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Abstrakt 
Ve své diplomové práci se zabývám vytvořením redakčního systému pro správu fotbalového klubu, 

který je určen pro projekt Úspěšný klub. Tato práce pojednává o vývoji celého redakčního systému 

od prvotních konzultací, zadání, analýzy, až po jeho implementaci. Součástí práce je analýza systému, 

programátorská příručka, uživatelská příručka a vytvořený redakční systém, ve kterém jsou 

předvedeny jedny ze základních způsobů reklamy pro sponzory a partnery. Tyto způsoby reklamy jsou 

následně v této práci rozebrány. Další důležitou částí diplomové práce je formální popis spolupráce 

mezi zhotovitelem systému a objednatelem (projekt Úspěšný klub). 

 

Klíčová slova: redakční systém, správa fotbalového klubu, reklama, Úspěšný klub, smlouva o dílo, 

analýza a návrh systému. 

  



 

Abstract 
In my diploma thesis I handle with creating a content management system to manage football club, 

which is designed for project Úspěšný klub. This thesis introduces the development CMS from initial 

consultation, input, analysis, to implementation. Parts of this work are analysis of the system, 

programming manual, user´s manual and CMS in which is demonstrated some of the basic method 

of advertising for sponsors and partners. These methods of advertising are analyzed in this thesis. 

Another important part of this thesis is a formal description of cooperation between the contractor 

and the client (project Úspěšný klub). 

 

Key words: content management system, football club manage, advertisement, Úspěšný klub, 
contract for work, analysis and draft of system. 
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1 Úvod 

Úkolem této diplomové práce je navrhnout a vytvořit redakční systém pro správu fotbalového klubu. 

Tento systém bude zpracován na základě požadavků projektu Úspěšný klub, který ho bude využívat. 

V této práci je popsán celý vývoj systému od prvotních konzultací až po jeho nasazení. 

Výsledný systém bude nabízen fotbalovým klubům jako součást obchodního působení projektu 

Úspěšný klub. Pro každý klub bude předělán do jiného grafického zpracování a budou pozměněny 

prvky specifické pro daný klub, např.: logo, partneři a sponzoři. 

Dalším úkolem této práce je popsat formální spolupráci mezi objednatelem ze strany projektu Úspěšný 

klub a zhotovitelem, tedy autorem této diplomové práce. 

Tento redakční systém je určen především pro prezentování klubu, partnerů a sponzorů a s tím spojená 

reklama, kterou se tato práce také zabývá.  

1.1 Cíl práce 

Cílem práce je vytvořit redakční systém pro projekt Úspěšný klub, který bude sloužit pro správu 

fotbalového klubu s možností prezentací sponzorů a partnerů. Systém bude obsahovat správu mužstev, 

hráčů, trenérů, realizačního týmu, zápasů, tabulek, informace o stadiónu a další potřebné údaje 

k správné prezentaci fotbalového klubu. Výsledný systém bude jednouživatelský, jelikož každý klub 

bude mít pověřenou jednu osobu pro správu. Součástí této práce je vytvořit analýzu systému, 

programátorskou a uživatelskou příručku. 

V rámci řešení této diplomové práce je zhodnocení a zjištění možností reklamy v takovém redakčním 

systému. Reklama v dnešní době dokáže fotbalovým klubům vydělat velké prostředky na chod 

a činnost klubu, proto je velice důležité vědět, jak reklamu zpracovat a jakou reklamu vůbec použít. 

Tato práce má také za úkol popsat formální spolupráci na tvorbě systému (díla). 
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2 Webové informační systémy 

Pojem „informační systém“ (dále jen IS) může mít mnoho různých pohledů, jelikož každý z nás jsme 

se s ním setkali v jiné podobě [1]. Obecně se může jednat o kartotéku, telefonní seznam, systémy 

v obchodech na pokladně, webové systémy nebo další různé druhy systémů. IS můžeme definovat 

jako systém, který umožňuje sbírání, prezentaci, vyhledávání a poskytování informací. Pro zpracování 

IS se v dnešní době používají především počítače. 

Webové informační systémy [2] jsou umístěny na internetu jako webové (internetové) stránky. Přístup 

na takový systém je realizován prostřednictvím internetového prohlížeče. Můžeme je z pohledu 

aktuálnosti a vyplňování dat rozdělit na dvě skupiny: Redakční systém a Informační systém 

se statickým obsahem. Rozhodnutí, který z těchto dvou možných druhů systémů vybrat, je velice 

složité. Firma, společnost nebo jiná organizace si musí stanovit, jak moc důležitá je pro ně aktuálnost 

informací vzhledem k ceně za webový informační systém, jelikož redakční systémy jsou mnohem 

dražší než informační systémy se statickým obsahem. Nejdůležitější vlastnosti jednotlivých druhů 

systémů si nyní popíšeme. 

2.1 Webový informační systém se statickým obsahem 

Jedná se o webové (internetové) stránky, ve kterých objednatel nemůže spravovat obsah celého 

systému (stránek). Objednatelem chápeme člověka, který si webový informační systém nechal vytvořit 

pro svou potřebu. Na druhé straně je zhotovitel systému, který jej pro objednatele vytvořil a jsou 

nejčastěji vázáni Smlouvou o dílo [3]. Takovýto systém je pro objednatele většinou vytvořen na míru 

a obsahuje všechny informace, které objednatel požadoval. Pokud dojde k potřebě některé informace 

pozměnit, přidat nové či smazat, nastává problém. Objednatel musí kontaktovat zhotovitele a sdělit 

mu, jaké informace chce změnit, smazat či přidat. Zhotovitel provede úpravy v systému a tyto úpravy 

si nechá objednatelem zaplatit.  

Takto funguje spolupráce mezi objednatelem a zhotovitelem webového informačního systému 

se statickým obsahem. Když se to pokusíme vše shrnout, takovýto systém je méně náročný 

na vytvoření, tudíž stojí méně peněz, ale obrovskou nevýhodou jsou jakékoliv operace s informacemi 

v systému, jelikož je upravuje zhotovitel za další poplatek. To způsobuje neaktuálnost a případná 

aktualizace může být zdlouhavá. 

2.2 Redakční systém 

Je to takový systém [4], kde si objednatel, který si jej nechá vypracovat, může spravovat celý datový 

obsah systému sám bez dalšího zásahu zhotovitele. V tomto je největší výhoda redakčních systémů, 

jelikož kdykoliv objednatel potřebuje udělat úpravu dat v systému, provede si jí sám a nemusí čekat, 

až jí zhotovitel provede, a také za tuto úpravu nemusí doplácet.  

Redakční systémy mají většinou jednoho správce neboli administrátora. Ten může provádět všechny 

operace, které systém nabízí. Dále může systém obsahovat další role pro správu obsahu, které mají 

různá práva, tudíž mohou provádět jen takové operace, které jim jsou povoleny. Umožňuje 
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tak vytvořit standardní hierarchii všech uživatelů systému. Každý z těchto uživatelů 

má své přihlašovací údaje, aby byl provoz systému chráněn proti nezvaným hostům.  

2.3 Hlavní rozdíl mezi redakčním systémem a systémem se statickým 
obsahem 

Největší rozdíl je v možnosti redakčního systému spravovat si celý obsah, což většinou zvládne 

i uživatel laik. Tato možnost je pro většinu firem, společností nebo jiných institucí klíčová. Informace 

je v dnešní době velice důležitý obchodní artikl a aktuálnost informací je mnohdy „k nezaplacení“. 

Sami můžete posoudit, pokud chodíte na informační nebo novinové servery, že aktuální informaci 

uvítáte více, než kdybyste museli čekat např. dva dny na stejnou informaci.  

Správa uživatelů je dalším obrovským rozdílem, jelikož redakční systém umožňuje správu obsahu 

dělit na různé role. Tím získá celý systém na dynamičnosti a jeho správa je mnohem rychlejší, než 

kdyby jej měl celý spravovat pouze administrátor. V rozsáhlých systémech je to nepředstavitelné, 

aby vše dělal pouze jeden člověk.  

Velkým rozdílem je také cena. Pokud se rozhoduje velká společnost, většinou si vybere redakční 

systém a to z několika důvodů: 

 Finanční dostupnost 

 Rozdělení rolí v systému 

 Aktuálnost informací 

 Vlastní správa celého obsahu systému 

Nejtěžší rozhodování mají menší společnosti, firmy nebo instituce, které nemají příliš velké finanční 

prostředky, ale vědí, že jim redakční systém umožní zvýšení výkonnosti při práci. Co se finančních 

podmínek týče, také záleží, jakou firmu nebo jaký produkt si žadatel o systém zvolí. V tomto odvětví 

často neplatí, že čím dražší systém, tím kvalitnější.   
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3 Postup tvorby RS z hlediska postupu 

spolupráce s objednatelem 

Jak pro objednatele, tak pro zhotovitele je velice důležité vědět, jak má spolupráce mezi nimi probíhat. 

Objednatel většinou přesně ví, co dělat, jak postupovat, na co si dát pozor a hlavně jaké mohou být 

problémy a jejich následky. Větší firmy nebo společnosti, které mají být v tomto případě zhotovitelem, 

již mají své postupy přesně dané. Pokud je ale zhotovitel člověk, který nemá mnoho zkušeností 

s vývojem díla prostřednictvím smlouvy o díle [3], nastává problém. Je velice důležité, aby si zjistil, 

jak takový postup spolupráce probíhá a na co vše se má připravit. 

3.1 Objednatel – projekt Úspěšný klub 

Projekt Úspěšný klub (Obr. 1) je projekt vytvořený za účelem podpory fotbalových klubů 

na výkonnostní úrovni. Primárně se projekt dělí na dvě části. V první části se snaží klubům 

optimalizovat právní, ekonomicko-finanční a marketingové procesy. Druhá část je zaměřena 

na marketingovou podporu, jejíž součástí je prezentování klubů, partnerů a sponzorů na internetu. 

Redakční systém pro správu fotbalových klubů bude hlavním prvkem této druhé části. 

Obr 1: Logo projektu Úspěšný klub 

3.2 První schůzka 

První schůzka je vždy nejdůležitější a také zpravidla nejdelší. Objednatel má za úkol specifikovat 

své požadavky a zhotovitel má tyto požadavky zhodnotit, zda jsou v jeho silách.  

Za projekt Úspěšný klub [5] jednal jeho vedoucí Bc. Matouš Hába, který měl již od začátku 

spolupráce jasnou představu o tom, jaký by měl výsledný systém být a co by měl obsahovat.  

Na první schůzce by mělo být řešeno: 

3.2.1 Účel systému a technické parametry 

Musí být stanoveno, k čemu bude výsledný systém sloužit, kde bude systém umístěn a jaké technické 

parametry bude mít. Především technické parametry jsou velice důležité, jelikož určují především 

výslednou cenu systému. Velice důležité je také uvést, zda bude systém spolupracovat s jinými 

systémy, nebo bude úplně samostatný. 
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Projekt Úspěšný klub chce redakční systém pro správu fotbalových klubů s možností prezentace 

partnerů a sponzorů. Systém bude umístěn na internetu a bude poskytován fotbalovým klubům jako 

součást balíčku, který projekt Úspěšný klub nabízí. Požadavek ze strany objednatele byl především 

na cenově dostupný hosting. Pro vývoj systému bylo zvoleno Nette (Kapitola 6.1), což je framework 

jazyka PHP, u nějž požadovaná cena hostingu odpovídala představám objednatele. 

3.2.2 Role v systému 

Je velice důležité, aby bylo na první schůzce stanoveno, jaké role budou v systému. Je složité přidávat 

nové role v průběhu vytváření systému a může to způsobit: celkové prodražení, posunutí termínu 

dodání nebo komplikace pro zhotovitele v již započaté práci. 

Vedoucí projektu Úspěšný klub chtěl systém pouze s jednou rolí, která bude celý systém spravovat. 

Pro tuto roli budou vytvořeny dva účty, z nichž jeden dostane provozující klub a jeden zůstane 

projektu Úspěšný klub.  

3.2.3 Vlastnosti systému  

Každý objednatel má určitou představu o tom, co by výsledný systém měl umět a jaký by měl být. 

Mezi takovéto vlastnosti řadíme složitost operací, jednoduchost ovládání, dostupnost, zabezpečení 

nebo jiné vlastnosti. 

Hlavním požadavkem na systém projektu Úspěšný klub bylo jednoduchost ovládání. Systém budou 

spravovat také lidé méně znalí práce na počítači, tudíž chtějí co nejjednodušší ovládání. Proto se jim 

také zamlouvala myšlenka, že každá operace bude provázena informačním hlášením a při operaci 

mazání se systém bude dotazovat na potvrzení smazání položky, aby nedošlo k případným 

problémům.  

3.2.4 Rozsah a obsah systému 

Objednatel by měl zhotoviteli sdělit, co vše by měl výsledný systém obsahovat za data, jaké operace 

by měly být s daty prováděny a jak tyto data strukturovat. Systém by měl být rozdělen podle 

jednotlivých prvků menu a k nim přiřazený obsah a operace.  

Vedoucí projektu Úspěšný klub předložil na první schůzce tento návrh obsahu systému:  

 Aktuality: Možnost pro klub psát si sami své vlastní aktuality, co se v klubu děje, nebo další 

informace pro návštěvníky jejich systému. Aktualita by měla obsahovat datum a čas vložení 

a měly by být podle toho tříděny. Aktuality by měly být zobrazeny všechny, a je pouze 

na klubu, zda si budou starší aktuality mazat, nebo si je ponechají jako historii činnosti klubu. 

Pro psaní aktualit by měl být využit textový editor, nejlépe takový, aby se v něm orientovali 

i lidé méně znalí práce na počítači. 

 Diskuze: Vkládání příspěvků do diskuze s možností reagování na již napsané příspěvky. 

Řazení podle data vložení s možností editace nebo mazání pouze pro administrátora systému. 

Pro možnost vložení příspěvku udělat ošetření, aby se nemohly vkládat spamy.  

 Mužstva, jejich hráči a členové realizačního týmu: V systému si každý klub bude moct 

vytvořit několik mužstev, jelikož mohou mít např.: žáky, dorost a muže. Do každého mužstva 

si budou vkládat hráče a členy realizačního týmu. O hráčích budou v systému tyto údaje: 

jméno, příjmení, mužstvo, číslo dresu, ročník, pozice (brankář, obránce, záložník, útočník) 
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a fotografie. Pro členy realizačního týmu budou potřeba tyto údaje: jméno, příjmení, mužstvo 

a pozice v týmu (lékař, masér, trenér, vedoucí týmu). 

 Fotogalerie a fotografie: Správa fotogalerií a jejich fotografií. 

 Partneři: V systému si bude moct klub vypsat vlastní informace o partnerech. Dále budou 

v systému zobrazena viditelně a na každé stránce loga partnerů, se kterými správce systému 

nebude moct operovat (mazat či přidávat), ale pouze projekt Úspěšný klub ve spolupráci 

s vedením klubu bude určovat, který partner tam logo bude mít.  

 O nás: Klub si bude moct psát vlastní popis sama sebe a záleží pouze na nich, jaké informace 

si tam napíšou. Využití stejného editoru jako pro aktuality a další texty. 

 Stadion: Popis a základní informace o stadionu.  

 Kontakt: Slovně napsán kontakt na klub, nebo na některé jeho důležité členy. 

 Poslední výsledky: V systému by měly být přehledně na každé stránce viditelné poslední 

výsledky všech mužstev, které klub má. Budou obsahovat tyto informace: mužstvo, soupeř, 

datum a výsledek. 

 Tabulka: Součástí systému bude tabulka týmů pro každé mužstvo v systému. Kluby 

si jí budou moct pojmenovat podle soutěže, ve které dané mužstvo hraje. Tabulka bude vždy 

zobrazena na každé stránce systému.  

 Anketa: Vytváření anketních otázek, které budou mít libovolný počet odpovědí. Možnost 

aktivace a ukončení ankety, historie anket, nebo možnost, že právě nebude žádná anketa 

v systému aktivní. Pokud bude aktivní anketa, bude se zobrazovat v systému stále na všech 

stránkách. 

Vedoucí projektu Úspěšný klub požadoval, aby na druhou schůzku zhotovitel připravil své vlastní 

poznatky a nápady, jak systém obsahově obohatit, nebo co změnit. Pro získání lepšího přehledu o tom, 

jaké informace jsou nejčastěji na stránkách fotbalových klubů, byly analyzovány webové stránky 

českých klubů z první a druhé ligy, a následně pak kluby z nižších soutěží v našem kraji. Všechny 

poznatky byly zapsány a na druhé schůzce s vedoucím projektu Úspěšný klub probrány. Z těchto 

poznatků se uchytily tyto: 

 Rozlosování ligy: Spousta návštěvníků stránek chce mít přehled o všech ligových zápasech 

daného mužstva za celou sezónu. Rozlosování ligy bude pro dané mužstvo a pro danou 

sezónu, aby v systému mohla vznikat celá historie všech ligových zápasů.  

 Poslední výsledky: Úprava posledních výsledků zápasů, kdy každý bude přiřazen k dané 

sezóně. Poslední výsledky budou mít také svůj celkový výpis a hlavně budou na rozdíl 

od rozlosování ligy obsahovat i přátelská a pohárová utkání.  

 Příští zápas: Systém bude obsahovat výpisy příštích zápasů, které budou zobrazovány 

v malém okně stejně jako poslední výsledky. Příští zápasy se budou v systému automaticky 

mazat po dosažení data a hodiny zápasu.  

 Dokumenty: Kluby mají někdy potřebu umístit dokument na své webové stránky 

(např.: potvrzení pro rodiče o účasti dítěte na soustředění). Dokumenty budou řazeny 

do kategorií. 

 Odkazy: Podobně jako u dokumentů mají kluby někdy potřebu vkládat pro ně důležité a často 

využívané odkazy. Stejně jako dokumenty budou odkazy řazeny do kategorií.  
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3.2.5 Design neboli grafické zpracování systému 

Dalším důležitým poznatkem, který by měl zhotovitel vědět, je představa objednatele, jak by měl 

výsledný systém vypadat. Pokud objednatel nemá přímo koupen nebo domluven design, měl 

by zhotoviteli nastínit alespoň na papír nebo na již nějakém vytvořeném systému, jak by si vzhled 

představoval. Mnohdy je vzhled tou nejdůležitější částí, která na první pohled zaujme návštěvníka 

systému.  

Snad jedinou věc, kterou neměl vedoucí Úspěšného klubu předem připravenou, bylo grafické 

zpracování systému. Design chtěl vytvořit po zhotoviteli a ten si měl připravit na druhou schůzku jeho 

návrh. Hlavním cílem bylo rozdělit jednotlivé obsahové části tak, jak již bylo výše uvedeno  

(Kapitola 3.2.4) a zobrazovat určité informace na každé stránce. Návrh podaný na druhé schůzce  

(Obr. 2) byl plně přijat. 

Obr 2: Návrh grafického zpracování systému 
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Vedoucí projektu Úspěšný klub měl ještě další požadavky týkající se grafického zpracování:  

 Možnost snadno předělat systém do jiného designu podle potřeb klubů, které jej budou 

využívat (logo, název, pozadí, použité barvy). 

 Stejné zobrazení systému v nejpoužívanějších prohlížečích. 

3.2.6 Další požadavky 

Pokud má objednatel další požadavky, které se netýkají přímo tvorby systému, měl by je sdělit právě 

na první schůzce, aby se s těmito požadavky počítalo a zhotovitel o nich věděl. Mezi takové 

požadavky patří například vytvoření příruček, naplnění systému daty nebo další specifické úkony.  

Analýza systému, uživatelská a programátorská příručka byly další požadavky projektu Úspěšný klub. 

O tom, co mají obsahovat a jaké byly přesné požadavky ze strany objednatele, pojednává jiná část této 

diplomové práce (Kapitola 8). 

3.2.7 Licence a autorství 

V případě tvorby díla, jako je redakční systém, musí být myšleno na licenci a autorství. Autor díla 

by měl zůstat stále stejný, ale mělo by být předem stanoveno, jakou licenci zhotovitel objednateli 

poskytne. Autorský zákon [6] přesně stanovuje, jakou licenci může zhotovitel objednateli udělit. Autor 

díla musí být oprávněný k udělení licence, což znamená, že dílo musí být jeho tvorbou, aby licenci 

mohl udělovat.  

Licence může být výhradní nebo nevýhradní. Výhradní licencí rozumíme takovou licenci, kterou 

zhotovitel poskytuje pouze objednateli a sám zhotovitel nesmí dále tuto licenci poskytnout žádné třetí 

osobě. Zároveň je sám povinen zdržet se možnosti užití díla v rozsahu, v jakém udělil licenci. 

V případě nevýhradní licence může zhotovitel dále poskytovat licence na stejné dílo třetím osobám 

a sám má možnost dílo využít. V případě výhradní licence musí být dále stanoveno, zda má objednatel 

možnost udělit licenci na stejné dílo třetím osobám (podlicence).  

Platnost licence může být omezena na určité časové období. Záleží na domluvě objednatele 

a zhotovitele. Cena za poskytnutí licence bývá většinou zahrnuta v celkové ceně za dílo a tato 

skutečnost bývá uvedena také v samotné smlouvě. Licence může být také omezena podle autorského 

zákona, např. na způsob užití díla. Veškeré omezení a vlastnosti licence by měly být zapsány 

ve smlouvě o dílo. 

Vedoucí projektu Úspěšný klub už na první schůzce stanovil, že chce tyto vlastnosti licence, jinak 

je pro něj jakékoliv další jednání bezpředmětné: 

 Výhradní licenci na dílo. 

 Možnost dílo užít v neomezeném množství na síti Internet. 

 Licence bude udělena na časově neomezenou dobu. 

 Licence bude udělena celosvětově prostřednictvím sítě Internet. 

 Cena za licenci bude zahrnuta v celkové ceně za dílo.  

Všechny tyto skutečnosti byly zahrnuty v prvním návrhu smlouvy o dílo, a po prostudování smlouvy 

s právní osobou byla licence doplněna o tyto body: 

 Objednatel nebude oprávněn zcela nebo zčásti poskytnout licenci na dílo třetí osobě 

bez zhotovitele. 
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 Zhotovitel bude viditelně uveden ve spodní části díla a zároveň ve zdrojových kódech 

systému.  

Kompletní znění licence k redakčnímu systému pro správu fotbalových klubů je zakomponováno 

ve smlouvě o díle (Příloha D). 

3.2.8 Datum dodání systému 

Vždy by mělo být stanoveno alespoň přibližné datum dodání systému ze strany zhotovitele, 

nebo datum, do kdy objednatel systém potřebuje. V takovém případě musí zhotovitel zvážit, zda 

je schopen termín dodržet. Pokud nemá zhotovitel se stanovením data dodání zkušenost, raději 

by si měl dát pár dní nebo týdnů, záleží na rozsahu systému, navíc. Vždy je lepší variantou odevzdat 

systém před termínem než až po termínu. Taky musí zhotovitel myslet na sankce, které mohou být 

uvedeny ve smlouvě. Tím, že dodá systém později než ve stanoveném termínu, může vzniknout 

objednateli škoda a ten jí má možnost nárokovat právě na zhotoviteli. Pokud budou během tvorby 

systému dodány ze strany objednatele další požadavky, které zhotovitel akceptuje, měl by zvážit, zda 

je stále schopen i s novými požadavky termín dodání dodržet, nebo jej posunout. 

Ze strany projektu Úspěšný klub nebylo přesně datum stanoveno, jelikož plánovali začít se samotným 

nabízením produktů až za šest měsíců. Proto bylo předběžné datum dodání stanoveno na dobu šesti 

měsíců ode dne první schůzky. Přesné datum dodání se pak musí být specifikováno ve smlouvě 

a dalších dokumentech. 

3.2.9 Cena 

Stanovení a kalkulace ceny již na první schůzce je velice složitá. Proto se většinou na první schůzce 

stanoví orientační cena nebo cenový strop ze strany objednatele. Poté, co si zhotovitel sám udělá 

analýzu a návrh systému, kdy již bude vědět všechny potřebné podklady, může určit cenu výslednou. 

Pokud budou ze strany objednatele přibývat požadavky na systém, vše se musí promítnout také 

do výsledné ceny. Tudíž už ve smlouvě by mělo být bráno v potaz jakékoliv možné navýšení ceny, 

které by mělo být specifikováno a následně dodáno právě ke smlouvě.  

Vedoucí projektu Úspěšný klub neměl stanoven cenový strop, ale měl již vymyšlenou přibližnou cenu, 

o které byl schopný diskutovat po analýze a návrhu systému. Obě strany se dohodly, že cena bude 

zahrnovat veškeré náklady ze strany zhotovitele a bude v ní zahrnuta licence k danému redakčnímu 

systému.  

3.3 Kontrola průběhu vývoje 

Nejvhodnějším způsobem kontroly jsou pravidelné osobní schůzky. Při osobním setkání člověk 

probere a vyřeší více věcí, než přes telefon či mail. Důležité je, že objednatel sám na vlastní oči vidí, 

jak moc vývoj systému postoupil a může sám říct, co se mu líbí a co ne. Další možností kontroly jsou 

emaily nebo telefonní hovory. Mnohdy zhotovitel potřebuje vědět drobnost nebo jen pár věcí, které 

ho brzdí ve vývoji. Právě pro takového případy není nutné domlouvat osobní setkání, ale je vhodné 

využít emailu nebo telefonního hovoru. Celá kontrola systému je především o komunikaci. Pokud 

si zhotovitel a objednatel nesedí jako lidé, může se to promítnout také do celkového průběhu 

spolupráce. Proto vybírejte zakázky pečlivě.  
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V případě vedoucího Úspěšného klubu byla domluva kontroly systému jednoznačná, a to v podobě 

osobních schůzek v intervalu co dva týdny. Pokud by jedna strana nemohla, musí to oznámit druhé 

straně a změnit termín schůzky. V případě dotazů používat email nebo telefon.  

3.4 Co dělat v případě navýšení požadavků 

Jak zhotovitel, tak objednatel musí počítat s tím, že během tvorby systému může nastat situace, 

při které bude muset být zakomponován nový prvek nebo funkcionalita. Předem by se měly obě strany 

dohodnout, jak takovou situaci budou řešit. Nejčastěji se tato situace řeší již ve smlouvě, aby později 

nedošlo k nežádaným problémům. Nechat řešení takovéto situace pouze na ústní dohodě není 

nejvhodnější, jelikož právě v takových situacích vznikají problémy.  

Vedoucí projektu Úspěšný klub již od začátku s touto možností počítal, a proto nechal řešení této 

situace zakomponovat do smlouvy o díle. Pokud tedy dojde k navýšení požadavků na systém, bude 

o této změně v technickém zadání sepsán písemný dodatek ke smlouvě, který podepíšou obě strany.  

3.5 Smlouva o dílo 

Základní ustanovení smlouvy o dílo jsou popsány v obchodním zákoníku [3]. Těmito ustanoveními 

se výsledná smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem v našem případě řídí. 

Smlouvy jsou obecně velice nebezpečné pro všechny zúčastněné strany, jelikož každá strana by měla 

přesně vědět, co chce ve smlouvě mít a co tam ve skutečnosti opravdu je. Pro tvorbu smlouvy 

se používají především dva způsoby: smlouvu nechá vytvořit jedna ze zúčastněných stran a další 

strana nebo strany jí zkontrolují, přičemž mají možnost její úpravy, nebo si smlouvu nechají všechny 

zúčastněné strany vytvořit na míru právníkem.  

V případě spolupráce s projektem Úspěšný klub byl postup následující: již na první schůzce bylo 

domluveno, že objednatel nechá vytvořit smlouvu svým právníkem a poté poskytne tuto smlouvu 

zhotoviteli, který má možnost se k ní vyjádřit. Tento případ je pro zhotovitele nebezpečný, jelikož 

právník objednatele napíše smlouvu přesně tak, aby více vyhovovala právě jejich straně. Proto ihned 

po dodání smlouvy zhotoviteli je nejvhodnější vyhledat odbornou pomoc, nejlépe právníka, který 

danou smlouvu pročte a zhodnotí. V dnešní době se také využívají právní poradny na internetu, 

nebo různá fóra, kde se řeší tato problematika. Právě na takovýchto webech může nezkušený 

zhotovitel nebo objednatel získat alespoň základní informace, které se mu budou hodit při pozdějších 

konzultacích ohledně smlouvy. Mezi nejznámější patří Pravnik.cz [7], pomocVpravu [8], 

bezplatnapravniporadna [9], nebo informační servery věnované této problematice, jako např. business 

center [10]. 

Vedoucí projektu Úspěšný klub již na první schůzce přednesl požadavky, které chce mít ve smlouvě 

zakomponovány:  

 Možnost kdykoliv se seznámit s postupem práce v jakékoliv fázi vytváření díla. 

 Pokud v době tvorby díla vznikne potřeba vnést jakékoli změny do technického zadání, 

pak se tyto změny upraví písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma stranami. 

 V případě zjištění nedostatků na kvalitě zhotoveného díla, bude o tomto sepsán mezi stranami 

písemný zápis, přičemž zhotovitel je povinen tyto nedostatky bez zbytečného odkladu 

od písemné výzvy objednatele odstranit. 
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 Zhotovitel nesmí poskytnout žádné informace ani zdrojové kódy žádné třetí straně. 

 Zhotovitel nesmí vytvořit podobný nebo stejný systém se stejnou tématikou bez souhlasu 

objednatele. 

 Zhotovitel je oprávněn plnit povinnosti dle smlouvy prostřednictvím jakékoli třetí osoby 

pouze s písemným souhlasem objednatele. 

 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a převádět povinnosti ze smlouvy 

na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani částečně. 

 Objednatel je oprávněn změnit dílo nebo jeho část a zařadit dílo do díla souborného, 

a to bez souhlasu a součinnosti zhotovitele. 

 Zhotovitel se musí zaručit, že plněním smlouvy nepoškodí žádná práva třetích osob. 

 Objednatel bude mít časově neomezenou a celosvětovou licenci na dílo. 

 Součástí smlouvy bude specifikace požadavků na celý systém (Kapitola 3.6). 

V dalším průběhu spolupráce byla smlouva předložena zhotoviteli. Jelikož zhotovitel je laik v oblasti 

smluv, musel vyhledat odbornou právní pomoc. Společně s právníkem jednotlivé části smlouvy prošli 

a právník doporučil zhotoviteli nechat do smlouvy zakomponovat tyto požadavky: 

 Zhotovitel je oprávněn využít části, ze kterých je redakční systém vytvořen, pro svou další 

činnost za předpokladu, že tím neporuší žádné jiné ustanovení smlouvy. 

 Zakomponovat do smlouvy podmínky k jejímu odstoupení pro obě zúčastněné strany.  

 Odpovědnost objednatele za obsah a chyby na díle po jeho převzetí. 

 Informovanost pro zhotovitele o dalším vývoji a šíření díla. 

 Podmínky prodlení pro obě strany. V případě objednatele za prodlení při placení faktury 

a pro zhotovitele nedodržení termínu dodání.  

 Možnost následného poskytování licence na dílo pouze společně se zhotovitelem. 

 Po dobu užívání bude objednatel stále uvádět zhotovitele jako autora systému. 

S přednesenými požadavky ze strany zhotovitele neměl vedoucí projektu Úspěšný klub sebemenší 

problém a tyto požadavky byly zakomponovány do smlouvy. Výsledná smlouva (Příloha D) tedy 

obsahovala všechny požadavky jak ze strany objednatele, tak ze strany zhotovitele.  

3.6 Specifikace požadavků 

Součástí smlouvy by měla být specifikace požadavků na vytvářený systém, aby bylo přesně 

stanoveno, co má systém obsahovat. Takováto specifikace obsahuje obecně popsané prvky systému 

a ve smlouvě je uvedena jako příloha.  

Specifikace požadavků redakčního systému pro správu fotbalových klubů (Příloha E) obsahuje 

funkční požadavky, grafické požadavky a ostatní požadavky, kde každá z těchto částí je popsána 

velice obecně. Tato specifikace je ve smlouvě uvedena jako příloha č. 1.  

3.7 Zakázkový list 

V den, kdy obě strany podepíšou smlouvu, by měl být podepsán také zakázkový list. Ten specifikuje 

objednávku mezi oběma stranami. Měl by obsahovat název zakázky, datum dodání, částku 

a informace o obou zúčastněných stranách.  
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Zakázkový list k redakčnímu systému pro správu fotbalových klubů (Příloha F) byl podepsán a předán 

ve stejný den jako smlouva o díle.  

3.8 Předávací protokol 

Jedná se o prohlášení o předání díla předávajícím (zhotovitel) přebírajícímu (objednatel). Tento 

dokument je velice důležitý, jelikož společně s ním je předána faktura a ode dne podepsání 

předávacího protokolu se začíná počítat splatnost díla, která je uvedena ve faktuře.  

V našem případě je v předávacím protokolu (Příloha G) popsáno, jakým způsobem bylo dílo předáno, 

jelikož se jedná o zdrojové kódy. Obě strany se domluvily na předání díla na DVD, kde budou 

obsaženy všechny potřebné dokumenty a informace k celému vývoji díla a průběhu spolupráce. 

3.9 Faktura 

Posledním dokumentem, který v podstatě uzavírá celou spolupráci, je faktura. Faktura je daňovým 

dokladem a musí mít náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy. Je vystavena zhotovitelem 

na základě zakázkového listu. 
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4 Analýza systému 

Po zjištění požadavků projektu Úspěšný klub musí být zpracována analýza celého redakčního 

systému, která je kompletně popsána v jiné části této diplomové práce (Příloha A). Analýza nám 

upřesňuje, jak bude navržena databáze, umožňuje nám popsat jednotlivé funkce v systému a přesně 

stanovit jak systém bude fungovat. Analýza se dělí na tři základní části: Datová, Funkční a Časová.  

4.1 Datová analýza 

Základem každého redakčního systému je databáze, do které se ukládají všechna data, se kterýma 

se v systému pracuje. Je velice důležité věnovat návrhu struktury dat patřičné množství času, aby byl 

systém správně vytvořen. Může totiž nastat situace, že některé atributy pro dané tabulky budou chybět, 

nebo bude tabulka obsahovat nevhodně zvolené atributy, případně se budou muset tabulky v databázi 

předělávat. Takováto úprava je velice zdlouhavá a právě správným návrhem struktury dat lze těmto 

problémům předejít [1]. Nejčastěji používanými prostředky datové analýzy jsou: ERD, lineární zápis 

typů entit, popisy typů vztahů a datový slovník. Celou datovou analýzu obsahuje analýza systému 

(Příloha A), proto nyní nebude rozebrána podrobně.  

4.1.1 ERD 

ERD, taktéž znám jako E-R model neboli ER diagram, využívá kombinace textových formálních 

zápisů a grafického zobrazení typů entit, atributů a typů vztahů mezi entitami [11]. Je určen pro návrh 

struktury databáze. Entity mají mezi sebou vztahy, které mohou být: 1:1, 1:N a M:N. Každý typ 

vztahu mezi entitami má svůj vlastní název. ERD dále zobrazuje povinnost, která určuje, zda je entita 

pevně vázaná na jednu, žádnou nebo více entit. Vyobrazeny jsou pomocí kulatých bodů, jež mohou 

být plné, nebo prázdné. Plný bod u dané entity znamená, že položka v této entitě může vzniknout 

pouze tehdy, pokud již existuje položka v entitě vázané. Prázdný bod znamená, že položka v entitě 

může vzniknout bez existence položky v entitě vázané. ERD redakčního systému pro správu 

fotbalového klubu (Obr. 3) obsahuje 27 entit.  
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Obr 3: ERD redakčního systému pro správu fotbalového klubu 
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4.1.2 Lineární zápis typů entit 

Umožňuje nám přesně popsat atributy v každé entitě databáze a vztahy mezi těmito entitami pomocí 

primárních a cizích klíčů. Entita je určena právě primárním klíčem, který je zaznačen tučně. Cizí klíč 

slouží k propojení entit a je značen kurzívou.  

Lineární zápis typů entit redakčního systému pro správu fotbalových klubů vypadá následovně: 

[ primary key, foreign key ] 

1) Category_document ( id_category_document, name_category_document ) 

2) Category_link ( id_category_link, name_category_link ) 

3) Discussion_entry ( id_discussion, id_discussion_parent, depth_discussion, ip_discussion, 

date_discussion, nick_discussion, email_discussion, text_discussion, redakce_discussion ) 

4) Doc_in_category ( id_doc_in_category, id_category_document, id_document ) 

5) Document ( id_document, filename_document, name_document, date_document ) 

6) Link ( id_link, id_category_link, the_link, name_link ) 

7) Match_draw ( id_match_draw, id_season, id_team ) 

8) Match_draw_table ( id_mdt, id_md, round_mdt, datetime_mdt, team_name_home_mdt, 

team_name_quest_mdt, result_mdt ) 

9) Match_result (id_match_result , id_season, date_ match_result, id_match_type, id_team, 

name_other_team, our_score, their_score, home_away ) 

10) Match_type ( id_match_type, name_match_type ) 

11) News ( id_news , date_news , content_news, js_support, last_edited ) 

12) Next_match ( id_next_match, datetime_next_match, id_match_type, id_team, name_other_team, 

home_away ) 

13) Other_team ( id_other_team , id_team_table, name_other_team, possible_to_rename, 

points_other_team, score_other_team, sorting_other_team, scored_goal_other_team ) 

14) Photo ( id_photo, id_photogalery,  filename_photo, alt_photo, width_photo, height_photo, 

width_thumb_photo, height_thumb_photo, width_folder_foto, height_folder_foto, datecreated_photo ) 

15) Photogalery ( id_photoglery , name_photogalery, description_photogalery, 

directorypath_photogalery, datecreated_photogalery ) 

16) Player ( id_player , id_team , name_player, surname_player, year_player,  id_player_position , 

jersey_number, player_foto, player_foto_alt, player_foro_min, player_foto_min_alt ) 

17) Player_position ( id_position , name_position ) 

18) Poll_control_answers ( id, questionId, answer, votes ) 

19) Poll_control_guestions ( id, question, active) 

20) Poll_control_votes ( id, questionId, ip, date ) 
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21) Realization_team ( id_realization, id_team, name_realization, surname_realization, 

id_realization_position ) 

22) Realization_team_position ( id_realization_position, name_realization_position ) 

23) Simple_page_data (name_page, content_page ) 

24) Season ( id_season, name_season, active_season ) 

25) Team ( id_team , name_team ) 

26) Team_table ( id_team_table , id_team, name_team_table ) 

27) Users ( username , password ) 

4.1.3 Popis typů vztahů 

Mezi entitami mohou v realitě existovat vztahy, a tyto vztahy musíme evidovat [11]. Každý vztah 

pojmenujeme a popíšeme typ tohoto vztahu. Existují tři základní typy vztahů: 

 Nejjednodušší je vztah typu 1:1, kde platí, že každá entita z první množiny entit je spojena 

nejvýše s jednou entitou z druhé množiny. Obecný příklad: Třída žáků na základní škole 

má právě jednoho třídního učitele a tento učitel může být třídním učitelem právě jen v jedné 

třídě.  

 Obecnějším případem je vztah typu 1:N, kde platí, že každá entita z první množiny je spojena 

vazbou s žádnou nebo s více entitami z druhé množiny, ale každá entita z druhé množiny 

je spojena vazbou nejvýše s jednou entitou z první množiny. Obecný příklad: Jedna třída žáků 

na základní škole obsahuje několik žáků, ale tito žáci mohou být pouze v jedné třídě. 

 Nejobecnějším případem je typ M:N, kde nejsou kladena žádná omezení na množiny entit 

ve vztahu. Každá entita z první množiny může mít vztah k několika entitám z druhé množiny, 

a naopak každá entita z druhé množiny může mít vztah k několika entitám z první množiny. 

Obecný příklad: Firma zpracovává najednou několik projektů. Na každém projektu může 

pracovat několik zaměstnanců a zároveň může jeden zaměstnanec pracovat na více projektech. 

Popis typů vztahů v redakčním systému pro správu fotbalových klubů vypadá následovně: 

BELONGS_TO  ( Team, Team_table )     1 : 1 

HAVE     ( Player_position, Player )    1 : N 

HAVE_ANSWER  ( Poll_control_answer, Poll_control_question )  N : 1 

HAVE_OTHER  ( Team_table, Other_team )    1 : N 

HAVE_POSITION  ( Realization_team, Realization_team_position)  N : 1 

HAVE_VOTES  ( Poll_control_question, Poll_control_votes )  1 : N 

IN_CATEGORY  ( Doc_in_category, Category_document )  N : 1 

IN_SEASON   ( Match_draw, Season )     N : 1 

INCLUDES   ( Photogalery, Photo )     1 : N 

IS_DOCUMENT  ( Document, Doc_in_category )    1 : 1 
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IS_IN    ( Player, Team )     1 : 1 

LEADED_BY   ( Team, Realization_team )    1 : N 

LINK_IN   ( Category_link, Link )     1 : N 

MATCH_TO_DRAW  ( Match_draw, Match_draw_table )   1 : N 

MATCH_SEASON  ( Match_result, Season )    N : 1 

NEXT_PLAY   ( Team, Next_match )     1 : N 

NEXT_TYPE   ( Next_match, Match_type )    N : 1 

OUR_PLAY   ( Team, Match_result )     1 : N 

PLAY_IN   ( Team, Match_draw )     1 : N 

RESULT_TYPE  ( Match_result, Match_type )    N : 1 

4.1.4 Datový slovník 

K podrobné specifikaci všech atributů v entitách slouží datový slovník. Měl by obsahovat tyto prvky 

[1] pro popisy atributů: 

 Název atributu 

 Určení datového typu a maximální velikost 

 Definování primárního nebo cizího klíče 

 Povolení nebo nepovolení null hodnoty 

 Stanovení indexace 

 Slovní popis atributu 

Celý datový slovník je obsažen v jiné části této diplomové práce (Příloha B). Ukázka části datového 

slovníku pro redakční systém pro správu fotbalových klubů vypadá následovně: 

Category_link 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_category_link int(11) PK ne ano Identifikace kategorie odkazů 

name_category_link varchar(50)   ne   Název kategorie 

 

Link 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_link int(11) PK ne ano Identifikace odkazu 

id_category_link int(11)  ne  Identifikace kategorie odkazů 

the_link text   ne   Odkaz 

name_link varchar(50)   ne   Název odkazu 
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Team 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_team int(11) PK ne ano Identifikace mužstva 

name_team varchar(30)   ne   Název mužstva 

 

4.2 Funkční analýza 

Hlavním úkolem funkční analýzy [1] je popsat všechny procesy, které je zapotřebí s daty v navržené 

databázi provádět. Jedná se tedy o všechny funkce systému. Mezi takovéto operace patří ukládání, 

mazání, modifikace, výpočty nebo třídění dat. Všechny operace musí být popsány tak, aby bylo 

předem dáno, kdo bude moct operaci provádět, jaká data ze které tabulky jsou součástí této operace 

a musí být stanoven přesný postup krok po kroku. Právě k takovému popisu operace slouží ve funkční 

analýze kontextové diagramy (nebo DFD) rozdělené do úrovní, popisy datových toků 

a minispecifikace. Celá funkční analýza je obsažena v analýze systému (Příloha A). 

4.2.1 Kontextový diagram 

Jedná se o standardní nástroj pro zobrazení systému jako černé skříňky, jeho okolí a aktérů [1]. Tyto 

diagramy se dělí do úrovní, jelikož zobrazit celý systém v jednom diagramu je velice složité 

a nepřehledné. Nejvyšší úrovní je kontextový diagram zobrazující systém jako celek a jeho  

aktéry (Obr. 4).  

Redakční systém pro správu fotbalových klubů má pouze jednu specifikovanou roli: Administrátora. 

Pro tuto roli jsou v systému vytvořeny dva účty, jak již bylo výše zmíněno. Úloha nepřihlášeného 

uživatele je velice důležitá, jelikož i tento uživatel bude provádět interakci se systémem 

prostřednictvím ankety a diskuze.  

Obr 4: Kontextový diagram systému 
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Obr 5: DF diagram 0. úrovně 

4.2.2 DF diagram 0. úrovně 

DF diagram této úrovně rozděluje systém na jednotlivé menší části (evidence) podle toho, s jakou částí 

databáze se v nich pracuje a jaké funkce se v nich celkově nachází. Těmto částem budou přiřazeni 

aktéři, kteří s nimi budou pracovat.  

DF diagram 0. úrovně redakčního systému pro správu fotbalových klubů (Obr. 5) je rozdělen 

do 23 evidencí. Jak je ze samotného diagramu patrné, obě role figurují téměř ve všech těchto částech. 

Pouze evidence uživatelů má jednoho aktéra, administrátora. Nepřihlášený uživatel se totiž nikdy 

nedostane do styku s informacemi o uživatelích systému.  
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4.2.3 DF diagram 1. úrovně 

Tyto diagramy mají za úkol zachytit všechny funkce nebo operace v jednotlivých částech 

(evidencích). Pro každou funkci musí být přesně stanoveno, s jakými tabulkami v databázi pracuje 

a co se děje po jejím provedení. Značení v těchto diagramech je přesně definováno.  

Obr 6: DF diagram 1. úrovně 

Všechny DF diagramy 1. úrovně jsou obsaženy v analýze systému (Příloha A). Jak lze vidět 

na evidenci týmu (Obr. 6), značení se provádí pomocí šipek znázorňujících akce: 

 Vložení nových dat: znázorněno nepopsanou šipkou. 

 Výpis dat: znázorněno šipkou s názvem datového toku, který reprezentuje vybraná data. 

 Smazání dat: znázorněno šipkou a názvem primárního klíče, podle kterého se vyhledávají data 

v dalších tabulkách a poté se i zde mažou. 

 Editace dat: znázorněno dvěma šipkami, které reprezentují datové toky, kdy se data musí 

nejprve načíst, editovat a následně odeslat zpět editované. 

4.2.4 Výpis datových toků 

Datové toky formulují přesun informací nebo dat z jedné části systému do druhé části systému [1]. 

Každý musí být pojmenovaný a musí být přesně popsán jeho obsah. Jsou znázorněny pomocí šipek, 

které určují jeho směr, jak lze vidět v evidenci týmu (Obr. 6).  



 

 
21 

Celý výpis datových toků je obsažen v jiné části této diplomové práce (Příloha C). Ukázka části 

datových toků redakčního systému pro správu fotbalových klubů vypadá následovně: 

Data_cat_link 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_category_link int(11) PK ne ano Identifikace kategorie odkazů 

name_category_link varchar(50)   ne   Název kategorie 

 

Data_link 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_link int(11) PK ne ano Identifikace odkazu 

id_category_link int(11)  ne  Identifikace kategorie odkazů 

the_link text   ne   Odkaz 

name_link varchar(50)   ne   Název odkazu 

 

Data_team 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_team int(11) PK ne ano Identifikace mužstva 

name_team varchar(30)   ne   Název mužstva 

 

4.2.5 Minispecifikace 

Každá funkce v systému je následně rozložena a zakreslena novým diagramem až na elementární 

funkce [1]. Ty obsahují uživatelsky dále nedělitelné funkce, které se vždy provádějí celé najednou. 

Minispecifikace obsahuje diagram, návrh formuláře nebo výpisu souvisejícího s danou funkcí a přesný 

popis algoritmu funkce. Právě díky podrobnému popsání každé funkce může např. nový člen 

programátorského týmu lépe pochopit, jak je systém vytvořen. 

Všechny minispecifikace jsou obsaženy v analýze systému (Příloha A), proto si zde uvedeme pouze 

dva příklady: 
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4.2.5.1 Vytvoření člena realizačního týmu 

Obr 7: DFD a návrh formuláře pro vytvoření člena realizačního týmu 

Algoritmus 

1. Uživatel vybere volbu Přidat člena realizačního týmu v položce menu Mužstvo. 
2. Zobraz uživateli formulář pro vytvoření člena realizačního týmu. 

3. Z rolovacího menu vybere uživatel, pod který tým člen patří, ulož informaci do id_team. 

4. Uživatel vloží jméno člena realizačního týmu, ulož do name_realization. 

5. Uživatel vloží příjmení člena realizačního týmu, ulož do surname_realization. 
6. Z dalšího rolovacího menu vybere jeho pozici, ulož do id_realization_position. 

7. Poté uživatel potvrdí vytvoření člena realizačního týmu. 

8. Zkontroluj, zda všechny povinné položky byly vyplněny a zda jsou vyplněny správně. 
9. Vygeneruj jednoznačné číslo člena realizačního týmu do id_realization. 

10. Ulož data do tabulky Realization_team jako novou větu. 

11. Vypiš informační hlášení o správnosti provedení vložení člen realizačního týmu. 
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4.2.5.2 Výpis členů realizačního týmu 

Obr 8: DFD a návrh formuláře pro výpis členů realizačního týmu 

Algoritmus 

1. Uživatel zvolí volbu zobrazení výpisu členů realizačního týmu v daném týmu v položce menu 

Mužstvo. 

2. Načti všechny záznamy z tabulky Realization_team. 
3. Vypiš všechny záznamy z tabulky Realization_team na výstup tříděné podle 

id_realization_position. 
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4.3 Časová analýza 

Jejím hlavním úkolem [1] je popis životního cyklu entity, o kterých není v předchozích částech 

analýzy ani zmínka. Není obecně možné spouštět jakoukoliv funkci kdykoliv, např. dokud není 

vytvořený tým, nemůžeme do systému vkládat hráče.  

V redakčním systému pro správu fotbalových klubů není žádný složitější cyklus entity. Jediné časové 

posloupnosti v tomto systému jsou: 

 Entita buď existuje, nebo neexistuje. 

 Entita je aktivní nebo neaktivní. 

 

  



 

 
25 

5 Návrh implementace 

V návrhu implementace [1] se upřesňuje, jak se bude celý systém vytvářet. Řeší se podrobnosti v již 

zpracované analýze, aby implementace měla optimální vlastnosti. V této části se již bere v potaz 

použitý HW a SW. 

Vstupem pro návrh implementace je: 

 Analýza systému – data, funkce 

 Návrh komunikace - ovládání 

 Nefunkční požadavky – návrh HW, SW prostředí, smluvní podmínky 

Výstupem návrhu implementace je: 

 Detailní zadání pro rutinní implementaci 

Jelikož redakční systém pro správu fotbalových klubů není hodně rozsáhlým systémem, jakým jsou 

například bankovní systémy, nebudou v této části řešeny všechny náležitosti pro správně vytvořený 

návrh implementace. 

5.1 Architektura redakčního systému 

Architekturu systému určujeme podle použitého typu SŘBD, softwarového prostředí, rozmístění částí 

systému a podle toho, kde probíhá zpracování dat. Rozlišujeme tyto typy [1] architektur: 

 Architektura centrální: SŘBD i celý systém jsou umístěny v centrálním počítači a přístup 

k systému se provádí za pomocí terminálů. Zpracovávání všech úloh se provádí právě 

na centrálním počítači. Proto se nepoužívá v systémech, kde je velký počet uživatelů. 

V dnešní době je aplikací s touto architekturou velice málo. 

 Architektura file-server: Základem této architektury je HW server, kde je umístěna databáze. 

K tomuto serveru a datům se mohou připojit všichni uživatelé z takových stanic, 

kde je umístěn systém i SŘBD. Velkou nevýhodou jsou zbytečné přenosy dat mezi serverem 

a pracovní stanicí.  

 Architektura klient-server: Tato architektura odstraňuje problém zbytečných přenosů dat mezi 

serverem a pracovní stanicí, v tomto případě klientem. Na HW serveru je instalován SW 

server, který realizuje všechny databázové operace. Klient má k dispozici aplikaci 

pro obsluhu. Klient zadá požadavek, ten je odeslán na server, kde se tento požadavek zpracuje 

a zpět jsou odesílána pouze požadovaná data. Zpracování dotazů a přístupů do databáze řídí 

server. Nejčastěji využívaným protokolem mezi klientem a serverem je SQL. 

V redakčním systému pro správu fotbalových klubů je použita architektura klient-server (Obr. 9), 

kdy na hostingu (pronajatý prostor na cizím serveru) je umístěna databáze a klient k ní přistupuje 

pomocí prohlížeče, jelikož redakční systém je umístěn na internetu.  
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Obr 9: Použitá architektura 

5.2 Volba HW a SW 

V této části se musí definovat, jaký HW a SW bude použit. Vzhledem k použité architektuře se HW 

rozumí server, na kterém bude umístěna databáze a samotný systém. Prostor na takovém serveru bude 

koupen v rámci hostingu, který odpovídá požadavkům pro systém.  

Systém bude vytvořený pomocí frameworku (aplikační rámec) Nette (Kapitola 6.1), což je framework 

jazyka PHP. K systému se bude přistupovat pomocí prohlížeče internetu, což znamená, že pro přístup 

k systému bude stačit jakýkoliv počítač nebo zařízení s přístupem na internet. Minimální požadavky 

na HW a SW v tomto případě nejsou. 

5.3 Indexová analýza 

Znamená zvážení na základě jednotlivých minispecifikací, zda se k některým atributům musí vytvořit 

index. Aby mohl být index vytvořen [1], musí se podle daného atributu: vyhledávat, pořizovat tříděný 

seznam, realizovat spojení s jinou tabulkou, ověřovat jednoznačnost v téže tabulce nebo ověřovat 

existence v jiné tabulce. Indexy mohou být částečné, udržované nebo dočasné.  

V redakčním systému pro správu fotbalových klubů bylo myšleno na indexaci již při analýze, tudíž 

není potřeba zabývat se indexovou analýzou v návrhu implementace podrobněji. 

5.4 Transakční analýza 

Transakce [1] je základní logická jednotka zpracování. Díky ní je zachována konzistence dat, 

což je vzájemný soulad údajů v databázi. Může totiž nastat chyba uprostřed zpracování posloupnosti 

příkazů, kdy bude provedena pouze část těchto příkazů, což vede právě k nekonzistenci dat. 

Vysvětlíme si to na příkladu převodu peněz v bance: zákazník A chce poslat finanční obnos 
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zákazníkovi B. Celý proces převodu peněz proběhne následujícím způsobem: zákazník A zadá částku, 

částka je odečtena z konta zákazníka A, částka je přičtena na konto zákazníka B. Může ale nastat 

chyba v systému po odečtení částky z konta zákazníka A. Tato částka tedy nebude ani na kontě 

zákazníka A, ani na kontě zákazníka B, jelikož se provede pouze část příkazů z celé posloupnosti, 

která měla být provedena. Tento problém řeší transakční analýza, kdy je kontrolováno, zda 

posloupnost příkazů byla provedena celá. Pokud ne, bude provedená část příkazů stornována 

na původní hodnoty. Existuje několik způsobů řešení transakční analýzy. 

Transakční analýza redakčního systému pro správu fotbalových klubů není řešena, jelikož procesy 

v tomto systému jsou jednoduché a většinou pracují s jedinou tabulkou. 

5.5 Víceuživatelský přístup a sériovost transakcí 

V systémech, které mají víceuživatelský přístup, může nastat problém, kdy dva uživatelé budou chtít 

provést stejnou operaci. Může totiž dojít k tomu, že bude jedna operace provedena celá a druhá 

operace bude provedena již s upravenými daty z první operace. Vysvětlíme si na příkladu převodu 

peněz z banky: zákazník A chce poslat zákazníkovi B finanční částku ze svého konta, a zároveň 

zákazník B chce poslat finanční částku ze svého konta zákazníkovi C. Zákazník A zadá převod 

finanční částky a tato částka je odečtena z jeho konta. Zákazník B ve stejné chvíli zadá převod 

finanční částky a ta je odečtena z jeho konta. Nyní právě nastává problém, kdy už mohly být peníze od 

zákazníka A přičteny na konto zákazníka B, ale jeho finanční transakce mohla být provedena 

se starým záznamem počtu peněz na kontě. Tento problém řeší sériovost transakcí. Nejčastěji 

je využíván systém zamykání, který funguje na principu: používaná data se uzavřou pro ostatní 

uživatele a až po dokončení celé posloupnosti operací budou tyto data opět otevřena pro použití.  

Tato problematika není v redakčním systému pro správu fotbalových klubů řešena, jelikož data bude 

spravovat pouze uživatel k tomu určený. Druhý účet bude sloužit pouze pro opravu chyb nebo 

pro řešení krizových situací.  

5.6 Kontrola rozpoznatelnosti stavů 

Tato kontrola slouží k ověření, zda jsou definovány všechny funkce pro přechody mezi jednotlivými 

stavy. Vysvětlíme si na příkladu: máme fakturu a její stavy (neuhrazena, uhrazena, stornována atd.). 

V systému musí být zajištěny správné přechody mezi jednotlivými stavy: uhrazená faktura nemůže již 

být stornována, neuhrazená faktura může být stornována.  

Jak již bylo výše zmíněno (Kapitola 4.3), v redakčním systému pro správu fotbalových klubů není 

žádný složitější cyklus entity. Jsou řešeny pouze tyto přechody stavů a pro ně již jsou v analýze 

zpracovány jednotlivé funkce: 

 Entita buď existuje, nebo neexistuje. 

 Entita je aktivní nebo neaktivní. 

5.7 Instalace RS a inicializace databáze 

Instalaci redakčního systému pro správu fotbalových klubů provádí zaměstnanec projektu Úspěšný 

klub. Konečný uživatel neví, jak samotná instalace probíhá, jelikož jeho náplní práce je spravovat data 
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v systému. Na začátku instalace musí být na objednaném a zaplaceném hostingu, což je prostor 

na serveru, kde se ukládají data, vytvořena databáze. Ta je vytvořena za pomocí skriptu s posloupností 

příkazů. Poté se databáze musí naplnit daty, které jsou nutné pro provoz systému. Nejčastěji se jedná 

o číselníky. Tato data se vkládají do databáze také za pomocí skriptu. Často jsou obě tyto operace 

obsaženy v jednom skriptu. Poté se musí nakopírovat zdrojové kódy systému na server a aplikace 

je připravena k použití.  

5.8 Zálohování systému a databáze 

Databáze a celý systém musí být zálohovány, jelikož se může stát, že server, na kterém jsou umístěny, 

„spadne“. Po pádu by měl systém obsahovat všechna data, která obsahoval před pádem. Pro některé 

systémy je samotné zálohování jedním z nejdůležitějších faktorů provozu systému. Důležité 

je stanovit, jak často, tedy v jakých intervalech, bude databáze a systém zálohovány.  

Databáze a redakční systém pro správu fotbalového klubu budou umístěny na hostingu, proto 

se o zálohování stará provozovatel tohoto hostingu.  

5.9 Archivace dat 

Často si lidé pletou pojem zálohování dat s archivací dat. Archivace dat je proces, kdy je část dat 

v dané tabulce překopírovaná do tabulky nové, která je nejčastěji pojmenována Archiv_Xxx, kde Xxx 

je název původní tabulky. Takovéto tabulky většinou nemají možnost pro zápis ale pouze pro čtení. 

Pokud je v systému málo dat a přesto mají byt data v systému archivována, existuje možnost, 

kdy se do každé tabulky přidá atribut „archivováno“ a nemusí být vytvářena tabulka nová. Archivace 

dat se provádějí v předem stanovených časových intervalech, nejčastěji: den, týden, měsíc a rok. 

V redakčním systému pro správu fotbalových klubů není archivace dat řešena, jelikož pro takový 

systém je postačující záloha dat.  

5.10 Evidence chyb 

Jeden z hlavních programátorských zákonů je, že každý program obsahuje chybu. Často 

i po odstranění této chyby nastává chyba další. Nejvíce chyb se objeví po předání systému do provozu. 

Může se jednat o chyby systému nebo také chyby uživatelské, kterých by se autor systému měl 

vyvarovat a zamezovat uživatelům možnosti, kde by mohla chyba z jejich strany vzniknout. Některé 

systémy v sobě obsahují evidenci chyb, podle níž může programátor systému lépe chyby opravovat.  

Redakční systém pro správu fotbalového klubu obsahuje detekci systémových chyb. Pokud nastane 

chyba, systém odešle email s chybovým hlášením, podle kterého je možno chybu identifikovat 

a následně rychleji opravit.  

5.11 Evidence návštěvnosti 

Většina provozovatelů systémů chce znát jejich návštěvnost. Tento faktor je velice důležitý. Díky 

němu může získat provozovatel systému finanční ohodnocení za zobrazenou reklamu, nebo sledovat 

vývoj a oblíbenost jednotlivých částí systému.  
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V případě redakčního systému pro správu fotbalového klubu je využita služba Google Analytics 

(Kapitola 9.3.1). 

5.12 Návrh grafického zpracování 

Je velice důležité stanovit, jak bude výsledný systém vypadat, jaké grafické prvky bude obsahovat 

a zda takovému obsahu vyhovuje použitý HW a SW.  

Grafický návrh redakčního systému pro správu fotbalového klubu (Obr. 2) byl řešen na druhé schůzce. 

Byl navrhnut zhotovitelem a objednatel jej celý přijal. Tento návrh byl pouze obecný, nebylo řešeno 

přesné vyobrazení všech prvků, jelikož toto nechal objednatel zcela na zhotoviteli a posléze vytvořený 

vzhled konzultoval na pravidelných schůzkách. Takto spolu dosáhli vzhledu, který vyhovoval oběma 

stranám.  

Jelikož v dnešní době se nepoužívá pouze jeden internetový prohlížeč, ale hned několik, vzniká 

problém, protože tyto prohlížeče zobrazují některé prvky webových stránek různě. Zhotovitel tedy 

musí vytvořit systém tak, aby bylo výsledné grafické zpracování zobrazeno stejně v nejpoužívanějších 

prohlížečích. Tato skutečnost je jeden z požadavků vedoucího projektu Úspěšný klub. Mezi 

nejpoužívanější prohlížeče (Obr. 10) patří: 

 Mozilla Firexox [12] 

 Internet Explorer [13] 

 Google Chrome [14] 

 Opera [15] 

 Safari [16] 

Obr 10: Nejpoužívanější prohlížeče 

Grafický návrh v tomto systému má pouze dvě technická omezení: 

 Zapnutý javascript v používaném prohlížeči pro správce systému, protože je např. využit 

editor pro vkládání textů podporovaný právě javascriptem. 

 Plná grafická podpora pro prohlížeče, kromě Internet Exploreru, který nepodporuje všechny 

použité grafické prvky a zobrazení systému se může trochu lišit od původního návrhu. 

Poslední verze Internet Exploreru 9 již dokáže systém zobrazit stejně, jako všechny ostatní 

prohlížeče.  
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6 Popis implementace 

V návrhu implementace byly zpracovány všechny důležité podklady pro samotnou implementaci 

systému. Nyní může zhotovitel systému přejít na programátorskou práci a začít implementovat systém. 

Postup implementace je přesně stanoven a měl by být dodržován, aby nedošlo ke špatnému vytvoření 

celého systému, nebo aby nedošlo ke zbytečnému protahování jeho tvorby. 

Jedna z podmínek objednatele byla: co nejlevnější hosting. Proto byl pro implementaci zvolen 

programovací jazyk PHP [17]. Jelikož v dnešní době je psaní aplikací v čisté formě jazyka velice 

zdlouhavé, je pro implementaci redakčního systému pro správu fotbalových klubů využit framework 

Nette [18]. Framework, neboli aplikační rámec, je softwarová struktura, která slouží jako podpora při 

programování a vývoji SW projektů. Jeho hlavním účelem je převzetí typických problémů 

při vytváření SW, čímž se urychluje vývoj.  

6.1 Framework Nette 

Jedná se o framework (Obr. 11) českého autora Davida Grudla [19], který kolem něj dokázal vytvořit 

velice silnou českou komunitu PHP vývojářů. Právě díky velké české komunitě je stále více využíván, 

protože do česky popsaného frameworku dokáže rychle proniknout i méně zkušený programátor. Sám 

autor frameworku popsal hlavní vlastnosti: 

 Znovupoužitelnost kódu – možnost využívat již napsané kódy. 

 Architektura MVC – oddělení kódu do nezávislých vrstev. 

 Eliminace bezpečnostních rizik – zabezpečení systému je již zabudováno ve frameworku. 

 Podpora AJAX – umožňuje měnit obsah stránek bez požadavku na jejich „znovunačtení“. 

 KISS – řešit vše co nejjednodušeji. 

 DRY – neopakovat se. 

Obr 11: Logo frameworku Nette 

Nette se dá dále kombinovat i s jinými frameworky, např. Zend [20] a využívat velké množství již 

vytvořených knihoven. Hlavním záměrem frameworku je co nejvíce usnadnit práci programátorovi. 

6.2 Vytvoření databáze 

Ještě před samotným implementováním systému musí zhotovitel vytvořit databázi. Může jí vytvořit 

ručně nástrojem pro tvorbu a správu databází, např. PhpMyAdmin [21], nebo ji zapsat jako 

posloupnost příkazů a uložit do skriptu. Obecně platí, že databáze a její data jsou během vývoje 



 

 
31 

modifikovány. Proto je doporučováno vytvořit skript, který obsahuje všechny příkazy pro vytvoření 

celé databáze, aby zhotovitel mohl kdykoliv během chvilky databázi vrátit do původního stavu. Tento 

skript může obsahovat vložení číselníků nebo testovacích dat.  

Databáze redakčního systému pro správu fotbalového klubu je umístěna ve skriptu:  

create-database.sql (Příloha A). Tento skript (Obr. 12) také obsahuje vložení číselníků a dat, 

bez kterých by systém nemohl fungovat.  

Obr 12: Ukázka ze skriptu pro tvorbu databáze 

6.3 Přihlášení do systému 

Přihlašovací formulář (Obr. 13) do administrační části obsahuje dvě položky pro vyplnění: uživatelské 

jméno a heslo. Při tvorbě přihlášení bylo myšleno na bezpečnost systému. U vkládání hesla 

se zobrazují pouze hvězdičky, jelikož vedle přihlašujícího do systému se může nacházet další osoba, 

která nemá heslo vidět. Do systému se přihlásí uživatel, pouze pokud správně vyplní přihlašovací 

údaje. Heslo je v systému šifrováno do podoby hashe [22], což je posloupnost znaků, na kterou 

se původní text převede za pomocí hashovací funkce. 

Obr 13: Formulář pro přihlášení do systému 
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Samotné přihlášení v redakčním systému pro správu fotbalového klubu probíhá následovně: uživatel 

zadá přihlašovací údaje a potvrdí přihlášení. Systém vyhledá, zda v databázi v tabulce Users existuje 

uživatel se zadaným přihlašovacím jménem. Pokud ano, převede zadané heslo pomocí hashovací 

funkce na hash. Pro již vyhledaného uživatele vyhledá heslo, které je v databázi uloženo ve formátu 

hashe, a porovná ho s hashem vygenerovaným ze zadaného hesla. Pokud se oba hashe shodují, systém 

přihlásí uživatele.  

6.4 Vzhled systému a ovládací prvky 

Vzhled systému je přesně zpracován podle návrhu (Kapitola 3.2.5). Administrační část a část 

pro nepřihlášeného uživatele jsou skoro identické, jen graficky jinak zpracované, aby si byl přihlášený 

uživatel jistý, že je opravdu přihlášen. Díky tomu, že obě části jsou téměř totožné, je zajištěna větší 

přehlednost v systému. Jedním z požadavků objednatele bylo jednoduché ovládání systému. Proto jsou 

všechny ovládací prvky umístěny tak, aby si uživatel jejich význam nikdy nespletl.  

Obr 14: Menu 



 

 
33 

Menu je zpracováno v obou částech stejně, s tím rozdílem, že administrační část má menu rozsáhlejší 

(Obr. 14). Většina ovládacích prvků obsahuje ikonu, která popisuje danou operaci (Obr. 15). Každý 

uživatel si na ovládání v redakčním systému pro správu fotbalového klubu rychle zvykne i právě díky 

těmto ikonám.  

Obr 15: Ukázka ovládacích prvků 

6.5 Správnost a validace dat 

Aby byl dodržen požadavek co nejjednoduššího ovládání, obsahuje systém kontrolu pro vyplňování 

dat a jejich validaci. Ve formulářích se nacházejí prvky, které musí být vyplněny. Systém každý 

takový prvek kontroluje, a pokud není vyplněn, zobrazí o tomto stavu informaci uživateli (Obr. 16).  

Obr 16: Chybové hlášení o nevyplnění dat 

Systém také kontroluje, aby jednotlivá data byla vložena ve správném tvaru, tedy provádí kontrolu 

validace dat. Tato kontrola zamezí případným chybám ze strany uživatele. Pokud uživatel zadá data 

špatně, systém mu napoví správný tvar zadání pro špatně vyplněnou položku (Obr. 17).  

Obr 17: Validace dat 

6.6 Editor pro vkládání aktualit a textů 

Jak již bylo výše zmíněno (Kapitola 3.2.4), pro vkládání aktualit a dalších textů má být použit editor, 

se kterým budou umět zacházet i uživatelé méně znalí práce na počítači. Z tohoto důvodu je použit 

CKEditor [23], který svým vzhledem a funkcemi (Obr. 18) připomíná nejvyužívanější textový editor 

Microsoft Word [24], o kterém se předpokládá, že jej umí využívat i lidé méně znalí práce na počítači. 

Zhotovitel systému si může vybrat z velkého množství funkcí, které CKEditor obsahuje. Pouze tyto 

vybrané funkce budou zobrazeny. Pro redakční systém správy fotbalového klubu jsou použity 

tyto funkce: 
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 Posun v provedených operacích o krok dopředu a zpět. 

 Využití schránky pro operace: vyjmout, vložit, kopírovat, vložit jako text. 

 Funkce hledat a nahradit pro rychlejší hromadné změny v textu. 

 Možnost vybrání celého textu a odstranění formátování. 

 Zobrazení zdrojového kódu. 

 Maximalizace okna editoru. 

 Změna barvy formuláře pro vkládanou aktualitu. 

 Funkce pro úpravu písma: tučné, kurzíva, podtržené nebo přeškrtnuté. 

 Zarovnání písma. 

 Číslované a normální odrážky. 

 Změny odsazení textu. 

 Nastavení barvy textu nebo barvy pozadí. 

 Formát písma. 

 Velikost písma. 

 Vkládání odkazů. 

 Možnost vložení obrázku, animace, videa, tabulky nebo speciálních znaků. 

 Zobrazení všech bloků v textu. 

Obr 18: CKEditor 

Vybrané funkce schvaloval vedoucí projektu Úspěšný klub. CKEditor a všechny jeho funkce jsou 

popsány v uživatelské příručce (Příloha A). 
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6.7 Informační hlášení 

Uživatel by měl být upozorněn na každou operaci v systému, aby přesně věděl, co za operaci udělal, 

co daná operace může způsobit, nebo co má udělat. K tomuto účelu obsahuje systém informační 

hlášení, která udržují kontakt s uživatelem. Vzhled těchto hlášení je jednotný, aby uživatel neztrácel 

přehled. Použité grafické zpracování informačních hlášení je převzato z frameworku Nette  

(Kapitola 6.1). Tyto hlášení dělíme na několik druhů (Obr. 19). 

 Informační hlášení 

 Potvrzení přidání dat do systému 

 Potvrzení smazání dat v systému 

 Potvrzení úpravy dat v systému 

 Potvrzující hlášení před smazáním dat v systému 

Obr 19: Druhy informačních hlášení v systému 

6.8 Ošetření diskuze proti spamům 

Spam [25] je nevyžádané sdělení masově šířené internetem, které je vloženo do diskusních fór, 

návštěvních knih, emailů, komunikačních programů atp. Využívají ho firmy, společnosti nebo jedinci, 
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kteří se snaží oslovit prostřednictvím internetu co nejvíce potencionálních zákazníků zdarma, nebo 

se snaží uškodit napadenému. V začátcích internetu se platilo za každá stažená data a spamy dokázaly 

způsobit velké finanční škody. Tento problém je v dnešní době řešen zákonem: Zákon o některých 

službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.). Jeho dohledem je pověřen Úřad pro ochranu 

osobních údajů [26]. I v dnešní době dokážou spamy způsobit velké škody, proto se stále pracuje 

na novějších způsobech ochrany.  

V redakčním systému pro správu fotbalového klubu je využita reCAPTCHA [27], což je volně 

šiřitelná ochrana proti spamům. Pracuje na principu opsání zobrazeného textu (Obr. 20) a až 

po správně opsaném textu a potvrzení se provede požadovaná operace (v našem případě vložení 

příspěvku do diskuze). Jedná se o jeden z nejvyužívanějších způsobů ochrany proti spamům.  

Obr 20: reCAPTCHA 

6.9 Vytvoření prostoru pro loga partnerů a sponzorů 

Dalším požadavkem objednatele bylo vytvoření prostoru pro prezentaci partnerů a sponzorů klubu. 

Tyto partnery a sponzory si nebude klub vkládat sám, jelikož jejich správou a vyhledáváním 

je pověřen právě projekt Úspěšný klub. Jejich loga budou umístěny přesně podle grafického návrhu 

systému (Kapitola 3.2.5). Prostor pro loga může být pro některý klub větší, pro jiný menší, jelikož 

záleží na počtu partnerů a sponzorů klubu. Zhodnocení tohoto prostoru je rozebráno v jiné části této 

diplomové práce (Kapitola 9.4). 

6.10 Vytvoření prostoru pro reklamní bannery 

Objednatel chtěl do systému zakomponovat dva bannery velikosti 120x600, což je jeden ze standardů 

bannerů pojmenovaný Skycraper (Kapitola 9.1.1). Do těchto bannerů bude umístěn kontakt 

pro zájemce o tento reklamní prostor. Správa tohoto reklamního prostoru je opět na vedoucím projektu 

Úspěšný klub, který tento prostor řeší ve smlouvě s klubem. Zhodnocení tohoto prostoru je rozebráno 

v jiné části této diplomové práce (Kapitola 9.4). 

6.11 Implementace evidence chyb 

Pro rychlejší ladění systému by měl každý obsahovat evidenci chyb, jak již bylo výše zmíněno 

(Kapitola 5.10). Framework Nette (Kapitola 6.1) obsahuje možnost zasílání informací o vzniklých 

systémových chybách na email (Obr. 21) a zároveň vytvoří na serveru, kde je umístěn systém, hlášení 

popisující chybu (Obr. 22). Tato možnost velice usnadňuje opravování vzniklých chyb v systému 

a je implementovaná v redakčním systému pro správu fotbalového klubu.  
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Obr 21: Ukázka emailu o vzniklé systémové chybě 

Obr 22: Ukázka hlášení popisující chybu 

  



 

 
38 

7 Zhodnocení systému 

Výsledný systém musí být plně funkční a musí v něm být zpracovány všechny požadavky, které byly 

stanoveny před jeho tvorbou, jinak nedojde k předání systému a podepsání smlouvy. Každý systém by 

měl být otestován nezávislou osobou, která bude objektivní, jelikož systém při testování uvidí poprvé. 

7.1 Testování a zhodnocení funkčnosti 

Ve smlouvě je uvedeno, že výsledné dílo převezme objednatel pouze bezvadné. Proto zhotovitel musí 

provádět testování operací a funkčnosti v tomto díle. Společně s vedoucím projektu Úspěšný klub 

na pravidelných kontrolách probíhalo testování funkcí a způsobu provedení tak, aby byl vedoucí 

projektu Úspěšný klub spokojen. Tímto způsobem byly postupně otestovány všechny funkce 

v systému.  

Před samotným předáním systému otestovala všechny funkce nezávislá osoba, která tento systém 

viděla poprvé v životě. Toto testování proběhlo v pořádku a v systému nebyly nalezeny chyby 

ze strany této testovací osoby. 

7.2 Zhodnocení splnění požadavků na RS 

Již od začátku vývoje redakčního systému pro správu fotbalového klubu bylo myšleno na všechny 

požadavky ze strany objednatele, které byly zaneseny již do analýzy systému. Na pravidelných 

kontrolách byly požadavky konzultovány, aby nedošlo k jejich nesprávnému zpracování. 

Nejdůležitější požadavky na výsledný systém byly: 

 Vytvořit redakční systém pro správu fotbalového klubu s možností prezentace partnerů a 

sponzorů. 

 Cenově dostupný hosting. 

 Jednouživatelský systém. 

 Jednoduchost ovládání a zpracování informačních hlášení. 

 Definovaný obsah systému. 

 Stejné zobrazení v nejpoužívanějších prohlížečích. 

 Možnost snadno předělat systém do jiného designu.  

 Evidence chyb. 

 Evidence návštěvnosti. 

Těsně před předáním redakčního systému byly všechny požadavky znovu konzultovány a objednatel 

je všechny prohlásil za splněné. Mohlo tedy dojít k předání systému. 

V dnešní době je systém zprovozněn pro tři fotbalové kluby a o každé zprovoznění se postaral 

zhotovitel systému, tudíž nebylo nutné provádět jakákoliv školení pro zprovoznění systému. 

  



 

 
39 

8 Dokumentace k vytvořenému RS 

Jeden z požadavků projektu Úspěšný klub bylo vytvoření analýzy systému, programátorské 

a uživatelské příručky k zadanému redakčnímu systému. 

8.1 Analýza systému 

Jak již bylo výše uvedeno (Kapitola 4), analýza systému upřesňuje, jak bude navržena databáze, 

umožňuje nám popsat jednotlivé funkce v systému a přesně stanovit, jak systém bude fungovat. 

Analýza se dělí na tři základní části: Datová, Funkční a Časová. Jelikož kompletní analýza systému 

je velice rozsáhlá, je umístěna v jiné části této diplomové práci (Příloha A). 

Vedoucí projektu Úspěšný klub požadoval analýzu výsledného systému hlavně z důvodu, pokud 

by spolupráce s autorem systému byla ukončena nebo rozvázána, chce mít k systému dokumentaci, 

aby příští programátor rychleji pochopil, jak je systém vytvořen.  

Analýza systému (Příloha A) byla zpracována pod dohledem vedoucího projektu Úspěšný klub, který 

již má zkušenosti s tvorbou tohoto dokumentu. 

8.2 Programátorská příručka 

Vytváří se především pro případ, že na daném systému bude spolupracovat více programátorů, 

nebo pro vlastní zdokumentování systému. Měla by obsahovat [1] všechny důležité informace 

o použitém SW, HW, OS, SŘBD a především o vlastním systému. Právě nově příchozí programátor 

díky této příručce pochopí, jak je systém vytvořen a strukturován. 

Rovněž programátorská příručka byla zpracována pod dohledem vedoucího projektu Úspěšný klub, 

jenž má s touto dokumentací zkušenosti. Celá programátorská příručka je umístěna v jiné části 

této diplomové práce (Příloha A). 

8.3 Uživatelská příručka 

Jedná se o podrobný návod pro koncového uživatele [1], který obsahuje popis všech operací (procesů) 

v systému tak, aby byly pochopitelné i člověku méně znalému práce na počítači. Každá operace 

by měla být popsána krok po kroku, obsahovat obrazovou dokumentaci a měly by být uvedeny 

všechny možné stavy těchto operací, např.: nesprávně zadaná data, nesprávný formát dokumentu apod. 

Uživatelská příručka pro redakční systémy nejčastěji obsahuje: 

 Co provést před samotným přihlášením 

 Popis přihlášení do systému 

 Popis každé elementární funkce, její funkčnost a ovládání 

 Odpovědi na nejčastěji kladené otázky 

Jelikož vedoucí projektu Úspěšný klub už dopředu počítal s tím, že se systémem mohou pracovat lidé 

méně znalí práce na počítači, požadoval vytvořit uživatelskou příručku. Jelikož jsme 
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lidé a zapomínáme, není vyloučeno, že ji budou využívat i lidé znalí práce na počítači. Tímto chtěl 

vedoucí projektu Úspěšný klub také předejít případným dotazům ze strany správců systému pro 

jednotlivé kluby.  

Uživatelská příručka k redakčnímu systému pro správu fotbalového klubu (Příloha A) je poměrně 

rozsáhlá. Obsahuje 71 stran a je psána „laicky“ tak, aby vše pochopil i člověk méně znalý práce 

na počítači. Uvedeme si příklad popisu operace v uživatelské příručce: 

8.3.1 Vytvoření hráče 

Nyní vám bude vysvětleno samotné vytvoření hráče. Zmáčkněte tlačítko: Vytvořit hráče (Obr. 23) 

z Rozšířeného menu pod položkou: Mužstvo. 

Obr 23: Tlačítko pro vytvoření hráče 

Zobrazí se vám formulář pro vytvoření hráče (Obr. 24). Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou. 

Nejprve vyberte mužstvo, do kterého hráč patří. Poté vyplňte Jméno a Příjmení. Ročník hráče není 

povinný údaj. Poté vyplňte Číslo dresu a Pozici. Fotka není povinná. 

Obr 24: Formulář pro vytvoření hráče 

Všechna vkládaná data jsou kontrolována (Obr. 25). Číslo dresu musí být v rozsahu od 0 do 99. 

Ročník hráče musí být v rozsahu od 1931 do 2006.  
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Obr 25: Kontrola vstupů při vytvoření hráče 

Po vyplnění všech dat potvrďte vytvoření hráče. Výpis hráčů se provede podle pozic hráče 

od brankáře až po útočníky. Systém vám vypíše hlášení, že vytvoření hráče proběhlo v pořádku  

(Obr. 26). 

Obr 26: Informační hlášení potvrzující vytvoření hráče 
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9 Reklama na síti Internet 

Reklama je jakákoliv placená forma propagace, ať již výrobku, společnosti, služby, obchodní značky 

nebo myšlenky, jenž má za cíl především zvýšení prodeje nebo zvýšení počtu zákazníků. V dnešní 

době se spíše používá pojem marketingová kampaň nebo marketing. Reklama na internetu měla 

největší rozkvět v začátcích internetu a nejčastěji využívaným typem reklamy byly bannery. Skoro 

každý uživatel byl zvědav, co se pod kterým skrývá. Postupem času si většina uživatelů této sítě 

na reklamní bannery zvykla, a proto se začaly stále více prosazovat agresivnější způsoby reklamy, 

které spíše mají u uživatele negativní vliv, než aby měly kladný ohlas. Každý z nás se určitě už 

s reklamou na internetu setkal a může tedy posoudit, zda za ni reagoval a např. si koupil produkt 

nebo službu, či nikoli. 

9.1 Typy reklamy 

Existuje mnoho způsobů zobrazování reklamy na síti Internet a stále nové způsoby vznikají. Některé 

způsoby jsou uživatelsky příjemné, jiné uživatele otravují a agresivně se snaží uživateli vnutit. Nyní 

si popíšeme nejpoužívanější typy reklamy na síti Internet: 

9.1.1 Banner 

Jedná se o nejpoužívanější typ reklamy na síti Internet. Banner (Obr. 27), často označován 

jako reklamní proužek, je zpravidla obdélníkový obrázek, animace nebo grafická upoutávka umístěná 

nejčastěji poblíž okraje obrazovky. Tento fakt ale nemusí být vždy pravidlem, jelikož reklamní 

bannery mají v dnešní době i jiné umístění a dokonce i jiné tvary.  

Obr 27: Ukázka reklamního banneru 

9.1.1.1 Historický vývoj bannerů 

Bannery prošly velkým vývojovým procesem: 

 Úplně první používané bannery byly tvořeny statickým obrázkem a po kliknutí na tento 

banner byl uživatel přesměrován na požadovanou internetovou stránku. 

 Dalším stupněm vývoje bannerů bylo přidání animací. Takto vytvořené bannery byly více 

atraktivní pro potencionálního zákazníka než bannery se statickým obrázkem.  

 HTML nebo JavaScriptové kódy umožnily dynamické načítání obsahu bannerů a vznikaly 

první formuláře v bannerech. Takto vytvořené bannery usnadňovaly komunikaci potenciálního 

zákazníka s majitelem reklamy.  
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 Nejznámějším formátem pro bannery je flash, který umožňuje reakce na pohyb myší 

nad bannerem, použití zvuků, videa, animací nebo formulářů. Právě pro obrovské možnosti 

interakce s potenciálním zákazníkem jsou tyto druhy bannerů v dnešní době nejvíce 

využívány.  

9.1.1.2 Rozměry a jejich standardizace 

Jelikož vývojáři bannerů je v podstatě začali dělat „jak chtěli“, vznikají standardy, aby velikosti 

a umístění těchto reklamních bannerů bylo jednotné. V České republice se touto problematikou zabývá 

Sdružení pro internetovou reklamu [28] a toto sdružení vydalo v roce 2009 poslední standardizaci 

(Obr. 28). 

Obr 28: Standardizace bannerů 

Nejpoužívanější velikosti formátů (Obr. 29) jistě velice dobře znáte z vlastních zkušeností.  

V redakčním systému pro správu fotbalových klubů je použit Skycraper, který je umístěn na levé 

a pravé straně systému. 
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Obr 29: Nejpoužívanější formáty bannerů 
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9.1.1.3 Obecná pravidla pro tvorbu bannerů 

Tvůrci bannerů by se měli řídit obecnými pravidly pro tvorbu bannerů [29]: 

 Nesmí obsahovat vulgarismy či jiné neetické prvky. 

 Nesmí obsahovat prvky operačních systémů. 

 Nesmí vypadat jako systémová hlášení operačních systémů. 

 Nesmí být příliš agresivní ve smyslu blikání či chvění. Za agresivní banner je považován 

takový banner, kde v časovém intervalu menším než jedna sekunda výrazně mění barvy či jiné 

významné prvky grafiky. 

 Nesmí překročit povolené datové limity. 

 Musí mít správnou velikost podle standardů a správné umístění. 

 Banner by měl být vizuálně dostatečně oddělený od obsahu stránek, nejlépe ohraničujícím 

rámečkem nebo barvou pozadí. 

9.1.2 Vyskakovací okno 

Při tomto typu zobrazení reklamy se vám po zadání URL adresy načte vámi požadovaná stránka, 

ale zároveň vám prohlížeč otevře nové okno, ve kterém je obsažena reklama. Tento typ reklamy 

je považován za agresivní reklamu, jelikož návštěvníka stránek nutí minimálně k zavření nového okna 

s reklamou.  

Nové okno se může zobrazit dvěma způsoby: 

 Pop-up: Nové okno s reklamou se nastaví jako aktivní, tedy do popředí. 

 Pop-under: Nové okno s reklamou se otevře, ale nastaví se jako pasivní. Uživatel si ho 

většinou všimne až po ukončení práce v okně aktivním. 

Tento způsob reklamy má jedno velice důležité technické omezení: nesmí zobrazovat stejné okno 

vícekrát v jednom prohlížeči. Mohlo by se stát, že by okno s reklamou měl uživatel otevřeno 

mnohokrát.  

Reklama za pomocí vyskakovacího okna je v dnešní době málo populární. Může za to hlavně defaultní 

nastavení v některých prohlížečích, které mají automatické otevírání oken zakázáno. Tento jev 

způsobí, že se reklama uživateli nezobrazí.  

9.1.3 Rollout–i-layer  

V poslední době je tento typ stále více využíván. Jedná se o vysoce agresivní reklamu, kdy se vám 

po načtení stránky zobrazí okno (Obr. 30), které „najede“ do části stránky a zůstane zobrazeno. 

Toto okno většinou samo zmizí po určeném časovém intervalu, nejčastěji 15 sekund, nebo máte 

možnost jej zavřít. Takováto reklama musí obsahovat možnost jejího ukončení. 
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Obr 30: Ukázka typu reklamy Rollout–i-layer 

9.1.4 Reklama modifikující stránky 

Tento typ reklamy způsobuje velké zásahy do samotných stránek. Jedná se především o modifikace 

kurzorů myši nebo pozadí stránek. Tento typ reklamy je uživatelsky příjemný, jelikož sám uživatel 

nemusí nikde klikat nebo zavírat různá okna. Často je tento typ reklamy doprovázen jiným typem, 

například bannerem, aby měl uživatel možnost právě onoho prokliku na stránky produktu, 

kde se může dozvědět více informací. Musí být kladen důraz na zachování obsahu a tématiky stránek, 

na nichž je tato reklama umístěna. Ukázka (Obr. 31) přesně vystihuje kombinaci banneru a modifikace 

pozadí. 
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Obr 31: Ukázka typu reklamy modifikující stránky 

9.1.5 Kontextová reklama 

Zjednodušeně řečeno, jedná se o reklamu, která se zobrazuje na takových internetových stránkách, 

jejichž obsah úzce souvisí s klíčovými slovy reklamního sdělení. Nejdůležitější je volba klíčových 

slov pro danou reklamu. Právě podle klíčových slov reklamy a následných stránek se reklama 

a stránka spárují, a systém pro zobrazování reklam, jako např. Google AdSense (Kapitola 9.3.2) 

nebo Sklik (Kapitola 9.3.4), následně vygeneruje na dané stránce tuto reklamu.  

Kontextová reklama [30] vznikla hlavně proto, že na některých stránkách byla umístěná reklama, která 

s obsahem stránek neměla nic společného, tudíž nebyla přínosem ani pro jednu ze zúčastněných stran. 

Např. pokud máme stránky zaměřené na prodej automobilů, nebude zde reklama na obuv, ale reklama 

zaměřená na problematiku týkající se automobilů: pojištění, pneumatiky, servis, autodoplňky a další. 

Tímto způsobem se zvyšuje počet potenciálních zákazníků, protože je právě tato reklama může oslovit 

(Obr. 32).  

Hlavní faktory pro umístění reklamy na stránce jsou tyto: 

 Relevance klíčových slov: Jedná se o nejdůležitější faktor pro zobrazování reklamy. Pokud 

se klíčová slova reklamy a stránky shodují, má daná reklama velikou šanci na zobrazení. 

 Cena: Pokud nastane situace, kdy pro hledané klíčové slovo má možnost zobrazení několik 

reklam, rozhoduje pak cena, kterou je klient ochoten platit za zobrazení své reklamy.  

 Čas: Každá reklama může být na určitých stránkách zobrazena pouze po danou dobu. Poté 

dochází k výměně reklamy.  
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Obr 32: Ukázka zobrazení kontextové reklamy 

9.1.6 Reklama ve vyhledávačích 

Tento typ reklamy si lidé často pletou s kontextovou reklamou. Kontextová reklama je přímo mířená 

reklama na dané stránce, ale reklama ve vyhledávači se zobrazí až podle klíčových slov vyhledávání. 

Pokud ve vyhledávači zadáme klíčové slovo, např. pneumatiky, zobrazí se nám v pravém panelu 

a v panelu pod řádkou s vyhledáváním přesně cílená reklama, jako tomu je například ve vyhledávači 

společnosti Google (Obr. 33). Díky této reklamě se firmy nebo společnosti, které jsou po vyhledání 

jejich klíčových slov hluboko v zobrazení, mohou dostat na viditelná místa a získat tak více 

potencionálních zákazníků. Tento způsob poskytování reklamy využívají všechny nejpoužívanější 

vyhledávače a díky ní získávají obrovský kapitál. 

Obr 33: Ukázka reklamy ve vyhledávačích 

9.1.7 Zvuková reklama 

Určitě všichni známe reklamy v rádiu, což jsou přibližně třicetisekundové spoty zaměřené na určitý 

produkt. A právě tento typ reklamy měl být na síti Internet velice výdělečný, což se nepovedlo 

a to hned z několika důvodů: 
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 Návštěvník stránek, kde je reklama umístěna, může mít vypnutý zvuk. 

 Zvuková reklama je zdlouhavá oproti reklamám jiným. Obrázek dokáže vystihnout podstatu 

reklamy daleko rychleji než mluvené slovo.  

 Jiné druhy reklamy jsou viditelné a návštěvník se může na stránky produktu či služby dostat 

kliknutím na reklamu. U zvukové reklamy je problém, že umístění reklamy je řečeno slovně, 

což může některým z nás dělat problémy si to zapamatovat.  

Právě hlavně tyto důvody jsou příčinou minimálního používání zvukové reklamy na internetu. 

9.1.8 Reklama ve videích 

Jelikož portály a stránky na internetu stále častěji obsahují videa, je tento druh reklamy velice 

výdělečný. Reklama se umísťuje před samotné video, které návštěvník stránek chce spustit. V dnešní 

době už se stále více do takovéto reklamy zapracovává možnost jejího přeskočení po uplynutí 

minimálního časového limitu, nejčastěji pěti sekund. Jedná se v podstatě o totožné reklamy, 

které můžeme vidět v televizi.  

Obr 34: Reklama před videem 

Tento typ reklamy je jeden z agresivnějších, jelikož návštěvník uvidí vždy alespoň část reklamy, 

a až poté má někdy možnost jí přeskočit (Obr. 34) jako je tomu např. na serveru Stream [31]. 

9.1.9 Loga 

Nejjednodušší typ reklamy je pomocí zobrazení loga společnosti, firmy, produktu atp. Jedná se pouze 

o obrázek, který neobsahuje video nebo animace. Logo samo o sobě dokáže reprezentovat celou firmu, 

proto na některých stránkách jsou zobrazení partneři nebo sponzoři právě tímto typem reklamy.  



 

 
50 

Pokud je Vysoká škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava [32] zapojena například do nějakého 

projektu či akce, bude právě na jejich stránkách logo školy (Obr. 35).  

Obr 35: Logo VŠB-TUO 

Tento typ reklamy je použit v redakčním systému pro správu fotbalového klubu a je rozebrán v jiné 

části této diplomové práce (Kapitola 9.4).  

9.1.10 Facebook 

Facebook [33] je nejpopulárnější sociální sítí na světě. Právě díky počtu uživatelů je reklama v této 

sociální síti stále více využívána [34]. Můžeme využít čtyři druhy reklamy:  

9.1.10.1 Zobrazení reklamy přímo ve Facebooku 

Registrovaným uživatelům je zobrazen panel s reklamou v pravé části stránek (Obr. 36). Tento způsob 

je velice podobný reklamám ve vyhledávačích, ale navíc využívá zobrazení obrázků.  

Obr 36: Ukázka reklamy ve Facebooku 
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Odkaz z takovéto reklamy může vést na firemní stránku, stránku na Facebooku či na událost. Tímto 

může autor reklamy přímo směrovat své potencionální zákazníky. Nejčastěji se využívá odkaz 

na stránku produktu na Facebooku, kde se může jeho návštěvník stát fanouškem, a tuto skutečnost 

uvidí všichni jeho přátelé. 

9.1.10.2 Stránka 

Stránka je prostor, kde může uživatel Facebooku prezentovat svoji firmu, výrobek, službu či cokoliv 

jiného. Stránka je velice podobná skupině (další možnost reklamy na Facebooku), ale samotný 

Facebook doporučuje k marketingu využívat stránky. Velice důležité je, že tato stránka má „pěknou 

adresu“, např: www.facebook.com/jmeno-vasi-firmy. Jakoukoliv informaci, kterou na této stránce autor 

uveřejní, uvidí všichni fanoušci na „svém Facebooku“. Znamená to, že nemusí chodit na stránku 

přímo firmy, ale všechny informace se jim zobrazí právě v ten čas, ve který ji tam autor stránky vloží. 

Na své stránky na síti Internet pak většinou vkládají odkaz na stránku na sociální síti  

Facebook (Obr. 37). 

Obr 37: Odkaz na stránky Facebooku 

9.1.10.3 Skupina 

Skupina plní velice podobné funkce jako stránka, ale některé vlastnosti postrádá. Její největší síla 

spočívá ve správě svých členů. Aby se stal člověk členem skupiny, musí jej správce skupiny potvrdit. 

Může také zasílat hromadné pozvánky. Jejím největším mínusem je fakt, že uživatelé sociální sítě 

Facebook nevidí veškeré informace u sebe na Facebooku, ale musí chodit na stránku skupiny 

a zjišťovat, co je nového.  

9.1.10.4 Profil 

Slouží především jako nástroj osobní propagace. Nejčastěji se využívá pro politiky, herce a jiné známé 

osobnosti. Pozor, ale i zde Facebook přímo doporučuje raději zvolit stránku nebo skupinu, jelikož 

zde je omezený počet fanoušků, a to 5000.  

9.2 Obchodní modely reklamy 

Ke každé reklamě musí být stanovený obchodní model, podle kterého se bude reklama financovat. 

Existuje mnoho způsobů, jak vypočítat, kolik reklama bude stát, nebo jaký bude příjem z reklamy. 

Nyní si popíšeme nejpoužívanější z nich: 
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9.2.1 Platba za zobrazení 

V tomto modelu platí inzerce reklamy za počet zobrazení reklamy. Tudíž počet zobrazení reklamy 

je odvozen od počtu zobrazení samotné stránky, na které je reklama umístěna. Existuje několik 

způsobů, podle kterých je výsledná cena vypočítává:  

 Platba za tisíc zobrazení neboli CPM, kdy je cena jak za poskytování reklamy, 

tak za zobrazení reklamy, určována po každém tisícím zobrazení reklamy. Někdy 

je označována také jako CPT.  

 Platba za každé zobrazení neboli CPI, kdy je cena určena pro jedno kliknutí.  

9.2.2 Platba za proklik 

Jedná se o nejčastěji využívaný obchodní model reklamy. Platba za proklik, neboli PPC, spočívá 

v tom, že inzerent neplatí za každé zobrazení reklamy, ale platí až ve chvíli, kdy na reklamu někdo 

klikl. Inzerent stanoví cenu za proklik, a tato cena je neměnná. Často si lidé pletou PPC s CPC  

(Kapitola 9.2.3). 

V dnešní době se dá přibližně spočítat podle návštěvnosti stránek, na kterých je reklama umístěna, 

kolik bude inzerenta reklama stát a kolika uživatelům bude zobrazena jeho stránka, na níž jsou 

po kliknutí uživatelé přesměrováni.  

9.2.3 Platba za proklik s aukční cenou 

Tento obchodní model neboli CPC [35] spočívá v dražení reklam. Každý inzerent stanoví maximální 

cenu za jeden proklik na jeho reklamu, který je ochoten zaplatit. Následně jsou draženy pozice 

na různých stránkách a právě reklamy s maximální částkou za proklik jsou zobrazeny. Inzerent 

tak může ovlivnit účinek reklamy právě díky ceně za jednotlivé prokliky, kterou je schopen zaplatit.  

9.2.4 Platba za pevné umístění a čas 

V tomto modelu je přesně definováno, na kterém konkrétním místě na stránkách bude reklama 

zobrazena a jak dlouho. V podstatě se jedná o pronájem daného místa. Nezáleží zde na počtu 

zobrazení reklamy ani na počtu kliknutí. Tento model reklamy si mohou dovolit stránky, které mají 

obrovský denní počet návštěvníků, což způsobuje, že o umístění reklamy na jejich stránkách je velký 

zájem.  

Tento model je využíván především pro sponzory a partnery, kdy je jejich logo zobrazeno 

na stránkách na daném místě a o všem je řádně podepsaná smlouva.  

9.2.5 Platba za akci nebo provizi 

CPA, neboli platba za akci nebo provizi, spočívá v tom, že poskytovatel reklamy získává peníze 

v momentě, kdy návštěvník jeho stránek klikne na reklamu a na následně zobrazených stránkách 

provede předem specifikovanou akci. Nejčastěji se jedná o: 

 Registraci nového uživatele 

 Vytvoření objednávky 

 Vložení komentáře nebo příspěvku do diskuze 
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9.2.6 Platba za unikátního uživatele 

Tento model je modifikací modelu PPC a CPM, kdy se nepočítají kliknutí nebo zobrazení všech 

uživatelů, ale pouze každého nového unikátního uživatele. Tento model je hodně přizpůsobený 

inzerentovi, nikoli straně, která reklamu poskytuje. Proto se tento model moc neuchytil.  

9.2.7 Affiliate programy 

Nejnovějším modelem jsou affiliate programy [36], neboli affiliate marketing. Jedná se o provizní 

marketing, kdy majitel webu umístí na svých stránkách reklamu. Za tuto reklamu není vyplácen 

inzerentem. Odměnu získává až tehdy, pokud si prostřednictvím reklamy na jeho stránkách zákazník 

něco nakoupí. Peníze jsou tedy vypláceny až na základě objednávky. Výše provize se pohybuje mezi 

1-30 procenty z celkové ceny objednávky. Využívají ji především majitelé e-shopů.  

9.3 Nejpoužívanější služby k poskytování reklamy a měření počtu 
zobrazení 

V dnešní době existuje několik služeb, které nám usnadňují poskytování reklamy jak pro inzerenta, 

tak pro lidi, kteří chtějí mít reklamu umístěnou na svých stránkách a vydělávat tímto způsobem. Velice 

důležité jsou také služby, které přímo dokážou spočítat počet prokliků, zobrazení či další velice 

užitečné informace. Tudíž se inzerent nemusí tolik snažit získat vhodné stránky pro umístění 

své reklamy, ale využije přesně takovouto službu. Největší pokrok v tomto odvětví udělala společnost 

Google, která poskytuje největší tři služby: Analytics , AdSense, AdWords. U nás patří k hlavním 

tahounům v tomto odvětví společnost Seznam se službou Sklik.  

9.3.1 Google Analytics 

Jedná se o online aplikaci [37], která umožňuje uživateli monitorovat návštěvníky svých webových 

stránek, sledovat jejich aktivitu a porovnávat důležité informace.  

Umožňuje monitorovat návštěvy (Obr. 38), kdy si může uživatel nechat vypsat počet zobrazení 

stránek, průměrnou dobu na webu, míru opuštění, podíl nových návštěv a další.  

Obr 38: Počet návštěv ve službě Google Analytics 

Další velice užitečnou informací je přehled zdrojů (Obr. 39), kdy tato služba dokáže vypsat, odkud 

uživatel naše stránky navštívil. Zda je jednalo o vyhledávače, odkazující stránky nebo přímou 

návštěvnost. Dále vypíše odkud přesně, tedy z jaké URL adresy, bylo nejvíce návštěv. Dokáže také 

rozpoznat, podle jakých klíčových slov tuto stránku uživatelé našli na vyhledávači.  
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Obr 39: Odkud navštěvují uživatelé stránky 

Tato služba také dokáže vytvořit přehled na mapě (Obr. 40), odkud návštěvníci daných stránek byli. 

Spolu s přehledem na mapě vypíše, kolik uživatelů ze kterého státu nebo z jakého města stránky 

navštívilo. 

 

Obr 40: Přehled návštěvníků na mapě 

Dále umožňuje zobrazit, která podstránka je nejnavštěvovanější (Obr. 41), což vypovídá o zájmu 

návštěvníků. Tato informace je hodně důležitá, jelikož provozovatel nebo majitel stránek ví, 

čím je pro návštěvníky zajímavý.  
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Obr 41: Přehled návštěvnosti podstránek 

Google Analytics (Obr. 42) je dokonalým nástrojem pro monitorování návštěvnosti stránek 

a umožňuje mnohé další operace a funkce.  

Obr 42: Logo Google Analytics 

9.3.2 Google AdSense 

Jedná se o službu [38], která zprostředkovává reklamu majitelům a provozovatelům webových 

stránek. Ti se do této služby zaregistrují a vymezí prostor na svých stránkách pro reklamu. Reklamy 

jsou v tomto systému vybírány tak, aby co nejvíce souvisely s obsahem daných stránek, čímž 

se zvyšuje zájem o samotnou reklamu. Provize jsou zde řešeny modelem PPC (Kapitola 9.2.2), tedy 

za každé kliknutí na reklamu získává provozovatel nebo majitel stránek odměnu (Obr. 43).  

Každý provozovatel nebo majitel stránky si musí přečíst smluvní podmínky a těmi se řídit, jinak může 

společnost Google jeho účet zablokovat. V těchto smluvních podmínkách je také uvedeno, 

že provozovatel reklamy musí být plátcem DPH. O této skutečnosti se v dnešní době vedou dlouhé 

spory [39]. Vždy záleží na sídle společnosti příjemce, tedy zda se jedná o Google Ireland 

nebo o Google Inc. 
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Obr 43: Příklad reportu ze služby Google AdSense 

Tato služba (Obr. 44) obsahuje podobné možnosti výpisů informací jako Google Analytics  

(Kapitola 9.3.1), proto zde nebudou opětovně vypisovány. 

Obr 44: Logo Google AdSense 

9.3.3 Google AdWords 

Google AdWords [40] je, dá se říct, pravým opakem služby Google AdSense. Do této služby registrují 

své reklamy inzerenti. Jejich reklama pak bude následně zobrazována na stránkách uživatelů, 

kteří se registrovali do služby AdSense, nebo přímo ve vyhledávači společnosti Google  

(Kapitola 9.1.6). Reklama je zobrazena na základě klíčových slov. Inzerent platí za každý proklik 

(Obr. 45) přes reklamu na jeho stránky. Služba AdWords je založena na způsobu aukce, kdy jsou 

zobrazovány reklamy, kde je inzerent ochoten zaplatit za proklik nejvíce (Kapitola 9.2.3).  
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Obr 45: Příklad reportu kampaně z Google AdWords 

Také tato služba (Obr. 46) obsahuje podobné možnosti výpisů informací jako Google Analytics  

(Kapitola 9.3.1), proto zde nebudou opětovně vypisovány. 

Obr 46: Logo Google AdWords 

9.3.4 Sklik 

Služba Sklik [41] je český PPC (Kapitola 9.2.2) systém společnosti Seznam [42]. Umožňuje zobrazení 

reklamní inzerce ve vyhledávači společnosti Seznam (Obr. 47) a také na nejnavštěvovanějších 

stránkách českého internetu.  

Obr 47: Ukázka reklamy ve vyhledávači Seznam 

Sklik (Obr. 48) pracuje na stejném principu jako služba od společnosti Google AdWords  

(Kapitola 9.3.3), tedy na principu aukce reklam, kde se zobrazují ty reklamy, které mají největší platbu 

za proklik.  
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Obr 48: Logo Sliku 

9.4 Zhodnocení využití reklamy v redakčním systém pro správu 
fotbalových klubů 

Vedoucí projektu Úspěšný klub chtěl mít ve výsledném systému zobrazování partnerů či sponzorů 

v odděleném panelu systému (Obr. 49). Tito partneři nebo sponzoři jsou reprezentováni svým logem  

(Kapitola 9.1.9). Partneři jednotlivých klubů podepíší s klubem smlouvu o přesném umístění jejich 

loga v systému a následných dalších možnostech, které má vedoucí projektu Úspěšný klub připraveny. 

Jedná se především o možnosti reklamy přímo na hřišti, ve fotbalových bulletinech nebo magazínech 

klubů atd. Často jsou tito partneři nebo sponzoři mnohem více spjatí s klubem samotným 

a podrobnosti se řeší případ od případu.  

Obr 49: Reklama partnerů ve vytvořeném systému 

Vedoucí klubů by měli sponzorům a partnerům ukazovat návštěvnost jejich stránek, ať můžou ukázat, 

kolik lidí jejich reklamu vidělo, protože tento obchodní model je založen na platbě za přesné umístění 

a čas (Kapitola 9.2.4). Z tohoto důvodu bude každý web klubu zaregistrován ve službě Google 

Analytics (Kapitola 9.3.1). Prostřednictvím této služby mohou jednotlivé kluby ukazovat statistiky 

přístupů svým partnerům a sponzorům. 
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Dalším způsobem reklamy, který je zpracovaný ve výsledném systému, jsou reklamní bannery, které 

jsou zobrazeny na levé a pravé straně systému (Obr. 50). Oba bannery mají stejnou velikost: 120x600, 

což je jeden ze standardů pojmenovaný Skycraper. Tyto bannery budou využívány jako nabídka 

pro reklamní prostor a až posléze budou vyplněny reklamou.  

Obr 50: Zobrazení bannerů ve výsledném systému 
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10 Závěr 

Tato diplomová práce se skládala ze tří základních částí. První část měla za úkol seznámit 

s problematikou postupu tvorby systémů z hlediska postupu spolupráce mezi objednatelem 

a zhotovitelem. V dnešní době tento postup není vždy dodržován, což způsobuje, že vznikají nemalé 

problémy, které ústí k finančním pokutám a sankcím. Proto je vhodné se tohoto postupu držet a dávat 

si pozor hlavně na obsah smlouvy o dílo. V této části byl popsán obecný postup, ale také konkrétní 

postup této spolupráce mezi projektem Úspěšný klub a diplomantem. Byly rozebrány důležité prvky, 

které definují redakční systém pro správu fotbalového klubu, o kterém pojednává druhá část této 

diplomové práce.  

Při tvorbě tohoto systému byl dodržen postup spolupráce a na pravidelných schůzkách s vedoucím 

projektu Úspěšný klub byl konzultován jeho vývoj a zpracování. Postup tvorby systému je popsán 

v druhé části této práce. Obsahuje analýzu, která je kompletně zpracovaná v příloze této práce, návrh 

implementace, popis implementace a zhodnocení systému.  

Poslední část seznamuje s reklamou internetu a jejími možnostmi, z nichž jsou některé 

zakomponovány do vytvářeného redakčního systému. V dnešní době dokáže správně umístěná 

reklama získat finanční prostředky pro nositele reklamy, nebo získat potencionální zákazníky 

pro inzerenta.  

Bylo dosaženo všech cílů této práce a redakční systém pro správu fotbalových klubů je již zprovozněn 

pro tři kluby. Projekt Úspěšný klub pokračuje dále v šíření tohoto systému.  

V budoucnu by redakční systém mohl být doplněn o další údaje a data, která vyjdou z dlouhodobého 

pozorování projektu Úspěšný klub v již zprovozněných systémech. Systém se tedy bude dále rozvíjet. 

Díky této práci jsem si vyzkoušel, jak probíhá vývoj a tvorba softwarového díla v praxi od prvotních 

konzultací až po nasazení. Musel jsem se seznámit s problematikou obchodní spolupráce a naučit 

se osobně komunikovat s objednatelem. Nejdůležitějším prvkem při tvorbě díla byla samotná 

komunikace, která dokáže tvorbu díla velice ovlivnit.   



 

 
61 

Literatura 

[1] ŠARMANOVÁ, Jana. Databázové a informační systémy [online]. První. Ostrava : VŠB - 

Technická univerzita Ostrava, 2007 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: 

<http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FEI/DAIS/DAIS.pdf >. ISBN 978-80-248-1499-5. 

[2] DANEL, Roman. Informační systémy na webu [online]. Ostrava : VŠB - Technická univerzita 

Ostrava, 2011 [cit. 2011-04-23]. Dostupné z WWW: 

<http://homel.vsb.cz/~dan11/is_skripta/IS%202011%20-%20IS%20na%20webu.pdf>. 

[3] Business center: Obchodní zákoník [online]. 2011 [cit. 2011-04-22]. Smlouva o dílo. 

Dostupné z WWW: 

<http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast3h2d9.aspx#par536>. 

[4] LUKÁŠ, Jiří. Super svět [online]. 2005-05-05 [cit. 2011-04-22]. Co je to redakční systém?. 

Dostupné z WWW: <http://www.supersvet.cz/view.php?nazevclanku=co-je-to-redakcni-

system&cisloclanku=2005050501>. 

[5] Úspěšný klub [online]. 2010 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: <http://uspesny-klub.cz>. 

[6] Business center: Autorský zákon [online]. 2011 [cit. 2011-04-22]. Autorské právo. Dostupné z 

WWW: < http://business.center.cz/business/pravo/zakony/autorsky/cast1h1.aspx>. 

[7] Právník : Nejnavštěvovanější právnický server [online]. 2011 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z 

WWW: <http://www.pravnik.cz>. 

[8] Pomoc v právu : Internetová právní poradna [online]. 2000 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z 

WWW: <http://www.pomocvpravu.cz>. 

[9] Bezplatná právní poradna : Online právní poradce [online]. 2011 [cit. 2011-04-22]. Dostupné 

z WWW: <http://www.bezplatnapravniporadna.cz>. 

[10] Business center [online]. 1998 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: 

<http://business.center.cz>. 

[11] ŠARMANOVÁ, Jana. Teorie zpracování dat [online]. Druhé přepracované. Ostrava : VŠB - 

Technická univerzita Ostrava, 2007 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: 

<http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FEI/TZD/TZD.pdf>. ISBN 978-80-248-1498-8. 

[12] Mozilla Firefox : Internetový prohlížeč [online]. 2004 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: 

<http://firefox.mozilla.cz>. 

[13] Internet Explorer: Internetový prohlížeč [online]. 2011 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: 

<http://windows.microsoft.com/cs-CZ/internet-explorer/products/ie/home>. 



 

 
62 

[14] Google Chrome: Internetový prohlížeč [online]. 2011 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: 

<www.google.com/chrome>. 

[15] Opera: Internetový prohlížeč [online]. 2011 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: 

<http://www.opera.com>. 

[16] Safari: Internetový prohlížeč [online]. 2011 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: 

<http://www.apple.com/cz/safari/download>. 

[17] PHP: Programovací jazyk [online]. 2011 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: 

<http://www.php.net>. 

[18] Nette Foundation : Nette Framework [online]. 2008 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: 

<http://nette.org>. 

[19] GRUDL, David. Osobní stránky [online]. 2004 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: 

<http://davidgrudl.com>. 

[20] Zend Technologies Ltd. : Zend Framework [online]. 2006 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z 

WWW: <http://framework.zend.com>. 

[21] PhpMyAdmin [online]. 2003 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: <www.phpmyadmin.net>. 

[22] ABC Linuxu - Slovník : Hash [online]. 2004-08-21 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: 

<http://www.abclinuxu.cz/slovnik/hash>. 

[23] CKEditor : The text editor for internet [online]. 2003 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: 

<http://ckeditor.com>. 

[24] Microsoft: Microsoft Word [online]. 2011 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: 

<http://www.microsoft.com/cze/office2010/produkty/word.aspx>. 

[25] KRYL, Milan. Spam – Nevyžádaná pošta [online]. 2004-06-30 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z 

WWW: <http://kryl.info/spam.html>. 

[26] Úřad pro ochranu osobních údajů [online]. 2000 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: 

<http://www.uoou.cz/uoou.aspx>. 

[27] reCAPTCHA: Ochrana proti spamům [online]. 2011 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: 

<http://www.google.com/recaptcha>. 

[28] Sdružení pro internetovou reklamu [online]. 2011 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: 

<http://www.spir.cz>. 

[29] Seznam.cz : Reklama [online]. 2011 [cit. 2011-04-22]. Obecná pravidla pro tvorbu bannerů. 

Dostupné z WWW: <http://web.seznam.cz/cz/reklama/technicke-specifikace-

reklam/bannerova-reklama/pravidla-reklamy>. 



 

 
63 

[30] Dobrý web : Kontextová reklama [online]. 2011 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: 

<http://www.dobryweb.cz/newsletter-kontextova-reklama>. 

[31] Stream.cz : Videoserver [online]. 2006 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: 

<http://www.stream.cz>. 

[32] Vysoká škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava [online]. 2004 [cit. 2011-04-22]. 

Dostupné z WWW: <http://www.vsb.cz/cs>. 

[33] Facebook : Sociální síť [online]. 2011 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: 

<http://www.facebook.com>. 

[34] NĚMEC, Robert. Pomáháme Vám vydělávat [online]. 2009-11-04 [cit. 2011-04-22]. Reklama 

na Facebooku pro úplné začátečníky. Dostupné z WWW: 

<http://www.robertnemec.com/propagace-facebook-zacatecnici>. 

[35] Google : AdWords [online]. 2011 [cit. 2011-04-22]. Co je to maximální CPC? Dostupné z 

WWW: <http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=cs&answer=10188>. 

[36] ATSolution : Specialisté v oblasti internetového marketingu. [online]. 2009 [cit. 2011-04-22]. 

Affiliate marketing. Dostupné z WWW: <http://www.atsolution.cz/affiliate-marketing>. 

[37] Google : Google Analytics [online]. 2011 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: 

<http://www.google.com/intl/cs_ALL/analytics/index.html>. 

[38] Google AdSense : Maximalizujte výnosy z obsahu online [online]. 2011 [cit. 2011-04-22]. 

Dostupné z WWW: <https://www.google.com/adsense>. 

[39] Podnikatel.cz : Reklamní služby Google AdSense a povinná registrace k DPH [online].  

2010-02-08 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: 

<http://www.podnikatel.cz/clanky/reklamni-sluzby-google-adsense-a-povinna-dph>. 

[40] Google AdWords : Online inzerce [online]. 2011 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: 

<https://adwords.google.com>. 

[41] Seznam.cz : Sklik [online]. 2011 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: 

<http://napoveda.sklik.cz/cz/zaciname-inzerovat/co-je-sklik>. 

[42] Seznam.cz : Internetový vyhledávač [online]. 1996 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: 

<http://www.seznam.cz>. 

[43] ŠARMANOVÁ, Jana. Informační systémy a datové sklady [online]. První. Ostrava : VŠB - 

Technická univerzita Ostrava, 2007 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: 

<http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FEI/INS/INS.pdf>. ISBN 978-80-248-1500-8. 

 

 



 

 
64 

Příloha A: Obsah CD 

Na přiloženém CD naleznete adresáře: 

 Redakcni_system 

 adresář obsahující všechny soubory redakčního systému pro správu fotbalového klubu 

 Dokumenty 

 adresář obsahující předložený text, Analýzu systému, Programátorskou příručku, 

Uživatelskou příručku, Skript pro vytvoření databáze a adresář s vygenerovanou 

programátorskou příručkou 

 

V adresáři „Dokumenty“ naleznete soubory v těchto formátech: 

 Předložený text (celkem 99 stran) 

 DP_KVA081.pdf 

 DP_KVA081.docx 

 

 Analýza systému (celkem 109 stran) 

 AS_KVA081.pdf 

 AS_KVA081.docx 

 

 Programátorská příručka (celkem 8 stran) 

 PP_KVA081.pdf 

 PP_KVA081.docx 

 

 Uživatelská příručka (celkem 82 stran) 

 UP_KVA081.pdf 

 UP_KVA081.docx 

 

 Skript pro vytvoření databáze  

 create-database.sql 

 

 Adresář PP_document 

 Obsahuje vygenerovanou programátorskou příručku 
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Příloha B: Datový slovník 

Datový slovník redakčního systému pro správu fotbalových klubů: 

 

Category_document 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_category_document int(11) PK ne ano Identifikace kategorie dokumentů 

name_category_document varchar(50)   ne   Název kategorie 

 

Category_link 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_category_link int(11) PK ne ano Identifikace kategorie odkazů 

name_category_link varchar(50)   ne   Název kategorie 

 

Disscusion_entry 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_discussion int(11) PK ne ano Identifikace diskuze 

id_discussion_parent int(11)  ne  Identifikace reakce 

depth_discussion tinyint(1)   ne   Hloubka zanoření 

ip_discussion varchar(15)  ne  IP adresa 

date_discussion datetime   ne   Datum příspěvku 

nick_discussion varchar(15)  ne  Nick přispívajícího 

email_discussion varchar(30)   ano   Mail přispívajícího 

text_discussion text  ne  Text příspěvku 

redakce_discussion tinyint(1)   ne   Zda příspěvek redaktora 

 

Doc_in_category 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_doc_in_category int(11) PK ne ano Identifikace doc v kategorii 

id_category_document int(11) FK   Identifikace kategorie dokumentů 

id_document int(11) FK     Identifikace dokumentu 
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Document 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_document int(11) PK ne ano Identifikace dokumentu 

filename_document varchar(84)  ne  Název souboru 

name_document varchar(50)   ne   Název dokumentu 

date_document datetime   ne   Datum a čas vložení 

 

Link 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_link int(11) PK ne ano Identifikace odkazu 

id_category_link int(11)  ne  Identifikace kategorie odkazů 

the_link text   ne   Odkaz 

name_link varchar(50)   ne   Název odkazu 

 

Match_draw 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_match_draw int(11) PK ne ano Identifikace rozlosování 

id_season int(11) FK ne  Identifikace sezóny 

id_team int(11) FK ne   Identifikace týmu 

 

Match_draw_table 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_mdt int(11) PK ne ano Identifikace tabulky rozlosování 

id_md int(11)  ne  Identifikace rozlosování 

round_mdt int(11)   ne   Kolo rozlosování 

datetime_mdt datetime  ne  Datum a čas zápasu 

team_name_home_mdt varchar(30)   ne   Název domácího týmu 

team_name_guest_mdt varchar(30)  ne  Název hostujícího týmu 

result_mdt varchar(5)   ano   Výsledek zápasu 
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Match_result 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_match_result int(11) PK ne ano Identifikace vysledku 

id_season int(11)  ne  Identifikace sezóny 

date_match_result date   ne   Datum výsledku 

id_match_type int(11)  ne  Identifikace typu zápasu 

id_team int(11) FK ne   Náše mužstvo 

name_other_team varchar(30)  ano  Název soupeře 

our_score tinyint(2)   ne   Naše skóre 

their_score tinyint(2)  ne  Soupeřovo skóre 

home_away 
enum('domácí', 

'hosté') 
  ne   Určení místa konání 

 

Match_type 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_match_type int(11) PK ne ano Identifikace typu zápasu 

name_match_type varchar(30)   ne   Název typu 

 

News 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_news int(11) PK ne ano Identifikace aktualní zprávy 

date_news datetime  ne  Datum aktuální zprávy 

content_news text   ne   Text aktuální zprávy 

js_support tinyint(1)  ne  Pomoc pro Javascript 

last_edited timestamp   ano   Poslední editace aktiality 

 

Next_match 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_next_match int(11) PK ne ano Identifikace příštího zápasu 

datetime_next_match datetime  ne  Datum a  čas zápasu 

id_match_type int(11) FK ne   Identifikace typu zápasu 

id_team int(11) FK ne  Identifikace týmu 

name_other_team varchar(30)   ne   Název soupeře 

home_away enum('domácí','hosté')   ne   Určení místa konání 
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Other_team 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_other_team int(11) PK ne ano Identifikace týmu 

id_team_table int(11) FK ne  Identifikace tabulky 

name_other_team varchar(20)   ne   Název týmu 

possible_to_rename int(11)  ne  Možnost přejmenování 

points_other_team int(11)   ne   Počet bodů 

score_other_team varchar(7)  ne  Skóre 

sorting_other_team int(4)   ne   Plusové skóre 

scored_goal_other_team int(3)   ne   Počet vstřelených gólů 

 

Photo 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_photo int(10) PK ne ano Identifikace fotografie 

id_photogalery int(10) FK ne  Identifikace galerie 

filename_photo varchar(255)   ne   Návez souboru fotky 

alt_photo varchar(255)  ne  Cesta k altu fotky 

width_photo varchar(50)   ne   Šířka fotky 

height_photo smallint(5)  ne  Výška fotky 

width_thumb_photo smallint(5)   ne   Šířka miniatury fotky 

height_thumb_photo smallint(5)  ne  Výška miniatury fotky 

width_folder_photo smallint(5)   ne   Šířka fotky na složku 

height_folder_photo smallint(5)  ne  Výška fotky na složku 

datecreated_photo datetime   ne   Datum vytvoření fotky 

 

Photogalery 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_photogalery int(11) PK ne ano Identifikace galerie 

name_photogalery varchar(40)  ne  Jméno galerie 

description_photogalery varchar(300)   ano   Popis galerie 

directorypath_photogalery varchar(255)  ne  Cesta ke galerii 

datecreated_photogalery datetime   ne   Datum vytvoření 
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Player 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_player int(11) PK ne ano Identifikace háče 

id_team int(11) FK ne  Identifikace mužstva 

name_player varchar(15)   ne   Jméno hráče 

surname_player varchar(30)  ne  Příjmení hráče 

year_player varchar(4)   ano   Rok narození hráče 

id_player_position int(11) FK ne  Pozice hráče 

jersey_number int(2)   ano   Číslo dresu 

player_foto varchar(100)  ano  Cesta k fotce hráče 

player_foto_alt varchar(100)   ano   Popiska fotky plné velikosti 

player_foto_min varchar(100)  ano  Cesta k miniatuře fotky 

player_foto_min_alt varchar(100)   ano   Popiska miniatury 

 

Player_position 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_player_position int(11) PK ne ano Identifikace pozice 

name_player_position varchar(30)   ne   Název pozice 

 

Poll_control_answer 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id int(10) PK ne ano Identifikace odpovědi 

questionId int(10) FK ne  Identifikace otázky 

answer text   ne   Odpověď 

votes int(11)   ne   Počet odpovědí 

 

Poll_control_question 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id int(10) PK ne ano Identifikace otázky 

question text  ne  Otázka ankety 

active tinyint(1)   ne   Zda je anketa aktivní 
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Poll_control_votes 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id int(10) PK ne ano Identifikace hlasování 

questionId int(10) FK ne  Identifikace otázky 

ip varchar(15)   ne   IP adresa hlasujícího 

date datetime   ne   Datum hlasování 

 

Realization_team 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_realization int(11) PK ne ano Identifikace člena realiz. týmu 

id_team int(11) FK ne  Identifikace mužstva 

name_realization varchar(15)   ne   Jméno člena 

surname_realization varchar(30)   ne  Příjmení člena 

id_realization_position int(11) FK ne   Pozice realizačního týmu 

 

Realization_team_position 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_realization_position int(11) PK ne ano Identifikace realizační pozice 

name_realization_position varchar(30)   ne   Název pozice 

 

Simple_page_data 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

name_page varchar(50) PK ne   Název části 

content_page text   ne   Text části 

 

Season 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_season int(11) PK ne ano Identifikace sezóny 

name_season varchar(30)  ne  Jméno sezóny 

active_season tinyint(1)   ne   Zda je aktivní 
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Team 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_team int(11) PK ne ano Identifikace mužstva 

name_team varchar(30)   ne   Název mužstva 

 

Team_table 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_team_table int(11) PK ne ano Identifikace tabulky 

id_team int(11) FK ne  Identifikace našeho mužstva 

name_team_table varchar(30)   ne   Pojmenování tabulky 

 

Users 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

username varchar(50) PK ne   Přihlašovací jméno 

password char(64)   ne   Heslo uživatele 

 

  



 

 
72 

Příloha C: Datové toky 

Datové toky obsažené v redakčním systému pro správu fotbalových klubů: 

 

Data_cat_doc 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_category_document int(11) PK ne ano Identifikace kategorie dokumentů 

name_category_document varchar(50)   ne   Název kategorie 

 

Data_cat_link 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_category_link int(11) PK ne ano Identifikace kategorie odkazů 

name_category_link varchar(50)   ne   Název kategorie 

 

Data_discussion 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_discussion int(11) PK ne ano Identifikace diskuze 

id_discussion_parent int(11)  ne  Identifikace reakce 

depth_discussion tinyint(1)   ne   Hloubka zanoření 

ip_discussion varchar(15)  ne  IP adresa 

date_discussion datetime   ne   Datum příspěvku 

nick_discussion varchar(15)  ne  Nick přispívajícího 

email_discussion varchar(30)   ano   Mail přispívajícího 

text_discussion text  ne  Text příspěvku 

redakce_discussion tinyint(1)   ne   Zda příspěvek redaktora 
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Data_doc 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_document int(11) PK ne ano Identifikace dokumentu 

filename_document varchar(84)  ne  Název souboru 

name_document varchar(50)   ne   Název dokumentu 

date_document datetime   ne   Datum a čas vložení 

 

Data_draw 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_match_draw int(11) PK ne ano Identifikace rozlosování 

id_season int(11) FK ne  Identifikace sezóny 

id_team int(11) FK ne   Identifikace týmu 

 

Data_link 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_link int(11) PK ne ano Identifikace odkazu 

id_category_link int(11)  ne  Identifikace kategorie odkazů 

the_link text   ne   Odkaz 

name_link varchar(50)   ne   Název odkazu 

 

Data_match 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_match_result int(11) PK ne ano Identifikace vysledku 

id_season int(11)  ne  Identifikace sezóny 

date_match_result date   ne   Datum výsledku 

id_match_type int(11)  ne  Identifikace typu zápasu 

id_team int(11) FK ne   Náše mužstvo 

name_other_team varchar(30)  ano  Název soupeře 

our_score tinyint(2)   ne   Naše skóre 

their_score tinyint(2)  ne  Soupeřovo skóre 

home_away 
enum('domácí', 

'hosté') 
  ne   Určení místa konání 
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Data_mdt 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_mdt int(11) PK ne ano Identifikace tabulky rozlosování 

id_md int(11)  ne  Identifikace rozlosování 

round_mdt int(11)   ne   Kolo rozlosování 

datetime_mdt datetime  ne  Datum a čas zápasu 

team_name_home_mdt varchar(30)   ne   Název domácího týmu 

team_name_guest_mdt varchar(30)  ne  Název hostujícího týmu 

result_mdt varchar(5)   ano   Výsledek zápasu 

 

Data_news 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_news int(11) PK ne ano Identifikace aktualní zprávy 

date_news datetime  ne  Datum aktuální zprávy 

content_news text   ne   Text aktuální zprávy 

js_support tinyint(1)  ne  Pomoc pro Javascript 

last_edited timestamp   ano   Poslední editace aktiality 

 

Data_next 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_next_match int(11) PK ne ano Identifikace příštího zápasu 

datetime_next_match datetime  ne  Datum a  čas zápasu 

id_match_type int(11) FK ne   Identifikace typu zápasu 

id_team int(11) FK ne  Identifikace týmu 

name_other_team varchar(30)   ne   Název soupeře 

home_away enum('domácí','hosté')   ne   Určení místa konání 
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Data_other_team 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_other_team int(11) PK ne ano Identifikace týmu 

id_team_table int(11) FK ne  Identifikace tabulky 

name_other_team varchar(20)   ne   Název týmu 

possible_to_rename int(11)  ne  Možnost přejmenování 

points_other_team int(11)   ne   Počet bodů 

score_other_team varchar(7)  ne  Skóre 

sorting_other_team int(4)   ne   Plusové skóre 

scored_goal_other_team int(3)   ne   Počet vstřelených gólů 

 

Data_photo 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_photo int(10) PK ne ano Identifikace fotografie 

id_photogalery int(10) FK ne  Identifikace galerie 

filename_photo varchar(255)   ne   Návez souboru fotky 

alt_photo varchar(255)  ne  Cesta k altu fotky 

width_photo varchar(50)   ne   Šířka fotky 

height_photo smallint(5)  ne  Výška fotky 

width_thumb_photo smallint(5)   ne   Šířka miniatury fotky 

height_thumb_photo smallint(5)  ne  Výška miniatury fotky 

width_folder_photo smallint(5)   ne   Šířka fotky na složku 

height_folder_photo smallint(5)  ne  Výška fotky na složku 

datecreated_photo datetime   ne   Datum vytvoření fotky 

 

Data_photogalery 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_photogalery int(11) PK ne ano Identifikace galerie 

name_photogalery varchar(40)  ne  Jméno galerie 

description_photogalery varchar(300)   ano   Popis galerie 

directorypath_photogalery varchar(255)  ne  Cesta ke galerii 

datecreated_photogalery datetime   ne   Datum vytvoření 

 



 

 
76 

Data_player 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_player int(11) PK ne ano Identifikace háče 

id_team int(11) FK ne  Identifikace mužstva 

name_player varchar(15)   ne   Jméno hráče 

surname_player varchar(30)  ne  Příjmení hráče 

year_player varchar(4)   ano   Rok narození hráče 

id_player_position int(11) FK ne  Pozice hráče 

jersey_number int(2)   ano   Číslo dresu 

player_foto varchar(100)  ano  Cesta k fotce hráče 

player_foto_alt varchar(100)   ano   Popiska fotky plné velikosti 

player_foto_min varchar(100)  ano  Cesta k miniatuře fotky 

player_foto_min_alt varchar(100)   ano   Popiska miniatury 

 

Data_player_position 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_player_position int(11) PK ne ano Identifikace pozice 

name_player_position varchar(30)   ne   Název pozice 

 

Data_pool_a 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id int(10) PK ne ano Identifikace odpovědi 

questionId int(10) FK ne  Identifikace otázky 

answer text   ne   Odpověď 

votes int(11)   ne   Počet odpovědí 

 

Data_pool_q 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id int(10) PK ne ano Identifikace otázky 

question text  ne  Otázka ankety 

active tinyint(1)   ne   Zda je anketa aktivní 
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Data_pool_v 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id int(10) PK ne ano Identifikace hlasování 

questionId int(10) FK ne  Identifikace otázky 

ip varchar(15)   ne   IP adresa hlasujícího 

date datetime   ne   Datum hlasování 

 

Data_realization 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_realization int(11) PK ne ano Identifikace člena realiz. týmu 

id_team int(11) FK ne  Identifikace mužstva 

name_realization varchar(15)   ne   Jméno člena 

surname_realization varchar(30)   ne  Příjmení člena 

id_realization_position int(11) FK ne   Pozice realizačního týmu 

 

Data_realization_position 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_realization_position int(11) PK ne ano Identifikace realizační pozice 

name_realization_position varchar(30)   ne   Název pozice 

 

Data_season 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_season int(11) PK ne ano Identifikace sezóny 

name_season varchar(30)  ne  Jméno sezóny 

active_season tinyint(1)   ne   Zda je aktivní 

 

Data_simple 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

name_page varchar(50) PK ne   Název části 

content_page text   ne   Text části 
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Data_table 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_team_table int(11) PK ne ano Identifikace tabulky 

id_team int(11) FK ne  Identifikace našeho mužstva 

name_team_table varchar(30)   ne   Pojmenování tabulky 

 

Data_team 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

id_team int(11) PK ne ano Identifikace mužstva 

name_team varchar(30)   ne   Název mužstva 

 

Data_user1 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

username varchar(50) PK ne   Přihlašovací jméno 

 

Data_user2 

Atribut Datový typ Klíč Null Index Popis 

username varchar(50) PK ne   Přihlašovací jméno 

password char(64)   ne   Heslo uživatele 
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Příloha D: Smlouva o dílo 

Smlouva mezi objednatelem (vedoucí projektu Úspěšný klub Bc. Matouš Hába) a zhotovitelem  

(Bc. Jan Kvasnička) o vytvoření a užití redakčního systému „Úspěšný klub verze 1.0“. 

 

Smlouva o vytvoření a užití redakčního systému 

„Úspěšný klub ver. 1.0“ 
 

 

Obchodní firma/název/jméno a příjmení ................................................................................................ 

Sídlo / Adresa: ................................................................................................ 

IČO: ................................................................................................ 

DIČ: ................................................................................................ 

Bankovní spojení: ................................................................................................ 

Číslo účtu: ................................................................................................ 

(dále jen objednatel) 

 

a 

 

Obchodní firma/název/jméno a příjmení ................................................................................................ 

Sídlo / Adresa: ................................................................................................ 

IČO: ................................................................................................ 

DIČ: ................................................................................................ 

Bankovní spojení: ................................................................................................ 

Číslo účtu: ................................................................................................ 

(dále jen zhotovitel) 

 

uzavírají tuto smlouvu o vytvoření a užití redakčního systému „Úspěšný klub ver. 1.0“ 

 
 

Čl. I 

Předmět smlouvy 

 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele: 

 
a) dodat a zprovoznit HTML šablony webových stránek „Úspěšný klub“ včetně zdrojových 

kódů s časově neomezenou a celosvětovou licencí, 
b) vytvořit redakční systém „ÚSPĚŠNÝ KLUB ver. 1.0“ dle specifikace obsažené v příloze č. 

1 této smlouvy, tak aby byl schopen editovat obsah HTML šablon ve verzi „ČELADNÁ“. 
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c) vyhotovit design HTML šablon ve verzi „ČELADNÁ“ a strukturu webových stránek dle 
specifikace obsažené v příloze č. 1 této smlouvy zajišťující přehlednost a dostupnost 

vyhledávaných informací. 

2. Objednatel se zavazuje za plnění dle čl. I. odst. 1 poskytnuté v souladu s touto smlouvou (dále 

jen „dílo“) zaplatit zhotoviteli cenu stanovenou v článku III.  

 

Čl. II 

Práva a povinnosti stran 

 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo dle čl. I. odst. 1 do 

…………………, o čemž se vyhotoví písemný předávací protokol podepsaný oběma stranami. 

Objednatel převezme jen dílo bezvadné. Zhotovitel je zavázán nahrát dílo včetně zdrojových kódů na 

DVD a toto DVD předat objednateli. 

 

2. Objednatel má právo seznámit se u zhotovitele s postupem práce v jakékoli fázi vytváření 

díla. 

 

3. Pokud v době tvorby díla vznikne potřeba vnést jakékoli změny do technického zadání, pak se 

tyto změny upraví písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma stranami. 

 

4. Kontrola technického zadání a kvality zhotoveného díla se provádí společně objednatelem a 

zhotovitelem. 

 

5. V případě zjištění nedostatků na kvalitě zhotoveného díla, bude o tomto sepsán mezi stranami 

písemný zápis, přičemž zhotovitel je povinen tyto nedostatky bez zbytečného odkladu od písemné 

výzvy objednatele odstranit. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele bez zbytečného odkladu o veškerých 

skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků smluvních stran a zejména o skutečnostech, 

které mohou být významné pro rozhodování objednatele v jednotlivých případech týkajících se plnění 

dle této smlouvy. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje, že HTML šablony webových stránek „Úspěšný klub“, redakční 

systém „ÚSPĚŠNÝ KLUB ver. 1.0“ ani jeho případný upgrade a design HTML šablon ve verzi 

„ČELADNÁ“ neposkytne žádné třetí osobě, a to ani v upravené formě. Pokud by tak učinil, 

považovalo by se jeho chování za nekalosoutěžní. 

 

8. Zhotovitel je oprávněn použít části, ze kterých je redakční systém „ÚSPĚŠNÝ KLUB ver. 

1.0“ vytvořen pro svou další činnost, ale jen za předpokladu, že tím neporuší žádné ustanovení z čl. II 

smlouvy. 

 

9. Zhotovitel se zavazuje, že nevytvoří webové stránky s podobnou HTML šablonou či 

redakčním systémem pro sportovní kluby ani pro třetí osobu, jež by HTML šablonu či redakční systém 

klubům distribuovala, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

10. Zhotovitel je oprávněn plnit povinnosti dle této smlouvy prostřednictvím jakékoli třetí osoby 
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pouze s písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel se však nemůže zprostit odpovědnosti za plnění 

podmínek této smlouvy vůči objednateli poukazem na tuto třetí osobu. 

 

11. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 

dozvěděli v souvislosti s realizací této smlouvy. 

 

12. Objednatel souhlasí s převzetím řádně provedeného díla před uplynutím dohodnutého 

termínu plnění. 

 

13. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a převádět povinnosti z této smlouvy 

na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani částečně. 

 

14. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli 

pohledávku z této smlouvy za zhotovitele proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem z této 

smlouvy. 

 

15. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nedodá dílo 

nejpozději do ……….... . Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy i v případě, že zhotovitel 

poruší jakoukoli z povinností stanovenou mu touto smlouvou. 

 

16. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel nezaplatí cenu 

uvedenou v čl. III této smlouvy a to nejpozději do 14 dnů po předání díla. 

 

17. Objednatel nese nebezpečí škody na díle od data převzetí díla dle čl. II odst. 1. Datum 

převzetí díla se rozumí datum podpisu předávacího protokolu dle čl. II odst. 1. 

 

18. Na základě písemné žádosti zhotovitele, avšak maximálně dvakrát za kalendářní rok, je 

objednatel povinen sdělit zhotoviteli informace o dalším vývoji a šíření díla.  

 

Čl. III 

Cena za dílo 

 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo, jež činí …………………… (slovy 

……………………). 

 

2. Cena za dílo dle čl. III odst. 1 je složena z ceny za dílo dle čl. I odst. 1, jestliže je 

objednatelem shledáno bez závad, včetně ceny za licenci práva užívat toto dílo.  

 

3. Cena za dílo bude uhrazena až po převzetí řádně provedeného díla objednatelem dle čl. II 

odst. 1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí 

díla objednatelem dle čl. II. odst. 1 bez závad. Faktura je daňovým dokladem a musí mít náležitosti 

stanovené příslušnými právními předpisy. Faktura bude vystavena zhotovitelem na základě 

předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Faktura bude vystavena se splatností 

14 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.   
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4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady 

zhotovitele související s plněním dle této smlouvy. 

 

5. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla má objednatel právo požadovat na 

zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z  ceny díla dle čl. III odst. 1 za každý i započatý 

den prodlení. Vznikem nároku na smluvní pokutu, jejím vyúčtováním ani zaplacením není dotčen 

nárok objednatele na náhradu vzniklé škody způsobené prodlením.  

 

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla uvedené v čl. III odst. 1 smlouvy má 

zhotovitel právo požadovat na objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z  ceny díla dle čl. 

III odst. 1 za každý i započatý den prodlení.  

 

Článek IV 

Licence k užívání díla  

 

1. Zhotovitel uděluje objednateli licenci na užití díla dle čl. I. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel 

prohlašuje, že má oprávnění udělit objednateli licenci k užití díla dle čl. I. odst. 1 této smlouvy podle § 

12 z.č. 121/2000 Sb., autorského zákona. 

 

2. Objednatel získává po převzetí díla dle čl. II odst. 1 licenci užít dílo dle čl. I. odst. 1 

této smlouvy v neomezeném množství na síti Internet, na časově neomezenou dobu, 

celosvětově prostřednictvím sítě Internet. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli 

výhradní licenci užít dílo definované v článku I. odst. 1 této smlouvy výše uvedeným 

způsobem a ve výše uvedeném rozsahu. Odměna za udělení výhradní licence k dílu dle tohoto 

ustanovení je zahrnuta v  ceně za zhotovení díla uvedené v čl. III této smlouvy.  

 

3. Objednatel je oprávněn změnit dílo nebo jeho část a zařadit dílo do díla souborného, a 

to bez souhlasu a součinnosti zhotovitele.  

 

4. Objednatel není povinen licenci k užití předmětného díla využít. 

 

5. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout 

třetí osobě jen společně se zhotovitelem. 

 

6. Objednatel se zavazuje, že po dobu užívání díla bude zhotovitel uveden stále jako 

autor díla a to přehledně ve spodní části díla, stejně jako tomu je v redakčním systému 

„ÚSPĚŠNÝ KLUB ver. 1.0“. Zhotovitel bude uveden jako autor díla i ve zdrojových kódech. 

 

7. Zhotovitel odpovídá za jakákoli a veškerá porušení práv duševního vlastnictví jakýchkoli 

třetích osob vzniklá v souvislosti s plněním dle této smlouvy, zejména, nikoli však výhradně porušení 

práv, která mají jakékoli třetí osoby k dílům, jež vzniknou v souvislosti s plněním zhotovitele dle této 

smlouvy, a je povinen nahradit objednateli veškerou škodu způsobenou takovýmto porušením práv 

duševního vlastnictví jakýchkoli třetích osob k dílům. 

 

8. Zhotovitel odpovídá za jakékoli a veškeré právní vady plnění podle této smlouvy. 
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9. Zhotovitel zaručuje, že plněním této smlouvy nepoškodí žádná práva třetích osob. 

 

Čl. V 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Strany této smlouvy se vzájemně zavazují písemně si oznamovat po dobu, na níž je tato 

smlouva sjednána, veškeré změny svých adres, jakož i změny jiných osobních údajů obsažených v této 

smlouvě nebo určených pro plnění nezbytných úkonů, které s ní přímo souvisí, a to bezodkladně poté, 

jakmile k těmto změnám v budoucnu dojde. 

 

2. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1: Specifikace redakčního systému „ÚSPĚŠNÝ 

KLUB ver. 1.0“. 

 

3. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými chronologicky 

číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 

 

4. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 

platností u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že některé ustanovení této smlouvy se stane 

neplatným nebo neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost smlouvy jako celku. 

Strany se zavazují v případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými či neúčinnými, 

nahradit tato novými ustanoveními. 

 

6. Strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a tato je projevem jejich svobodné, vážné a 

omylu prosté vůle. 

 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 

 

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy bude podepsána posledním z účastníků. 

 

 

 

 

 

V ………… dne …………     V ………… dne ………… 

 

 

 

………………………….                                                         …………………………... 

             zhotovitel       objednatel 
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Příloha E: Specifikace požadavků 

Funkční požadavky: 

Zhotovitel díla se zavazuje na vytvoření redakčního systému pro správu fotbalového klubu. Tento 

systém bude obsahovat následující prvky: 

 Vyplnění informací o fotbalovém klubu (O nás) 

 Kontakt na klub (Kontakt) 

 Mužstva – správa hráčů (veškeré údaje + fotografie), realizační tým (Mužstvo) 

 Fotogalerie – přiřazení fotografií do galerií (Fotogalerie) 

 Stadion a informace o něm (Stadion) 

 Výpisy posledních zápasů pro týmy klubu (Poslední zápasy) 

 Vkládání aktuálních událostí klubu (Aktuálně) 

 Vyplnění sponzorů/partnerů klubu (Partneři) 

 Tabulky týmů a bodové ohodnocení. Tabulky pro všechny týmy klubu (Tabulky výsledků) 

 Vytváření a správa anket (Ankety) 

 Diskuze a možnosti přispívání (Diskuze) 

 Správu sezón (Přehled sezón) 

 Vyplňování všech zápasů ligy pro danou sezónu (Rozlosování ligy) 

 Vkládání příštích zápasů včetně přátelských a pohárových (Příští zápas) 

 Možnost vkládání dokumentů a jejich kategorií (Dokument) 

 Stejné zpracování pro vkládání odkazů (Odkazy) 

 

Grafické požadavky: 

Systém bude obsahovat grafické zpracování dle objednatele, který jej musí schválit jako postačující.  

 

Ostatní požadavky: 

Systém bude obsahovat zobrazovací část a redakční část s možností přihlášení. K systému budou 

vyhotoveny příručky (programátorská příručka a uživatelská příručka). 
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Příloha F: Zakázkový list 

Zhotovitel: 

 
Obchodní firma/název/jméno a příjmení ................................................................................................ 

Sídlo / Adresa: ................................................................................................ 

IČO: ................................................................................................ 

DIČ: ................................................................................................ 
Bankovní spojení: ................................................................................................ 

Číslo účtu: ................................................................................................ 

(dále jen zhotovitel) 

 

a 

 

Objednatel: 

 

Obchodní firma/název/jméno a příjmení ................................................................................................ 

Sídlo / Adresa: ................................................................................................ 
IČO: ................................................................................................ 

DIČ: ................................................................................................ 

Bankovní spojení: ................................................................................................ 
Číslo účtu: ................................................................................................ 

(dále jen objednatel) 

 

 
 

 

Objednatel objednává dílo Redakční systém „Úspěšný klub ver. 1.0“ dle specifikace v příloze 1 
smlouvy o díle. Dílo bude dodáno do …………  a objednatel se zavazuje uhrazením částky …………. 

slovně (…………….)  do …………. . O předání díla bude sepsán předávací protokol.  

 

 

V ………… dne …………     V ………… dne ………… 
 

 

 

………………………….                                                         …………………………... 
             zhotovitel       objednatel 
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Příloha G: Předávací protokol 

Předávající: 

 
Obchodní firma/název/jméno a příjmení ................................................................................................ 

Sídlo / Adresa: ................................................................................................ 

IČO: ................................................................................................ 

DIČ: ................................................................................................ 
Bankovní spojení: ................................................................................................ 

Číslo účtu: ................................................................................................ 

 
a 

 

Přebírající: 

 

Obchodní firma/název/jméno a příjmení ................................................................................................ 

Sídlo / Adresa: ................................................................................................ 

IČO: ................................................................................................ 
DIČ: ................................................................................................ 

Bankovní spojení: ................................................................................................ 

Číslo účtu: ................................................................................................ 
 

 

 

Prohlašujeme, že zakázka Redakční systém „Úspěšný klub ver. 1.0“ je zpracována v požadované 
kvalitě, v souladu s dohodnutým termínem a ostatními požadavky přebírajícího. Součastně přebírající 

potvrzuje, že převzal: 

 

- Zdrojové kódy Redakčního systému „Úspěšný klub….“ na DVD.  

- Programátorskou příručku a uživatelskou příručku na stejném DVD. 

- Design HTML šablon ve verzi „ČELADNÁ“ na stejném DVD 

 

 

 

V ………… dne …………     V ………… dne ………… 

 
 

 

………………………….                                                         …………………………... 
             předávající       přebírající 


