo pomocí aplikace – 

tato tvorba dat byla pak součástí testovacího procesu.

Před nasazením aplikace do ostrého provozu je nutné ještě provést převedení databáze ze 

současného informačního systému v MS Access do nové databáze. Z organizačně technických 

důvodů, které jsou na straně organizace, však toto nebylo možné zatím provést. Aplikace je 

tedy zatím umístěna stále na vývojovém serveru na adrese http://klubnet.php5.cz a obsahuje 

pouze testovací data. 
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Ilustrace 42: Část šablony pro výpis přehledu členů

Ilustrace 43: Zobrazený přehled členů



Po dořešení současných problémů s převodem databáze je plánováno školení, kde bude 

skupina  budoucích  uživatelů  formou  on-line  semináře  seznámena  se  základní  funkčností 

aplikace na skutečných datech. Po školení pak bude aplikace převedena z vývojového serveru 

na kvalitnější webhosting, který bude splňovat požadavky uvedené v kapitole  4.6 .

 5.6 Zhodnocení výsledků zpracovaného řešení

Webová aplikace informačního systému vytvořená v rámci této práce povede k výraznému 

kvalitativnímu zlepšení práce organizace. Po zavedení tohoto informačního systému dojde k 

zjednodušení informačních toků, kdy údaje o akcích budou moci do systému zadávat přímo 

kluby,  takže se sníží administrativní zátěž pracovníků. Díky aplikaci také organizace získá 

jednoduchý a účinný nástroj, jak prezentovat svou činnost veřejnosti, což povede k vyššímu 

zájmu o  její  činnost  i  činnost  samotných  klubů.  Dá se  tedy předpokládat  i  větší  zájem o 

aktivity pořádané kluby, které budou členy klubů motivovat k pořádání lepších akcí. 

Samotná webová aplikace je realizována v relativně jednoduchém programovacím jazyku 

PHP. Tento jazyk ovládá velké množství členů klubů. Spolu s faktem, že byl  při realizaci 

použit framework Nette, který má podrobnou dokumentaci v češtině, může být prováděn další 

rozvoj aplikace členy klubů. To povede ke snížení nákladů na další vývoj aplikace a umožní 

organizaci rychle reagovat na změnu podmínek, ve kterých je informační systém provozován.
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 6 Závěr

V mé diplomové práci jsem se soustředil zejména na programovou realizaci informačního 

systému pro občanské sdružení Klub-NET o.s.

První  část  práce  obsahuje  základní  informace  o  postupu  tvorby  IS  a  také  základy 

objektově  orientovaného  programování  a  architektury  MVP.  Velká  část  je  pak  věnována 

výběru  programovacího  jazyka  a  frameworku  pro  programovou  realizaci  informačního 

systému. Pro realizaci byl dle kritérií uvedených v analýze zvolen programovací jazyk PHP 

doplněný frameworkem Nette.

Druhá část je pak zaměřena na analýzu současného informačního systému – aplikace v 

MS Access. V této části je popsáno jak v současnosti organizace funguje a jakým způsobem je 

informační systém využíván. Na základě důkladné analýzy jsou pak vytipovány nedostatky 

současného systému a ke každému nedostatku je navrženo jeho optimální řešení.

Kapitola zabývající se návrhem nové aplikace zahrnuje návrh datové struktury,  funkční 

strukturu  aplikace  i  s  popisem  základních  funkcí  systému  a  v  neposlední  řadě  diagramy 

datových toků.

Poslední kapitola pak popisuje zhotovenou aplikaci. Kapitola je členěna na tři hlavní části, 

z nichž první je strukturní popis aplikace, který je určen spíše pro programátory pro orientaci v 

samotné aplikaci. Druhou částí je pak funkční popis, kde je popsáno uživatelské rozhraní a 

základní funkce aplikace již v kontextu realizované aplikace. Poslední část je pak věnována 

ukázce implementace i s uvedením zdrojových kódů. 

Závěrem lze konstatovat, že cíl práce, tak jak byl specifikován v úvodu, byl dosažen. Byl 

vytvořen informační systém, který plně řeší problémy organizace specifikované v analýze a je 

možné jej provozovat formou webové aplikace. 

Výsledky,  které  přináší  tato  diplomová  práce,  bude  v  budoucnu  možné  využít  jako 

odrazový můstek pro rozšiřování vytvořené aplikace dle aktuálních požadavků organizace. Již 

při  analýze  vyšlo  najevo,  že  o  rozšiřování  systému  má  organizace  velký  zájem  a  díky 

použitému frameworku a popisu v této práci by tyto úpravy měly být mnohem jednodušší. 
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Seznam zkratek

OOP – objektově orientované programování

MVC – Model-View-Controller

MVP – Model-View-Presenter 

PHP – PHP: Hypertext Preprocesor

GPL – General Public License

JVM – Java Virtual Machine

ASP – Active Server Pages

IS – informační systém

DFD – diagram datových toků
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