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Anotace 

 Cílem práce je vytvoření webové prezentace s využitím CMS (content managament 

system – systém pro správu obsahu) podle požadavků správců webu Šachťák a nahradit tak 

nevyhovující předchozí verzi. V úvodu autor vysvětluje pojem CMS a důvody jeho využití. 

Kapitola 2 se zabývá popisem stávajícího stavu a analýzou požadavků na novou webovou 

prezentaci. V kapitole 3 je rozebrán postup při výběru vhodného CMS, který bude schopen 

zajistit splnění všech zadaných požadavků. Také zde bude rozebrán postup samotné tvorby 

webu a popsání komponentů, které byly využity. Kapitola 4 řeší výběr webového hostingu 

pro zvolený CMS. Kapitola 5 popisuje samotné nasazení zvoleného CMS do provozu. 

Poslední kapitola obsahuje shrnutí a závěr celé práce. Výsledkem práce je webová 

prezentace, dostupná na adrese http://sachtak.vsb.cz. 

Klíčová slova 

CMS, redakční systém, Joomla!, Drupal, WordPress, Typo3, PHP, CSS, HTML, PHP, 

databáze, SQL, webová prezentace, OpenSource, GNU 

 

Summary 

Aim is to create a website using a CMS (Content Managament System) as required by 

webmasters of Šachťák to replace the unsatisfactory previous version. In the introduction 

author explains the concept of CMS and the reasons of its use. Chapter 2 deals with the 

description of the current situation and analysis of requirements for a new website. Chapter 

3 explains process for selecting an appropriate CMS, that will be able to ensure all 

specified requirements. Chapter 4 addresses the selection of web hosting for the selected 

CMS.  Chapter 5 describes the usage of the selected CMS commissioning. The last chapter 

contains asummary and conclusion of all work. The result of this work is a web 

presentation, available at http://sachtak.vsb.cz. 
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1. Úvod 

V současné době se internet stává nedílnou součástí našeho každodenního života. 

Pro každou společnost je proto nezbytné mít schopnost sítě využívat a dokázat se na webu 

určitým způsobem prezentovat. Existuje mnoho cest jak toho dosáhnout. Lze využít 

jednoduché webové reklamy, nebo statických webových stránek. Tato řešení jsou ovšem 

zastaralá, velice omezená a pro využití v komplexnějších projektech nedostačující. 

V takovém případě je vhodným prostředkem pro zpracování webové prezentace využití 

technologie CMS neboli systému pro správu obsahu (oborově také někdy nazýván 

redakční systém). CMS je počítačový software (složitá webová aplikace), vytvořený 

kombinací jazyka PHP a databázových systému MySQL, nabízející široké možnosti 

v oblasti tvorby a správy webu. Umožňuje vytvářet složité komplexní webové prezentace 

bez znalosti samotného kódování. Odpadá tedy nutnost obracet se při každé změně obsahu 

na programátora a uživatel má možnost všechny změny provádět sám, díky jednoduchému 

uživatelskému rozhraní. Mezi jednu z hlavních výhod CMS bezesporu patří možnost 

přidělovat uživatelům práva, díky kterým dokážou více, či méně ovlivňovat a upravovat 

obsah webu, případně jim umožňují přístup do neveřejných sekcí apod. CMS nejčastěji 

fungují na systému vkládání rozšiřujících modulů, kdy samotný redakční systém tvoří 

kostru, na kterou je možné nabalovat mnohá další rozšíření. Důležitou součástí CMS je 

schopnost jednoduché změny vzhledu díky množství schémat, volně dostupných na 

internetu. Nechybí ovšem ani možnost vytvoření vlastního unikátního vzhledu. Jednou 

z velkých výhod CMS je automatizace firemních procesů (workflow).  Existuje velké 

množství CMS dostupných jako OpenSource, kde mezi nejznámější patří systémy Joomla!, 

Drupal, nebo WordPress, tak i jako komerční produkty, lišící se svými možnostmi a 

zaměřením. Cílem této práce bude vytvoření nové internetové prezentace pro web Šachťák, 

umístěný na adrese http://sachtak.vsb.cz.  
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2. Popis stávajícího stavu a analýza požadavků 

na webovou prezentaci 

V této kapitole bude rozebrán současný stav webové prezentace a vysvětlení důvodů 

pro jeho rekonstrukci. Následovat bude analýza požadavků správců webu.  

2.1  Původní stav webu 

 Při zkoumání původního stavu webu Šachťák jsem u něj došel k několika 

základním nedostatkům. Prvním z nich je neexistující struktura webu, kdy se uživateli 

zobrazuje pouze úvodní stránka bez možnosti navigace do ostatních sekcí. Tímto je funkce 

webu silně omezena, především z hlediska obsahu a přehlednosti, neboť se všechny 

informace musí zobrazovat na jediném místě. Nevhodně je také zvolené grafické schéma, 

které nechává vzhled webu bez jakékoliv formy a nepůsobí reprezentativně. Špatně 

zvolené barvy a rozložení prvků na webu nevytváří dobrý dojem. Web také postrádá 

určitou formu uživatelského rozhraní, která by umožňovala jednoduchou administraci 

obsahu, bez nutnosti ručního zásahu do samotného kódu stránky. Toto jsou hlavní 

nedostatky, které se v původní verzi webu vyskytují a které se budu snažit ve své práci 

eliminovat. 

 

Obrázek 1 - Původní stav webu Šachťák 

2011 
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2.2  Analýza požadavků správců webu 

Hlavním požadavkem je kompletní, od základů vytvořená nová struktura webu, 

jejíž současný stav nesplňuje správcovy představy. Důraz je kladen také na adekvátní 

vizuální zpracování, jež by se mělo držet určitých pravidel a zásad v barevném podání a 

vhodného rozložení hlavních funkčních a obsahových částí webu.  

2.2.1  Struktura webu 

Naše nová internetová prezentace má přesně specifikované požadavky týkající se 

struktury a obsahu, který se bude uživateli zobrazovat. Web má být rozdělen do několika 

sekcí, konkrétně se zde mají vyskytovat odkazy pro navigaci mezi sekcemi Historie, 

Galerie, Skoky, Zpěvník, Pivní zákon a Návštěvní kniha. Na webu se bude vyskytovat 

návštěvní kniha, která umožní i neregistrovaným uživatelům vkládat své názory, 

připomínky, nebo dotazy. Vzkazy umístěné v návštěvní knize budou dostupné všem 

návštěvníkům webu. Aby bylo možné rozlišit skutečné uživatele od robotů a zamezit tak 

nevyžádanému spamu, bude nutné se při každém vkládání nové zprávy ověřit pomocí 

náhodně generovaného CAPTCHA kódu. Uživatelé, jež mají administrátorem přidělená 

práva pro správu obsahu na našem webu, mají mít k dispozici jednoduché uživatelské 

rozhraní, díky kterému budou schopni jednoduchým způsobem vkládat na web nové 

články, fotografie, nebo jiné multimediální soubory, bez nutnosti využívání 

administračního prostředí, přímo pomocí uživatelského menu a formulářů umístěných na 

našem webu. 

Struktura webu Šachťák: 

 Hlavní stránka 

o Historie 

o Skoky 

o Zpěvník 

o Galerie 

o Pivní zákon 

o Návštěvní kniha 

2011 



Tomáš Honěk : Aplikace CMS pro internetovou prezentaci 

 

4 

 

2.2.2  Rozložení webu 

 Neméně důležitou součástí návrhu kvalitního designu webové stránky je rozložení 

plochy, na které se bude vyskytovat samotný obsah. Může jít o umístění ovládacích prvků, 

přihlašovacích formulářů, článků, nebo hlavičky webu. Velký důraz je důležité klást na 

přehlednost. Nikomu není příjemné trávit čas hledáním špatně umístěného formuláře, nebo 

skrytého tlačítka a tyto problémy často vedou ke znechucení návštěvníka a jeho 

následnému odchodu z webu. 

 Představa správců spočívá v rozdělení webu do dvou sloupců, každý sloužící ke 

svému individuálnímu účelu, spolu s hlavičkou webu postavenou nad tyto sloupce a 

zápatím, umístěným pod ně. Tento způsob rozložení stránky patří mezi jeden 

z nejrozšířenějších a je k vidění na velkém počtu webových prezentací. Širší pravý sloupec 

slouží primárně k zobrazování obsahu. Mimo to ovšem nabízí prostor k zobrazení 

uživatelského rozhraní, určeného správcům k jednoduché správě obsahu přímo v prostředí 

webové prezentace a bez nutnosti využití administračních nástrojů. Levý sloupec, znatelně 

užší, má za úkol sjednocovat ovládací a funkční prvky webu.  

2.2.3  Vizuální schéma 

Vzhled je velice důležitou součástí každé moderní webové prezentace, neboť právě 

ten určuje první dojem návštěvníka vstupující na naše stránky. Příjemný a kvalitní design 

značnou měrou přispívá k serióznosti, ochotě uživatele na webu setrvat a do budoucna i 

jeho možné opětovné návštěvě. 

V zadání práce bylo určeno, aby se vizuální schéma co možná nejlépe drželo již 

zavedeného standartu, využívaného na webových stránkách http://www.vsb.cz a stránkách 

Hornicko-geologické fakulty, které se nacházejí na adrese http://www.hgf.vsb.cz . Hlavním 

znakem webu je hlavička, vyobrazená v zelené a šedé barvě, specificky prohnutá na spodní 

hraně. Hlavička také obsahuje logo fakulty a také nezbytný název webu v našem případě 

tedy Šachťák. 

2011 
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Obrázek 2 – Šablona záhlaví Hornicko-geologické fakulty 

Barevné schéma se také dle požadavků správců má držet předlohy univerzitního 

webu, tedy barev zelená, šedá, bílá a černá. Celý web je tedy uložen na šedém pozadí, na 

kterém se nachází bílý podklad určený pro zobrazování obsahu. Funkční prvky webu jsou 

dále vyobrazeny ve většině případů ve specificky zelené barvě. 

2.2.4  Automatizace 

 Naše nová prezentace má mít schopnost provádět určité úkony samostatně. 

Konkrétně jde o případ hromadného rozesílání emailových zpráv všem registrovaným 

uživatelům pokaždé, když redaktor na webu provede jakékoliv obsahové změny. Tím 

myslíme vložení nového článku do jedné ze sekcí, případně vložení multimediálního 

obsahu, jako jsou fotografie, audio, nebo video. V případě obrázkové galerie je 

samozřejmostí vytváření zmenšených náhledů. 

 

Obrázek 3 – Náhled webu Šachťák 

2011 
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3. Výběr vhodného CMS 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, CMS, neboli redakční systém je nástroj pro jednoduchou 

tvorbu a správu webových prezentací bez nutnosti znalosti jazyků HTML, PHP, nebo 

JavaScript. Mezi hlavní klady redakčních systémů patří možnost jednoduchého vkládání 

článků, fotografií, nebo jiného multimediálního obsahu, jednoduchá správa uživatelů 

s možností přidělení různých přístupových práv. Systémy také umožňují snadnou změnu 

vzhledu, která probíhá pomocí předem vytvořených šablon. 

Kromě již dostupných řešení existuje samozřejmě také možnost vytvoření vlastního 

systému na míru všech potřeb zadavatele. I když se toto řešení může zdát jako vhodné, 

přináší s sebou i spoustu nevýhod. Při použití již zaběhlého systému máme k dispozici již 

odladěný nástroj a mnoho doplňujících modulů, které tvůrci za dobu jejich vývoje měli 

možnost upravit a odstranit případné nedostatky. V případě vlastního systému by bylo 

nutné jej neustále opravovat a programovat vlastní postupy a rozšíření. Toto řešení je také 

nevhodné z důvodu časové náročnosti. Při použití dostupných redakčních systémů se těmto 

problémům můžeme vyhnout a zaměřit se dále pouze na kvalitní obsah bez nutnosti 

složitého a na čas náročného programování. 

 

3.1  Přehled redakčních systémů 

Při výběru vhodného CSM je třeba dbát především na kompatibilitu se serverem a 

operačním systémem, na kterém bude systém provozován. Měl by umožňovat snadnou a 

intuitivní správu obsahu, nejlépe pomocí jednoduchých formulářů. Také by neměl mít 

problém se specifikováním a přidělováním různých stupňů přístupových oprávnění. 

V neposlední řadě je důležitou vlastností také určitá míra automatizace, jakou je hromadné 

rozesílání informačních emailů, nebo jednoduchá registrace nových uživatelů. Tyto 

požadavky splňuje nepřeberné množství různých CMS, ovšem pro svou práci jsem vybral 

pouze několik, nejčastěji využívaných systémů. Každý jednotlivý systém zde bude popsán 

a vyhodnocen. Na základě zkoumání vyberu nejvhodnější variantu, která bude pro danou 

prezentaci nejlépe vyhovovat. 

2011 
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3.1.1  Joomla! 

http://joomla.org 

Joomla! je systém sířený pod Open Source licencí a je tedy poskytován zdarma. Není 

vázaný na žádném operačním systému. Joomla! se zrodila transformací systému Mambo 

opravující jeho bezpečnostní chyby. Jedná se o jeden z nejvyužívanějších CMS, především 

díky bohaté uživatelské základně, kvalitní dokumentaci a přívětivému uživatelskému 

prostředí. Prezentace vytvořená na systému Joomla!, je složená z modulů (funkčních 

aplikací) tvořících všechny jeho obsahové části, od navigační nabídky a jednotlivých 

článků, až po fotografickou galerii, nebo sociální fórum. Systém již v základu několik 

základních modulů obsahuje, ovšem většina složitějších aplikací je produktem externích 

vývojářů. Množství je jich poskytováno zdarma, ale existují také placené varianty 

jednotlivých rozšíření. Systém může využívat jakýkoliv web server. V této práci budu 

pracovat se systémem Joomla! ve verzi 1.5. CMS Joomla! se řadí mezi nejoblíbenější 

Open Source systémy především díky spolehlivosti, rychlé instalaci, jednoduché 

administraci, dostupnosti široké nabídky modulů a možnostmi úpravy vzhledu. Systém je 

lokalizován do českého jazyka. 

Název Joomla je fonetický přepis svahilského slova jumla [:džumla], které znamená 

„všichni dohromady“ a vyjadřuje přístup vývojářského týmu k tomuto projektu.  

 

Obrázek 4 - Joomla! 1.5 

2011 
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3.1.2  Drupal 

http://drupal.org 

Drupal je jeden z nejvyužívanějších CMS vůbec a stejně jako předchozí systém je 

poskytován pod Open Source licencí. Jeho první verzi vytvořil v roce 2001 belgický 

student Dreis Buytaert. Jeho systém také v roce 2008 vyhrál cenu za nejlepší volně 

šiřitelný redakční systém. Existují tři různé větve systému 5.x, 6.x a 7.x. Pro každou z nich 

jsou průběžně vydávány aktualizace. 

Redakční systém Drupal je vyvinutý v jazyce PHP a pracuje s databázemi MySQL a 

PostgreSQL. Svou popularitu si získal především díky snadné instalaci, intuitivnímu 

uživatelskému rozhraní, velké sbírce rozšiřujících modulů a vzhledových šablon a 

v neposlední řadě také kvalitně zpracované správě uživatelů. Dalším kladem je dostupnost 

české lokalizace. Mezi zápory systému se dá počítat malé množství modulů obsažených 

v základní verzi systému a je tedy třeba trávit čas hledáním správných rozšíření na 

internetu. Modulů pro systém Drupal existuje přes 4000 a může být složité se v nich 

orientovat. 

V roce 2009 byl Drupal přijat úřadem Spojených států prezidenta Baracka Obamy pro 

své oficiální stránky Whitehouse.gov. 

 

Obrázek 5 - Drupal 6 
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3.1.3  WordPress 

http://wordpress.org 

WordPress je dalším opensource CMS napsaným v jazyce PHP a využívající databázi 

SQL. Je vyvíjen pod licencí GNU GPL (GNU General Public Licence) a je podporován 

společností Automattic. Jedná se o oficiálního nástupce systému b2/cafelog. Jeho zaměření 

se od ostatních systému mírně liší. Je primárně určen pro tvorbu osobních blogů. Není 

proto příliš vhodný pro použití ve velkých komplexnějších projektech. Mezi jeho klady 

naopak patří především jeho jednoduchost a přístupnost uživatelům, kteří s redakčními 

systémy nemají zatím mnoho zkušeností. První verze WordPressu byla napsána v roce 

2003 a za jejím zrozením stojí dva vývojáři Ryan Boren a Matt Mullenweg. Každá vydaná 

verze systému dostává své jméno podle slavných umělců jazzové hudby, mezi které patří 

např. Stan Getz, Duke Ellington, nebo John Coltrane. Na internetu je dostupná široká škála 

modulových rozšíření a šablon pro vzhled. 

Dle oficiálních statistik je systém WordPress nejvyužívanějším CMS a běží na něm 

téměř 12 % všech webových prezentací.   

 

 

Obrázek 6 - Wordpress 2.7 
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3.1.4  Typo3 

 http://typo3.org 

 Typo3 je Open Source systém poskytovaný pod GNU licencí. Jedná se o jeden 

z nejkomplexnějších a největších redakčních systémů poskytovaných zdarma. První verze 

byla napsána v roce 1998 Kasperem Skaarhojem. Nyní na systému pracují dva oddělené 

týmy, kdy jeden spravuje současnou, čtvrtou verzi, zatímco druhý tým pracuje na jeho 

následníku, verzi páté. Typo3 je napsaný v jazyce PHP a pracuje s databázemi MySQL. 

Pro systém existuje obrovské množství rozšiřujících doplňků a mezi jeho největší klady 

patří jeho flexibilita, možnosti úpravy vzhledu, správy obsahu a administrace. Existují 

ovšem i zápory ve formě vysoké náročnosti. Systém sám je lokalizovaný do češtiny, ovšem 

většina materiálů je dostupná pouze v angličtině. Systém obsahuje svůj vlastní skriptovací 

jazyk TypoScript určený k tvorbě šablon. Systém patří mezi jeden z nejmocnějších 

nástrojů pro správu webu, ovšem je také tím nejsložitějším pro jeho obsluhu a orientaci. 

 

 

 

Obrázek 7 - Typo3 4.2  
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3.2  Tabulkové srovnání vybraných redakčních 

systémů 

Požadavky Drupal 6 Joomla! 1.5 WordPress 2.7 

Aplikační server Apache CGI - 

Cena Zdarma Zdarma Zdarma 

Databáze MySQL, Postgre 

SQL 

MySQL MySQL 

Licence OpenSource OpenSource OpenSource 

Jazyk PHP PHP PHP 

Web server Apache Jakýkoliv - 

OS Nezávislý Nezávislý Nezávislý 

    

Tabulka 1 - Srovnání požadavků redakčních systémů 

Zabezpečení Drupal 6 Joomla! 1.5 WordPress 2.7 

Prověř. záznamu Ano Ne Omezený 

Captcha Plug-in Plug-in Ne 

Schválení obsahu Ano Ano Ano 

Ověření e-mailu Ano Ano Ano 

SSL kompatibilita Ano Ano Ano 

SSL přihlášení Ne Ano Ano 

Historie přihlášení Ano Ano Plug-in 

Tabulka 2 - Srovnání zabezpečení redakčních systémů 

Podpora Drupal 6 Joomla! 1.5 WordPress 2.7 

Certifikační prog. Ne Ne Ne 

Kódová kostra Ano Plug-in Ne 

Komunita vývojářů Ano Ano Ano 

Online nápověda Ano Ano Ano 

Veřejné forum Ano Ano Ano 

Rozšiřitelné API Ano Ano Ano 

Tabulka 3 - Srovnání uživatelské podpory redakčních systémů 
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Snadnost použití Drupal 6 Joomla! 1.5 WordPress 2.7 

Změna velikosti 

obr 

Prug-in Ano Ano 

Hromadný upload Plug-in Ano Ano 

Makro jazyk Plug-in Ano Plug-in 

Prototypování Omezený Ano Plug-in 

Průvodce instalací Omezený Ne Ne 

Kontrola pravopisu Plug-in Plug-in Ano 

WYSIWYG editor Plug-in Ano Ano 

 

Tabulka 4 – Srovnání snadnosti užívání redakčních systémů 

(zdroj: http://cmsmatrix.org/matrix/cms-matrix) 

 

3.3  Zvolení nejvhodnějšího systému 

 Při zohledňování kladů a záporů testovaných redakčních systémů jsem největší 

pozornost kladl jejich jednoduchosti a uživatelské přívětivosti. V tomto ohledu nejhůře 

dopadl systém Typo3, který trpí přílišnou složitostí, zamezující nezkušenému uživateli 

pohodlné a efektivní spravování webu. Další velkou nevýhodou systému Typo3 je absence 

české lokalizace. Tyto nedostatky systém vyřadily z výběru jako první. Nejlépe na tom 

naopak byl v tomto ohledu systém WordPress 2.7, který nabízí příjemné a jednoduché 

uživatelské rozhraní spolu s kvalitním výstupem systému. Ovšem jeho zaměření určené 

zejména pro tvorbu a správu osobních, případně firemních blogů není vhodné pro použití 

v naší konkrétní prezentaci a jeho možnosti by nedokázaly splnit všechny požadavky, které 

jsou na webovou prezentaci kladeny. Systémy Joomla! a Drupal nabízí velmi dobrý 

kompromis při spojení možností, flexibility a jednoduchého, přístupného uživatelského 

rozhraní. Oba redakční systémy mají schopnost splnit požadavky správců webu a při 

rozhodování, který redakční systém použít jsem nejvíce přihlížel ke kvalitě české 

dokumentace spolu s množstvím použitelných modulů dostupných na internetu. Oba 

systémy jsou na velmi vyrovnané úrovni, ale i přesto jsem ke své práci zvolil systém 

2011 

http://cmsmatrix.org/matrix/cms-matrix


Tomáš Honěk : Aplikace CMS pro internetovou prezentaci 

 

13 

 

Joomla!, díky jeho širší uživatelské komunitě a také proto, že mi práce v něm přišla o něco 

příjemnější než v systému Drupal. 

3.4  Instalace systém Joomla! 1.5 

 Prvním krokem potřebným k úspěšné instalaci redakčního systému Joomla! 1.5 je 

jeho samotné stažení do počítače z oficiálního webu na adrese http://joomla.org. Po stažení 

balíčku o velikosti kolem 30MB, je třeba soubory zkopírovat na server na kterém systém 

poběží. K tomuto účelu jsem využil aplikace WampServer, která je dostupná zdarma a 

obsahuje nástroje pro běh serveru na libovolném lokálním počítači. 

 WampServer obsahuje velmi důležitou součást ve formě aplikace phpMyAdmin. 

Jedná se o nástroj vytvořený v jazyce PHP, určený ke snadné správě MySQL databází 

formou webového rozhraní. Umožňuje vytvářet a rušit jednotlivé databáze a tabulky, 

provádět SQL příkazy a spravovat klíče. Neméně důležitou funkcí je její možnost databáze 

importovat a exportovat. Toho je třeba využít při přenosu prezentace z lokálního počítače 

na webový server. Pomocí nástroje phpMyAdmin si vytvoříme databázi, se kterou bude 

naše webová prezentace nadále pracovat.  

 

Obrázek 8 - phpMyAdmin 
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Po úspěšném zkopírování souborů na lokální server je potřeba spustit samotnou 

aplikaci. To je provedeno vložením jednoduché adresy do internetového prohlížeče, 

v našem případě konkrétně: localhost/sachtak/installation. 

Pokud vše doposud proběhlo úspěšně, přivítá nás úvodní obrazovka instalace 

vybízející uživatele ke zvolení jazyka, ve kterém si přeje dále pokračovat. Je důležité 

podotknout, že tato volba platí pouze pro proces instalace a samotný redakční systém je 

třeba lokalizovat samostatně. Po vybrání požadovaného jazyka můžeme pokračovat 

stiskem tlačítka „další“ v pravém horním rohu. Na další stránce je automaticky proveden 

test kompatibility serveru s redakčním systémem. Mimo zobrazení aktuálního nastavení 

systém nabízí také nastavení doporučená, která lze ovšem ignorovat, pokud se nejedná o 

chybu, která by měla za následek nefunkčnost webu. Následující část instalace nás vybízí 

k pročtení licenčních ustanovení, které je nutné na konci stránky odsouhlasit. Nyní se 

dostáváme k velice důležitému bodu instalace a tou je nastavení MySQL databáze. Je zde 

třeba vyplnit několik jednoduchých formulářů, podle údajů získaných při vytvoření 

databáze pomocí nástroje phpMyAdmin, jež jsme využili dříve. Jako jméno hostitele jsem 

zadal localhost, jelikož prezentace poběží na mém lokálním počítači. Jméno uživatele jsem 

vyplnil doporučeným root, jakožto základním nastavením MySQL databáze. Poslední dvě 

pole se shodují s údaji, které jsem si zvolil při tvorbě databáze, tedy jméno databáze jako 

sachtak a následně zvolené bezpečnostní heslo. Posledním krokem instalace je konečná 

konfigurace našeho nového webu. Systém nás vybízí k zadání názvu webové prezentace a 

také ke zvolení uživatelského jména a hesla pro administrátora webu. Tímto byla 

dokončena instalace redakčního systému na náš server.  

Systém nás na konci instalace upozorňuje ještě na jeden důležitý krok, nezbytný ke 

zprovoznění webové prezentace. Po úspěšné instalaci, je třeba odstranit ze serveru 

instalační adresář, tedy adresář installation. Nyní je systém plně funkční a my si ho 

můžeme otevřít vložení adresy localhost/sachtak do internetového prohlížeče. 
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3.5  Tvorba webové prezentace v systému Joomla! 1.5 

 Systém Joomla! je modulární systém, to znamená, že ke své činnosti využívá 

modulů (menších webových aplikací), kdy každý z nich plní svou specifickou funkci. 

Modulem rozumíme každou funkční i obsahovou část webu. Jsou to články, navigační 

menu, fotogalerie, diskusní fórum apod. 

3.5.1  Tvorba vzhledu 

 Volba kvalitního vzhledu pro nový web, je jedním z nejdůležitějších aspektů 

moderních webových prezentací. Základní schéma dodávané v základní verzi redakčního 

systému zřejmě nikoho neokouzlí a je proto vhodné jej nahradit schématem, které bude 

web kvalitně reprezentovat. Na internetu je k dostání obrovské množství různých, již 

předpřipravených schémat, dostupných například na adrese http://www.joomla-

themes.co.uk/. Tato schémata jsou vytvářena širokou komunitou tvůrců, kteří své výtvory 

často poskytují zdarma, ovšem za opravdu profesionální návrhy je nutné si připlatit. 

 Jelikož na vzhled webu Šachťák jsou kladeny velmi specifické požadavky, není 

možné tato hotová schémata použít a je nutné si sestavit vlastní. K tomu nám pomůže 

nástroj Artisteer 2, což je software určený k tvorbě schémat pro redakční systémy Joomla!, 

Drupal a Wordpress. Zdarma dostupnou demoverzi je možné stáhnout z oficiálních stránek 

na adrese http://www.artisteer.com. Proces tvorby vlastního schématu probíhá pomocí 

jednoduchého a velice intuitivního uživatelského rozhraní, podobnému prostředí nástrojů 

balíčku Microsoft Office. Prvním krokem při tvorbě vhledu pomocí aplikace Artisteer 2 je 

zvolení požadovaného rozložení jednotlivých buněk webu. Je třeba určit, kde si přejeme 

vložit menu, kde se nám bude zobrazovat samotný obsah apod. Pokud jsme se základem 

spokojeni, můžeme se pustit do samotného ladění barev, pozadí a vkládání obrázků 

k docílení požadovaného vzhledu. 

 Hotové schéma pak jednoduše uložíme a Aristeer 2 nám automaticky vytvoří 

všechny potřebné kaskádové styly (soubory CSS) a jednotlivé grafické prvky, které 

následně spojí do požadovaného souboru, kompatibilního se systémem Joomla!. Samotné 

schéma poté můžeme do systému jednoduše vložit a otestovat. Protože je redakční systém 
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Joomla! uzpůsobený pro práci s různými schématy, jakákoliv změna vzhledu žádným 

způsobem neovlivňuje samotný obsah webu. 

3.5.2  Moduly 

 Joomla! je modulární redakční systém a to znamená, že pro svůj chod využívá 

výhradně doplňujících modulů. Každý prvek, který na webu existuje, ať už funkční, či 

obsahový, reprezentuje určitý modul. Moduly jsou dostupné na adrese 

http://extensions.joomla.org/, kde jsou přehledně seřazeny do specifických kategorií.  

Modul MainMenu 

 Jedná se o modul dostupný v základní verzi systému Joomla! a není tedy nutné ho 

dodatečně instalovat. Jeho úkolem je vytvoření nabídky naplněné interaktivními odkazy, 

kterých se užívá k navigaci mezi různými sekcemi webu. Na stránkách Šachťáku se modul 

využívá ve dvou případech. Zaprvé funguje jako navigace mezi obsahovými kategoriemi a 

je přístupná a viditelná všem návštěvníkům webu i bez přihlášení. Druhé využití má jako 

uživatelské menu, ke kterému mají přístup pouze registrovaní a přihlášení uživatelé a 

slouží ke správě osobních údajů a v případě dostatečného oprávnění (práva redaktora) také 

ke vkládání nových článků. 

Modul Login 

 Tento modul slouží k přihlašování uživatelů do systému. Přihlášení probíhá 

vyplněním svého přihlašovacího jména a tajného soukromého hesla. Pomocí modulu Login 

je také možné se do systému registrovat jako úplně nový uživatel. Při registraci je nutné 

uvést své uživatelské jméno, heslo a emailovou adresu. Pro dokončení registrace je také 

potřeba opsat náhodně generovaný CAPTCHA kód. Po odeslání registračního formuláře je 

následně ještě potřeba svůj účet aktivovat pomocí odkazu, který uživatel obdrží na udaný 

email. Další důležitou funkcí modulu je jeho možnost obnovení uživatelova hesla při jeho 

zapomenutí. 
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Modul Custom 

 Jedná se o modul určený ke vkládání vlastního HTML kódu do obsahu webu. Může 

se využívat ke zobrazení jednoduchého textu, nebo například JavaScript kódu. Na webu 

Šachťák je Custom modulu využito ve dvou případech. Prvním je zobrazení autorských 

práv v zápatí webu. Druhé využití nalézá ve zobrazování skriptu pro odpočet dní, které 

uběhly od poslední akce pořádané spolkem Šachťák.  

3.5.3  Phoca Gallery 

 Protože je Šachťák spolek zabývající se pořádáním společenských akcí, je obvyklé, 

že se pořizuje množství fotografií zachycujících určité momenty z těchto sešlostí. Samotné 

fotografie by ovšem byly téměř bezvýznamné, pokud by si je nebyla možnost prohlédnout. 

K tomuto účelu slouží v systému Joomla! řešení ve formě fotografických galerií, 

umožňující jednoduchou správu pořízených snímků a jejich následné prohlížení. V našem 

případě budeme využívat komponentu s názvem Phoca Gallery. Jedná se o produkt 

s dlouhodobější historií (vývoj začal již při prvních verzích systému Joomla!), vyvíjený 

Janem Pavelkou. Za dobu svého působení si Phoca Gallery vytvořila širokou uživatelskou 

základnu, díky které dochází k neustálému vylepšování této komponenty. Samotný modul 

je možné stáhnout ze stránek na adrese http://extensions.joomla.org. I když je původně 

vyvíjena v anglickém jazyce, dočkala se mnoha jazykových lokalizací a to včetně českého 

jazyka. Phoca Gallery umožňuje správci vytvářet složky, včetně podsložek, což vede ke 

zvýšení přehlednosti a uživatelské přívětivosti. Registrovaným uživatelům, kterým jsou 

přidělená práva redaktora, nebo vyšší, mají poté možnost do jednotlivých složek nahrávat 

samotné fotografie pomocí intuitivního uživatelského rozhraní. Systém fotografie sám 

upraví do formátu, který je schopen korektně zobrazit a dále také vytvoří zmenšené 

náhledy (tzv. Thumbnails) všech fotografií, které se kliknutím myši zvětší do původní 

velikosti. V náhledu fotografie v původní velikosti se nachází několik ovládacích prvků 

určených k navigaci mezi jednotlivými fotografiemi bez nutnosti zavření zvětšeného 

náhledu. 
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3.5.3.1  Instalace Phoca Gallery 

 Instalace naší nové galerie probíhá obdobně jako u jiných zásuvných modulů. Po 

stažení samotného rozšíření do našeho počítače využijeme administrátorského rozhraní 

systému a galerii do něj nahrajeme. Pokud vše proběhne úspěšně, nabídne se nám možnost 

samotné instalace, která proběhne opět jediným kliknutím na tlačítko „Install“. V případě 

úspěchu dále stačí pouze v nabídce pro naše menu vložit nový odkaz na právě instalovanou 

komponentu, který nás bude odkazovat do samotného prostředí Phoca Gallery. 

 Phoca Gallery nabízí široké možnosti pro nastavení. Od základního barevného 

schématu, nebo způsobu zobrazování náhledů, který se bude nejlépe hodit ke schématu 

našeho webu, až po možnosti vkládání komentářů a hodnocení jednotlivých fotografií, 

případně celých složek. 

 Vkládání fotografií probíhá pomocí formuláře, který se po přihlášení zobrazí všem 

registrovaným uživatelům s právy pro redaktora, nebo vyšší. Vybereme fotku z našeho 

lokálního disku, kterou si přejeme do galerie vložit, vybereme požadovanou složku, 

případně podsložku, fotografii pojmenujeme a systém se následně o vše potřebné postará 

sám. Jediné omezení, které nám Phoca Gallery dává je ve velikosti a rozlišení samotných 

fotografií, které se musí držet velikost fotografie pod 3MB a rozlišení by nemělo 

přesáhnout 3072 x 2304 px. 

 

 

Obrázek 9 - Formulář pro upoload fotografie do Phoca Gallery 
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3.5.4  Phoca Guestbook 

 Tato komponenta vytvořená Janem Pavelkou umožňuje všem návštěvníkům 

umisťovat na web své názory, připomínky, nebo dotazy. Přístup do návštěvní knihy je bez 

rozdílu přístupových práv. Mohou do ní tedy přispívat i uživatelé, kteří nejsou v systému 

registrovaní. Ověření, zda se opravdu jedná o uživatele člověka, a ne naprogramovaného 

robota, se řeší náhodně generovaným CAPTCHA kódem, který je nutné opsat pro úspěšné 

odeslání zprávy. Návštěvní knihu tímto opatřením chráníme proti nevyžádanému spamu, 

který by mohl zahltit naše stránky. Pokud se již na webu přes všechna opatření přece jen 

nevyžádaná zpráva objeví, má ji možnost uživatel s právy pro redaktora, nebo vyššími, 

z knihy vymazat, případně poupravit, pokud se jedná o zprávu s nevhodným obsahem. 

  

Až do teď jsme mluvili pouze o rozšířeních ve formě zásuvných modulů, ovšem 

dalšími prvky určenými k rozšíření funkcionality webu jsou tzv. plug-iny. Jedná se o menší 

webové aplikace vytvořené jazykem PHP, které sice návštěvník stránek nevidí, ovšem 

jejich přínos je často nepostradatelný. Jedním z požadavků na webovou prezentaci bylo 

hromadné rozesílání emailů registrovaným uživatelům pokaždé, když dojde ke změně 

obsahu webu. Tento požadavek by bez správného plug-inu nebylo možné vyřešit.  

3.5.5  Úprava plug-inu jp_submitmailer 

 V požadavcích na webovou prezentaci bylo zadáno, že systém má mít schopnost 

hromadně rozesílat emailové zprávy všem registrovaným uživatelům pokaždé, když na 

webu Šachťák dojde k aktualizaci obsahu. Bohužel pro tento konkrétní problém neexistuje 

žádné, již hotové řešení. Je proto nutné vytvořit si vlastní, úpravou zdarma dostupného 

rozšíření s názvem jp_submitmailer, které je možné stáhnout z oficiálního webu pro 

rozšiřující moduly a plug-iny systému Joomla! na adrese http://extensions.joomla.org/. 

Jeho funkce je velmi blízká našemu požadavku ve smyslu rozesílání emailových zpráv na 

více adres najednou. Chybí zde ovšem schopnost tyto emaily rozeslat všem registrovaným 

uživatelům. Toho dosáhneme jednoduchým pozměněním PHP a XML kódu. 
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PHP kód  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Úprava zdrojového PHP kódu proběhlo jednoduchým přepsáním funkce pro 

odesílání emailu administrátorům a následnou změnou parametru usertype na hodnotu 

Registered. Pokud je funkce aktivní, při každé aktualizaci obsahu, provedené redaktory 

webu, odešle email na všechny adresy poskytnuté databází systému. 

XML kód 

 

 

 

 

 

  

 Tento XML kód slouží k integraci ovládacích prvků plug-inu do systému Joomla!. 

Umožňuje tedy administrátorům povolit, nebo zakázat možnost rozesílání hromadných 

emailů všem registrovaným uživatelům. V systému se toto nastavení zobrazí 

v administrátorském prostředí s danými popisky a přepínačem pro zapnutí a vypnutí dané 

funkce.  

 if((int)$params->get('mailto_users') == 1) { 

$query = "SELECT email FROM #__users WHERE usertype = 'Registered' 

AND block = 0"; 

            $db->setQuery($query); 

            $tmp_emails = $db->loadResultArray(); 

      if(!is_array($emails)) { $emails = array(); } 

      $emails = array_merge($tmp_emails, $emails); 

 } 

 

<param name="mailto_users" type="radio" default="1" label="Upozorni 

registrované uživatele" description="Odešle oznámení registrovaným 

uživatelům"> 

 <option value="1">Ano</option> 

 <option value="0">Ne</option> 
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4. Výběr hostingu pro zvolený CMS 

V této kapitole se budeme zabývat problematikou výběru vhodného hostingu pro 

naši internetovou prezentaci. Popíšeme si k čemu hosting slouží a v několika krocích 

zvolíme nejvhodnější řešení pro náš web. 

 Webohosting je služba, sloužící k pronajímání prostoru na internetu. Toto místo se 

nachází na serveru poskytovatele, který je propojen se všemi ostatními servery v síti 

internet, umožňující se nám na webu prezentovat. V rámci webhostingu je poskytovatelem 

nabízeno několik dílčích služeb. Jedná se o služby jako velikost nabízeného diskového 

prostoru, zajištění provozu webu, zálohování dat, e-mailové schránky, nebo nástroje pro 

správu. Při výběru vhodného řešení je třeba uvažovat, kolik diskového prostoru budeme 

pro náš web potřebovat, především pro ukládání multimediálního obsahu, jako jsou fotky, 

nebo videa. Nesmíme také opomenout nutnost podpory pro jazyk PHP, databáze SQL a 

schopnost provádět příkazy JavaScriptu. 

 Vedle velikosti samotného diskového prostoru pro uložení našich stránek je nutné 

zvolit také jednu unikátní adresu (internetovou doménu), aby bylo možné naše stránky na 

internetu nalézt. Internetová doména je nejčastěji k vidění ve tvaru „moje-domena.cz“. 

Jedná se o doménu druhého řádu, v našem případě ovšem budeme využívat již zavedenou 

doménu „sachtak.vsb.cz“, což je doména třetího řádu, nacházející se o úroveň níže pod 

hlavní doménou univerzity vsb.cz. Při určování vlastní adresy na internetové stránky je 

vhodné podotknout, že si doménu vybíráme sami a není žádným způsobem vázaná na 

jeden konkrétní hosting. Pokud tedy bude potřeba přenést stránky k jinému poskytovateli, 

naše doména zůstane v původním tvaru zachována. 

„Webhosting patří mezi nejlevnější cesty jak dnes dostat vlastní web na Internet. 

Webhosting výrazně šetří náklady, neboť nemusíte pořizovat vlastní server, instalaci ani 

zajišťovat jeho provoz a správu. Webhosting je dimenzován pro velký provoz a využívá 

kvalitní nástroje. Díky non-stop dohledu a garanci dostupnosti tak nemusíte mít obavy z 

toho, že by služby nefungovaly a nikdo se tím nezabýval.“[2] 

 

2011 



Tomáš Honěk : Aplikace CMS pro internetovou prezentaci 

 

22 

 

 Při zkoumání současného hostingu webu Šachťák bylo nutné v první řadě ověřit 

kompatibilitu s redakčním systémem Joomla! 1.5, který pro své fungování vyžaduje 

splnění specifických požadavků. Zde došlo k prvním problémům s kompatibilitou. Původní 

server šachťák sloužil svému účelu již od roku 2005 a přestože podporoval jak MySQL 

databáze, tak i jazyk PHP, jejich verze nesplňovala požadavky pro chod našeho redakčního 

systému (ke zprovoznění systému Joomla! 1.5 je zapotřebí server s podporou PHP5 a 

MySQL5). Původní řešení jsme tedy zavrhli a bylo nezbytné nalézt alternativní server 

s podporou novějších verzí PHP a MySQL. 

Zde se jako nejlepší možnost jevil server webmel5.vsb.cz. Servery webmel4.vsb.cz 

a webmel5.vsb.cz slouží k zobrazování webových prezentací pracovišť, projektů a grantů 

na VŠB-TUO. Ten je o poznání modernější s podporou pro nejnovější MySQL databáze a 

PHP. Server také nabízí přístup k nejnovější verzi aplikace phpMyAdmin, sloužící k 

pohodlné správě MySQL databází. Tento nástroj jsme využili k importu databáze 

vytvořené na našem lokálním počítači na nový server. 

Zřízení nového hostingu na serveru webmel5.vsb.cz proběhlo bez problému a 

velice rychle. Zhruba půl hodiny od odeslání požadavku o vytvoření nového hostingu 

přišla zpětná odpověď s informacemi o přístupu na nový server. 
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5. Nasazení zvoleného CMS 

 Až do této doby fungoval náš web pouze na našem lokálním počítači, běžící na 

virtuálním serveru poskytnutém balíčkem nástrojů WampServer. Nyní ovšem bude nutné 

veškerou naši práci přesunout na živý server, jež jsme si vybrali v minulé kapitole a 

zpřístupnit tak naše stránky veřejnosti. 

 K úspěšnému připojení k novému serveru bylo zapotřebí využít VPN. 

Prostřednictvím VPN můžeme získat přístup do vnitřní sítě VŠB-TU Ostrava. Přistupovat 

lze z Internetu, sítě CZFree a z bezdrátové sítě TUONET-VPN. K VPN mají přístup 

všichni studenti a zaměstnanci školy, nebylo tedy nutné žádat o aktivaci služby.  

Samotný klient pro připojení k VPN jsme stáhli z webu http://idoc.vsb.cz/. 

 Prvním krokem nutným pro úspěšné přenesení našich stránek na server byl export 

databáze. K tomu nám posloužil nástroj PhpMyAdmin, který jsme si již představili dříve. 

Z levého panelu jsme si zvolili naši databázi, kterou si přejeme exportovat, v našem 

případě jde o databázi s názvem „sachtak_db“. Po otevření databáze se nám zobrazil 

náhled zobrazující všechny tabulky a záznamy, které se v databázi vyskytují. Nás ovšem 

zajímalo pouze tlačítko Export, které nás přesunulo k samotnému formuláři pro export 

databáze. Zde se nalézalo několik oken nastavení, které bylo možno upravit. My jsme 

ovšem všechna nastavení nechali na původních hodnotách, jelikož pro náš účel přesně 

vyhovovaly. Následným kliknutím na tlačítko „Proveď“ se naše databáze vyexportovala a 

uložila do souboru „sachtak_db.sql“. 

 Při přenášení samotného systému Joomla! je situace o poznání snadnější. Pro 

přesun našeho webu je nutné pouze jednoduše soubory systému překopírovat na náš nový 

server. Pokud vše proběhne úspěšně, přijde na řadu úprava konfiguračního souboru, ve 

kterém je třeba upravit informace o databázi, hostiteli a ftp, aby naše stránky na novém 

serveru fungovaly korektně. Jedná o soubor „configuration.php“, který je uložen 

v kořenovém adresáři našich stránek. Po jeho otevření nás dále budou zajímat položky, jež 

jsou zaměřeny pro určení cesty k MySQL databázi a hostujícímu serveru. 
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5.1  Přidělení uživatelských práv 

 Každému návštěvníkovi, který se na našem webu zaregistruje, budou automaticky 

přidělena práva uživatele. S tímto oprávněním mohou přistupovat do určených kategorií, 

které by jinak byly pro neregistrovaného návštěvníka nedostupné, přidávat komentáře 

k jednotlivým článkům a dostávat emailové oznámení při provedení aktualizace webu. 

Pokud ovšem uživatel bude chtít přispívat na web ve formě nových článků, nebo 

přidáváním multimediálního obsahu ve formě fotografií, nebo videí, je nutné uživatelská 

práva zvýšit na úroveň redaktora. Toho je možné dosáhnout pouze pomocí administrátora 

(resp. super-administrátora) webu, který má možnost přístupu do administrátorského 

prostředí systému a úpravy uživatelských práv ve správci uživatelů. Tito redaktoři mají 

mimo výše zmíněných možností také pravomoc upravovat příspěvky v komentářích a 

návštěvní knize, v případě spamu, nebo nevhodných zpráv. Nejvyšším uživatelským 

oprávněním je administrátor, který má přístup do všech oblastí webu, včetně 

administrátorského prostředí samotného redakčního systému. Má možnost přidělování práv 

ostatním uživatelům a mimo to může také upravovat samotnou formu webu. Tím 

rozumíme změnu schématu vzhledu, přidávání, nebo odebírání kategorií, vytváření nových 

složek pro galerii fotografií, nebo ve vážných případech dokonce udělit uživateli tzv. ban, 

díky kterému se danému uživateli úplně, anebo z části odepře přístup na web Šachťák. 

V našem případě jsme tedy do začátku podle specifických přání správce původního webu 

přidělili administrátorská práva třem uživatelům pro plný přístup. Tři uživatelé dostali 

přidělena práva redaktora a ostatní uživatelé obdrželi nejnižší oprávnění uživatele.  
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6. Závěr 

 Ve své práci jsem řešil problém modernizace webové prezentace pro 

http://sachtak.vsb.cz, a to za pomocí redakčního systému. Po prostudování nedostatků 

původního webu, jsem na základě požadavků správců webu prošel procesem jejich 

analýzy. Při zvolení nejvhodnějšího redakčního systému jsem vybíral ze čtyř produktů a to 

konkrétně ze systému Joomla!, Drupal, Wordpress a Typo3. Po zohlednění jejich kladů a 

záporů jsem došel k rozhodnutí využít ke své práci systému Joomla!. Systém jsem pak dále 

rozebral a popsal postupy při jeho instalaci a využívání. Při tvorbě grafického schématu 

pro prezentaci postavenou na systému Joomla! jsem využil aplikace Artisteer 2, díky které 

jsem byl schopen dodržet všechny požadavky, které byly na vzhled webu kladeny. Ve své 

práci jsem dále popsal konkrétní moduly a plug-iny, které jsem při tvorbě prezentace 

použil. Při výběru vhodného hostingu pro webovou prezentaci došlo k problémům 

s kompatibilitou původního serveru s redakčním systémem Joomla!. Vše ale vyřešilo 

založení nového hostingu na serveru webmel5. Během psaní práce jsem se nesetkal 

s žádnými výraznými komplikacemi, především díky dobré dokumentaci systému Joomla!. 
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