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Abstrakt 

Tato diplomová práce navazuje na bakalá�skou práci – IS pro Základní Školu U Kapli�ky 959, 
Orlová. Po testovacím provozu a ostrém spušt�ní IS požadovala škola další rozší�ení funkcí. 
Nap�íklad o t�ídní knihu nebo r�zné statistiky a výpisy známek. B�hem provozu IS na Základní 
Škole U Kapli�ky projevila o IS zájem také Základní Škola Karla Dvo�á�ka 1230 v Orlové. 
Diplomová práce se zabývá požadavky t�chto dvou škol, jejich implementací a také popisem a 
zkušenostmi s provozem IS na t�chto školách. Implementace nových funkcí IS bude provedena 
pomocí frameworku NETTE a vzhledem k tomu, že se jedná o nový framework a navíc od �eského 
autora, bude se �ást diplomové práce v�novat také bližšímu popisu tohoto frameworku. 
V záv�re�né �ásti diplomové práce bude také uvedena analýza dat získaných p�i provozu IS 
pomocí dataminingových metod. 

Klí�ová slova: 

informa�ní systém, žákovská knížka, datamining, t�ídní kniha, statistiky, funk�ní analýza, datová 
analýza, PHP, MySQL, NETTE, ZŠ U Kapli�ky 959, Orlová – Lutyn�, ZŠ Karla Dvo�á�ka 1230, 
Orlová – Lutyn�, zkušenosti, www.zsukaplicky.cz, www.zsdvoracka.cz 

Abstract 

This diploma thesis follows on bachelor’s thesis - IS pro Základní Školu U Kapli�ky 959, Orlová. 
After testing phase and deployment of IS, the school requested extension of functionalities. For 
example the classes register, statistics and mark reports. During operation of IS on elementary 
school U Kapli�ky, the elementary school Karla Dvo�á�ka 1230 in Orlová also requested the 
implementation of this IS. 
Diploma thesis deals with requests of both schools, their implementation and with description of 
experiences with operation of IS. Implementation of new functionalities will be done in NETTE 
framework. And because of this framework is new and comes from Czech developer, part of the 
thesis will be dealing with this new framework. 
In the final phase of thesis, there will be analysis of data stored during operation of IS using 
datamining methods. 
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1 Úvod 

V rámci bakalá�ských prací IS pro Základní školu U Kapli�ky 959, Orlová [1] a IS pro 
Základní školu v Lošticích [2] byl spušt�n na výše uvedených základních školách informa�ní 
systém (dále jen IS), ze kterého vychází tato diplomová práce. Od doby spušt�ní IS na Základní 
škole U Kapli�ky 959 v Orlové (dále jen ZŠ U Kapli�ky) už ub�hly zhruba dva roky. Toto je pro 
provoz informa�ního systému relativn� dlouhá doba. B�hem této doby se uskute�nila celá �ada 
zm�n. Osobn� hodnotím velmi kladn� pokrok školy za toto období. Konkrétní zkušenosti budou 
blíže popsány v kapitole Zkušenosti s provozem IS. B�hem provozu se pochopiteln� objevily 
n�které provozní problémy s IS a také byla objevena spousta možností pro vylepšení. Postupn�
vznikaly r�zné požadavky na další funkce IS. O rok pozd�ji byl IS spušt�n spolu s novými www 
stránkami i na Základní škole Karla Dvo�á�ka 1230 v Orlové (dále jen ZŠ Karla Dvo�á�ka). 
Vzhledem k tomu, že se jednalo již o t�etí školu, na které byl IS spušt�n (detaily o provozu 
na Základní škole v Lošticích jsou popsány v kapitole Testování, zaškolení a nasazení do provozu 
v [2]), bylo zde spušt�ní mnohem jednodušší a úpravy existujícího IS už nebyly tak náro�né. 

B�hem používání IS však školy zjistily, že by využily i další funkce jako nap�íklad rozší�ené 
výpisy a p�ehledy známek, elektronickou evidenci t�ídní knihy nebo rozhraní pro online testování 
žák�. 

1.1 Cíle diplomové práce 
Cílem diplomové práce bude popsat zkušenosti se sou�asným provozem IS na ZŠ U Kapli�ky 

a ZŠ Karla Dvo�á�ka a navrhnout a implementovat požadovaná rozší�ení a zm�ny, které vznikly 
na základ� požadavk� jednotlivých škol. P�i tvorb� dalších funkcí bude kladen d�raz na dodržování 
obecného návrhu IS, který se osv�d�il v rámci bakalá�ské práce, a který umožnil jednoduché 
použití na dalších školách a p�idávání nových funkcí. 

V záv�ru bude uvedena ukázka použití dataminingových metod pro analýzu dat získaných p�i 
provozu IS. 

1.2 Situace na základních školách obecn�
Vzhledem ke zkušenostem z prost�edí základních škol budou nejprve na úvod shrnuty obecné 

zkušenosti.  
Dle mého názoru se za dobu vývoje IS, což jsou zhruba poslední dva roky, situace 

na základních školách postupn� zlepšovala. Do jisté míry to je zp�sobeno postupným rozši�ováním 
IT technologií mezi �ím dále tím širší laickou ve�ejnost. Od d�ív�jšího strachu a neochoty pracovat 
s výpo�etní technikou lidé, dle mých zkušeností, p�echázejí k názoru, že jim výpo�etní technika 
a obecn� IT technologie za�ínají znateln� usnad�ovat život. Toto se projevuje i ve školství. Je t�eba 
si však uv�domit, že situace na základních školách je stále na výrazn� horší úrovni než na st�edních 
nebo vysokých školách. Tato postupná zm�na p�ístupu k IT technologiím se velmi kladn� projevuje 
v b�žném život� a zejména v prost�edí základních škol. I u samotných zam�stnanc� je možné 
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pozorovat zájem o nové technologie a hlavn� snaha u�it se nové v�ci. Krom� snahy a zájmu 
uživatel� bylo možné také pozorovat zájem rodi��.  

Vzhledem k tomu, že Orlová je relativn� malé m�sto, ve kterém je 8 základních škol, rodi�e 
z jiných škol se brzy dozv�d�li o provozu IS na ZŠ U Kapli�ky. To jen zvýšilo zájem rodi��
o spušt�ní IS na ZŠ Karla Dvo�á�ka. Zde jde jasn� vid�t pokrok ve vnímání IT, kdy jej b�žní lidé 
za�ínají brát jako standardní sou�ást života a aktivn� se o tyto technologie zajímají. 

Podporu pro zavád�ní informa�ních technologií lze také vid�t i na stran� jednotlivých obcí, 
kraj� i Evropské unie. B�hem uplynulých dvou let byly školy v Orlové vybaveny veškerou 
pot�ebnou IT infrastrukturou v rámci projektu „Dejte nám šanci poznat sv�t“. Každá škola nyní 
disponuje p�ipojením k internetu v každé místnosti, dataprojektorem a interaktivní tabulí. V rámci 
softwarové výbavy byly po�ízeny interaktivní u�ebnice nakladatelství FRAUS a další elektronické 
výukové materiály. 

1.3 Situace na Základní škole U Kapli�ky 959, Orlová-Lutyn�

1.3.1 WWW stránky 
Jak již bylo zmín�no, od spušt�ní IS na ZŠ U Kapli�ky uplynuly tém�� dva roky. Na za�átku 

škola nem�la ani funk�ní www stránky ani vlastní doménu (jak je popsáno v kapitole Situace 
na Základní škole U Kapli�ky 959, Orlová-Lutyn� [1]). Osobn� jsem velice spokojen s vývojem 
situace na této škole. Po po�áte�ním náro�ném zpracování text�, kdy se v podstat� za�ínalo 
od úplného za�átku, byly úsp�šn� spušt�ny www stránky s jednoduchým redak�ním systémem, 
a hlavn� se povedlo zajistit pro www stránky trvalý p�ísun aktuálních informací. Na stránkách jsou 
stovky fotografií z mnoha školních akcí, r�zná videa a další zajímavý obsah. Kvalitní a aktuální 
informace vedly ke stálé a pom�rn� vysoké návšt�vnosti www stránek.  

V rámci www stránek také funguje schránka d�v�ry, prost�ednictvím které už n�kolik žák�
kontaktovalo speciálního pedagoga se svými problémy. 

Protože je správa www stránek vzhledem ke svému rozsahu zna�n� náro�ná, byly ur�eny 
osoby z �ad zam�stnanc� školy, které si rozd�lily povinnosti týkající se www stránek. Hlavní 
osobou je ICT metodik školy, který provádí tém�� všechny zm�ny na www stránkách. Z u�itel�
�eského jazyka byla vybrána osoba zodpov�dná za jazykovou korekturu obsahu stránek. 
Významnou sekci týkající se školního poradenského pracovišt� má na starosti speciální pedagog, 
který také �eší dotazy odeslané prost�ednictvím schránky d�v�ry. D�ležité zm�ny jsou také 
konzultovány s �editelem a vedením školy. 

Ukázky z obsahu stránek a statistiky p�ístup� jsou uvedeny v p�íloze A. 

1.3.2 Spušt�ní jednotných emailových schránek 
Zavád�ní IS do jakékoli organizace není jen o jednotlivých technických �ešeních. D�ležité je 

také definovat role jednotlivých uživatel� a prost�edky pro jejich komunikaci. Sou�asná situace, 
kdy zam�stnanci školy m�li na www stránkách školy uvedeny své soukromé emailové adresy 
v r�zných tvarech a na r�zných bezplatných e-mailových serverech, se ukázala jako nep�ípustná. 
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Proto bylo po spušt�ní www prezentace rozhodnuto vytvo�it všem zam�stnanc�m školy jednotné 
emailové adresy ve tvaru jmeno.prijmeni@zsukaplicky.cz. Tímto je zp�ehledn�na a zkvalitn�na 
komunikace mezi zam�stnanci školy a žáky a rodi�i. Pro technické �ešení byla vybrána služba 
Google Apps [10]. Tato služba poskytuje bezplatné a spolehlivé �ešení pro provoz e-mailových 
adres na vlastní domén�. Krom� technického �ešení byla také stanovena pravidla pro používání 
nov� vytvo�ených emailových schránek, aby se nap�íklad nestalo, že zam�stnanci tyto schránky 
nebudou pravideln� kontrolovat. Bližší popis je však nad rámec této diplomové práce. 

1.3.3 Zkušenosti s provozem IS 
Velmi m� pot�šily reakce rodi��, kte�í se již p�ed spušt�ním www stránek a hlavn� p�ed 

spušt�ním samotného IS �asto ptali, kdy už budou moci využívat tyto služby. Spušt�ní IS 
podporovalo také vedení školy, což je v kombinaci se zájmem samotných uživatel� dle mého 
názoru ideální situace pro spušt�ní a provoz IS. 

Na druhou stranu zadávání dat do IS p�ináší pochopiteln� práci navíc pro všechny 
zam�stnance školy. Vzhledem k tomu, že bylo zavád�ní IS podporováno jak rodi�i, tak vedením 
školy, jsem v pr�b�hu provozu nenarazil na žádnou neochotu a žádné stížnosti zam�stnanc� školy 
ohledn� nadbyte�né práce ve spojitosti s novým IS. 

P�i po�áte�ním provozu se pochopiteln� objevovala �ada menších problém� s provozem IS 
a jednotlivými funkcemi. Zde se velmi osv�d�ila spolupráce s ICT metodiky školy – s paní 
Mgr. Ji�inou Koplovou ze ZŠ U Kapli�ky a panem Bc. Martinem Czajou ze ZŠ Karla Dvo�á�ka, 
kte�í se starali o provoz IS a pr�b�žn� �ešili b�žné problémy s provozem. Díky tomu sta�ilo 
všechny problémy �ešit s t�mito ICT metodiky, kte�í pr�b�žn� shromaž�ovali požadavky 
jednotlivých uživatel� a zasílali informace o chybách. Tento zp�sob zna�n� zjednodušil a 
zp�ehlednil komunikaci s uživateli IS vzhledem k tomu, že reálných uživatel� jsou �ádov� stovky. 

Uvedení ICT metodici se také starali o rutinní provoz IS. Toto bylo d�ležité nap�íklad pro 
oby�ejné generování zapomenutých hesel. �asto se stávalo, že rodi�e psali na m�j email uvedený 
v IS pro p�ípadné �ešení technických problém� a žádali o zaslání hesla. Toto pochopiteln� není 
z bezpe�nostních d�vod� možné a v praxi se toto �ešilo osobním p�edáváním hesel prost�ednictvím 
ICT metodik�. 

Celkov� lze vnímat snahu o rozší�ení informa�ních technologií a jejich každodenní b�žné 
používání. Zde lze pozorovat zm�nu oproti p�vodní situaci, kdy se používaly pouze programy pro 
evidenci údaj� žák�, jak bylo vyžadováno p�íslušnými zákony, a jakékoli další možnosti nad tento 
nutný rámec nebyly používány. 

1.4 Situace na Základní škole Karla Dvo�á�ka, Orlová 

1.4.1 WWW stránky 
P�ed spušt�ním samotného IS byla i pro tuto školu vytvo�ena www prezentace s jednoduchým 

redak�ním systémem obdobn� jako na ZŠ U Kapli�ky. P�edchozí www stránky byly zna�n�
nevyhovující a vzhledem k �áste�né provázanosti www stránek s IS bylo vytvo�ení www stránek 
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školy následované zavedením IS logickým krokem. Popis této prezentace je však nad rámec této 
diplomové práce. Detaily o www prezentaci školy, jako jsou ukázky obsahu stránek nebo statistiky 
p�ístup�, jsou uvedeny v p�íloze A. 

1.4.2 Zkušenosti s provozem IS 
Na ZŠ Karla Dvo�á�ka se spušt�ní IS pro známkování žák� a další evidenci pot�ebných 

záležitostí uvažovalo zhruba dva roky. Za tuto dobu se však nepovedlo IS spustit vzhledem 
k problém�m s p�vodním plánovaným dodavatelem. Po zkušenostech s provozem 
na ZŠ U Kapli�ky bylo rozhodnuto o spušt�ní stejného IS. Žákovská knížka tedy byla spušt�na 
na ZŠ Karla Dvo�á�ka o rok pozd�ji než na ŽŠ U Kapli�ky, tj. na za�átku školního roku 2009/2010. 
 Spušt�ní IS na dvou školách nebylo možné zvládnout v rámci bakalá�ské práce. B�hem tohoto 
roku se jak vedení školy, tak i n�kte�í rodi�e a žáci dozv�d�li o spušt�ní IS na ZŠ U Kapli�ky. Tato 
zv�davost rodi�� spolu s ro�ním provozem IS, který tak byl již zbaven v�tšiny po�áte�ních 
problém�, umožnila výrazn� jednodušší spušt�ní IS. 

1.5 Požadavky škol 
Jak již bylo zmín�no v bakalá�ské práci, po analýze požadavk� škol bylo zjišt�no, že tyto 

požadavky jsou až na n�které detaily stejné. Toto se potvrdilo i v p�ípad� ZŠ Karla Dvo�á�ka, která 
byla již t�etí školou, na které byl spušt�n IS. 

Tato skute�nost byla zohled�ována p�i analýze požadavk� jednotlivých škol a zna�n� tak 
usnadnila jejich p�ípravu. V praxi sta�ilo nové požadavky �ešit s jednou školou a tém�� ve všech 
p�ípadech šlo dané �ešení použít na ostatních školách. 

Konkrétní požadavky budou specifikovány v následující kapitole. 
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2 Zadání 

Požadavky pro specifikaci zadání vznikly na základ� skute�ného provozu IS. Toto umožnilo, 
že byly postupn� implementovány funkce IS na základ� priorit. Zde se op�t osv�d�il postup, kdy 
uživatelé (zam�stnanci, rodi�e a žáci) komunikovali pr�b�žn� s ICT metodikem školy, se kterým 
poté byly na pravidelných sch�zkách spole�n� s vedením školy konzultovány jednotlivé 
požadavky, které byly následn� implementovány. 

Požadavky byly evidovány už od prvního spušt�ní IS. Vzhledem k delší dob�, kdy byly 
evidovány, jich bylo pom�rn� hodn�. Detailn� budou popsány dále.  

P�i spoušt�ní IS do ostrého provozu a p�i hromadném vytvá�ení uživatelských ú�t� se ukázalo, 
že tyto rutinní záležitosti jsou zna�n� náro�né. Je tedy t�eba implementovat p�íslušné funkce pro 
hromadné vkládání dat. V n�kterých p�ípadech, jako je nap�íklad generování p�ístupových údaj�, je 
t�eba také vytvo�it hromadné operace pro výstupy dat. 

Protože se do budoucna plánuje celkové zrušení papírové evidence známek a další agendy, což 
jsou žákovské knížky a t�ídní knihy, je t�eba p�ipravit funkce pro zhotovení výpis� a vy�ešit jejich 
p�edávání uživatel�m, zejména pak žák�m. 

B�hem provozu se také ukázalo, že vzhledem k b�žným administrativním úkon�m je pot�eba 
�asto získávat z IS r�zná data. Tyto záležitosti mají na starosti pracovníci sekretariátu školy, pro 
které je t�eba z�ídit nový typ uživatele se zvláštními p�ístupovými právy. 

Známkování žák� však pokrývá jen omezenou �ást školní agendy. Další významnou �ástí je 
evidence t�ídní knihy. Po zkušenostech s prvotním provozem IS a postupném p�ipravování 
technického zázemí bylo rozhodnuto o realizaci dalšího modulu IS pro t�ídní knihu, který bude 
evidovat zejména probíranou výuku a absence žák�. 

Základní školy mají ze zákona povinnost provád�t v ur�itých intervalech r�zná dotazníková 
šet�ení (autoevalua�ní dotazníky) a navíc pravideln� zjiš�ují nap�íklad spokojenost žák� a rodi��
s výukou a další podobné dotazníkové pr�zkumy. Zde tedy vznikl další požadavek na realizaci 
takovýchto test� a dotazník� v elektronické podob�. 

B�hem doby, kdy byl IS v provozu, se nahromadilo zna�né množství dat, jako nap�íklad 
známky žák�, rozvrhy a podobn�. V sou�asné dob� však školy b�žn� vyhodnocují data jen 
základními statistickými metodami. Proto tedy zam�stnance uvedených škol a zejména jejich 
vedení zajímá možnost dalšího využití t�chto dat. Nashromážd�ná data tedy budou analyzována 
s použitím r�zných dataminingových metod. Vzhledem k tomu, že tato oblast je pro zam�stnance 
základních škol novým tématem, bude se tato analýza dat zabývat touto problematikou od úplného 
po�átku. 
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2.1 Podrobná specifikace zadání 
Následující popis bude p�ibližn� strukturován na základ� �asové posloupnosti vývoje 

jednotlivých funkcí. Jako první budou uvedeny funkce, které školy požadovaly b�hem prvotního 
provozu IS a dále nov� vyvíjené funkce v rámci této diplomové práce. 

• Hromadné operace 

• Sekretá�ka 

• Výpisy známek 

• P�ehledy známek a statistiky 

• T�ídní kniha 

• Dotazníky a testy 

• Datamining 
  

• Hromadné operace 
P�i ostrém spoušt�ní IS se ukázalo zna�n� náro�né po�áte�ní vkládání dat uživatel�. I p�esto, 

že administra�ní rozhraní bylo vytvo�eno s d�razem na co nejsnazší obsluhu a byly již 
implementovány n�které funkce pro hromadné úpravy, jako nap�íklad generování žák� a jejich 
rodi�� podle celé t�ídy, vkládání stovek nových uživatel� bylo i p�esto náro�né. Bude tedy t�eba 
navrhnout a implementovat funkce pro administrátora s cílem uleh�it rutinní zadávání po�áte�ních 
dat. Bude se jednat o importy dat, které ze souboru ve formátu xls, p�ípadn� csv na�tou data žák�, 
které se získají z programu DM Evidence, který používá v�tšina základních škol pro evidenci 
osobních údaj� žák� dle odpovídajících zákon�. Administrátor tedy exportuje data z výše 
uvedeného programu a p�ípadn� doplní chyb�jící údaje, které nebudou v exportovaném souboru 
dostupné, jako nap�íklad loginy žák�. Tato data se poté importují do p�edem vytvo�ených t�íd. 

Dalším logickým krokem je generování p�ístupových údaj� pro vytvo�ené uživatele. 
Vzhledem k tomu, že již byla stanovena pravidla pro formáty login� rodi��, lze vygenerovat 
v jednom kroku jak p�ístupové údaje pro žáky, tak i pro jejich p�íslušné rodi�e. Administrátor po 
importu žák� m�že zvolit generování p�ístupových údaj�, kde se na základ� jmen a login� žák�
hromadn� vygenerují hesla pro všechny žáky a loginy a hesla pro jejich rodi�e. Zde lze ušet�it 
zna�nou práci s vkládáním osobních údaj� rodi�� tím, že rodi�e budou muset tyto údaje vyplnit 
sami p�i prvním p�ihlášení do IS, což jednak zajistí aktuálnost vložených informací a také zna�n�
ušet�í práci administrátor�m IS. 

• Sekretá�ka 
Jak již bylo výše uvedeno, na základ� požadavk� škol bylo rozhodnuto o vytvo�ení dalšího 

typu uživatele. P�i návrhu IS v rámci bakalá�ské práce nebylo z�ejmé, že bude t�eba tento typ 
uživatele. V b�žném provozu se však ukázalo, že krom� b�žné práce s IS, kterou provád�jí již 
existující typy uživatel�, je t�eba také �asto získávat r�zné p�ehledy a výpisy dat uložených v IS. 
Je tedy t�eba p�idat typ uživatele, který se bude jmenovat sekretá�ka a který bude mít k dispozici 
v podstat� všechny výpisy dat, které jsou v IS. Tento typ uživatele však nebude moci žádná data 
editovat ani mazat, což zaru�í bezpe�nost IS. 
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• Výpisy známek 
Z d�vodu již zmi�ovaného plánovaného zrušení papírových žákovských knížek je t�eba 

p�ipravit funkci, která bude zajiš�ovat tisk týdenních nebo m�sí�ních výpis� známek pro dané žáky. 
Výpisy musí sloužit jako plná náhrada žákovské knížky. Musí tedy obsahovat základní osobní 
údaje a dále p�ehled známek ve stejném formátu jako je v žákovské knížce a na který jsou jak 
u�itelé, tak i žáci a jejich rodi�e zvyklí. Vzhledem k množství žák� je t�eba, aby byly výpisy 
sestaveny s ohledem na co nejmenší náro�nost na po�et stránek, které bude pot�eba vytisknout. 

• P�ehledy známek a statistiky 
Pro u�itele je velmi užite�né, když mohou srovnávat celkové výsledky t�íd a když mají 

k dispozici r�zné statistické údaje o výsledcích žák�, které mohou dále porovnávat a analyzovat. 
Je proto t�eba sestavit p�ehledy známek za zvolené t�ídy, které budou obsahovat souhrnné výsledky 
za t�ídu a statistické údaje jako nap�íklad pr�m�r, medián, minima a maxima známek a podobn�. 
Zde je t�eba op�t zohlednit sou�asné používané statistiky a p�ípadn� podle pot�eby navrhnout další 
výsledky statistik. Tyto statistiky budou plnit funkci pro analýzu známek v reálném �ase. Statistiky 
pololetních výsledk� žák� jsou již �ešeny programem DM Evidence a ukázka t�chto statistik 
je uvedena v p�íloze F. 

• T�ídní kniha 
T�ídní kniha bude jedním ze t�í základních modul� IS. Moduly pro známkování a správu 

rozvrh� již byly implementovány. T�ídní kniha bude navržena s cílem zjednodušit, zrychlit 
a zp�ehlednit rutinní správu školní agendy. Návrh t�ídní knihy by m�l zohlednit to, že údaje budou 
zadávány p�ímo v hodin�, což je umožn�no dostupností po�íta�e v každé t�íd�. U�itel tedy na 
za�átku hodiny vyplní p�íslušný popis probíraného u�iva a ze seznamu vybere chyb�jící žáky. 
T�mto chyb�jícím žák�m se automaticky vygeneruje zpráva o absenci, kterou uvidí i rodi�e. Pro 
evidovanou absenci a probírané u�ivo budou k dispozici i p�íslušné výpisy pro kompetentní 
uživatele. 

• Dotazníky a testy 
�astou náplní výuky jsou pochopiteln� r�zné testy žák�. N�kolikrát do roka je také pot�eba 

oslovit r�znými dotazníky i rodi�e nebo zam�stnance školy. Z tohoto d�vodu je pot�eba 
implementovat rozhraní pro vytvá�ení, vypl�ování a vyhodnocování test� a dotazník�. U�itel m�že 
vytvo�it vlastní test, kde budou definovány p�íslušné otázky a odpov�di. Dále pak nastaví, pro koho 
má být daný test p�ístupný. Vybraným uživatel�m se poté zobrazí test, který mohou vyplnit 
a výsledky se poté zobrazí tv�rci testu. 

• Datamining 
Ve školách se �asto sestavují r�zné p�ehledy a statistiky. Nej�ast�ji se týkají známek 

jednotlivých žák�. Po diskuzi s vedením obou škol bylo rozhodnuto, že v rámci této diplomové 
práce bude navrhnuto �ešení, které by umož�ovalo jednak statistické analýzy výsledk� žák� a také 
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pokro�ilé analýzy pomocí dataminingových metod. Cílem je, aby vedení školy získalo p�ehled 
o možnostech takovéto analýzy dat a v praxi mohlo vyzkoušet jednotlivé výstupy a výsledky 
analýzy. O�ekávanými výstupy by m�ly být informace sloužící k porovnávání výsledk� žák� podle 
t�íd, u�itel� a období školních rok� a hledání r�zných závislostí v t�chto datech. 

2.2 Funk�ní požadavky 

Požadavky: 
• Umožn�ní importu žák�, 
• hromadné generování p�ístupových údaj� pro žáky a jejich rodi�e, 
• zp�ístupn�ní údaj� z IS pro sekretariát školy, 
• rozhraní pro tisk p�ehled� známek, 
• statistické p�ehledy výsledk� žák� dostupné u�itel�m, 
• evidence probírané výuky, 
• evidence absence žák�, 
• automatické generování výpis� o absenci pro žáky a rodi�e, 
• rozhraní pro vytvá�ení test� a dotazník�, 
• rozhraní pro vyhodnocování test� a dotazník�. 

2.2.1 Vstupy 

• Údaje žák� pot�ebné pro jejich import do IS, 
• údaje žák� pro vygenerování jejich hesel a jejich rodi��, 
• formulá� pro definici výpisu známek, 
• formulá� pro definici výpisu t�ídní knihy, 
• formulá� pro nastavení parametr� pro p�ehledy známek, 
• formulá� pro zadávání probíraného u�iva, 
• formulá� pro zadávání absence žák�, 
• formulá� pro vytvo�ení testu. 

2.2.2 Výstupy 

• Výpisy údaj� pro novou uživatelskou roli – sekretá�ka, 
o seznam zam�stnanc�, 
o seznam žák�, 
o seznam rodi��, 
o seznam t�íd, 
o seznam místností, 
o seznam p�edm�t�, 
o výpis rozvrh�, 
o výpis suplování, 

• výpis vygenerovaných p�ístupových údaj� pro žáky a jejich rodi�e vytvo�ený funkcí pro 
generování údaj�, 

• výpis t�ídní knihy obsahující probírané u�ivo, 
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• výpis t�ídní knihy obsahující chyb�jící žáky, 
• výpis známek žák� p�izp�sobený pro tisk, 
• výpis známek podle zvolených parametr� pro u�itele, 
• výpis absence pro žáka, 
• výpis absence pro rodi�e, 
• výpis absence pro u�itele, 
• výpis probíraného u�iva, 
• test nebo dotazník pro rodi�e nebo žáka, 
• p�ehledy vytvo�ených test� a dotazník� pro u�itele, 
• výsledky testu nebo dotazníku pro u�itele. 

2.2.3 Role uživatel�

 B�hem provozu IS vznikla pot�eba vytvo�it další typ uživatele, kterým je uživatel Sekretá�ka. 
D�vodem byla pot�eba zp�ístupnit p�ehledy o žácích, jejich známkách a absenci pro r�zné 
p�ehledy, které je pot�eba evidovat a kontrolovat. Aby však z�stala zachována bezpe�nost IS, bylo 
zakázáno pro takovéto úkoly vytvá�et uživatele s právy administrátora, což by vedlo k výraznému 
snížení bezpe�nosti IS. Proto byl vytvo�en uživatel Sekretá�ka, který má p�ístup k vybraným údaj�, 
avšak jen pro �tení.  
 Ostatní uživatelské role se osv�d�ily a nebylo t�eba je m�nit. 

Administrátor (administrátor, �editel, zástupce �editele, ICT metodik): 
• Importy žák�, 
• generování žák� a jejich rodi��. 

U�itel 
• Rozhraní pro vytvá�ení test�, 
• rozhraní pro zobrazování výsledk� testu, 
• formulá� pro zadávání probíraného u�iva do t�ídní knihy, 
• formulá� pro zadávání absence, 
• výpisy p�ehled� známek. 

Rodi�
• Zobrazení výpisu probíraného u�iva podle údaj� v t�ídní knize, 
• zobrazení absence podle údaj� v t�ídní knize, 
• zobrazení dostupných test�, 
• zobrazení konkrétního testu. 

Žák 
• Zobrazení výpisu probíraného u�iva podle údaj� v t�ídní knize, 
• zobrazení absence podle údaj� v t�ídní knize, 
• zobrazení dostupných test�, 
• zobrazení konkrétního testu. 
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Sekretá�ka 
• Výpisy všech známek, 
• výpisy žák�, 
• výpisy u�itel�, 
• výpisy zam�stnanc�, 
• výpisy t�íd, 
• výpisy rozvrh�, 
• výpisy p�edm�t�, 
• výpisy známek, 
• výpisy z t�ídní knihy. 

2.2.4 Okolí 

Obrázek �. 1: Kontextový diagram 

Žák

Rodi�Administrátor

U�itel

Sekretá�ka

IS pro ZŠ
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2.3 Nefunk�ní požadavky 
V rámci bakalá�ské práce nebyly vy�ešeny všechny možné zp�soby zabezpe�ení. Vzhledem 

k tomu, že zpo�átku nebyly v IS ukládány žádné citlivé údaje jako rodná �ísla, nebylo toto t�eba. 
Nyní se však po�ítá s evidencí všech údaj� žák�. Je proto t�eba p�ipravit zbývající �ást 
zabezpe�ení, kterou je implementace komunikace mezi serverem a klientem prost�ednictvím 
protokolu HTTPS.  

Dále je t�eba klást d�raz na rychlost a jednoduchou použitelnost IS. Na tyto aspekty byl brán 
ohled již p�i tvorb� IS v rámci bakalá�ské práce. Nyní již není pot�eba �ešit tyto záležitosti od 
za�átku. Je však t�eba zhodnotit úsp�šnost navrhnutého �ešení s ohledem na uvedenou rychlost 
a použitelnost a navrhnout p�ípadné zm�ny a další optimalizaci. 

Vzhledem k tomu, že se základní školy potýkají �asto s nedostatkem financí, je také t�eba 
optimalizovat finan�ní náklady na provoz a údržbu IS. 
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3 Datová analýza 

Datové analýze byla v�nována velká pozornost p�i návrhu IS v rámci bakalá�ské práce. 
Tento p�ístup se velmi vyplatil. Co se tý�e struktury databáze, nebylo t�eba v pr�b�hu provozu 
provád�t žádné zm�ny, krom� záležitostí pro nové funkce IS. Jen výjime�n� bylo pot�eba p�idat, 
odebrat nebo upravit n�který z atribut�. Tyto atributy jsou ozna�eny tu�n� a podtržen�.

Nové tabulky, sloužící funkcím implementovaným v rámci této diplomové práce, jsou uvedeny 
na konci seznamu. 

3.1 Lineární zápis 

[primární klí�, cizí klí�] 

Zak  (zak_id, zak_login, zak_heslo, zak_jmeno, zak_prijmeni, zak_ulice, zak_mesto, 
zak_psc, zak_e-mail, zak_datum_narozeni, zak_rodne_cislo, zak_okres_narozeni, 
zak_misto_narozeni, zak_narodnost, zak_statni_prislusnost, zak_pojistovna, 
zak_druzina, zak_jidelna, zak_teldomu, zak_mobil, zak_smazan, zak_pohlavi, 
zak_absolvent)

Zamestnanec  (zamestnanec_id, zamestnanec_login, zamestnanec_heslo, 
zamestnanec_titul_pred, zamestnanec_jmeno, zamestnanec_prijmeni, 
zamestnanec_titul_za, zamestnanec_kabinet, zamestnanec_email, 
zamestnanec_aprobace, zamestnanec_telefon, zamestnanec_role, 
zamestnanec_smazan) 

Rodic   (rodic_id, rodic_login, rodic_heslo, rodic_titul_pred, rodic_jmeno, rodic_prijmeni, 
rodic_titul_za, rodic_ulice, rodic_mesto, rodic_psc, rodic_zamestnavatel, 
rodic_funkce, rodic_telefon_domu, rodic_telefon_prace, rodic_mobil, rodic_e-
mail, rodic_smazan, rodic_vyplneno) 

Rodic_zak  (rodic_zak_id, rodic_id, zak_id) 

Aktualni_trida (trida_id, trida_rocnik, trida_oznaceni, mistnost_id, zamestnanec_id, rok_id, 
trida_poznamka, trida_smazana) 

Zak_trida  (zak_trida_id, trida_id, zak_id, zak_trida_smazano) 

Mistnost  (mistnost_id, mistnost_zkratka, mistnost_nazev, mistnost_kapacita, 
mistnost_poznamka, mistnost_smazana) 

Rozvrh  (rozvrh_id, trida_id, mistnost_id, uci_id, rozvrh_den, rozvrh_cislo_hodiny, 
rozvrh_smazan, rok_id) 
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Predmet  (predmet_id, predmet_zkratka, predmet_nazev, predmet_poznamka, 
predmet_smazan) 

Zmena  (zmena_id, zmena_datum, rozvrh_id, zamestnanec_id, zmena_odpada, 
zmena_poznamka) 

Uci   (uci_id, zamestnanec_id, predmet_id, uci_poznamka, uci_smazano) 

Skolni_rok  (rok_id, rok_rok, rok_zacatek_pol, rok_konec_pol, rok_aktualni) 

Vysledek  (vysledek_id, zak_id, predmet_id, vysledek_datum, vysledek_popis, 
vysledek_znamka, vysledek_vaha, zamestnanec_id, vysledek_precteno, rok_id, 
vysledek_smazano) 

Poznamka  (poznamka_id, zak_id, rodic_id, poznamka_datum, poznamka_text, 
poznamka_precteno, zamestnanec_id, poznamka_precteno_datum, rok_id) 

Sdeleni_rodic  (sdeleni_rodic_id, sdeleni_rodic_rodic_id, sdeleni_rodic_zamestnanec_id, 
sdeleni_rodic_datum, sdeleni_rodic_text, rok_id) 

Elearning  (elearning_id, elearning_nadpis, elearning_text, elearning_cesta, uci_id,  

  elearning_datum, trida_id) 

Nové tabulky: 
Absence (absence_id, zak_id, tridni_kniha_id, absence_popis) 

Test  (test_id, test_nazev, test_popis, zamestnanec_id, test_vytvoril_zamestnanec_id,  
 test_od, test_do, test_zak_id) 

Test_odpovedi  (test_odpovedi_id, otazka_id, zak_id, test_odpoved) 

Test_otazka  (test_otazka_id, test_otazka_text, test_otazka_poznamka, test_id) 

Test_zak  (test_zak_id, zak_id, test_id) 

Test_otazka_moznosti (test_otazka_moznosti_id, test_otazka_moznosti_varianta, test_otazka_id, 

  test_otazka_spravne) 

Tridni_kniha (tridni_kniha_id, rozvrh_id, tridni_kniha_popis, tridni_kniha_datum,   
  tridni_kniha_datum_vyplneni, zamestnanec_id, rok_id) 

Vypisy_znamek (vypis_id, trida_id, zak_id, vypis_datum_od, vypis_datum_do, vypis_datum) 
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3.2 Popis vztah�: 

MA_RODICE    (Rodic, Rodic_zak)   1:N 
JE_POTOMEK    (Rodic_zak, Zak)   N:1 
MA_TRIDU    (Zak, Zak_trida)   1:N 
MA_ZAKA    (Zak_trida, Aktualni_trida)  M:1 
DOCHAZI_NA    (Aktualni_trida, Rozvrh) 1:N 
VYUCUJE_SE    (Rozvrh, Uci)    N:1 
VYUCOVANO    (Uci, Zamestnanec)   N:1 
VYUCUJE_SE_V    (Rozvrh, Mistnost)   1:N 
MA_DOMACI_MISTNOST  (Trida, Mistnost)   1:N 
JE_TRIDNI    (Aktualni_trida, Zamestnanec)  N:1 
ZMENENO    (Rozvrh, Zmena)   1:N 
SUPLUJE     (Zamestnanec, Zmena)   N:1 
JE_V_ROCE    (Skolni_rok, Aktualni_trida)  1:N 
UCI     (Uci, Predmet)    N:1 
PLATI_PRO_ROK    (Skolni_rok, Rozvrh)   1:N 
VYSLEDEK_ZAKA   (Zak, Vysledek)   1:N 
VYSLEDEK_Z_PREDMETU  (Predmet, Vysledek)   1:N 
VYSLEDEK_ZAMESTNANEC  (Vysledek, Zamestnanec)  N:1 
VYSLEDEK_ROK   (Vysledek, Skolni_rok)   N:1  
POZNAMKA_ZAKA   (Poznamka, Zak)   N:1 
PRECTENI_POZNAMKY   (Poznamka, Rodic)   N:1 
ZAMESTNANEC_POZNAMKA  (Zam�stnanec, Poznamka)  1:N 
POZNAMKA_ROK   (Skolni_rok, Poznamka)  1:N 
SDELENI_OD_RODICE   (Rodic, Sdeleni_rodic)   1:N 
SDELENI_ROK    (Skolnic_rok, Sdeleni_rodic)  1:N 
SDELENI_PRO_UCITELE  (Sdeleni_rodic, Zamestnanec)  N:1 
ELEARNING_UCI   (Elearning, Uci)   N:1 

Nové vztahy: 
HODINA_TRIDNI_KNIHA (Tridni_kniha, Rozvrh)  N:1 
SKOLNI_ROK_TRIDNI_KNIHA (Skolni_rok, Tridni_kniha) 1:N 
ZAMESTNANEC_TRIDNI_KNIHA (Zamestnanec, Tridni_kniha) 1:N 
TRIDNI_KNIHA_ABSENCE (Tridni_kniha, Absence) 1:N 
ZAMESTNANEC_TEST  (Zamestnanec, Test)  1:N 
OTAZKY_TESTU   (Test, Test_otazka)  1:N 
MOZNOSTI_OTAZKY  (Test_otazka, Test_otazka_moz)1:N 
TEST_ZAK   (Test, Test_zak)   1:N 
TEST_ZAK_TEST   (Test_zak, Zak)   N:1 
ODPOVEDI_ZAKA  (Test_odpovedi, Zak)  N:1 
VYPIS_ZNAMEK_ZAKA  (Zak, Vypisy_znamek)  1:N 
VYPIS_ZNAMEK_TRIDY  (Vypisy_znamek, Akt_trida) N:1 
ABSENCE_ZAKA   (Absence, Zak)   N:1 
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3.3 ERD 

Obrázek �. 2: ER diagram pro databázi z bakalá�ské práce 
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Obrázek �. 3: ER diagram pro nov� implementované databázové tabulky
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3.4 Datový slovník 

[primární klí�, cizí klí� (FK)] 
 V této �ásti je uveden pouze datový slovník pro nov� vytvo�ené databázové tabulky. 
Kompletní datový slovník je uveden v p�íloze D. 

Absence 

Název 
Datový typ 
(velikost) Klí� Null Index IO, popis 

absence_id Integer A N A Auto increment 

zak_id Integer N N A FK – Zak 

tridni_kniha_id Integer N N A FK – Tridni_kniha 

absence_popis Text N N N  

Test 

Název 
Datový typ 
(velikost) Klí� Null Index IO, popis 

test_id Integer A N A Auto increment 

test_nazev Varchar(100) N N N  

test_popis Text N A N  

zamestnanec_id Integer N N A FK – Zamestnanec 

test_vytvoril_zamestn_id Integer N N A  

test_od Datetime N N N  

test_do Datetime N N N  

test_zak_id Integer N A A FK – Test_zak 

Test_odpovedi 

Název 
Datový typ 
(velikost) Klí� Null Index IO, popis 

test_odpovedi_id Integer A N A Auto increment 

otazka_id Integer N N A FK – Test_otazka 

zak_id Integer N N A FK - Zak 

test_odpoved Text N N N  

Test_otazka 

Název 
Datový typ 
(velikost) Klí� Null Index IO, popis 

test_otazka_id Integer A N A Auto increment 

test_otazka_text Text N N N  

test_otazka_poznamka Text N A N  

test_id Integer N N A FK – Test 
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Test_otazka_moznosti 

Název 
Datový typ 
(velikost) Klí� Null Index IO, popis 

test_otazka_moznosti_id Integer A N A Auto increment 

test_otazka_m._varianta Varchar(45) N N A  

test_otazka_id Integer N N N FK – Test_otazka 

test_otazka_spravne Varchar(100) N A N  

Test_zak 

Název 
Datový typ 
(velikost) Klí� Null Index IO, popis 

test_zak_id Integer A N A Auto increment 

zak_id Integer N N A FK – Zak 

test_id Integer N N A FK – Test 

Tridni_kniha 

Název 
Datový typ 
(velikost) Klí� Null Index IO, popis 

tridni_kniha_id Integer A N A Auto increment 

rozvrh_id Integer N N A FK – Rozvrh 

tridni_kniha_popis Text N A N  

tridni_kniha_datum Date N A A  

tridni_kniha_dat._vytvoreni Date N A A  

zamestnanec_id Integer N N A FK – Zamestnanec 

rok_id Integer N N A FK – Skolni_rok 

Vypisy_znamek 

Název 
Datový typ 
(velikost) Klí� Null Index IO, popis 

vypis_id Integer A N A Auto increment 

trida_id Integer N A A FK – Aktualni_trida 

zak_id Integer N A A FK - Zak 

vypis_datum_od Date N N N  

vypis_datum_do Date N N N  

vypis_datum Date N N N  
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4 Funk�ní analýza 

Vzhledem k tomu, že v�tšina nov� implementovaných funkcí se týká u�itele, je i následující 
analýza zam��ena na tyto funkce. V následující �ásti bude uveden DFD 0. úrovn�, DFD 1. úrovn�
pro funkce u�itele a dále budou rozepsány jednotlivé nové funkce týkající se p�evážn� u�itele. 
Vzhledem k charakteru implementovaných funkcí mají ostatní role uživatel� p�ístup jen k výpis�m 
t�chto funkcí. Zde se p�evážn� jedná o výpisy nap�íklad absence testových otázek. U t�chto funkcí 
se není t�eba zabývat dopodrobna jejich analýzou. 

4.1 Kontextový diagram 

Obrázek �. 4: Kontextový diagram 

Žák

Rodi�Administrátor

U�itel

Sekretá�ka

IS pro ZŠ
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4.2 DFD 0. úrovn�

Obrázek �. 5: DFD 0. Úrovn�

0.

Sekretá�ka

Rodi�

Žák

Administrátor

U�itel

5. 
Spole�né funkce

2.
Funkce pro 

u�itele

4.
Funkce pro 

rodi�e

1.
Funkce pro 

administrátora

3.
Funkce prožáka
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4.3 DFD 1. úrovn� - Funkce pro u�itele 

Obrázek �. 6: DFD 1. Funkce pro u�itele

2.

U�itel

2.4.
Testy

2.2.
Výpisy a 
statistiky 
známek

2.1.
Výpisy známek 

(generování 
PDF)

2.3.
T�ídní kniha
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4.4 Minispecifikace 
V následujících kapitolách budou uvedeny minispecifikace hlavních funkcí IS. Funkce, které 

výrazn� zasahují nebo m�ní již implementované a používané �ásti IS, jsou blíže popsány v kapitole 
Popis implementace, kde jsou zejména popsány zm�ny již hotových �ástí IS a za�len�ní nových 
funkcí do stávajícího prost�edí 

4.4.1 Vytvo�ení výpisu známek 

Obrázek �. 7: DFD pro vytvo�ení výpisu známek 

1. Zobraz formulá� pro výb�r mezi výpisem známek pro žáka a výpisem známek pro celou 
t�ídu, 

2. u�itel vybere, jestli chce generovat výpisy pro jednotlivého žáka nebo pro celou t�ídu, 
3. zobraz seznam vygenerovaných výpis� známek podle tabulky vypisy_znamek, 
4. zobraz formulá� pro výb�r po�áte�ního a koncového data výpisu známek, 
5. uživatel zvolí požadovaný rozsah data, 
6. v p�ípad� volby výpisu pro celou t�ídu prove� následující kroky: 

a. na�ti do formulá�e seznam t�íd, 
b. u�itel vybere požadovanou t�ídu, 
c. z tabulky vysledek na�ti výsledky pro žáky z vybrané t�ídy pro daný �asový rozsah, 

7. v p�ípad� volby výpisu pro jednotlivé žáky prove� následující kroky: 
a. na�ti do formulá�e seznam t�íd, 
b. uživatel vybere požadovanou t�ídu, 
c. na�ti do formulá�e seznam žák� vybrané t�ídy, 
d. u�itel vybere žáka, pro kterého chce generovat výpis známek, 
e. na�ti z tabulky vysledek výsledky pro zvoleného žáka pro daný �asový rozsah, 

U�itel

2.1.1
Výpisy známek 

(generování PDF)

Aktuální t�ída

ID žák

  ID u�itel,
ID t�ída

Žák

PDF výpis

Výpisy známek

Výsledek
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8.  z tabulky zak na�ti jméno a p�íjmení žáka, 
9. ze jména žáka, názvu zvolené t�ídy a školního roku podle tabulky skolni_rok vytvo�

hlavi�ku výpisu známek, 
10. z hlavi�ky dokumentu získané v kroku 6. a z na�tených výsledk� pro žáka nebo více žák�

dané t�ídy vygeneruj pdf soubor s celkovým výpisem známek,
11. vlož do tabulky vypis_znamek záznam o vygenerovaném výpisu, 
12. zobraz pdf soubor s výpisem u�iteli. 

4.4.2 Vložení záznamu do t�ídní knihy 

Obrázek �. 8: DFD pro vložení záznamu do t�ídní knihy 

1. Zobraz formulá� pro vkládání záznam� do t�ídní knihy a do sloupce p�edm�t na�ti 
p�edm�ty podle tabulky rozvrh a jejich názvy z tabulky predmet

2. u�itel vyplní probírané u�ivo do p�íslušného sloupce, 
3. po potvrzení u�itelem vlož záznam do tabulky tridni_kniha, jméno vyu�ujícího je vloženo 

automaticky podle p�ihlášeného u�itele z d�vodu bezpe�nosti, u�itel však m�že zapisovat i 
údaje o u�ivu pro p�edm�ty, které nevyu�uje, 

4. v p�ípad�, že n�kte�í žáci chybí ve vyu�ování, u�itel vybere položku absence, 
5. zobraz nový formulá� a na�ti do n�j seznam žák� p�íslušné t�ídy podle tabulek 

aktualni_trida a zak, 
6. u�itel vybere chyb�jící žáky a potvrdí zadané údaje, 
7. vlož hodnoty vypln�né u�itelem do tabulky absence, 
8. zobraz zp�t formulá� pro zadávání údaj� do t�ídní knihy z kroku 1. a do sloupce absence 

na�ti nov� vypln�né hodnoty podle tabulky absence, 
9. u�itel m�že dále pokra�ovat s prací s formulá�em od kroku 1. 

U�itel

2.3.1
Vkládání záznamu 

do t�ídní knihy

Zam�stnanec

ID žáka,
Jméno žáka

  ID zam�stnance

Žák

T�ídní kniha

Absence

Rozvrh

P�edm�t

Název p�edm�tu
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4.4.3 Vytvo�ení testu 

Obrázek �. 9: DFD pro vložení záznamu do t�ídní knihy 

1. Zobraz formulá� s výpisem vytvo�ených test� pro p�ihlášeného u�itele podle tabulky test, 
a volbu pro vytvo�ení nového testu, 
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2. u�itel zvolí vytvo�ení nového testu, 
3. zobraz formulá� pro výb�r uživatel�, pro které bude test ur�en s možnostmi žák, t�ída, 

rodi�, 
4. u�itel vybere skupinu uživatel�, pro které chce zp�ístupnit vytvo�ený test, 
5. podle zvolené skupiny uživatel� na�ti seznam uživatel� z tabulky zak, aktualni_trida nebo 

rodic, 
6. zobraz formulá� pro vytvo�ení testu se vstupními poli pro datum dostupnosti testu a název 

testu, 
7. u�itel vyplní formulá�, 
8. zapiš údaje z formulá�e do tabulky test, a do tabulky test_zak zapiš id uživatel�, pro které 

má být test dostupný, 

U�itel
2.4.1

Vytvo�ení testu

Zam�stnanec

  ID zam�stnance

Žák

Test

Test - otázky

Rodi�

ID rodi�e

Test - otázky - možnosti

ID žáka
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9. zobraz formulá� pro vytvo�ení testové otázky, s volbou po�tu a typu odpov�dí, 
10. u�itel postupn� vytvá�í jednotlivé otázky testu, 
11. vlož vypln�né údaje do tabulek test_otazka a test_moznosti, 
12. pokra�uj na úvodní seznam test� z kroku 1.  

4.4.4 Zobrazení výpisu známek 

Obrázek �. 10: DFD pro zobrazení výpisu známek 

1. Zobraz formulá� pro výb�r t�ídy, do formulá�e na�ti t�ídy, ve kterých u�itel vyu�uje alespo�
jeden p�edm�t podle tabulek zamestnanec, uci a aktuální_trida, 

2. u�itel vybere t�ídu, pro kterou chce zobrazit výpis, 
3. zobraz formulá� a na�ti do n�j seznam p�edm�t�, které p�ihlášený u�itel vyu�uje ve výše 

vybrané t�íd� podle tabulek uci, predmet a aktuální_ trida, 
4. zobraz formulá� pro výb�r data výpisu, 
5. u�itel vybere p�edm�t, pro který chce zobrazit výpis známek a rozsah data pro výpis, 
6. z tabulky zak vypiš seznam žák� zvolené t�ídy a z tabulky vysledek pro každého žáka vypiš 

jeho známky z výše vybraného p�edm�tu, jednotlivé váhy známek vypiš odlišným stylem, 
7. pro vypsané známky vypo�ítej hodnoty jejich váženého pr�m�ru pro jednotlivé žáky i 

celou t�ídu a dále pak po�ty známek pro žáky a medián. 

U�itel

2.1.1
Výpisy a statistiky 

známek

Aktuální t�ída

Žák

P�ehled známek

Výsledek

ID žáka

P�edm�t

ID p�edm�tu,
název
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4.4.5 Hromadné generování uživatel�

Obrázek �. 11: DFD pro hromadné generování uživatel�

1. Zobraz formulá� pro výb�r t�ídy, 
2. na�ti do formulá�e názvy všech t�íd pro aktuální období z tabulky aktualni_trida, 
3. administrátor vybere t�ídu, pro kterou chce generovat rodi�e a žáky, 
4. vypiš seznam žák� ze zvolené t�ídy podle tabulek aktualni_trida a zak,  
5. administrátor potvrdí seznam žák� stisknutím tla�ítka generovat, 
6. podle tabulek aktualni_trida a zak, postupn� pro každého žáka zvolené t�ídy prove�

následující operace, 
7. pro žáka vygeneruj heslo ve form� náhodného p�ticiferného �ísla a ulož jej do pole 

zak_heslo v tabulce zak, 
8. v tabulce rodic p�idej pro žáka dva záznamy, kde rodic_login bude ve tvaru login_zaka+r1 

a login_zaka+r2 a v polích rodic_heslo bude op�t náhodné p�ticiferné �íslo, 
9. do vazební tabulky rodic_zak p�idej p�íslušné vazební údaje, 
10. po vygenerování uvedených údaj� pro všechny žáky zvolené t�ídy vypiš údaje ve form�: 
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5 Návrh implementace 

První �ást IS, která byla implementována v rámci dvou výše uvedených bakalá�kých prací, 
používala kombinaci PHP a MySQL. S tímto �ešením nebyly b�hem implementace ani provozu 
zaznamenány žádné závažn�jší problémy. Ukázalo se však, že implementace n�kterých funkcí 
(ov��ování uživatelských vstup�, tvorba formulá��) je zbyte�n� pracná a n�které rozsáhlé �ásti IS 
za�ínají být nep�ehledné. Z d�vodu p�edcházení t�mto komplikacím byl vybrán pro implementaci 
dalších �ástí IS framework NETTE, který bude dále detailn�ji popsán. 

5.1 Up�esn�ní požadovaných SW a HW technologií 
Jak bylo uvedeno výše, vývoj nových �ástí IS bude probíhat v technologiích PHP a MySQL. 

B�hem doby implementace a používání stávajícího IS se ob� technologie postupn� vyvíjely, proto 
je pro další vývoj t�eba použít nejnov�jší verze uvedených technologií. Jako framework pro PHP 
bude sloužit framework NETTE v aktuální verzi. 

IS bude provozován na externím webhostingu na opera�ním systému Linux a samotný vývoj 
bude probíhat v prost�edí MS Windows. 

5.2 Popis jednotného konfigura�ního souboru 
P�i implementaci IS v rámci bakalá�ské práce bylo cílem vytvo�it obecný IS, který by byl 

jednoduše použitelný na více školách. Toto se dle mého názoru poda�ilo. P�i spoušt�ní IS na jiných 
školách se však ukázalo, že bylo pom�rn� obtížné zadat všechna po�áte�ní nastavení pro spušt�ní 
jako je doména školy, p�ístupové údaje k databázi, název školy, váhy známek atd. Proto bylo 
rozhodnuto o vytvo�ení jednoho souboru, který bude obsahovat všechna nastavení IS. Díky tomu 
bude sta�it p�i prvotní instalaci IS nastavit vše p�ehledn� v jednom konfigura�ním souboru. 

5.3 Výkon 
Dle statistik návšt�vnosti stránek m�ly www stránky a IS školy Karla Dvo�á�ka denní 

návšt�vnost cca 200 návšt�vník�. Zde je z�ejmé, že i p�esto, že celkový po�et uživatel� se blíží 
dv�ma tisíc�m, tak je používání IS rozloženo v pr�b�hu celého dne (obvykle dopoledne zadávání 
známek u�iteli, odpoledne prohlížení známek rodi�i). Vzhledem k uvedenému rozložení používání 
IS a k dostate�nému výkonu použitých webhostingových služeb nebyly zaznamenány žádné 
problémy s výkonem. Výkon IS byl sledován jednak vlastním testováním p�i práci 
s administra�ním rozhraním, tak prost�ednictvím zkušeností uživatel�. 

Dále byla sledována výkonnost použité databáze. Zde op�t nebyly žádné problémy. Ro�ní 
objem dat se pohybuje kolem cca 15 MB, což není žádný problém vzhledem ke kapacit� databáze. 
Jediný problém m�že po více letech p�edstavovat tabulka výsledek, kde se po dvou letech provozu 
nachází cca 30 000 záznam�. Zde by patrn� bylo vhodné po ur�ité dob� odstra�ovat starší 
záznamy. 
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Pro optimalizaci rychlosti databáze byly podrobn� navrženy jednotlivé indexy, které jsou 
uvedené v datovém slovníku v kapitole Datová analýza. 

B�hem více než dvou let provozu nebyly zaznamenány žádné závažn�jší technické problémy 
jak s provozem webhostingu, tak s provozem domény. Jediný problém, se vyskytl b�hem upgradu 
webhostingových server� firmy Forpsi na clusterové �ešení, po kterém p�estaly fungovat na ZŠ 
Karla Dvo�á�ka n�které �ásti IS, které využívaly soubory (nap�íklad css styly), na které bylo 
odkazováno v aplikaci bez „www“ v adrese souboru. Tento problém byl však zp�soben 
nestandardní konfigurací domény, kde je adresa www.zsdvoracka.cz sm�rována na servery firmy 
Forpsi.cz a adresa zsdvoracka.cz je sm�rována na externí poštovní server. Po upgradu server�
se však zm�nilo chování n�kterých odkaz�, což zap�í�inilo nefunk�nost soubor� odkazovaných 
prost�ednictvím adresy bez www. Tento problém byl však po konzultaci s technickou podporou 
rychle odstran�n. 

N�které další zm�ny v konfiguraci, které byly �ešeny s technickou podporou, byly vždy 
bezproblémov� vy�ešeny. Veškeré problémy se týkaly jen prvního spoušt�ní a p�evodu domény tak, 
jak bylo popsáno v [1].  

5.4 Zálohování 
B�hem zhruba dvouletého provozu se neobjevil žádný problém s technickou stránkou 

webhostingu, což sv�d�í o vysoké úrovni poskytovatele webhostingových služeb firm� Internet 
CZ, která provozuje webhosting Forpsi. I p�esto se však doporu�uje v pravidelných týdenních 
intervalech provád�t zálohu databáze. Všechny údaje v databázi se sice uchovávají i po vymazání 
uživatelem, ale pro p�ípad n�jaké nep�edvídatelné situace je vždy vhodné mít dostupnou aktuální 
zálohu databáze. 

S tímto postupem p�i zálohování jsou seznámeni p�íslušní ICT metodici z uvedených škol. 
Z d�vodu bezpe�nosti a možnosti uchovávat starší výsledky byla provedena záloha na konci 

každého pololetí. 

5.5 Uživatelské rozhraní 
P�i po�áte�ním návrhu uživatelského rozhraní byl kladen d�raz na co nejv�tší jednoduchost 

použití. Tento p�ístup se velice osv�d�il. Po grafické stránce se jedná o jednoduché rozhraní bez  
zbyte�ných prvk�. O to v�tší d�raz byl kladen na samotnou funk�nost. Pr�b�žn� byly analyzovány 
reakce uživatel� a rozhraní bylo upravováno s ohledem na minimalizaci doby pro p�ístup 
k požadovaným položkám. Zvlášt� d�ležitý byl návrh administra�ního rozhraní, kde nap�íklad p�i 
importech dat žák� každé kliknutí navíc zna�n� zpomaluje práci. Z tohoto d�vodu byly také 
implementovány n�které administrativní úkoly, jako t�eba importy žák� a generování jejich hesel 
ve form� hromadných operací, které zbyte�n� administrátory nezat�žují rutinní prací. 

Osv�d�ila se také nápov�da, která byla vkládána ke složit�jším funkcím a poskytovala tak 
rychle dostupný popis dané funkce a jejího ovládání. 

Uživatelské rozhraní bylo také p�izp�sobeno on-line provozu. V praxi to znamená, že u�itelé 
budou mít dostupný vlastní po�íta� a výsledky žák� a údaje do t�ídní knihy budou moci zadávat 
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p�ímo b�hem vyu�ování. V tomto ohledu byly analyzovány požadavky uživatel� a ukázalo se, 
že sou�asný zp�sob zadávání známek jim i nadále vyhovuje a jediným požadavkem je p�izp�sobení 
t�ídní knihy, která se bude vypisovat podle aktuálního kalendá�ního dne. 
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6 Implementace 

6.1 HW/SW 

Jak již bylo zmín�no v kapitole Výkon, použité technické �ešení p�edstavované webhostingem 
DYNAMIChosting na OS Linux se osv�d�ilo a nebylo t�eba nic m�nit. Stejná konfigurace 
od stejné spole�nosti byla použita i pro ZŠ Karla Dvo�á�ka. 

Použitý software 
 Opera�ní systém MS Windows 7 
 WWW server  Apache 2.2.17 
 Verze PHP  PHP 5.3.3 
 S	BD   MySQL 5.5.8 
 Administrace DB MySQL Administrator 1.2.12 
    MySQL Query Browser 1.2.12 
    phpMyAdmin 3.2.0.1 
 Verze NETTE  0.9.7 
 Textový editor  PSPad 4.5.4 
    MS Word 2007 
 Kreslení schémat MS Visio 2007 
 Dokumentace   phpDocumentor v1.4.3 

6.2 Popis frameworku NETTE 
Framework NETTE je dílem �eského autora Davida Grudla, který jej vytvo�il zpo�átku pro své 

osobní použití. Brzy se však framework za�al voln� ší�it a rychle si získal velkou oblibu u mnoha 
vývojá��. Toto zajisté sv�d�í o jeho vysoké kvalit�. B�hem pár let se z nové technologie ur�ené jen 
pro osobní použití stal plnohodnotný framework, na kterém dnes b�ží nap�íklad www stránky 
serveru Root1, stránky nové scény národního divadla2, prezidenta �eské republiky3, mladé fronty4, 
zpravodajského serveru E155 a mnoho dalších. 

Protože se jedná o relativn� novou technologii a navíc od �eského autora, bude zde popsána 
struktura tohoto frameworku a dále budou blíže popsány n�které jeho vlastnosti. 

                                                     
1www.root.cz 
2www.novascena.cz/cs 
3 www.klaus.cz 
4 www.mfplus.cz 
5 www.e15.cz 
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• MVC – Model – View – Controller 

• Licence 

• Zabezpe�ení 

• XSS - Cross-site scripting  

• CSRF - Cross-site request forgery  

• Zneužití sessions 

• Ladící nástroje 

• Výkon 

• Komunita 

• Doporu�ené postupy 

• AJAX 

• DRY 

• KISS 

• MVC – Model – View – Controller 
Jedná se o softwarovou architekturu, kde je aplikace rozd�lena na datový model - model, �ídící 

logiku – controller a uživatelské rozhraní – view. Ve frameworku NETTE se místo �ásti view 
používá ozna�ení presenter. Detailní popis MVC je nad rámec této práce. Blíže je popsán nap�íklad 
v [12]. MVP používaný ve frameworku NETTE bude popsán v samostatné kapitole. 

• Licence  
NETTE je svobodný software. To znamená, že uživatel má p�ístup ke zdrojovým soubor�m 

frameworku a m�že s nimi libovoln� zacházet. M�že tedy mimo standardního používání jakékoli 
�ásti libovoln� distribuovat a m�nit. Tato licence jednak umož�uje zkušen�jším vývojá��m 
v p�ípad� pot�eby m�nit jednotlivé sou�ásti dle pot�eby a dále �eší situaci, kdy by p�vodní autor 
p�estal framework dále vyvíjet. V tomto p�ípad� se m�že dalšího vývoje ujmout kdokoli jiný, 
p�ípadn� se o n�j m�že starat celá uživatelská komunita. Celá licence je uvedena v [13]. 

• Zabezpe�ení 
NETTE klade velký d�raz na bezpe�nost aplikací. Mezi hlavní zp�soby, které poskytuje, pat�í 

následující: 

• XSS - Cross-site scripting  
Jedná se o metodu, kdy úto�ník podstr�í vlastní kód prost�ednictvím neošet�ených vstup�

webové aplikace, což mu umožní získat p�ístup k citlivým informacím nebo vyvolat neo�ekávané 
chování aplikace. NETTE toto �eší technologií Context-aware escaping, která vylepšuje 
automatickou kontrolu vstupních dat b�žnou u jiných framework� o zohledn�ní p�vodu dat. Jiný 
postup se tedy používá nap�íklad pro javascript a jiný pro html kód. Toto rozpoznávání je �ešeno 
automaticky. 
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• CSRF - Cross-site request forgery  
Tento útok (také známý pod pojmem one-click attack) spo�ívá v tom, že úto�ník donutí 

uživatele navštívit stránku, která poté zneužije toho, že je uživatel v n�jaké aplikaci 
p�ihlášen a m�že zneužít jeho identitu pro provedení škodlivé akce. 
Ochrana proti tomuto typu útoku spo�ívá ve vygenerování náhodného tokenu, jehož hodnotu 
úto�ník nezná a nem�že jej tak podstr�it. Takto lze jednoduše ov��it, zda se jedná o skute�ný 
požadavek aplikace. 

• Zneužití sessions 
U tohoto druhu útok� úto�ník bu� podstr�í, nebo odcizí session ID a tím získá p�ístup 

k aplikaci. NETTE tomu zabra�uje tím, že automaticky konfiguruje PHP, �ímž zajistí zabezpe�ení 
p�ed t�mito útoky, protože tento typ útok� je zp�sobován chybnou konfigurací PHP. 

• Ladící nástroje 
Vzhledem k tomu, že základní verze PHP nepodporuje žádné rozší�ení pro lad�ní aplikace, je 

toto �ešeno frameworkem Nette. Ten poskytuje p�ehledné informace o chyb� a tím výrazn�
usnad�uje hledání chyb. 

V kódu aplikace zapneme lad�ní aplikace p�íkazem: 

Debug::enable();  

Ladící režim také rozlišuje mezi vývojovým a produk�ním prost�edím pro vývoj aplikací. 
Tomu jsou p�izp�sobeny výpisy chyb, které se ve vývojovém prost�edí vypisují p�ímo 
v internetovém prohlíže�i, zatímco v produk�ním prost�edí se nezobrazují uživatel�m, ale zapisují 
se do souboru. Ve výchozím nastavení se jedná o soubor php_error.log. Je také možné nastavit 
upozor�ování o chybách prost�ednictvím emailových zpráv. 
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Obrázek �. 12: Ukázka ladícího výpisu NETTE frameworku 

 Na níže uvedeném obrázku �. 12 vidíme ukázku ladícího výpisu poskytovaného frameworkem 
Nette. Ladící režim také spolupracuje s dopl�kem Firebug pro internetový prohlíže� Firefox. Toto 
je však již nad rámec této práce. Podrobn�jší informace lze nalézt v [14]. 
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• Výkon 
Podle testu uvedeného na serveru Root.cz [15] je NETTE jedním z nejrychlejších framework�

pro PHP. 

• Komunita  
Velkou výhodou NETTE je po�etná komunita vývojá��. Mnoho z nich je navíc 

z �eské republiky, což zajisté zp�íjemní vzájemnou komunikaci. V rámci komunity jsou vytvá�eny 
r�zné dopl�ky, pluginy a další rozší�ení. Sou�ástí komunitních stránek je také nezbytné diskusní 
fórum. Zde je výhodou, že jedním z hlavních autor� na fóru je samotný autor NETTE David Grudl, 
který tak na základ� reakcí a požadavk� uživatel� pr�b�žn� framework aktualizuje. 

• Doporu�ené postupy  
NETTE framework vychází z ov��ených postup� pro návrh aplikací. Programátora tímto vede 

k používání objektového programování a používání technologií AJAX, SEO, DRY, KISS, MVC, 
které NETTE podporuje a které budou dále detailn�ji popsány. 

• AJAX  
V roce 2005 byl poprvé zaveden termín AJAX, který ozna�uje technologie a postupy p�i 

tvorb� interaktivních webových aplikací. 
Jedná se o technologie (X)HTML a CSS pro prezentaci informací, JavaScript pro dynamické 

chování aplikací a (XML)HttpRequest pro vým�nu informací mezi klientem a serverem. Na rozdíl 
od standardních webových prezentací je tímto umožn�no interaktivní chování www stránek, kdy 
není pot�eba znovu na�ítat ze serveru celou stránku p�i každé zm�n�. Typicky je pak touto 
technologií �ešeno nap�íklad stránkování výpis� položek, hlasování v anketách, vyhledávání a 
podobn�. 

• DRY 
Tento princip je obdobou modelem �ízené architektury (MDA). U MDA se jedná o odd�lení 

business a aplika�ní logiky od technologické platformy. Princip DRY spo�ívá ve snaze zamezit 
opakování informací na více místech v aplikaci. Vývojá� tak není nucen pracovat metodou „copy -
 paste“ a každá informace, nastavení a podobn� jsou vždy jen na jednom míst� ve zdrojovém kódu. 
Díky tomu je aplikace p�ehledn�jší a mén� náro�ná na údržbu. V praxi se tento postup projevuje 
tak, že pokud se zm�ní jednotlivá �ást aplikace (systému), nejsou ovlivn�ny zbývající �ásti a pokud 
jsou prvky logicky strukturovány, má jedna zm�na vliv na celou p�íslušnou skupinu. 

• KISS 
Tento p�ístup ozna�uje snahu o co nejjednodušší a nejp�ehledn�jší kód aplikace. Jedná se sice 

o zna�n� obecný popis, ale autor NETTE frameworku se touto cestou snaží zd�raznit, že je velice 
d�ležité vytvá�et jednoduché a p�ehledné aplikace. 
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6.3 Stru�ný popis postupu p�i vytvá�ení aplikací v NETTE 
 frameworku 
Následující text si neklade za cíl seznamovat p�ípadného zájemce o tuto technologii formou 

tutoriálu nebo podrobného popisu jednotlivých funkcí. Toto by bylo pochopiteln� nad rámec této 
práce. Na internetu a zejména na www stránkách NETTE – Quickstart6 jsou zpracovány rady 
a postupy p�i tvorb� aplikací v NETTE. Vzhledem k tomu, že se jedná o novou technologii, tak se 
�ada t�chto návod� ješt� postupn� vyvíjí a rozši�uje.  

Následující text slouží spíše jako teoretický popis postupu tvorby aplikací v NETTE, aby si 
p�ípadní zájemci mohli ud�lat lepší p�edstavu o této technologii. Konkrétní informace už je pak 
t�eba hledat na p�íslušných www stránkách. 

6.3.1 Instalace frameworku 

Pro tvorbu aplikace ve frameworku NETTE je t�eba nejd�íve stáhnout ze stránek NETTE – 

Download7 aktuální verzi frameworku. V adresá�i tools/Skeleton se nachází užite�ná 

pom�cka pro vytvo�ení adresá�ové struktury aplikace. Je zde vytvo�ena adresá�ová struktura, která 
je doporu�ena pro tvorbu aplikací. 

  PrvniAplikace/ 

  +--app/ 

  |  +--log/ 

  |  +--models/ 

  |  |  + ... 

  |  +--presenters/ 

  |  |  + ... 

  |  +--temp/ 

  |  +--templates/ 

  |  |  + ... 

  |  +--bootstrap.php 

  |  +--config.ini 

  +--document_root/ 

  |  +--css/ 

  |  +--js/ 

  |  +--index.php 

  |  + ... 

  +--libs/ 

  +--tests/ 

  +--readme.txt

                                                     
6 http://doc.nettephp.com/cs/quickstart
7 http://nettephp.com/cs/download
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Do této kostry aplikace do adresá�e PrvniAplikace/libs dále zkopírujeme samotný 

adresá� Nette, který obsahuje celý framework. 
Po provedení t�chto krok� m�žeme otestovat, zda vše funguje. Na adrese 

http://localhost/PrvniAplikace/document_root/ by se m�la zobrazit uvítací 

stránka NETTE frameworku. 
Dále je pot�eba nainstalovat knihovnu pro p�ístup k databázi. Jedná se o knihovnu dibi, která je 

ke stažení na stránce DiBi - Download8. Tuto knihovnu rozbalíme do adresá�e PrvniAplikace/libs 
obdobn� jako samotný framework.  

Posledním krokem z instala�ní �ásti je p�íprava jQuery. Zde stejn� jako v p�edchozích 
p�ípadech z adresy Jquery – Download9 stáhneme p�íslušný instala�ní soubor a rozbalíme jej op�t 

do adresá�e PrvniAplikace/libs, ve kterém tedy budou adresá�e Nette, dibi a jquery. 

6.3.2 Struktura aplikace 

Zde budou blíže popsány jednotlivé adresá�e z vytvo�ené struktury aplikace pro seznámení 
s jejich významem a funkcí. 

V adresá�i app se nachází veškerá aplika�ní logika. Rozd�lení logicky vyplývá z použitého 
modelu MVC. Nachází se zde tedy adresá� presenters, kde jsou uloženy presentery aplikace, 
adresá� models s modely pro aplikaci, adresá� templates se šablonami a adresá� temp, kde jsou 
ukládána do�asná data. 

D�ležitou sou�ástí je soubor bootstrap.php, což je zavád�cí soubor celého frameworku, který 
inicializuje prost�edí aplikace. P�i vytvá�ení adresá�ové struktury podle výše uvedeného postupu 
získáme i tento soubor v jeho výchozím nastavení. 

Dále se zde nachází soubor config.ini, kde je uložena konfigurace samotné aplikace. 
Dalším adresá�em je document_root, kde se nacházejí ve�ejn� dostupné soubory aplikace, jako 

jsou css soubory s kaskádovými styly, js soubory s pot�ebnými javascripty, p�ípadn� obrázky 
s grafikou aplikace. 

D�ležité je zmínit, že tato adresá�ová struktura je pouze doporu�eným postupem. NETTE 
framework nabízí zna�nou volnost p�i tvorb� aplikací a tuto strukturu nijak nevynucuje. Dle mého 
názoru však nemá smysl m�nit tuto fungující a prov��enou strukturu aplikace. 

6.3.3 Presenter 

Framework NETTE používá návrhový vzor MVP – Model – View - Presenter, které je do 
zna�né míry podobný návrhovému vzoru MVC – Model – View - Controller. 

První �ástí aplikace je tedy presenter. Ten je zárove� �ídící vrstvou aplikace. Každý presenter 
m�že provád�t n�kolik �inností, které jsou ozna�ovány jako akce. 

                                                     
8 http://dibiphp.com/cs/download
9 http://jquery.com/
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Presentery tvo�í hierarchii v rámci aplikace. Tuto hierarchii je však t�eba navrhovat pe�liv�, 
aby se zamezilo situaci, kdy by byla hierarchie navržena špatn� a jeden presenter by obsahoval 
mnoho akcí nebo naopak kdy by akce v rámci logické skupiny byly rozd�leny. 

P�i návrhu hierarchie presenter� by každá akce m�la obecn� reagovat na jeden druh požadavk�
od klienta a tyto akce by m�ly být rozd�leny podle souvislostí do jednotlivých logických skupin. 
V p�ípad�, že více presenter� má stejnou akci, m�žeme ji použít pro jejich abstraktního p�edka. 
P�i návrhu presenter� bychom m�li dodržovat to, aby byl nestavový, m�l akce související pouze 
s jednou �inností. Zde m�žeme postupovat podle jednotlivých akcí ve scéná�ích Use Case. Dále by 
každý presenter m�l být abstrakt nebo final. 
 Jak již bylo uvedeno výše, framework NETTE obsahuje základní (doporu�enou) 
adresá�ovou strukturu, v rámci které jsou již p�ipravené krom� konfigura�ních soubor�
a p�íslušných adresá�� i n�které základní presentery. Ty se nacházejí v adresá�i app/presenters. 

Zajímavý je nap�íklad BasePresenter.php, ve kterém lze nastavit spole�né chování pro 

všechny ostatní presentery. Dále se ve skeletonu aplikace nacházejí presentery Error, Homepage 
a Login. 

Po vytvo�ení presenteru je pot�eba implementovat jednotlivé akce presenteru. Bližší ukázka 
presenteru a dalších vrstev aplikace bude následovat vždy v další kapitole. 

Ukázka implementace presenteru: 

Obrázek �. 13: Ukázka presenteru 
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6.3.4 Šablona 

 Na rozdíl od návrhového vzoru MVC, kde se písmenem V ozna�uje View – pohled, 
se ve frameworku NETTE používá ozna�ení šablona. 
Tato šablona má na starosti veškeré zobrazování výstup� aplikace uživateli. 
 Šablona je tvo�ena souborem .phtml s názvem podle p�íslušné akce. Tento soubor je pot�eba 
umístit do adresá�e app/templates/nazev_presenteru. 
 Soubory šablon obsahují HTML kód. Pro každou akci jednotlivého presenteru je pot�eba 
vytvo�it jednu šablonu. 
Framework NETTE umož�uje použití dvoufázového referování šablon. Jedná se o obdobu 
Masterpage používanou v jazyce C# v MS Visual Studiu. 
 Šablona je tedy rozd�lena na dv� �ásti. První �ást je spole�ná pro více stránek. M�že se tedy 
jednat o hlavi�ku, pati�ku nebo další �ásti stránek, které se opakují ve stejné podob� na více 
místech. 
 Tyto soubory jsou uloženy p�ímo v adresá�i app/templates/ a jejich název za�íná znakem @. 
Tento znak je umíst�n v názvu proto, aby nebylo možné zam�nit šablony layoutu (spole�né pro 
více stránek) s jednotlivými šablonami pro konkrétní akce. 
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Ukázka implementace – šablona layoutu 
 Tato šablona slouží jako základ pro zobrazení celé aplikace. Jak jde vid�t v uvedené ukázce, 
nachází se zde hlavi�ka HTML stránky a HTML kód pro zobrazení spole�ných �ástí stránky. �ásti, 
které se m�ní a jsou definovány v jiných šablonách, jsou propojeny kódem {include #content}. Na 
základ� definování prom�nné $role je vloženo p�íslušné menu pro p�ihlášeného uživatele.  

Obrázek �. 14: Ukázka šablony layoutu 
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Ukázka implementace – šablona obsahu 
 V této šablon� se definuje �ást stránky ozna�ená jako #content pro zobrazení výpisu t�ídní 
knihy. 

Obrázek �. 15: Ukázka šablony obsahu 

6.3.5 Model 

 Model je vrstva aplikace, která získává data (obecn� z databáze) a p�edává je presenteru a 
šablon�. Ve frameworku NETTE se obvykle používá pro p�ístup k databázi databázová vrstva dibi, 
která je blíže popsána v [8]. Zatím sta�í jen zmínit, že je pot�eba se k databázi p�ipojit, což lze 
realizovat bu� v konfigura�ním souboru bootstrap.php nebo v BaseModelu. Konkrétní ukázky 
budou uvedeny dále v textu. 
 Pro vytvo�ení modelu je pot�eba vytvo�it dv� t�ídy ve složce app/models. Toto �ešení vychází 
z návrhového vzoru Active Record [9], kde jedna t�ída p�edstavuje záznam z databáze a druhá 
umož�uje vracení daných záznam�. 
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Ukázka p�ipojení k DB 
 P�ipojení k databázi probíhá ve dvou krocích. V prvním kroku se v souboru config.ini nastaví 
p�ístupové údaje k databázi, které mohou zárove� obsahovat údaje pro testovací i produk�ní 
databázi a v dalším kroku se p�ímo vytvá�í p�ipojení tak, jak je z�ejmé z následujících ukázek kódu. 

Obrázek �. 16: Ukázka nastavení p�ipojení k databázi 

Ukázka zdrojového kódu modelu 

Obrázek �. 17: Ukázka modelu 
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6.4 Popis protokolu HTTPS 
Jak již bylo zmín�no v bakalá�ské práci, v p�ípad�, že jsou v IS ukládána a hlavn� p�enášena 

citlivá data, jako jsou rodná �ísla a osobní údaje, je t�eba klást velký d�raz na bezpe�nost t�chto 
dat. Vzhledem k tomu, že data v samotné databázi jsou relativn� dob�e zabezpe�ena, nejslabším 
�lánkem je p�enos dat mezi klientem - uživatelem (v tomto p�ípad� p�edstavovaném internetovým 
prohlíže�em) a serverem. Tato komunikace standardn� probíhá prost�ednictvím HTTP protokolu. 

6.4.1 Popis protokolu HTTP 

 Hypertext transfer protokol je protokol, který slouží pro komunikaci mezi internetovým 
prohlíže�em a serverem a obecn� pro p�enos informací v prost�edí internetu. 
Protokol funguje na principu zasílání a p�íjímání textových zpráv mezi klientem a serverem a 
potvrzování zpráv pomocí p�íslušných kód�. 

Ukázka HTTP komunikace podle [4]: 
  
Požadavek klienta (v tomto p�ípad� internetový prohlíže� Mozilla): 

 GET /wiki/Wikipedie HTTP/1.1 

 Host: cs.wikipedia.org 

 User-Agent: Mozilla/5.0 Gecko/20040803 Firefox/0.9.3 

 Accept-Charset: UTF-8,* 

Odpov�� serveru: 

 HTTP/1.0 200 OK 

 Date: Fri, 15 Oct 2004 08:20:25 GMT 

 Server: Apache/1.3.29 (Unix) PHP/4.3.8 

 X-Powered-By: PHP/4.3.8 

 Vary: Accept-Encoding,Cookie 

Cache-Control: private, s-maxage=0, max-age=0, must-

revalidate 

 Content-Language: cs 

 Content-Type: text/html; charset=utf-8 

Z výše uvedené ukázky je z�ejmé, že komunikace probíhá v textové form� bez jakéhokoli 
šifrování. Je tedy možné, a v praxi toto není ani p�íliš obtížné, odposlouchávat takovouto 
komunikaci v síti. Proto vznikl HTTPS protokol, který je rozší�ením HTTP protokolu, jak je 
popsáno dále. 
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6.4.2 Popis protokolu HTTPS 

 HTTPS protokol rozši�uje možnosti protokolu HTTP. Umož�uje zabezpe�it spojení p�ed 
odposloucháváním (což �eší problém z výše uvedené ukázky komunikace) a dále umož�uje 
ov��ovat identitu jednotlivých stran a zabránit podvržení dat t�etí stranou. Zatímco HTTP protokol 
funguje na portu 80, protokol HTTPS používá port 443. 
 Popis použitého šifrování 
Protokol HTTPS používá asymetrické šifrování. To znamená, že jsou použity odlišné klí�e pro 
šifrování a dešifrování dat. Pro šifrování se používá ve�ejný klí� a pro dešifrování klí� soukromý. 
Detailn� je tato problematika popsána nap�íklad zde [5]. Detailní popis princip� šifrování není 
náplní této diplomové práce. 

6.4.3 Certifikáty a certifika�ní autority 

 Jak již bylo zmín�no, pro šifrování p�enosu mezi klientem a serverem v protokolu HTTPS 
pot�ebujeme šifrovací klí�e. Z d�vod�, které budou dále uvedeny, je pot�eba, aby byl šifrovací klí�
d�v�ryhodný. Je tedy t�eba, aby byl digitáln� podepsaný d�v�ryhodnou certifika�ní autoritou. Zde 
je však t�eba rozlišovat certifika�ní autoritu od obecn� uznávané d�v�ryhodné certifika�ní autority. 
 Certifika�ní autoritou m�že být nap�íklad b�žný správce webhostingu. Dokonce i jakýkoli 
uživatel m�že být sám sob� certifika�ní autoritou. Mezi mezinárodní uznávané certifika�ní autority 
však pat�í jen n�kolik málo subjekt�. Nap�íklad se jedná o VeriSign, THAWTE, RapidSSL. 
U ostatních certifika�ních autorit m�že být problém s tím, že se uživatel�m zobrazí varování 
v jejich internetovém prohlíže�i. I když toto nemá na funk�nost a bezpe�nost certifikát� žádný 
zásadní vliv, b�žného laického uživatele toto varování zajisté odradí od návšt�vy stránek. 
Vzhledem k tomu, že IS je již od po�átku vyvíjen se snahou o co nejjednodušší použití, tak 
varování o ned�v�ryhodném certifikátu p�edstavuje z tohoto pohledu zna�ný problém. 
 Pro provoz serveru s vlastním certifikátem od uznávané certifika�ní autority je pot�eba jednak 
webhosting s vlastní IP adresou a dále samotný certifikát. Zde je z praktického hlediska problém 
hlavn� ve finan�ní stránce, což je obecn� problém jakéhokoli zabezpe�ení. Zde jsou však náklady 
v porovnání s cenami standardního webhostingu zna�n� vysoké.  
 Zmín�ný provoz serveru s vlastní IP adresou vyjde podle [6] na 350k�/m�síc. Vzhledem 
k tomu, že b�žná cena za standardní webhosting se pohybuje kolem 100k�/m�síc, je tato �ástka 
zna�n� vysoká. 
 K cen� za provoz serveru je pot�eba také p�ipo�ítat samotný certifikát. Ten stojí v základní 
variant� od 1000k�/rok podle [6] a [7]. Zde se však nejedná o certifikát uznávané certifika�ní 
autority, ale o certifikáty vydané v tomto p�ípad� provozovateli uvedených webhosting�. V p�ípad�, 
že je pot�eba certifikát od uznávané certifika�ní autority, nap�íklad od firmy VeriSign, je základní 
cena certifikátu 10 900k�/rok podle [11]. Zde se tedy dostáváme p�ibližn� na cenu 15 000k� za 
celkový provoz webhostingu s protokolem HTTPS, p�ípadn� cca 5000k� za provoz bez certifikátu 
od uznávané certifika�ní autority. Tato �ástka je pro školu pochopiteln� zna�n� vysoká. Zvlášt�
v pom�ru k cen� sou�asného webhostingu, který stojí cca 1500k�/rok. Zde bohužel narážíme na 
typický problém obecn� jakéhokoli zabezpe�ení, kterým je cena takovéhoto �ešení. Do budoucna je 
tedy jen na finan�ních možnostech školy, zda se rozhodne používat tuto vyšší úrove� zabezpe�ení. 
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Technické informace ohledn� nastavení vlastního webového serveru pro provoz protokolu HTTPS 
jsou uvedeny v p�íloze B. 

6.4.4 Shrnutí provozu protokolu HTTPS 

 Z výše uvedených podmínek pro provoz IS s použitím protokolu HTTPS je z�ejmé, že tento 
protokol je sice znateln� bezpe�n�jší než základní protokol HTTP, ale je t�eba po�ítat se znateln�
vyššími náklady na jeho provoz. Toto je však pro základní školy pom�rn� zásadní problém. Pokud 
bychom po�ítali s b�žnými náklady na webhosting s databází pot�ebný pro provoz www stránek a 
IS ve výši cca 1500k�, tak náklady na HTTPS protokol jsou znateln� vyšší. Podle ceníku 
spole�nosti Forpsi [6] je t�eba po�ítat s náklady ve výši 350k�/m�síc za provoz serveru a 
minimáln� cca 1000k� za základní certifikát. Ten však není p�íliš vhodný z výše uvedených 
d�vod�. V p�ípad� certifikátu od obecn� uznávané certifika�ní autority by bylo pot�eba k náklad�m 
na provoz serveru p�idat minimáln� 2000k� za certifikát. 
 Jako alternativa k �ešení od komer�ní firmy poskytující webhosting by šlo zvážit po�ízení 
vlastního serveru. Tímto �ešením by šlo ušet�it náklady za webhosting a provoz serveru na 
protokolu HTTPS. Ušet�ená �ástka by se pohybovala okolo 5000k�/rok. P�i zapo�ítání náklad� na 
po�ízení serveru, internetovou konektivitu a správu serveru by se však náklady pohybovaly 
pravd�podobn� ješt� na vyšší úrovni než standardní komer�ní �ešení. 
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6.5 Instalace 

 Pro provoz IS je t�eba mít p�ipravený server s uvedenými HW a SW požadavky 
a s p�íslušnými uživatelskými ú�ty. 

 Samotná instalace se provádí nastavením databáze a p�ekopírováním zdrojových soubor�. Pro 
vytvo�ení databáze je t�eba použít soubor databaze.sql, který obsahuje skripty pro vytvo�ení 
celé struktury databáze a její napln�ní pot�ebnými po�áte�ními daty. Jako první uživatel pro 
spušt�ní IS slouží uživatel s loginem admin a heslem zakladniskola. 

 Dále je t�eba zkopírovat adresá� /zk/ do požadovaného umíst�ní na serveru. 
 Posledním krokem je konfigurace veškerého nastavení v souboru config.php. Tento 

konfigura�ní soubor je popsán v samostatné kapitole. 

6.6 Popis jednotného konfigura�ního souboru 
 Jak již bylo výše uvedeno, pro jednodušší konfiguraci IS p�i po�áte�ním spušt�ní je t�eba 
sjednotit údaje pot�ebné pro celkovou konfiguraci do jednoho souboru. P�vodn� bylo zamýšleno 
vytvo�it nový konfigura�ní soubor config.ini, ve kterém by byly tyto informace uloženy. P�i další 
analýze se však ukázalo, že pro zjednodušení bude sta�it použít již existující soubor connect.php, 
ve kterém jsou nyní uloženy jen p�ístupové údaje k databázi.  
 Do tohoto souboru byly p�idány definice konstant pro nastavení údaj�, které bylo t�eba m�nit 
p�i spoušt�ní IS. Zde se vycházelo ze zkušeností se spoušt�ním IS na ZŠ Karla Dvo�á�ka. 
Konfigura�ní soubor tedy obsahuje krom� již používaných údaj� pro p�ístup k databázi nastavení 
textu pro titulek stránky, text v pati�ce, kontakt na administrátora, cestu ke složce se soubory IS, 
rozepsané po�adí a délku trvání vyu�ovacích hodin a nastavení vah známek.  
 Tyto konfigura�ní údaje lze snadno zm�nit jak p�i po�áte�ní instalaci, tak b�hem provozu IS. 

6.7 Použití HTTPS protokolu 

 Protože p�enos dat pomocí HTTPS protokolu probíhá v aplika�ní vrstv� TCP/IP protokolu, je 
provoz aplikací s využitím HTTPS protokolu do zna�né míry nezávislý na samotné PHP 
technologii. Z d�vodu bezpe�nosti je pouze t�eba v každé stránce kontrolovat, zda je pro 
komunikaci mezi klientem a serverem používán protokol HTTPS. Vzhledem k tomu, že �ást IS 
implementovaná v rámci bakalá�ské práce je �ešena mírn� odlišným zp�sobem, je t�eba použít dv�
metody pro ov��ování HTTPS komunikace. V následujícím kódu je znázorn�na kontrola pro �ást 
implementovanou v rámci bakalá�ské práce. 

<?PHP 

// port pro SSL komunikaci 

$SSL_Port=443;  

// v pripade, ze komunikace neprobiha pres protokol HTTPS, 

automaticky presmerujeme komunikaci na tento protokol 

if ($SERVER_PORT!=$SSL_Port) { 

      if (header("Location: https://$HTTP_HOST$SCRIPT_NAME")); 
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else   

// v pripade, ze spojeni neni ani po pokusu o presmerovani uspesne, 

vypiseme o tom informaci 

     echo "Nelze navázat komunikaci p�es HTTPS protokol";  

  exit; 

  } 

// zde v testovacim priklade vypiseme pro kontrolu informaci o 

pouzivani SSL protokolu 

?> 

Používáte SSL protokol. 

 V p�ípad� �ástí implementovaných v NETTE frameworku se ov��ení m�že provád�t v metod�

isSecured() t�ídy Nette\Web\HttpRequest nebo p�i nastavování routovacích pravidel 

v souboru index.php, kde se pro ov��ení, zda se jedná o HTTPS komunikaci, používá parametr 
SimpleRouter::SECURED. 

6.8 Popis implementace nového typu uživatele – sekretá�ka 
V následujících kapitolách bude popsána implementace �ástí IS, které zasahují do již 

implementovaných a používaných modul�. Nové funkce jsou popsány samostatn� v návrhu 
implementace a dalších p�íslušných kapitolách. 

Tento IS byl od po�átku navrhován s cílem vytvo�it obecný IS, který by navíc m�l umož�ovat 
co nejjednodušší rozši�ování. 

Po více než roce provozu IS m�la ZŠ Karla Dvo�á�ka požadavek na p�idání dalšího typu 
uživatele. Toto je relativn� velký zásah do struktury a funkcí IS. Vzhledem k tomu, že se však 
s rozši�itelností IS po�ítalo od po�áte�ního návrhu, nebylo p�idání nového typu uživatele p�íliš 
problematické. 

Informace o jednotlivých typech uživatel� jsou obsaženy na n�kolika místech: 

• databázová tabulka uživatel – atribut zamestnanec_role, 

• formulá� pro p�idávání nového uživatele pro administrátora, 

• soubor login.php, 

• soubory s hlavi�kou a menu pro daný typ uživatele, 

• soubor kontrola_prihlaseni.php, 

• soubor menu.php. 

Pro p�idání je tedy pot�eba upravit výše uvedené výskyty odkaz� na daný typ uživatele. 

• V databázové tabulce zam�stnanec není pot�eba atribut zamestnanec_role nijak upravovat. 
Pouze se k ozna�ení „a“ pro administrátora a „u“ pro u�itele za�ne používat ozna�ení „s“ 
pro sekretá�ku. 

• Aby bylo možné nový typ uživatele používat, je pot�eba umožnit administrátor�m IS 
vytvá�et nové uživatele. Zde sta�í p�idat v souboru add_zamestnanec.php k možnostem u 
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role uživatele k typu u�itel a administrátor nový typ uživatele sekretá�ka. Také je pot�eba 
nastavit, aby se daný typ uživatele vkládal do databáze s atributem zam�stnanec_role 
nastaveným na hodnotu „s“. 

• P�i p�ihlašování do aplikace se v souboru login.php kontroluje správnost zadaného loginu 
a hesla a podle toho, o jaký typ uživatele se jedná, je uživatel p�esm�rován na p�íslušnou 
stránku. Zde je tedy t�eba p�idat nový typ uživatele a nastavit p�esm�rování po p�ihlášení 
na stránku sekretarka.php. 

• Pro každý typ uživatele se provádí kontrola p�ihlašování. Proto je t�eba p�ipravit soubor 
kontrola_prihlaseni.php a upravit jej pro nový typ uživatele. 

• Posledním krokem je p�íprava funkcí, které budou dostupné novému typu uživatele. IS je 
navržen tak, aby bylo možno používat jednotlivé funkce pro více typ� uživatel�. V tomto 
p�ípad� sta�í vytvo�it uživatelské menu, kde budou obsaženy odkazy na jednotlivé funkce 
(výpis žák�, výpis t�íd, p�ehled rozvrh�). 

  
 Podle pot�eby je možné implementovat další funkce, které zatím nebyly implementovány 
pro žádný typ uživatele. 

Obrázek �. 18:  Ukázka rozhraní pro uživatele Sekretá�ka 
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6.9 Popis implementace import� žák�
Jak již bylo uvedeno v zadání, operace vkládání v�tšího množství žák� byly s použitím 

základních vstupních formulá�� �asov� p�íliš náro�né. Proto bylo rozhodnuto o vytvo�ení funkce 
pro hromadné importy žák� a následné automatické generování jejich hesel a rodi��. 

Protože základní školy mají ze zákona povinnost evidovat údaje o žácích v elektronické 
podob� a pro tuto evidenci používají program DM Evidence, bude t�eba použít výstupy z tohoto 
programu pro import dat do IS. 

Z exportních formát�, které podporuje program DM Evidence, byl vybrán formát CSV. 
V tomto programu však nejsou evidovány všechny údaje o žácích. Pro provoz IS je zejména 
d�ležitý login a pohlaví žák� (pot�ebné pro se�azování známek). Po diskuzi s ICT metodiky byl 
zvolen postup, kdy se vyexportovaný CSV soubor z programu DM Evidence doplní v Excelu 
o chyb�jící hodnoty a následn� se použije pro import v IS pomocí funkce Import dat. 

Po importu žák� lze dále pokra�ovat vygenerováním jejich hesel a rodi��. V praxi tedy 
administrátorovi IS sta�í vytvo�it seznam žák� pro import a rodi�e (loginy i hesla) a hesla žák� jsou 
již vygenerovány automaticky a sta�í je pouze p�edat p�íslušným žák�m nebo rodi��m. 

6.10 Popis implementace generování PDF výpis� známek 
Protože se v nejbližší dob� plánuje zrušení papírových žákovských knížek, je t�eba p�ipravit 

výpisy známek s ohledem na jednoduché generování a efektivní tisknutí. Z tohoto d�vodu byl pro 
generování výpis� známek použit formát pdf. Tento formát je vhodn�jší pro bezproblémové 
tisknutí a také vhodn�jší pro archivaci. Vzhledem k tomu, že p�i po�tu žák� okolo 500 a nap�íklad 
p�i dvoutýdenní frekvenci výpis� je jednotlivých list� s výpisy zna�né množství, bylo p�i 
implementaci této funkce testováno n�kolik rozvržení stránek s výpisy, velikostí písma a celkového 
vzhledu stránky tak, aby bylo zajišt�no co nejefektivn�jší využití jednotlivých list� papíru. Ukázka 
výpisu známek je uvedena v p�íloze E. 
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6.10.1 Technické �ešení implementace 

Pro implementaci samotného generování pdf soubor� byla vybrána knihovna mPDF [16]. Mezi 
její hlavní výhody pat�í jednoduché použití, podpora kódování UTF-8 a tím pádem podpora 
�eských znak� a licence GNU GPL v2 [17], která umož�uje volné použití. 

Obrázek �. 19: Ukázka použití knihovny mPDF pro generování pdf souboru s výpisem známek 

6.10.2 Ukázka struktury výpisu známek 
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7 Testování 

 B�hem vývoje nových funkcí IS v rámci diplomové práce bylo postupováno obdobn� jako 
u bakalá�ské práce. Nejprve byla p�ipravena první testovací verze, která byla dále konzultována 
s klí�ovými uživateli v jednotlivých školách. Tímto zp�sobem bylo možno implementovat všechny 
funkce p�esn� podle požadavk� škol. 
 Dále byly pr�b�žn� sledovány podn�ty od všech uživatel� IS a podle jejich priorit byly dále 
bu� opravovány nalezené chyby, nebo p�idávány nové funkce. 
 V rámci testování však nesta�ilo testovat jen nové funkce. Vzhledem k tomu, že n�které nové 
funkce, jako je vytvo�ení uživatelské role Sekretá�ka, hromadné generování uživatel� a podobn�
zasahovaly do sou�asné struktury IS, bylo t�eba pr�b�žn� testovat i již implementované funkce 
a integraci nových �ástí se staršími. 

7.1 Testovací data 
Testování IS probíhalo p�evážn� na ZŠ U Kapli�ky a �áste�n� na ZŠ Karla Dvo�á�ka. B�hem 

provozu IS se v databázích obou škol uložilo zna�né množství dat. Na za�átku testování byly 
vytvo�eny kopie databází a ty byly použity pro testování. Bylo tak zajišt�no dostate�né množství 
dat pro testování a nebylo t�eba vytvá�et testovací data ru�n�. Toto testování s databází s v�tším 
množstvím dat by m�lo být efektivn�jší, vzhledem k tomu, že p�i testování IS v rámci bakalá�ské 
práce se ukázalo, že n�které chyby se objevily až p�i reálném testování uživateli z d�vodu, že ve 
skute�ném provozu bylo vkládáno mnohem v�tší množství dat než p�i testování. 

V�tší testovací databáze také umožnila lepší otestování rychlosti IS, která se pochopiteln�
projeví až s vzr�stajícím po�tem údaj� v databázi. 

Tyto databáze obsahují interní údaje škol, a proto byly použity pouze p�i testování v rámci 
daných škol, a v této diplomové práci nejsou tyto údaje obsaženy. 

Pro testování a spušt�ní IS mimo uvedené školy je p�ipravena po�áte�ní testovací databáze se 
základními údaji, jako jsou základní uživatelé. Použití této databáze je podrobn�ji popsáno 
v kapitole implementace. 
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Obrázek �. 20: Ukázka vytvá�ení výpis� známek 
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Obrázek �. 21: Ukázka t�ídní knihy 

7.2 Zaškolení 
 U zaškolení se osv�d�ila strategie, kdy byli definováni klí�oví uživatelé, v tomto p�ípad� ICT 
metodici školy, se kterými byly �ešeny všechny záležitosti. Tito klí�oví uživatelé m�li na za�átku 
p�ipravenou testovací verzi IS, na které si vyzkoušeli veškeré pot�ebné úkony. Testování probíhalo 
také pr�b�žn� b�hem implementace nových funkcí, kdy klí�oví uživatelé postupn� testovali 
jednotlivé verze funkcí IS b�hem jejich vývoje. Po d�kladném otestování a seznámení se s IS už 
tito klí�oví uživatelé zaškolili ostatní zam�stnance školy a dále sami �ešili b�žné provozní 
záležitosti týkající se provozu IS. 
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8 Analýza dat 

 V dnešní dob� se již z informa�ních systém� stává standardní vybavení všech firem. Dob�e to 
lze pozorovat na zavád�ní IS v prost�edí základních škol. Na za�átku tvorby IS v rámci bakalá�ské 
práce uvedené školy nem�ly žádné zkušenosti s provozem IS. B�hem doby implementace 
a používání IS se však jeho používání stalo standardní sou�ástí provozu školy. Je z�ejmé, že když 
se moderní informa�ní technologie již dostaly i do oblasti základních škol, ve kterých je obecn�
nedostatek finan�ních prost�edk� a nízké znalosti informa�ních technologií, tak v komer�ní sfé�e 
jsou již obdobné IT technologie samoz�ejmostí. 
 Obvykle se ale IS používá pouze pro b�žné administrativní úkony. Po n�kolika letech 
používání každého IS se v n�m však za�nou hromadit data, která v�tšina spole�ností nevyužívá. 
 Využitím t�chto dat se zabývá rozsáhlá oblast business intelligence. Náplní této diplomové 
práce však není teoretický popis princip� BI. Ty jsou blíže popsány nap�íklad v [18] a [19].  
 V dalších kapitolách bude tedy uveden praktický postup p�i analýze dat získaných b�hem 
provozu IS na ZŠ Karla Dvo�á�ka. 

8.1 Popis datových sklad�
 Databáze b�žných IS pracují na principu OLTP (Online Transaction Processing). Toto �ešení je 
však vhodné jen pro samotný provoz IS, kde jsou nej�ast�jší operace vkládání a vyhledávání a kde 
je d�ležité zamezení výskytu redundantních údaj� a spln�ní 3. NF, jak je popsáno v [18] a [19]. Pro 
provoz datových sklad� je naopak vhodn�jší princip zpracování dat OLAP (Online Analytic 
Processing), kde je výskyt redundantních údaj� žádoucí z d�vodu zrychlení práce s databází. 
Zdrojová data a zám�rn� vytvo�ené redundance se rozd�lují na fakty a dimenze a dohromady 
vytvá�ejí multidimenzionální databázi, ze které vychází celý datový sklad. Toto je samoz�ejm� jen 
velmi zjednodušená charakteristika sloužící k popsání základních rozdíl�. Zbytek teoretického 
popisu zde není uveden vzhledem k zam��ení této �ásti diplomové práce. 

8.1.1 Dimenze a fakta 

 Vzhledem k tomu, že vyhledávání v DS (datovém skladu) probíhá na odlišném principu než 
vyhledávání v OLTP databázích, je t�eba rozd�lit atributy pro vytvo�ení multidimenzionální 
databáze na fakta a dimenze.  

Dimenze jsou atributy, podle nichž je pot�eba sumovat a agregovat jiné atributy. Typickým 
p�íkladem je dimenze podle �asu, u�itele nebo p�edm�tu. 

Fakty p�edstavují údaje, které nás zajímají v tom smyslu, že je vypisujeme podle uvedených 
dimenzí. Typickým faktem bude nap�íklad cena zboží nebo známka žáka pro naši databázi. 
 Krom� fakt� a dimenzí je ješt� t�eba evidovat n�které ostatní p�evážn� popisné atributy, jako 
nap�íklad jméno u�itele, název p�edm�tu nebo popis výsledku žáka. 
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8.1.2 Multidimenzionální model 

V b�žných databázích jsou data reprezentována ve form� tabulek, mezi nimiž jsou vytvo�eny 
vazby pomocí klí��. Každá tabulka obsahuje jednotlivé záznamy. 

Pro datové sklady se používá naprosto odlišný model. Data jsou zde reprezentována 
multidimenzionálním modelem, který bývá ozna�ován jako multidimenzionální kostka. V tomto 
modelu jsou ukládány již p�edzpracované údaje, které jsou obvykle agregovány a sumarizovány 
podle p�edem zvolených parametr� a již zám�rn� obsahují redundantní údaje. V této 
multidimenzionální kostce tvo�í jednotlivé dimenze její osy a fakty jsou tvo�eny pr�niky t�chto 
dimenzí. 

8.1.3 Datový sklad 

Výše popsaná multidimenzionální kostka je základním prvkem datového skladu. Datový sklad 
je tedy strukturovaným úložišt�m dat zam��ených na ur�itou spole�nost s cílem podporovat 
rozhodování obecn� pro vyšší management dané spole�nosti. 

P�esn�ji je zde uvedena definice podle [19]. 

Datový sklad je integrovaná, subjektov� orientovaná, stálá a �asov� rozlišitelná sbírka dat, 
uspo�ádaná pro podporu pot�eb managementu. 

8.1.4 Tvorba datového skladu 

Stejn� jako p�i implementaci b�žných program� nebo informa�ních systém� se lze i p�i tvorb�
datových sklad� �ídit r�znými standardními postupy. 

Pro datové sklady se jedná o metody velkého t�esku a metodu p�ír�stkovou, která se dále d�lí 
na postup „zdola nahoru“ a „shora dol�“. Tyto metody jsou blíže popsány v [21]. Pro tvorbu 
datového skladu bude v našem p�ípad� použita metoda velkého t�esku, která bude blíže popsána 
v kapitole o vlastním �ešení datového skladu. 

8.1.5 ETL 

Datový sklad typicky obsahuje vstupní data z r�znorodých informa�ních zdroj� od klasických 
OLTP databází s r�znou strukturou až po stará archivní data v r�zných zastaralých formátech nebo 
dokonce získána z papírové evidence. Cílem procesu ETL je získat (Extract), transformovat 
(Transform) a na�íst (Load) zdrojová data do datového skladu a tímto naplnit multidimenzionální 
kostku. Složitost t�chto operací roste s  r�znorodostí zdroj� dat. V p�ípad� našeho datového skladu 
budou tyto procesy jednodušší vzhledem k tomu, že budou použita data z jedné OLTP databáze. 
Konkrétní postup bude uveden dále. 



57

8.2 Popis vlastního datového skladu 
 V následujících kapitolách bude popsán praktický postup p�i analýze a implementaci datového 

skladu. Bude tedy popsán výb�r zdrojových dat a jejich pot�ebné úpravy, navrhnutí a vytvo�ení 
datového skladu, p�enos dat do datového skladu a jednotlivé výsledky analýzy dat. 

 Zdrojové kódy týkající se analýzy dat jsou uloženy na CD v adresá�i 
/zdrojove_kody/analyza_dat/ ve dvou projektech. Jedná se o první projekt pro integraci (PIP009 – 
Integration poject) a druhý projekt (PIP009 – Analysis project) pro analýzy dat. 

8.2.1 Popis zdrojových dat 

Pro analýzu dat budou použity údaje z databáze ZŠ Karla Dvo�á�ka, které byly vloženy do IS 
jeho uživateli v období školních let 2009/2010 a 2010/2011. Za tuto dobu se nahromadilo zna�né 
množství dat. Pro analýzu dat z IS základní školy budou pochopiteln� nejzajímav�jší údaje 
o známkách žák�. V tabulce vysledky, ve které jsou jednotlivé známky žák� ukládány, se nachází 
p�es 100 tisíc záznam�. Pro analýzu bude tedy použita uvedená tabulka vysledek a p�íslušné 
tabulky, které zde mají obsaženy cizí klí�e, což jsou tabulky zak, predmet, zam�stnanec, skolni rok

a aktualni_trida. 

8.2.2 Popis zdrojových tabulek a atribut�

Zak  (zak_id, zak_login, zak_heslo, zak_jmeno, zak_prijmeni, zak_ulice, zak_mesto, 
  zak_psc, zak_e-mail, zak_datum_narozeni, zak_rodne_cislo, zak_okres_narozeni, 
  zak_misto_narozeni, zak_narodnost, zak_statni_prislusnost, zak_pojistovna,  
  zak_druzina, zak_jidelna, zak_teldomu, zak_mobil, zak_smazan)

Zamestnanec  (zamestnanec_id, zamestnanec_login, zamestnanec_heslo,    
  zamestnanec_titul_pred, zamestnanec_jmeno, zamestnanec_prijmeni,   
  zamestnanec_titul_za, zamestnanec_kabinet, zamestnanec_email,   
  zamestnanec_aprobace, zamestnanec_telefon, zamestnanec_role,   
  zamestnanec_smazan) 

Aktualni_trida (trida_id, trida_rocnik, trida_oznaceni, mistnost_id, zamestnanec_id, rok_id,  
  trida_poznamka, trida_smazana) 

Predmet  (predmet_id, predmet_zkratka, predmet_nazev, predmet_poznamka,  
  predmet_smazan) 

Skolni_rok  (rok_id, rok_rok, rok_zacatek_pol, rok_konec_pol, rok_aktualni) 
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Vysledek  (vysledek_id, zak_id, predmet_id, vysledek_datum, vysledek_popis,   
  vysledek_znamka, vysledek_vaha, zamestnanec_id, vysledek_precteno, rok_id,  
  vysledek_smazano) 

8.2.3 Rozd�lení na dimenze a fakta 

 Pro implementaci datového skladu je t�eba rozd�lit údaje ze zdrojových tabulek na 
požadovaná fakta a dimenze. V tomto p�ípad� bude tabulka fakt� obsahovat výsledky žák�, které 
jsou hlavním bodem zájmu pro analýzu. Dimenze pak obsahují atributy týkající se �asu, t�íd, 
zam�stnanc� a podobných atribut�, podle kterých se budou sestavovat p�ehledy. 

Fakta:  
 F_Vysledky     (F_vysledek_id, D_zamestnanec_id, D_zak_id, D_predmet_id,  
      F_vysledek_popis, D_vysledek_znamka, D_vysledek_vaha) 

Dimenze: 
D_Predmet     (D_predmet_id, D_predmet_nazev, D_predmet_zkratka) 
D_Zamestnanec (D_zamestnanec_id, D_zamestnanec_jmeno) 
D_Zak         (D_zak_id, D_zak_jmeno, D_zak_mesto) 
D_Datum     (D_datum_id, D_skolni_rok,D_pololeti, D_mesic) 
D_Trida     (D_trida_id, D_trida_nazev) 
D_Vaha     (D_vaha_id, D_vaha_popis) 
D_Znamka     (D_znamka_id, D_znamka_popis) 
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8.2.4 Schéma datového skladu 

 Na obrázku 22 je zobrazeno schéma datového skladu vytvo�ené podle výše uvedeného 
rozd�lení na fakta a dimenze. V tomto p�ípad� se jedná o hv�zdicové schéma, které má ve svém 
st�edu tabulky F_vysledek. 

Obrázek �. 22: schéma datového skladu 



60

8.2.5 Nepoužité atributy 

 Z výše uvedeného rozd�lení atribut� na fakta a dimenze je z�ejmé, že nebyly použity zejména 
popisné atributy, jejichž evidence má smysl jen pro b�žné administrativní pot�eby školy. Seznam 
použitých a nepoužitých atribut� je z�ejmý ze schématu datového skladu a rozpisu fakt� a dimenzí 
uvedeného výše. 

8.2.6 Popis programového vybavení 

 Pro realizaci analýzy dat bylo vybráno �ešení od firmy Microsoft. Pot�ebné programy se 
skládají z databáze MSSQL, ve které jsou uložena vstupní data, MSSQL Management studia, které 
slouží pro správu databáze, Visual Studia, které je použito pro implementaci ETL proces�, 
vytvo�ení datového skladu a dalších analýz a MS Excelu, který je použitý pro sestavování report� a 
graf� z výstupních dat. P�esné verze použitých nástroj� jsou uvedeny níže. 

P�ehledy výstupních dat:  MS Excel 2007 
Implementace:   MS Visual Studio 2008 Version 9.0.30729.1 SP
Správa databáze:  Microsoft SQL Server Management Studio 10.0.1600.22
Databáze:    Microsoft SQL Server Developer Edition 10.0.1600.22

8.2.7 Integrace dat - ETL 

 V rámci tvorby datového skladu bývají obvykle ETL procesy náro�nou �ástí implementace. 
V tomto p�ípad� jsou však použita data z jedné databáze, a proto odpadá nutnost sjednocování dat 
z r�zných zdroj�. Pro další použití dat tedy sta�í odstranit údaje, které nemá smysl evidovat 
v datovém skladu. Obecn� se jedná o smazané položky v databázi a popisné atributy. 
Dále budou uvedeny jednotlivé tabulky použité pro datový sklad a p�íslušné kroky, které byly 
implementovány pro zavedení dat do datového skladu. V praxi tyto kroky odpovídají jednotlivým 
�ástem v SSIS balí�cích pro jednotlivé tabulky. 

• Zak – podle atributu zak_smazan budou odstran�ny záznamy pro smazané žáky. Dále byly 
odstran�ny atributy zak_ulice, zak_e-mail, zak_datum_narozeni, zak_rodne_cislo, 
zak_okres_narozeni, zak_misto_narozeni, zak_narodnost, zak_statni_prislusnost, 
zak_pojistovna, zak_druzina, zak_jidelna, zak_teldomu, zak_mobil, zak_smazan. 

 Tyto atributy mají jen popisný charakter a vzhledem k po�áte�nímu zám�ru použití IS jsou 
�asto nevypln�ny z d�vodu evidence údaj� v jiném systému. 

 Atributy zak_jmeno a zak_prijmeni budou slou�eny do jednoho atributu zak_jmeno. 

• Zamestnanec – podle atributu zamestnanec_smazan budou odstran�ny záznamy pro 
smazané zam�stnance. Podle atributu zamestnanec_role budou vybráni pouze zam�stnanci 
podle role u�itel, která je jako jediná relevantní pro evidenci známek. Budou odstran�ny 
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popisné atributy zamestnanec_heslo, zamestnanec_titul_pred, zamestnanec_titul_za, 
zamestnanec_kabinet, zamestnanec_email, zamestnanec_aprobace, zamestnanec_telefon, 
zamestnanec_role, zamestnanec_smazan, které mají jen popisnou roli. 

 Atributy zamestnanec_jmeno a zamestnanec_prijmeni budou slou�eny do jednoho atributu 
 zamestnanec_jmeno. 

• Aktualni_trida - podle atributu trida_smazana  budou odstran�ny smazané t�ídy a dále 
budou odstran�ny atributy mistnost_id, trida_poznamka, trida_smazana, rok_id, 
zam�stnanec_id. 

• Predmet - podle atributu predmet_smazan budou odstran�ny smazané p�edm�ty a dále 
budou odstran�ny popisné atributy  predmet_poznamka a predmet_smazan. 

• Skolni_rok – budou odstran�ny atributy rok_zacatek_pol, rok_konec_pol, rok_aktualni. 
Atribut rok_rok bude rozd�len na 2 nové atributy datum_skolni_rok, datum_pololeti. 
Hodnota p�vodního atributu rok_rok „2009/2010 1. pololetí“ bude tedy rozd�lena na 
„2009/2010“ a „1. pololetí“. 

• Vysledek - podle atributu vysledek_smazano budou odstran�ny smazané výsledky a dále 
budou odstran�ny atributy vysledek_smazano, rozvrh_id, vysledek_precteno, které dále 
nejsou t�eba. 

 Z atributu vysledek_datum bude extrahováno �íslo m�síce, které bude vloženo do 
 dimenzionální tabulky D_datum. Jedine�né hodnoty atribut� vysledek_znamka 
 a vysledek_vaha budou vloženy do tabulek D_znamka a D_vaha. 

• Datum – údaje v této tabulce budou napln�ny ve výše uvedených krocích z tabulek 
vysledek a skolni_rok.

• Vaha – tabulka bude obsahovat hodnoty Id vložené p�i zpracování tabulky vysledek 
a jednotlivé popisy pro hodnoty váhy známek, které je t�eba vložit ru�n� podle hodnot 
procentuální váhy známek používaných ve škole. 

• Znamka - tabulka bude obsahovat hodnoty Id vložené p�i zpracování tabulky vysledek 
a jednotlivé popisy pro hodnoty známek, které je t�eba vložit ru�n� podle požadovaného 
popisu známek (výborn�, chvalitebn�, atd.). 
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Obrázek �. 23: Ukázka implementace ETL procesu pro tabulku zam�stnanec v prost�edí Business 
Intelligence Developement Studia 

 Na výše uvedeném obrázku �. 23 je znázorn�n ETL proces pro záznamy z tabulky 
Zamestnanec, kde se provádí odstran�ní smazaných zam�stnanc�, výb�r zam�stnanc� s rolí u�itel 
podle atributu zam�stnanec_role a sjednocení jména z atribut� zam�stnanec_jmeno

a zam�stnanec_prijmeni. 

8.2.8 P�ehled statistických údaj�

 Jak již bylo uvedeno, pro analýzu dat jsou použity údaje z dvouletého provozu IS. 
V následující tabulce jsou uvedeny po�ty záznam� z jednotlivých tabulek pro získání p�ehledu 
o množství analyzovaných dat. Uvedené po�ty jsou již uvedeny pro odstran�ní údaj� v rámci ETL 
proces�. 
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Vysledek 95 624 
Zak 466 
Zamestnanec 36 
Predmet 29 
Trida 37 

8.2.9 Vytvo�ení OLAP kostky 

 Po provedení výše uvedených krok� jsou pro datový sklad p�ipraveny tabulky dimenzí a fakt�, 
které jsou v b�hem ETL proces� napln�ny požadovanými daty. Dalším krokem tvorby datového 
skladu je vytvo�ení OLAP kostky (Cube). Tato kostka p�edstavuje multidimenzionální reprezentaci 
údaj� ze vstupních tabulek.  
 Pro její vytvo�ení je t�eba v prost�edí BIDS definovat zdroj dat, vytvo�it nad ním pohled, 
definovat dimenze a specifikovat požadované vstupní údaje (dimenze, fakta a jejich atributy) pro 
vytvo�ení kostky. 
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8.3 OLAP analýza a reporty 

 Pro vytvá�ení výstupních sestav z údaj� z vytvo�ené kostky byl použit MS Excel, který 
umož�uje p�ipojení ke kostce a prohlížení dat pomocí kontingen�ní tabulky. Na následujícím 
obrázku je znázorn�na výstupní sestava p�edstavující po�ty vložených známek rozd�lené podle 
období, žák� a p�edm�t�. 

Obrázek �. 24:  Ukázka výstupní sestavy v prost�edí MS Excel 

 V následujícím textu budou uvedeny n�které výsledky analýzy dat. Tyto výstupy byly 
navrženy na základ� konzultací s vedením školy a p�edstavují tak reáln� využitelné informace. 
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8.3.1 Po�ty známek podle p�edm�t�

 Na následujícím grafu je uveden vztah po�tu vložených známek a jednotlivých p�edm�t�. Je 
zde na první pohled z�ejmé, že nejvíce známek je vloženo pro p�edm�ty angli�tina, �eský jazyk a 
matematika. Jedná se o nejd�ležit�jší p�edm�ty, které jsou vyžadovány p�i p�ijímacích zkouškách 
na st�ední školy, a proto na n� vyu�ující kladou nejv�tší d�raz. V�tší po�et známek také do jisté 
míry reprezentuje náro�nost p�edm�t� na p�ípravu ze strany žák�. 

Graf 1. po�ty známek podle p�edm�t�

8.3.2 Pr�m�rné známky podle p�edm�t�

 Na následujícím grafu jsou znázorn�ny celkové pr�m�rné známky za jednotlivé p�edm�ty. 
V obecném m��ítku by tyto pr�m�ry m�ly p�edstavovat náro�nost p�edm�t�. 
Z výsledk� je z�ejmé, že p�edm�ty d�jepis, fyzika, chemie, p�írodopis, spole�enskov�dní seminá� a 
zem�pis jsou hodnoceny nejhoršími známkami. Toto odpovídá obecnému názoru na náro�nost 
technických p�edm�t�. Naopak p�edm�ty hudební výchova, pracovní �innosti a výtvarná výchova 
jsou hodnoceny p�evážn� známkou 1. 
 Z grafu je také z�ejmá odlišná úrove� známkování na prvním a druhém stupni školy. To 
vyplývá z pr�m�rných známek pro p�edm�ty p�írodopis a p�írodov�da. Oba p�edm�ty, jak název 
napovídá, mají podobnou nápl� výuky, ale p�írodopis je vyu�ován na prvním stupni a p�írodov�da 
na druhém stupni. I p�es podobnou u�ební osnovu se pr�m�r znateln� liší. Pr�m�rná známka 
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z p�írodov�dy je 1,8, zatímco pr�m�rná známka z p�írodopisu je 2,7. Je zde z�ejmé, že na druhém 
stupni se kladou p�ísn�jší požadavky na žáky. 

Graf 2. pr�m�ry známek podle p�edm�t�

8.3.3 Po�ty známek podle m�síc�  

 V následujícím grafu je uvedeno množství známek zadávané v jednotlivých m�sících. 
V p�eneseném smyslu toto �íslo m�že znázor�ovat náro�nost výuky v jednotlivých m�sících, 
vzhledem k tomu, že po�et známek p�edstavuje množství test�, domácích úkol� a dalších 
hodnocení žák�, z kterého lze odvodit náro�nost výuky v �ase. 
 Graf znázor�uje po�ty známek v 1. a 2. pololetí roku podle p�íslušných m�síc�. 1. m�síc 
prvního pololetí je zá�í a 5. m�síc je leden a obdobn� pro druhé pololetí. 
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 Z grafu lze vy�íst, že na za�átku roku se zadává menší množství známek a výuka tak probíhá 
pomalejším tempem. Nejvíce známek se zadá ve 3. m�síci prvního pololetí, což je listopad, kde se 
vyhodnocuje �tvrtletní prosp�ch. V prvním m�síci druhého pololetí se již zadává více známek než 
v prvním m�síci prvního pololetí. Ke konci školního roku se op�t po�et zadaných známek snižuje. 

Graf 3. po�ty známek podle m�síc�

8.3.4 Pr�m�ry známek podle t�íd  

 Na následujícím grafu jsou uvedeny celkové pr�m�ry za jednotlivé t�ídy. Z grafu je z�ejmé, že 
se ve vyšších t�ídách (s rostoucím v�kem žák�) zvyšuje i pr�m�rný prosp�ch.  Zde lze spekulovat 
o tom, zda se žáci s rostoucím v�kem mén� v�nují školním povinnostem nebo s rostoucím v�kem 
u�itelé zvyšují nároky na žáky. 
 Další zajímavou informací z grafu je odlišný pr�m�r v rámci jednoho ro�ník�. Krom� �tvrtého 
ro�níku se tento pr�m�r vždy liší podle ozna�ení t�ídy a to tak, že t�ída „A“ má nejnižší pr�m�r a 
t�ída „C“ má nejvyšší pr�m�r. 
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Graf 4. pr�m�rné známky podle t�íd 

8.3.5 Pr�m�ry známek podle u�itel�  

 Na dalším grafu jsou uvedeny pr�m�ry známek zadané jednotlivými u�iteli bez ohledu na 
t�ídy a p�edm�ty. Op�t se zde projevuje závislost mezi prvním a druhým stupn�m základní školy 
a mezi prosp�chem žák�. U�itelé s nižšími pr�m�ry známek, jako jsou Anna Karasová, Danuše 
Pytlíková, Dáša Murycová a podobn�, jsou bez výjimky u�itelé na prvním stupni. Z uvedeného 
grafu lze odvodit, že vyšší pr�m�r zadávaných známek není zp�soben v�tší p�ísností u�itel�, ale 
obecn� v�tšími nároky na žáky druhého stupn�, p�ípadn� menší snahou t�chto žák�. 
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Graf 5. pr�m�ry známek podle u�itel�

8.4 Popis dataminingu 
 V p�edchozí kapitole byly uvedeny výsledky analýzy dat pomocí b�žných statistických metod.
 Cílem této kapitoly bude pokusit se navrhnout vhodné dataminingové metody pro pokro�ilejší 
analýzu zdrojových dat. Pro analýzu budou použita stejná zdrojová data jako v p�edcházející 
kapitole. 

8.4.1 Popis programového vybavení pro datamining 

 Pro analýzu dat pomocí dataminingových metod bylo vybráno Business Intelligence 
Development Studio, stejn� jako pro sestavování report� v p�edchozí kapitole. Použití stejného 
prost�edí umož�uje využít již p�ipravenou databázi se vstupními daty p�ípadn� rovnou analyzovat 
data z vytvo�eného datového skladu. 

8.4.2 P�íprava dat pro datamining 

 Pro po�áte�ní p�ípravu dat pro datový sklad bylo t�eba provést celou �adu ETL operací. Díky 
tomu, že všechny záležitosti ohledn� p�ípravy dat byly již provedeny, je p�íprava dat výrazn�
jednodušší. Pro p�ehlednost jednotlivých vstup� pro konkrétní dataminingové metody již sta�í jen 
vytvo�it pohledy nad údaji ze zdrojové databáze pro v�tší p�ehlednost a rychlost zpracování, nebo 
pracovat rovnou s celou databází.  
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8.4.3 Rozhodovací stromy 

 V následujících kapitolách budou vždy uvedeny jen použité metody, jejich nastavení 
a výsledky. Konkrétní popis princip� jednotlivých metod a algoritm� je uveden v [18] a [19].  
 Jako první metoda pro analýzu dat byly vybrány rozhodovací stromy.  
 Pomocí rozhodovacích strom� se budeme snažit ov��it hypotézu, zda má na hodnotu známek 
vliv p�edm�t, pro které jsou známky zadány, u�itel, který známku vkládá (vyu�uje daný p�edm�t) 
a t�ída, pro kterou daný u�itel vyu�uje p�edm�t. 
 Pro tuto metodu byla použita tabulka F_vysledek. Vzhledem k tomu, že se jedná o tabulku, 
použitou jako tabulku fakt�, jsou v ní již obsaženy všechny údaje pot�ebné pro tuto analýzu. 
  

Nastavení algoritmu 
 Pro použití rozhodovacích strom� byl zvolen algoritmus Microsoft Decision Trees. Pro ten je 
t�eba zvolit p�edpovídaný atribut, kterým je v tomto p�ípad� vysledek_znamka a vstupní atributy, 
kterými jsou predmet_id, trida_id a zam�stnanec_id. Dále byl algoritmus testován s r�znými 
hodnotami prom�nných HoldoutMaxPercent a HoldoutSeed a pro jednotlivé hodnoty byly 
procházeny výsledky z výstupních rozhodovacích strom�.  

Výsledek 
 Ve všech nastaveních algoritmu se vytvá�ely stromy s podobným rozložením, kde první 
úrove� p�edstavovala d�lení podle u�itel� a dále se výsledky d�lily podle p�edm�t� nebo t�íd. 
Použitím metody rozhodovacích strom� se nepoda�ilo potvrdit hypotézu, že známky jsou obecn�
ovlivn�ny p�edm�tem, t�ídou nebo u�itelem. Ukázalo se, že i když žádná obecná závislost nebyla 
nalezena, u n�kterých p�edm�t� byly tyto závislosti nalezeny. 

Obrázek �. 25: rozhodovací strom 

 Na výše uvedeném obrázku je �ást rozhodovacího stromu. Zam�stnance p�edstavují Dagmar 
Molínková (51) a Eva Laschová (70) a p�edm�ty Výtvarná výchova (18) a Seminá� z matematiky 
a �eštiny (28). 
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Z této �ásti rozhodovacího stromu m�žeme odvodit, že p�edm�ty Výtvarná výchova a Seminá�
z matematiky a �eštiny mají vliv na výslednou známku tohoto p�edm�tu. 
 V rámci t�íd a zam�stnanc� se nepoda�ilo nalézt žádnou závislost. 

8.4.4 Shlukovací metody 

 Další testovanou metodou analýzy dat je shlukování. Tato metoda byla op�t �ešena pomocí 
BIDS, kde pro analýzu shlukování slouží algoritmus Microsoft Clustering Algorithm. 
 Cílem shlukování je nalézt ve vstupní množin� dat charakteristické výrazné podmnožiny. 
Tento algoritmus je spíše b�žné používat na množin� dat, o které nemáme bližší informace 
o jednotlivých vztazích. V tomto p�ípad�, kdy jsou použita data ze základní školy, u kterých jsme 
dob�e seznámeni s jejich ú�elem, strukturou a hodnotami dat, se dá odvodit p�edem p�edpokládaný 
výsledek shlukování. Je z�ejm�, že data již jsou strukturována do podmnožin, které jsou 
p�edstavovány jednotlivými t�ídami, p�edm�ty nebo u�iteli.  Lze tedy o�ekávat, že výsledky 
analýzy pomocí shlukovacího algoritmu budou v jistých ohledech odpovídat t�mto podmnožinám 
a celkové struktu�e dat v IS. 

Nastavení algoritmu 
 Pro shlukování je t�eba zvolit klí�ový atribut, který je p�edstavován atributem F_vysledek_id. 
Dalšími atributy byly D_datum_id, D_predmet_id, D_trida_id, D_zamestnanec_id 
a F_vysledek_znamka. S t�mito atributy bylo experimentováno za použití r�zných nastavení po�tu 
hledaných shluk� a minimální podpory. Z atribut� byly také vybírány r�zné podmnožiny (nap�iklad 
D_zamestnanec_id a D_trida_id), z d�vodu, že p�i n�kterých kombinacích nastavení a použití  
všech uvedených atribut� algoritmus nebylo možné spustit vzhledem k nedostatku opera�ní pam�ti 

Výsledek 
 B�hem všech zkoušených kombinací nastavení algoritmu se projevila výše uvedená hypotéza, 
že u již strukturovaných dat nebude možné nalézt nové relevantní shluky dat. Shluky, které byly 
nalezeny, odpovídaly n�kterým výsledk�m z analýzy dat v p�edchozí kapitole. Byly nalezeny 
shluky pro p�edm�ty Matematika, �eština a Angli�tina, které odpovídají t�em p�edm�t�m 
s nejvyšším po�tem zadaných známek a dále nap�íklad výrazný shluk pro známky „výborn�“, které 
jsou nej�ast�jší vloženou známkou. Ukázalo se, že shlukovací metoda nep�ináší relevantní 
výsledky pro data, která již jsou logicky strukturována. 

8.4.5 Asociace 

 Vzhledem k výsledk�m p�edchozích analýz se i u asociací dá p�edpokládat obdobný výsledek, 
kde dataminingové metody pouze potvrdí obecn� známá pravidla. I p�esto bude vyzkoušeno co 
možná nejvíce nastavení algoritmu pro možné získání užite�ných výsledk�. Pro asociace se v BIDS 
používá Microsoft Association Rule algorithm. 
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Nastavení algoritmu 
 Jako vstupní data byly vybrány atributy D_datum_id, D_predmet_id, D_trida_id, D_zak_id, 
D_zamestnanec_id a F_vysledek_znamka obdobn� jako u p�edchozí shlukovací metody.  P�i 
použití všech atribut� najednou nebyl získán žádný smysluplný výsledek, vzhledem k tomu, že bez 
ohledu na nastavení jednotlivých parametr� vznikl vysoký po�et asocia�ních pravidel, která však 
nem�la žádnou vypovídající hodnotu. Dále tedy bylo experimentováno s r�znými podmnožinami 
uvedených atribut� a s r�zným nastavením minimální a maximální podpory a spolehlivosti. 

Výsledek 
 Op�t se potvrdilo, že vzhledem k dobrému p�ehledu o struktu�e dat jednotlivé výsledky 
asociací jen potvrdily již známá fakta. Nap�íklad pro vstupní atributy D_predmet_id, D_trida_id 
a F_Vysledek_znamka byly získány následující údaje.

Obrázek �. 26:  Výsledek hledání asociací 

 Z výsledku lze vy�íst, že v p�ípad�, že se jedná o p�edm�t pracovní �innosti a t�ídu 6. A, tak 
jsou tém�� všechny známka „výborn�“. Obdobn� je tomu pro p�edm�t sborový zp�v a t�ídu 3. A. 
Ostatní asociace jsou jen jejich obdobou pro jiné t�ídy a p�edm�ty. 
 P�i použití dalších podmnožin vstupních atribut� jako nap�íklad D_predmet_id, 
D_zamestnanec_id, D_trida_id se op�t ve výsledcích objevovaly již známé vztahy typu 
zam�stnanec u�í p�edm�t v dané t�íd�. Toto jsou však vztahy známé všem uživatel�m IS 
a nep�inesly tak žádné nové informace. 

8.5 Zhodnocení analýzy dat 
 P�i používání metod pro shlukování, rozhodovací stromy a asociace se ukázalo, že vzhledem 
k dobré znalosti vztah� jednotlivých entit v databázi se t�mito metodami nepoda�ilo získat nové 
informace o t�chto datech. Z výše uvedených výsledk� je však z�ejmé, že dataminingové metody 
potvrdily údaje získané v p�edchozí kapitole v�nované report�m. V p�ípad�, že bychom m�li 
k dispozici pro analýzu údaje, o kterých bychom nem�li p�edem dostatek informací, získali 
bychom výše uvedenými metodami relevantn�jší výsledky. 
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9 Záv�r 

9.1 Základní škola U Kapli�ky 
 V rámci diplomové práce se dle mého názoru povedlo úsp�šn� navázat na IS vytvo�ený 

v rámci bakalá�ských prací [1] a [2]. Nové �ásti byly implementovány pomocí frameworku 
NETTE, který zefektivnil pr�b�h implementace a umožnil kvalitn�jší implementaci výsledných 
funkcí. Použití tohoto frameworku by do budoucna také m�lo zjednodušit další údržbu a p�ípadné 
p�idávání funkcí. 

Dle plánu byly implementovány funkce pro evidenci t�ídní knihy, statistiky známek, vytvá�ení 
test� a dále byly p�vodní �ásti IS rozší�eny o hromadné operace s uživateli a o roli sekretá�ky. Tyto 
funkce jsou p�ipraveny a otestovány pro používání v b�žném provozu školy. 

9.1.1 Zhodnocení provozu IS 

 Od prvního spušt�ní testovací verze IS na ZŠ U Kapli�ky uplynuly již tém�� t�i roky. Toto je 
pro provoz IS pom�rn� dlouhá doba. Jak již bylo zmín�no v p�edchozích kapitolách, na za�átku 
tvorby bakalá�ské práce se v�novalo zna�né úsilí samotnému vymezení požadavk� na IS 
a vytvo�ení základ� pro provoz mnoha IT technologií. B�hem reálného provozu IS vyvinutého 
v rámci bakalá�ské práce se povedlo implementovaný IS za�lenit do každodenního provozu školy. 
V pr�b�hu provozu IS se pr�b�žn� opravovaly nalezené chyby a shromaž�ovaly se požadavky na 
nové funkce, které vedly k jejich implementaci v rámci této diplomové práce. 
 Celkov� hodnotím provoz IS jako úsp�šný, vzhledem k tomu, že se jeho používání stalo 
standardní sou�ástí školní agendy a s jeho provozem nebyly žádné vážn�jší problémy. 

9.1.2 Ostatní IT 

Jak již bylo zmín�no v p�edchozích kapitolách, používání informa�ních technologií p�i 
každodenní výuce se stalo standardem. Je však velice d�ležité, aby byly dostupné technologie 
dopln�ny také kvalitními výukovými materiály. Zpo�átku si každý u�itel p�ipravoval tyto 
elektronické výukové materiály samostatn�. Toto �ešení sice usnadnilo u�itel�m b�žnou práci, jako 
je nap�íklad zdlouhavé vypisování na tabuli, ale z dlouhodobého hlediska není ideální. Jejich obsah 
se m�že u jednotlivých vyu�ujících lišit, m�že být obtížné nap�íklad suplování za jiného u�itele 
a také na tuto p�ípravu nelze �erpat finan�ní prost�edky z rozpo�tu školy na mzdy u�itel�. 
 V rámci projektu EU peníze školám10 se poda�ilo získat dva milióny korun na rozvoj výše 
uvedených výukových materiál�. Díky tomuto projektu se nyní ve škole p�ipravují elektronické 
výukové materiály ve form� šablon pro jednotlivé p�edm�ty. Ty umožní formalizovat tvorbu, 
strukturu a obsah výukových materiál�, �ímž je zp�ehlední, zlepší kvalitu a umožní je používat 
v rámci celé školy. Tato práce bude u�itel�m proplácena nad rámec jejich mzdy, což b�žn� není 
možné. Krom� výukových materiál� budou po�ízeny u�itel�m notebooky a dataprojektory. 

                                                     
10 www.eupenizeskolam.cz 
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 I p�esto, že se školy obecn� zam��ují na rozvoj používání elektronických materiál� p�i výuce, 
tak v rámci uvedeného projektu bude ve škole z�ízena nová knihovna s klasickými papírovými 
knihami. Žáci tak budou i p�es rozvoj informa�ních technologií stále pracovat s knihami a neztratí 
schopnost porozum�t textu, což v poslední dob� �ada u�itel� ozna�uje za velký problém. 

9.2 Základní škola Karla Dvo�áka 

9.2.1 Zhodnocení provozu IS 

Na ZŠ Karla Dvo�á�ka byl IS spušt�n o rok pozd�ji než na ZŠ U Kapli�ky. Jeho spoušt�ní 
a následný provoz byl již jednodušší. Náro�n�jší však byl sou�asný provoz IS na dvou školách 
zejména vzhledem k nár�stu administrativních úkon� spojených p�evážn� s vytvá�ením nových 
t�íd, nových žák� a rozvrh� na za�átku školního roku. B�žné administrativní úkony jako p�idávání 
jednotlivých žák�, generování zapomenutých hesel a ostatní b�žné záležitosti byly pr�b�žn� �ešeny 
ICT metodikem školy, panem Czajou. 

Požadavky na zm�ny a evidence chyb v IS byly soub�žn� �ešeny na obou školách. Jednotlivé 
požadavky tak mohly být d�kladn�ji analyzovány vzhledem k v�tšímu množství informací 
od uživatel� používajících IS. 

Nové funkce byly pr�b�žn� konzultovány s ICT metodikem a vedením školy. 
I p�es po�áte�ní problémy s konfigurací domény školy byl celkový provoz IS bez závažn�jších 

problém�. P�ed spušt�ním IS naléhali rodi�e na vedení školy kv�li urychlení jeho spušt�ní. B�hem 
dalšího provozu se však ukázalo, že z dlouhodobého hlediska rodi�e sledují výsledky žák�
v delších �asových intervalech, ale více se zajímají o výsledky žák� zve�ej�ované na www 
stránkách školy, které však p�ímo nesouvisejí s jejich studijními výsledky. Celkov� je však znatelný 
výrazný nár�st zájmu o informace o žácích v elektronické podob�. 

9.2.2 Analýza dat 

 V pr�b�hu provozu IS na ZŠ Karla Dvo�á�ka se v databázi nahromadilo zna�né množství dat. 
Vzhledem k tomu, že p�i vyhodnocování výsledk� se na základních školách �asto sestavují r�zné 
p�ehledy a statistiky známek, zajímalo se vedení školy o pokro�ilejší metody analýzy t�chto dat. 

 Výsledky analýzy dat uvedené v kapitole Analýza dat byly prezentovány vedení školy 
a poskytly tak cenné informace o datech vložených do IS za dobu jeho provozu a hlavn� seznámily 
vedení školy s novými možnostmi práce s daty. 

 Kladn� byly hodnoceny zejména p�ehledy pr�m�rných známek srovnávané podle t�íd 
a u�itel�. Dále byly pro vedení školy zajímavé grafy množství známek zadávaných v pr�b�hu 
jednotlivých m�síc�, ze kterých vedení školy získalo nové informace o náro�nosti výuky 
v jednotlivých m�sících. 
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9.3 Do budoucna 
 Na základ� zkušeností z období vývoje IS b�hem uplynulých dvou let se domnívám, že 
informa�ní technologie obecn� se budou na základních školách dále rychle a úsp�šn� rozvíjet. 
Na za�átku tvorby první �ásti IS v rámci bakalá�ské práce byla práce s informa�ními technologiemi 
pro školy zna�n� obtížná. Postupn� se p�evážn� díky úsilí zam�stnanc� školy povedlo spustit 
jednak www stránky, informa�ní systém školy, r�zné podp�rné vybavení pro administraci b�žných 
úkon� a také po�ídit spoustu IT vybavení pro jednotlivé t�ídy a jednotlivé u�itele. Dle mého názoru 
se tak postupn� z IT vybavení stávají naprosto standardní u�ební a pracovní pom�cky pro 
zam�stnance, žáky a rodi�e. Zde m� nejvíce zaujal posun od p�vodního zam��ení na pouhé 
po�izování technického vybavení ke snaze o skute�né praktické použití. Z po�átku se �ešilo 
vybavení u�eben dataprojektory, interaktivními tabulemi, po�ízení po�íta�� pro u�itele, vybavení 
u�eben pro žáky po�íta�i, po�ízení server� a pot�ebné infrastruktury, spušt�ní informa�ního 
systému, po�ízení výukových program�, atd. Nyní se však školy zam��ují na efektivní využití 
t�chto konkrétních technologií, což je, dle mého názoru, dobrá cesta, jak pokra�ovat. 
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Obsah CD 

/root     kořenový adresář CD 
 abstrakt-CZ.txt  abstrakt v českém jazyce 
 abstrakt-EN.txt  abstrakt v anglickém jazyce 
 
/databaze/    adresář s sql soubory pro vytvoření struktury databáze 
 

/instalace/   adresář s instalačními soubory pro Apache a MySQL 
  
/text/    adresář s texty 
 /prilohy/   adresář s přílohami 
 pip009-dp-prace.pdf text diplomové práce 
 
/zdrojove_kody 
 /IS/    zdrojové kódy pro IS 
  /3rdParty/  soubory třetích stran pro NETTE framework 
  /admin/  soubory pro uživatele s rolí administrátor 
  /app/   soubory modelů, presenterů a šablon pro NETTE  
     framework 
  /dokument_root/ soubory s css styly a grafikou    
  /sekretarka/ soubory pro uživatele s rolí sekretářka 
 
   
/analyza_dat 

  / PIP009 - Analysis Project/ 
     soubory projektu Analysis services z Visual Studia 2008 
  / PIP009 - Integration Project/    
     soubory projektu Integration services z Visual Studia 2008
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Přílohy 

A. Ukázky www prezentací jednotlivých škol 
V textu diplomové práce nejsou vzhledem k jejímu zaměření uvedeny ukázky www 
prezentací škol. Jednotlivé ukázky konkrétních částí www stránek a ukázky statistik 
přístupů jsou uvedeny v této příloze. 
 
/text/prilohy/A-ukazky-www-stranek.pdf 

 
 
B. Programátorská dokumentace – Použití protokolu HTTPS 

V této příloze je uveden postup pro konfiguraci www serveru Apache pro provoz protokolu 
HTTPS. 
  
/text/prilohy/B-programatorska-dokumentace-pouziti-https.pdf 

 
 
C. Programátorská dokumentace 

Programátorská dokumentace vygenerovaná pomocí programu phpDocumentor. 
 
/text/prilohy/C-programatorska_dokumentace/ 

 
 

D. Kompletní datová analýza  
V diplomové práce je uvedena datová analýza pouze pro nové funkce IS. Kompletní datová 
analýza je uvedena v této příloze. 

 
/text/prilohy/D-kompletni-datova-analyza.pdf 
 
 

E. Ukázky výpisů známek 
V této příloze jsou uvedeny ukázky PDF výpisů známek vygenerovaných v IS 
prostřednictvím funkce Výpisy známek v PDF, kterou má k dispozici učitel. 

 
/text/prilohy/E-ukazky-pdf-vypisu-znamek.pdf 
 
 

F. Ukázky existujících výpisů známek 
 V současnosti se používá pro pololetní výpisy známek program DM Vysvědčení. Výpisy 
 vytvořené v tomto programu sloužily jako podklad pro implementaci výpisů v IS. Jejich 
 ukázka je v této příloze. 
 
 /text/prilohy/F-ukazka-existujicich-vypisu-znamek.pdf 
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G. Uživatelská dokumentace 
 
V této příloze je uvedena základní uživatelská dokumentace pro nově implementované 
funkce IS, které se týkají převážně učitele. 

 
/text/prilohy/G-uzivatelska-dokumentace.pdf 

 
 


