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Abstrakt 

 
V této bakalářské práci se zabývám návrhem a tvorbou informačního systému pro Gymnázium 
Uničov. Byl jsem osloven vedením školy, pokusit se pro ně vytvořit komplexní systém s hlavním 

zaměřením na hodnocení studentů a jejich absence ve výuce. Dále pak na pochvaly, tresty, různé 

evidence zástupců, tříd atd. Systém je vytvořen s vyuţitím programovacího jazyka PHP, systému 

databáze MySQL a frameworku CakePHP. 
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Abstrakt 

 
In this work deals with the design and creation of an information system for Uničov Gymnasium. I 

was approached by the school, for them to try to establish a comprehensive system with a primary 

focus on student assessment, their absence from teaching. Then the praises, punishments, various 
accounting of student’s representatives, classrooms, etc. The system is built using the PHP 

programming language, MySQL database and system framework CakePHP. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

CSS - Cascading style sheets 

DB - Databáze 

GUI - Graphical user interface, grafické uţivatelské rozhraní 
HTML - HyperText Markup Language 

HTTPS - Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer 

HW - Hardware 
IS - Informační systém 

OS - Operační systém 

PHP - Personal Home Page 

SQL - Structured query language 
SŘBD - Systém řízení báze dat 

SW - Software 

WWW - World Wide Web 
XHTML - Extensible HyperText Markup Language 

MVC – Model-View-Controller 
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1. Úvod 
 

 

Ve školství se na kaţdém kroku setkáváme s databázemi, i kdyţ si to mnozí učitelé i rodiče velmi 
často neuvědomují. Zpracovávají velké mnoţství údajů, které mají povahu tabulek, a z těchto tabulek 

přes různé vazby a za jistých podmínek získávají vzájemná propojení. 

Pokud navíc pracujete ve školství v administrativě, jako správce PC sítě, koordinátor ICT nebo ve 
vedení školy, velmi brzy se vám začne hromadit velké mnoţství dat, která na sebe často navazují. Pro 

jejich mnoţství, různou strukturu a nepřehledné uloţení je však velmi obtíţné se v nich orientovat a 

zpracovat z nich další informace, které velmi často vyţaduje zřizovatel školy, státní instituce či 
statistika.  

S pokrokem ICT ve školství roste také potřeba předávat více informací v kratším časovém 

intervalu velkému počtu zúčastněných a to buď všem, nebo pouze některým z nich, podle jistého 

výběru, který je v čase variabilní. 
Pokud k tomu přidáte vzrůstající přání rodičů a studentů být pokud moţno stále online informován 

o klasifikaci, či jak jsou na tom studenti s docházkou a kázní, vyplyne přirozená potřeba vybudování 

systému, který by pokud moţno flexibilně, bezpečně a logicky propojil všechny oblasti, které na sebe 
ve školství blízce navazují. 

Výsledkem této práce má být systém, jenţ zjednoduší, zpřehlední a usnadní práci ve školní 

administrativě. Obsahem budou kapitoly popisující současný stav ve škole – kapitola 2, týkající se 

softwarového vybavení, dále kapitola pojednávající o UML jazyku – kapitola 3, který byl pouţit 
k analýze a návrhu nového systému. V dalších kapitolách budou rozebrány poţadavky na systém, 

jejich analýza a návrh systému s implementací. 
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2. Současný stav 
 
 

Stav softwarového vybavení na uničovském gymnáziu není v současnosti zrovna ideální. Pro 

administrativu a agendu je pouţíváno několik různých programů, které spolu ve většině případů nejsou 
schopny komunikovat. Tato různorodost a nepřehlednost je také jedním z důvodů, proč se na mě 

obrátilo vedení školy. 

K evidenci a správě studentů, jejich zákonných zástupců a učitelů se v současnosti na škole 

pouţívá databáze Systému agend pro školy – SAS. Rozvrhy, které nejsou součástí poţadovaného 
řešení, jsou spravovány za pomocí programu Rozvrhy, coţ je speciálně zakoupený, flexibilní a 

rozsáhlý software, který uţ však zastarává. Suplované hodiny jsou řešeny pomocí softwaru 

Zastupování, jenţ navazuje na předešlý program Rozvrhy. Klasifikace je opět řešena vkládáním 
výsledků do SAS. Pochvaly a tresty bývají zapisovány do tabulky programu Excel na školní síti, coţ je 

velmi nepřehledné. Absence se evidují ručně v třídních knihách. 

 

Vedení školy si od nového softwaru slibuje splnění několika cílů a poţadavků. Mezi ty 
nejdůleţitější patří například 

 
 poctivé, důkladné a úplné naplnění všech základních dat a jejich průběţná administrace 

 sjednocení zadávání dat 

 snadné získávání výstupních sestav a formulářů ze zadaných dat 

 elektronická ţákovská kníţka – po přihlášení 

 průběţné zveřejňování absence  – po přihlášení 

 nastavení práv podle potřeby 

 informační zpřístupnění povolených dat rodičům, studentům a učitelům 

 moţnost dalšího vývoje a rozšíření o další moduly 

 



 - 4 - 

 

3. Modelovací jazyk UML 
 

Unified Modeling Language (UML) je standardizovaný general-purpose modelovací jazyk v 

oblasti softwarového inţenýrství. Standard je řízen a byl vytvořen konsorciem Object Management 

Group. UML se pouţívá k určení, vizualizaci, úpravě, tvorbě a dokumentaci částí objektově-
orientovaného programování v průběhu vývoje systému. UML nabízí standardní způsob, jak zachytit 

architekturu systému, včetně takových prvků jako jsou: 

      

 aktéři 

 business procesy 

 (Logické) komponenty 

 aktivity  

 databázová schémata  

 softwarové komponenty 

 

 

3.1. UML pohledy na systém 

Jaké hlavní aspekty modelované aplikace dovoluje UML zachytit? Model v UML se skládá z 
různých diagramů, jeţ představují průhledy na různé části sémantického základu navrhované aplikace. 

Sémantickým základem je souhrn specifikací aplikace, který vymezuje teritorium, v němţ se můţe 
návrh pohybovat. Diagram ve vizuální formě vypráví právě jeden konkrétní "příběh" o aplikaci. Ţádný 

dvourozměrný diagram nemůţe zachytit komplexní aplikaci v celku, ale soustředí se vţdy právě na 

jeden důleţitý aspekt. Jazyk UML rozeznává pět základních pohledů na systém.[13] 

1. Pohled případů užití. V případech uţití jsou vyjádřeny základní poţadavky kladené na systém. 

Veškeré další pohledy se pohybují v mantinelech vymezených pohledem případů uţití. 
2. Logický pohled se zabývá zejména pojmy z problémové domény zadavatele a jejich 

vzájemnými statickými vztahy. 

3. Procesní pohled se soustřeďuje na chování systému, které musí splňovat poţadavky a omezení 
z případů uţití, jeţ jsou kladeny na průběh procesů. Pregnantně řečeno, jedná se o procesně 

orientovaný doplněk logického pohledu. 

4. Implementační pohled zachycuje fyzické rozdělení aplikace na samostatné komponenty a 

jejich závislosti. 
5. Pohled nasazení mapuje komponenty na mnoţinu fyzických výpočetních uzlů v cílovém 

prostředí. 

 

3.2. Diagramy UML 

Pohledy jsou konkretizovány v následujících typech diagramů. K analýze našeho projektu 

vyuţijeme třídního diagramu ve funkční analýze a diagramu případu uţití při specifikaci poţadavků.  

 diagram objektů 

 diagram komponent 

 diagram nasazení 

 sekvenční diagram 

 stavový diagram 

 diagram aktivit 

 diagram tříd 

 diagram případů uţití 
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3.2.1. Diagram tříd 

Diagram tříd zobrazuje statický pohled na systém, tj. zejména třídy (class) jako typy objektů, 

obsah tříd a statické vztahy, které mezi nimi existují. 

Třída je kategorie nebo skupina objektů, které mají podobné atributy a obecné chování. Oddělená 

část je určena pro seznam atributů třídy. Atribut je vlastnost třídy, která popisuje škálu hodnot, platnou 
v určitém směru pro daný objekt. Následuje oddělená část určená pro seznam operací, které tato třída 

můţe vykonávat, nebo operací, které lze s danou třídou vykonávat. 

Asociací se nazývá spojení mezi dvěma třídami. Znázorňuje se jako čára spojující dvě třídy, nad 

níţ se pak nachází název asociace. Pokud má třída vztah k další třídě, obvykle hraje ve vztahu jistou 

roli. Toto lze v diagramu uvést zápisem role blízko linky vedle třídy, která uvedenou roli hraje. Vztah 
můţe být také více komplexní a k jedné třídě se můţe připojit více tříd. 

 

 

3.2.2. Diagram případů užití 

Diagram případů uţití (UC diagram) zobrazuje chování systému (nebo jeho části) z hlediska 
uţivatele. Představuje soubor případů uţití, aktérů a jejich vzájemných vztahů. Kaţdý případ uţití 

popisuje posloupnost událostí. Kaţdá posloupnost je inicializovaná jistou entitou, která se nazývá 

aktér.  

Aktér reprezentuje kohokoliv (či cokoliv) mimo systém, kdo se systémem komunikuje a pracuje 

(člověk, HW, čidlo, jiný systém, atd.). Aktér můţe pouze informace přijímat nebo předávat do 

systému. 

Případ užití  reprezentuje část funkcionality vyšší úrovně poskytované systémem, která tvoří 
logický celek. Soubor případů uţití tak dovoluje zákazníkovi pohled na celý systém. Lze jej definovat 

jako soubor scénářů, které spojuje společný cíl. Počet případů uţití by měl být vyváţený a měly by 

kompletně popsat systém. 

Ohraničení udává hranice systému/subsystému. Obecně je to vlastně klasifikátor 

(systém/subsystém/třída), jehoţ funkcionalitu pomocí případu uţití popisujeme. 

Mezi jednotlivými případy uţití existuje několik druhů vzájemných vztahů. Jsou to Asociace, jeţ 
ukazuje komunikaci mezi aktérem a případem uţití. Dál Zahrnutí (Include), kdy chování určené 

jedním případem uţití je zahrnuto v jiném případu - kroky z jedné posloupnosti jsou pouţity v další 

posloupnosti. A Rozšíření (Extend), coţ je způsob vytvoření nového případu pouţitím rozšíření jiţ 

existujícího případu uţití. 

V diagramu je naznačeno, jak aktér pouţívá systém, ale jsou uvedeny jen názvy činností. Často 
však potřebujeme specifikovat další podrobnosti, k tomu se vyuţívají textové specifikace, které 

obsahují základní, alternativní a chybové průběhy, co systém dělá, jak a kdy činnost začíná a končí, 

kdy nastávají v systému interakce s autorem, které údaje jsou upravovány, jaké kontroly vstupních 
údajů jsou prováděny. 
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4. Specifikace požadavků 
 

V této kapitole přichází na řadu seznámení se systémem a rozbor jeho zadání. Určíme si, co se 

bude v aplikaci evidovat, jaké údaje budeme u poloţek potřebovat, co bude naším vstupem a co 

výstupem. Dále kdo bude se systémem pracovat a jaké budeme mít nefunkční poţadavky na vytvářený 
projekt. 

 

 

4.1. Specifikace zadání 
 

Úkolem je vytvoření komplexního informačního systému, jenţ by ulehčil a zjednodušil sloţitou 

administrativu na gymnáziu. Hlavní náplní bude evidence učitelů (vedení školy, učitelé, externisté), 
evidence studentů, jejich klasifikace, absence všech studentů, kázeňské záleţitosti (napomenutí, důtky, 

prospěchové tresty), pochvaly a další jejich úspěchy a evidence zákonných zástupců. 

U učitelů se evidují osobní údaje, jejich kvalifikace a popřípadě, ve které třídě plní funkci třídního 
učitele. Heslo bude implicitně nastavené na rodné číslo učitele. To si můţe při dalším přihlášení 

změnit. Učitelé ovšem mohou přidělovat známky pouze ţákům, které vyučují. 

U studentů se budou vést osobní údaje a zákonní zástupci. Heslo bude na začátku automaticky 

nastaveno na rodné číslo studenta. Ten si jej můţe při prvním přihlášení změnit. Kaţdý student si 
můţe zobrazovat své výsledky, pochvaly, tresty a absenci. Vidí však pouze své údaje. 

U klasifikace se bude vyuţívat databáze studentů. Známky budou zadávat učitelé po přihlášení 

jednotlivým ţákům a to i s moţností zadání tématického celku, za který je známka udělena. Přidělené 
známky uţ se po určité době nemohou měnit. Udělovat se budou pololetně. Jednotlivé známky budou 

mít svoji váhu, která bude určovat její důleţitost (např. 80% za čtvrtletní písemku nebo 50% za ústní 

zkoušení). Vypisovat se pak bude i průměrná váţená hodnota známky za předmět.  
Absence budou obsahovat ţáka, který mešká, počet zameškaných hodin, kolik je omluvených, 

kolik neomluvených. Moţnost zapisovat absenci má pouze třídní učitel. Evidovat se bude pololetně a 

zapisovat jednou týdně podle výkazu třídních knih. 

U kázeňských záleţitostí se bude evidovat student, kterého se to týká, typ trestu a zda se bude trest 
nějak promítat do studentova prospěchu. Tresty se dělí na několik druhů – napomenutí třídního učitele, 

důtka třídního učitele, napomenutí ředitele školy, důtka ředitele školy, prospěchový trest 2, 

prospěchový trest 3, podmíněné vyloučení a vyloučení. Přičemţ některé tresty mohou být uděleny 
současně a například 2 z chování se promítá i do prospěchu. Tyto tresty můţe udělovat pouze vedení 

školy nebo třídní učitel. 

Pochvaly jsou obdobné jako kázeňské záleţitosti. Uvádí se u nich student, kterému je udělena, typ 

pochvaly, popřípadě odměna za pochvalu. Zadávat je můţe pouze vedení školy nebo třídní učitel. 
Druhy pochval jsou – pochvala třídního učitele, pochvala ředitele školy, za úspěch v soutěţi, za 

reprezentaci školy a za mimoškolní úspěch. 

U zákonných zástupců se evidují pouze potřebné osobní údaje. Kaţdý zákonný zástupce můţe 
zastupovat více studentů. Informace můţe zobrazovat pouze u studentů, které zastupuje. Ohledně 

počtu zákonných zástupců u kaţdého studenta jsou nejasnosti. Ze zákona však vyplývá  

1) škola bere za zákonné zástupce ty, kteří jsou uvedeni na přihlášce ke studiu,  
2) v případě pochybnosti můţe škola poţádat o prokázání této skutečnosti,  

3) dotázaný je povinen tuto skutečnost doloţit úředním rozhodnutím.  

Proto se budou uvádět maximálně dva zákonní zástupci. 

 

 

4.2. Vstupy 
 

V této podkapitole jsou uvedeny jednotlivé entity, které by měly být v systému evidovány, 
společně se svými atributy, jak vychází z reality a poţadavků školy. 

 



 - 7 - 

 

Třída bude mít tyto atributy – název, třídního učitele, kmenovou učebnu, zástupce třídního učitele 

a poznámky. 

U studenta jsou evidovány tyto informace – jméno, příjmení, rodné číslo, třída, do které patří, 

adresa, občanský průkaz, pohlaví, datum narození, jazyky, které studuje, e-mail a poznámky. 
Učitel – jméno, příjmení, zkratka, rodné číslo, titul, kvalifikace, kabinet, datum narození, pohlaví, 

adresa, telefon, školní telefon, e-mail, poznámky. 

Předmět – název, zkratka, popis, poznámky. 
U známky budeme evidovat – studenta, který ji dostal, učitele co ji udělil a za který předmět, 

hodnotu, její váhu, kdy byla udělena a poznámky. 

Školní rok – rok, pololetí a aktuální datum. 
 Zákonný zástupce má tyto atributy – jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail a poznámky. 

Absence – student, který zameškal, počet zameškaných hodin a z toho, kolik je omluvených a 

kolik neomluvených, poznámky. 

Pochvaly – studenta, kterému je udělena, typ pochvaly, kterou student získal, za co ji získal, 
datum udělení a v některých případech odměnu, kterou dostane. 

Kázeňské záleţitosti – studenta, který bude potrestán, typ uděleného trestu, důvod trestu, datum 

udělení, poznámky a moţnost, ţe se některé tresty mohou promítnout do klasifikace chování. 
Místnosti – číslo místnosti, její kapacita a poznámky. 

 

 

4.3. Výstupy 
 

Stejně jako je nutné určit si, jaké poloţky bude systém obsahovat a jaké budou jeho atributy, je 

také nutné definovat si poţadované výstupy, které bude aplikace uţivateli nabízet a se kterými bude 

moci pracovat. 

 
 Výpis tříd a jejich detailů, moţnost jejich editace a mazání pro administrátora 

 Seznamy studentů s jejich detaily, moţnost editace a mazání pro administrátora 

 Výpis učitelů s detaily + editace administrátora a vedení školy 

 Seznamy tříd s náleţícími studenty, jejich absence, omluvené a neomluvené hodiny 

 Seznam předmětů a jejich popis s moţností jejich modifikace 

 Výpis jednotlivých studentů s jejich klasifikací pro samotné studenty 

 Výpis studentů pro jejich zákonné zástupce s informacemi o jejich známkování, absenci, 

pochvalách a trestech 

 Seznam udělených pochval a ohodnocených studentů + modifikace 

 Seznam udělených trestů a potrestaných studentů + modifikace 

 Výpis osobních údajů přihlášených uţivatelů 

 Výpis zákonných zástupců 

 Výpis známek pro učitele s moţností je udělovat jednotlivým studentům, editace a mazání 

 Výpis známek celé třídy pro učitele 

 Seznam místností a kde má, která třída svoji kmenovou třídu 
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4.4. Okolí 

 

IS gymnazium 

UničovAdmin

Učitel

Student

Zástupce
 

 

 
Obrázek 1: Okolí systému 

 

4.5. Modely případů užití 
 

Diagram případů uţití (UC diagram) zobrazuje chování systému (nebo jeho části) z hlediska 

uţivatele. Představuje soubor případů uţití, aktérů a jejich vzájemných vztahů. 
 

 

IS gymnazia

<<useCasePackage>>

3 Správa známek

<<useCasePackage>>

4 Správa tříd

<<useCasePackage>>

2 Správa uživatelů

<<useCasePackage>>

5 Správa studentů

<<useCasePackage>>

6 Správa učitelů

<<useCasePackage>>

7 Správa zástupců

<<useCasePackage>>

8 Správa trestů

<<useCasePackage>>

9 Správa absencí

<<useCasePackage>>

10 Správa pochval

<<useCasePackage>>

11 Správa místností

<<useCasePackage>> 

1 Správa předmětů

 
 

 
Obrázek 4: Případy užití informačního systému 
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4.5.1. Správa tříd 
 

Jako příklad diagramů uţití případů zde uvádím podrobný rozbor balíčku Správa tříd, na němţ je 
vidět jak se budou v systému spravovány Třídy. Je zde ukázáno, jak bude probíhat jejich přidávání, 

editace a také mazání vybraných záznamů.Další podrobnější rozklad základních skupin a popis jejich 

případů uţití najdete v příloze Modely případů uţití.) 
 

IS gymnazia

Admin

Přidání třídy

Smazání třídy

Editace třídy

 
 

Obrázek 5: Správa tříd 

Přidání třídy 

 
Stručný popis: Administrátor má moţnost do systému přidat novou školní třídu. Tento případ se bude 
vyuţívat minimálně vzhledem k systému školy. 

 

Aktéři: Administrátor. 

 

Vstupní podmínky: Administrátor je přihlášen do systému a chce vytvořit novou třídu. 

 
Výstupní podmínky: Nová třída je vytvořena v systému podle údajů zadaných administrátorem. 

 

Hlavní úspěšný scénář: 

 
1. Zobrazení formuláře pro vložení třídy 
Administrátorovi se zobrazí formulář pro vytvoření nové třídy. 

 
2. Vložení údajů o třídě 
Administrátor zadá do formuláře potřebné informace k vytvoření nové poloţky. 

 
3. Uložení třídy  
Systém uloţí vyplněné informace do nového záznamu v databázi. 

 
4. Zobrazení seznamu tříd 
Administrátorovi je zobrazen seznam všech tříd, který obsahuje také nový záznam. 

 

Alternativní toky: 
 
2a. Chybí povinné údaje 
Systém znovu zobrazí uţivateli formulář s jiţ vyplněnými hodnotami a poţádá uţivatele 

o vyplnění všech povinných údajů. 
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Editace třídy 
 
Stručný popis:Administrátor si můţe v systému vybrat libovolný záznam o třídě a změnit jeho 

informace. 

 
Aktéři: Administrátor. 

 

Vstupní podmínky: Administrátor je přihlášen do systému a chce editovat vybranou 
třídu. 

 

Výstupní podmínky: Informace u vybrané třídy změněny a uloţeny zpět v systému. 

 

Hlavní úspěšný scénář: 

 
1. Výběr požadované třídy 
Administrátor si z nabídnutého seznamu tříd vybere tu poţadovanou k editaci. 

 
2. Zobrazení třídy 
Systém administrátorovi zobrazí informace o vybrané třídě ve formě editovatelného 

formuláře. 

 
3. Změna údajů o třídě 
Administrátor změní poţadované informace. 

 
4. Uložení nových informací 
Systém uloţí změněný záznam zpět do databáze. 

 
5. Zobrazení seznamu tříd 
Administrátorovi je zobrazen seznam všech tříd, který obsahuje také záznam s novými údaji. 

 

Alternativní toky: 

 
1a. Vybraná třída není v systému 
Administrátor ji musí nejdříve do systému vloţit a to pomocí modelu případu uţití Přidání třídy. 

 
3a. Chybí povinné údaje 
Systém znovu zobrazí uţivateli formulář s jiţ vyplněnými hodnotami a poţádá administrátora 

o vyplnění všech povinných údajů. 

 

 

Smazání třídy 
 
Stručný popis: Tento případ uţití by neměl být vyuţíván příliš často, přesto musí mít administrátor 

moţnost smazat jakoukoliv třídu, například z důvodu omezení kapacit, chybného zavedení a podobně. 

 
Aktéři: Administrátor. 

 

Vstupní podmínky: Administrátor je přihlášen do systému a chce smazat libovolnou třídu. 

 

Výstupní podmínky: Záznam třídy byl ze systému smazán. 
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Hlavní úspěšný scénář: 

 
1. Volba vybrané třídy 
Systém zobrazí administrátorovi seznam tříd a ten si zvolí záznam, který chce ze systému odstranit. 
 
2. Potvrzení smazání 
Administrátor potvrdí smazání vybrané třídy. 
 
3. Smazání třídy 
Systém odstraní z databáze záznam o vybrané třídě. 
 
4. Informování uživatele 
Administrátor je informován o úspěšném smazání záznamu. 

 
5. Zobrazení seznamu tříd 
Administrátorovi je zobrazen seznam všech tříd. V seznamu jiţ nebude smazaná třída. 

 

Alternativní toky: 

 
3a. Administrátor nepotvrdí smazání 
Systém skočí rovnou na krok Zobrazení seznamu tříd. Vybraný záznam nebyl smazán, proto bude 

stále v seznamu. 

 

 

4.6. Nefunkční požadavky 
 

 

Výsledný systém by měl být jednoduchý a srozumitelný. Uţivatelské prostředí intuitivní a 

příjemné. Dále by měl být rychlý a efektivní, bez přehnaných nároků na zatíţení paměti. Hesla budou 
kódována pomocí hashovací funkce SHA. 

Vzhledem k omezeným finančním moţnostem ve školství se systém musí realizovat za pomocí 

nejniţších nákladů. Proto bude realizace celého projektu probíhat ve volně dostupném jazyku PHP a 

databázovém systému MySQL. 
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5. Datová analýza 
 

Datová analýza je proces poznávání objektů reálného světa, jejich vlastností a vazeb. Pro popis 

databáze se pouţívají tzv. datové modely. Datový model je souhrn prostředků pro: 

 

 popis datových struktur pomocí entit 

 přiřazení popisných atributů jednotlivým typům entit 

 popis vazeb mezi daty pomocí typů vztahů 

 popis integritních omezení k vyjádření souladu s realitou 

 
Konceptuální datový model popisuje realitu pomocí objektů a jejich vlastností na logické úrovni. 

Pro záznam struktury databáze se pouţívá E-R model, pouţívající kombinaci textových formálních 

zápisů (lineární zápisy) a grafického zobrazení typů entit, atributů a vztahů mezi entitami (E-R 
diagram) [5]. 

 

 

5.1. Lineární zápis typů entit 
 

primární klíč, cizí klíč 

 
Trida (id_trida, nazev, typ_studia, typ_gymnazia , poznamky) 

 

Student (id_student, jmeno, prijmeni, rc, ulice, cp, město, psc, okres, ulice_prechodne, 
cp_prechodne, mesto_prechodne, psc_prechodne, okres_prechodne, op, obcanstvi, narodnost, 

login, heslo, pohlavi, datum_narozeni, datum_nastupu, hlavni_jazyk, druhy_jazyk, e-mail, 

telefon, pojistovna, poznamky) 

 
Ucitel (id_ucitel, jmeno, prijmeni, zkratka, rc, titul, titul_za, kvalifikace, kabinet, datum_narozeni, 

login, heslo, pohlavi, ulice, cp, mesto, psc, okres, ulice_prechodne, cp_prechodne, 

město_prechodne, psc_prechodne, okres_prechodne, vzdelani, pozadovane_vzdelani, telefon, 
skolní_telefon, e-mail, pojistovna, poznamky) 

 

Predmet (id_predmet, nazev, zkratka, popis, poznamky) 
 

Znamka (id_znamka, ID_student_trida, ID_ucitel, ID_pedmet, hodnota, vaha, poznamky) 

 

Skolni_rok (id_skolni_rok, rok, pololeti_od, pololeti_do) 
 

Zak_zastupce (id_zastupce, jmeno, prijmeni, login, heslo, ulice, cp, mesto, psc, okres, 

kontaktni_ulice, kontaktni_cp, kontaktni_mesto, kontaktni_psc, kontaktni_okres, telefon, e-mail, 
poznamky) 

 

Absence (id_absence, ID_student_trida, pocet_hodin, omluvene, neomluvene, poznamky) 

 
Pochvala (id_pochvala, ID_student_trida, ID_ucitel, typ_pochvaly, popis, datum, odmena) 

 

Trest (id_trest, ID_student_trida, ID_ucitel, typ_trestu, duvod, datum, poznamky, chovani) 
 

Mistnost (id_mistnost, cislo, kapacita, vybaveni, poznamky) 

 
Ucitel_predmet (id_ucitel_predmet, ID_ucitel, ID_predmet) 
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Student_zastupce (id_student_zastupce, ID_student, ID_zak_zastupce) 

 

Pojistovna (id_pojistovna, zkratka, nazev, cislo, poznamky) 
 

TMR (id_tmr, ID_trida, ID_ucitel, ID_mistnost, ID_rok, poznamky) 

 
Student_trida (id_student_trida, ID_student, ID_tmr, poznamky) 

 

 

5.2. Lineární zápis typů vazeb 
 

 

JE_UCEN (Učitel_predmet, Predmet) N:1 

UCI (Učitel, Učitel_predmet) 1:N 

JE_TRIDNI (Učitel, TMR) 1:N 

UDELIL (Učitel, Znamka) 1:N 

Z_PREDMETU (Predmet, Znamka) 1:N 

MISTNOST_TR (Mistnost, TMR) 1:N 

TRIDA_MR (Trida, TMR) 1:N 

ROK_TM (Skolni_rok, TMR) 1:N 

UDELENA (Skolni_rok, Znamka) 1:N 

ST_TMR (TMR, Student_trida) 1:N 

STUDENT_ST (Student_trida, Student) N:1 

DOSTAL (Student_trida, Znamka) 1:N 

CHYBI (Absence, Student_trida) N:1 

POCHVALEN (Pochvala, Student_trida) N:1 

DAL_TREST (Trest, Ucitel) N:1 

DAL_POCHVALU (Pochvala, Ucitel) N:1 

POTRESTAN (Trest, Student _trida) N:1 

ZASTUPOVAN (Student, Student_zastupce) 1:N 

ZASTUPUJE (Student_zastupce, Zak_zastupce) N:1 

STUDENT_POJISTOVNA (Student, Pojistovna) N:1 

UCITEL_POJISTOVNA (Učitel, Pojistovna) N:1 
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5.3. ER – diagram 
 

 

 
 

 
Obrázek 2: ER- diagram systému 
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6. Funkční analýza 
 
 

Funkční analýza popisuje chování objektů v reálném světě. Popisuje jednotlivé akce nad objekty 

reálného světa, které jsou zaznamenávané v konceptuálním schématu databáze. Výsledkem funkční 
analýzy je funkční model. Grafickým prostředkem pro návrh a zobrazení modelu systému je diagram 

datových toků (DFD) [5] nebo UML diagramy. My jsme si k zobrazení funkčního modelu zvolili 

třídní diagram. Důleţitou funkcí vytvářeného projektu je bezesporu výpočet průměru známek. 

 

 

6.1. Výpočet váženého studijního průměru 

Váţený průměr zobecňuje aritmetický průměr a poskytuje charakteristiku statistického souboru v 
případě, ţe hodnoty v tomto souboru mají různou důleţitost, různou váhu. Pouţívá se zejména při 

počítání celkového aritmetického průměru souboru sloţeného z více podsouborů. 

Pro výpočet váţeného průměru potřebujeme jednak hodnoty, jejichţ průměr chceme spočítat, a 

zároveň jejich váhy. 

Máme-li soubor n hodnot 

 

a k nim odpovídající váhy 

  

je váţený průměr dán vzorcem 

 

či 

  

  

V našem případě budou váhy uváděny v procentech. 

 

6.2. Diagram tříd 

Diagram tříd zobrazuje statický pohled na systém, tj. zejména třídy (class) jako typy objektů, 

obsah tříd a statické vztahy, které mezi nimi existují. 

 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/5705-aritmeticky-prumer
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Obrázek 3: Diagram tříd 
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7. Návrh implementace 
 
 

Kdyţ máme hotovou datovou a funkční analýzu, můţeme začít se samotnou implementací 

informačního systému. Jelikoţ se na mě gymnázium obrátilo ve špatné finanční situaci, snaţil jsem se 
k realizaci vyuţít veřejných bezplatných prostředků. Proto jsem se rozhodl, ţe systém bude 

implementován v jazyce PHP. Jako SŘBD je pouţit databázový systém MySQL, který se k PHP 

skvěle hodí jak cenou, tak kompaktností, pouţitelností a podporou na většině dostupných serverů 

poskytovatelů webhostingu. 
Samotný systém je tvořen softwarovou architekturou MVC (Model-View-Controller), která nám 

přináší větší přehled nad systémem a také zvyšuje jeho robustnost a spolehlivost. Jako Framework pro 

implementaci byl pouţit open source projekt CakePHP, jenţ navazuje na úspěchy Ruby on Rails.  
 

 

7.1. Zabezpečení 
 

Co se týče bezpečnosti, musí být tomuto tématu, jako v kaţdém informačním systému, věnována 
veliká pozornost. Při komunikaci mezi serverem a klientem dochází k citlivé komunikaci, kdy jsou 

zasílána uţivatelská jména, hesla, rodná čísla atd. Proto je tato komunikace šifrována pomocí 

protokolu HTTPS (podpora SSL), aby nedocházelo k nechtěným únikům dat. V našem případě je 
podpora SSL jiţ součástí školního webhostingu od poskytovatele. Avšak v případě přechodu na jiný 

hosting bez podpory SSL bude nutné toto šifrování zajistit. 

Při přihlašování jednotlivých uţivatelů jsou veškerá hesla v systému šifrována spolehlivou funkcí 

SHA-1, naproti jiţ nějakou dobu prolomené funkci MD5. Zabezpečení z pohledu uţivatelů je zajištěno 
funkcí pro identifikaci role přihlášeného uţivatele a následné přidělení privilegií v systému.  

Pro zajištění bezpečnosti při přihlašování zákonných zástupců studentů jim budou hesla a 

informace o pouţívání systému předávány osobně na třídních schůzkách školy.  
 

 

7.2. Použité technologie 
 

Systém byl tvořen pomocí Frameworku CakePHP, který je ideální volbou pro zvolený 
programovací jazyk a SŘBD.  

Co se týče instalace samotného PHP a MySQL, byl ke zjednodušení instalace pouţit instalační 

balíček VertrigoServ 2.21, který v sobě obsahuje následující moduly potřebného softwaru: 
 

 Apache 2.2.4 

 MySQL 5.0.51 

 PHP 5.2.1 & PHP 4.4.5 

 phpMyAdmin 2.11.7 

 

 

7.2.1. PHP 

PHP (Personal Home Page) je skriptovací programovací jazyk, určený především pro 
programování dynamických internetových stránek. Nejčastěji se začleňuje přímo do struktury jazyka 

HTML, XHTML či WML, coţ lze vyuţít při tvorbě webových aplikací. PHP lze pouţít i k tvorbě 

konzolových a desktopových aplikací. [6] 

PHP skripty jsou většinou prováděny na straně serveru, k uţivateli je přenášen aţ výsledek jejich 

činnosti (interpret PHP skriptu je moţné volat pomocí příkazové řádky). Syntaxe jazyka je inspirována 
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několika programovacími jazyky (Perl, C, Pascal a Java). PHP jazyk je nezávislý na platformě, skripty 

fungují bez větších úprav na mnoha různých operačních systémech. Podporuje mnoho knihoven pro 

různé účely - např. zpracování textu, grafiky, práci se soubory, přístup k většině databázových systémů 

(mj. MySQL, ODBC, Oracle, PostgreSQL, MSSQL), podporuje celé řady internetových protokolů 

(HTTP, SMTP, SNMP, FTP, IMAP, POP3, LDAP…).[6] 

PHP se stalo velmi oblíbeným jazykem především díky jednoduchosti pouţití a tomu, ţe 

kombinuje vlastnosti více programovacích jazyků a nechává tak vývojáři částečnou svobodu v syntaxi. 

V kombinaci s operačním systémem Linux, databázovým systémem (obvykle MySQL nebo 
PostgreSQL) a webovým serverem Apache je často vyuţíván k tvorbě webových aplikací. Pro tuto 

kombinaci se vţila zkratka LAMP – tedy spojení Linux, Apache, MySQL a PHP nebo Perl. 

Některé vlastnosti jazyka PHP: 

 Jazyk PHP je dynamicky typový, tzn. ţe datový typ proměnné se určí v okamţiku přiřazení 
hodnoty. 

 Kvůli tomu má PHP dva operátory porovnání: == a === – při pouţití prvního dochází před 
porovnáním ke konverzi, při pouţití druhého je výraz pravdivý jen kdyţ jsou oba dva 

operandy stejného datového typu a jejich obsah má stejnou hodnotu. 

 Pole se dají indexovat číselnými indexy (jako v jazyce C), nebo mohou fungovat jako 
hashovací tabulka. Stejné pole můţe obsahovat oba typy indexů. 

 Pole jsou heterogenní (stejné pole můţe obsahovat prvky různých typů) a řídké. 

 Řetězce lze uzavírat do uvozovek (při vyhodnocení se provede nahrazení proměnných uvnitř) 
nebo do apostrofů (nahrazuje se jen escape sekvence \'). 

 PHP do verze 4.2.0 ve výchozím nastavení automaticky přejímalo veškeré proměnné zaslané 

jakoukoliv metodou (HTTP POST, HTTP GET, HTTP cookie, ale i ze zabudovaného 

mechanismu sessions) a umoţňovalo s nimi dále pracovat jako s globálními – tato moţnost 
představovala bezpečnostní riziko. 

 Od verze 4.2.0 lze hodnotu získat z tzv. superglobálních proměnných s garancí původu 

informace – tedy ţe data byla odeslána poţadovanou metodou. Pouţívání globálních 
proměnných je stále moţné za pomocí povolení konfigurační direktivy register_globals, ale z 

bezpečnostních důvodů je to silně nedoporučováno. [6] 

 

7.2.2. MySQL 

MySQL je databázový systém, vytvořený švédskou firmou MySQL AB, nyní vlastněný 
společností Sun Microsystems, dceřinnou společností Oracle Corporation. Jeho hlavními autory jsou 

Michael „Monty“ Widenius a David Axmark. Je povaţován za úspěšného průkopníka dvojího 

licencování – je k dispozici jak pod bezplatnou licencí GPL, tak pod komerční placenou licencí. [6] 

MySQL je multiplatformní databáze. Komunikace s ní probíhá – jak uţ název napovídá – pomocí 

jazyka SQL. Podobně jako u ostatních SQL databází se jedná o dialekt tohoto jazyka s některými 

rozšířeními. [6] 

Pro svou snadnou implementovatelnost (lze jej instalovat na Linux, MS Windows, ale i další 

operační systémy), výkon a především díky tomu, ţe se jedná o volně šiřitelný software, má vysoký 

podíl na v současné době pouţívaných databázích. Velmi oblíbená a často nasazovaná je kombinace 

Linux, MySQL, PHP a Apache jako základní software webového serveru („technologie LAMP“). [6] 

MySQL bylo od počátku optimalizováno především na rychlost, a to i za cenu některých 

zjednodušení: má jen jednoduché způsoby zálohování, a aţ donedávna nepodporovalo pohledy, 

triggery, a uloţené procedury. Tyto vlastnosti jsou doplňovány teprve v posledních letech, kdy začaly 

nejčastějším uţivatelům produktu – programátorům webových stránek – jiţ poněkud scházet. [6] 
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7.2.3. CakePHP 

 
CakePHP je open source webový aplikační Framework pro vývoj webových aplikací zaloţených 

na PHP 4/5. Vznikl v roce 2005 v reakci na úspěch Ruby on Rails. CakePHP však není pouhým 

portem Ruby on Rails, i kdyţ implementuje mnoho uţitečných vlastností Rails. Celý systém je 

postavený na vzoru Model-view-controller (MVC). Jedná se o základní strukturu pro programátory, 
kteří vytváří webové aplikace. Jejím hlavním cílem je umoţnit nám pracovat strukturovaně a rychle 

bez ztráty flexibility. 

CakePHP odstraňuje jednotvárnost z vývoje webových aplikací. Poskytuje nám veškeré nástroje, 
jeţ potřebujeme, abychom mohli začít pracovat na tom, na čem opravdu potřebujeme pracovat: Na 

logice specifické naší aplikaci. Místo vynalézání kola pokaţdé, kdyţ si sedneme k novému projektu, 

stáhneme si kopii CakePHP a začneme pracovat na vlastních vnitřnostech naší aplikace. [7] 
 

Zde je krátký seznam vlastností, které oceníte při pouţívání CakePHP: 

 

 Aktivní, přátelská komunita 

 Flexibilní licence 

 Kompatibilita s PHP ve verzi 4 i 5 

 Integrovaný CRUD pro práci s databází 

 Metoda, jejíţ název by se dal přeloţit jako "lešení", ale zde bude pouţit originální anglický 

název scaffolding 

 Automatické generování kódu 

 MVC architektura 

 Request dispatcher s čistými URL a cestami 

 Zabudovaná validace dat 

 Rychlé a flexibilní šablony (syntaxe PHP, s helpery) 

 Helpery zobrazovací vrstvy pro AJAX, JavaScript, HTML formuláře a další 

 Email, Cookie, Security, Session, a Request Handling Komponenty 

 Flexibilní ACL 

 Sanitizace dat 

 Flexibilní Caching 

 Lokalizace 

 Funguje na jakémkoliv hostingu s minimální nebo ţádnou konfigurací Apache [7] 

 

 

7.3. Architektura systému 

Model-view-controller (MVC) (někdy také označovaná jako Model-2) je softwarová 
architektura, která rozděluje datový model aplikace, uţivatelské rozhraní a řídicí logiku do tří 

nezávislých komponent tak, ţe modifikace některé z nich má minimální vliv na ostatní. 

MVC je často chápán jako návrhový vzor, nicméně se týká architektury aplikací mnohem více neţ 

klasický návrhový vzor. Tudíţ můţe být uţitečný pojem architektonický vzor (architectural pattern; 

Buschmann, et al 1996) nebo moţná agregační návrhový vzor (aggregate design pattern). 

Existuje také architektura Model 1, která odděluje pouze datový model od uţivatelského rozhraní 

s řídicí logikou. Obecně řečeno, vytváření aplikací s vyuţitím architektury MVC vyţaduje vytvoření 

tří komponent, mezi které patří: 

 Model (model), coţ je doménově specifická reprezentace informací, s nimiţ aplikace pracuje. 

 View (pohled), který převádí data reprezentovaná modelem do podoby vhodné k interaktivní 

prezentaci uţivateli. 
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 Controller (řadič), který reaguje na události (typicky pocházející od uţivatele) a zajišťuje 

změny v modelu nebo v pohledu. [6] 

Komponenty řadič a pohled jsou ve standardním rozdělení vrstev na prezentační, doménovou a 

datovou, obvykle zařazovány jako prezentační vrstva. Nicméně nejdůleţitější rozdělení je mezi 

prezentací a doménovou vrstvou. 

Ačkoliv můţe být koncept MVC realizován různým způsobem, obecně platí tento princip: 

1. Uţivatel provede nějakou akci v uţivatelském rozhraní (např. stiskne tlačítko). 
2. Řadič obdrţí oznámení o této akci z objektu uţivatelského rozhraní. 

3. Řadič přistoupí k modelu a v případě potřeby ho zaktualizuje na základě provedené 

uţivatelské akce (např. zaktualizuje nákupní košík uţivatele). 
4. Model je pouze jiný název pro doménovou vrstvu. Doménová logika zpracuje změněná data 

(např. přepočítá celkovou cenu, daně a expediční poplatky pro poloţky v košíku). Některé 

aplikace uţívají mechanizmus pro perzistentní uloţení dat (např. databázi). To je však otázka 

vztahu mezi doménovou a datovou vrstvou, která není architekturou MVC pokryta. 
5. Komponenta pohled pouţije zaktualizovaný model pro zobrazení zaktualizovaných dat 

uţivateli (např. vypíše obsah košíku). Komponenta pohled získává data přímo z modelu, 

zatímco model nepotřebuje ţádné informace o komponentě View (je na ní nezávislý). 
Nicméně je moţné pouţít návrhový vzor pozorovatel, umoţňující modelu informovat 

jakoukoliv komponentu o případných změnách dat. V tom případě se komponenta view 

zaregistruje u modelu jako příjemce těchto informací. Je důleţité podotknout, ţe řadič 
nepředává doménové objekty (model) komponentě pohledu, nicméně jí můţe poslat příkaz, 

aby svůj obsah podle modelu zaktualizovala. 

6. Samotnému konečnému zobrazení výsledku uţivateli ještě můţe u web-aplikací předcházet 

odpověď ze serveru na klienta, aby si ihned vyţádal obnovení stránky (client side redirect, 
ţivotnost 0, takţe okamţitý): Tím je zaručeno, ţe při obnovení stánky uţivatelem (refresh, F5 

v prohlíţeči) nevyvolá na serveru poţadovanou akci opakovaně, ale ţe se jedná pouze o 

obnovení pohledu, nyní uţ bez poţadavku na změnu dat (modelu). Účelem je změna URL a 
dat http requestu, aby poslední v řadě jiţ nebyl "server-side data-affecting" (ovlivňující 

model), ale pouze "read-only" (pouhé zobrazení). Celý tento client-refresh (změna URL) se 

děje automaticky a bez povšimnutí uţivatelem. 

7. Uţivatelské rozhraní čeká na další akci uţivatele, která celý cyklus zahájí znovu. [6] 

Díky softwarové architektuře MVC a samotnému Frameworku je celý systém velice přehledný, dá 

se do něj snadno zasahovat bez vlivu na další samostatné části. 

 

7.4. Zálohování 
 

U kaţdého informačního systému je nezbytnou součástí záloha dat. V našem případě nebude 
současně se systémem stále vedená papírová evidence, i přesto je však nutné provádět pravidelné 

zálohování databáze informačního systému. 

Zálohování pro potřeby školy se bude provádět pomocí modulu phpMyAdmin určeným IT 

pracovníkem školy, který bude pro tuto činnost zvlášť zaškolen. Zálohování nelze provádět pomocí 
příkazu mysqldump, který běţně slouţí k záloze databáze, protoţe bezpečnost webhostingu zakazuje 

příkaz exec a tudíţ i provedení příkazu dump. Dalším způsobem záloh jsou také automatické zálohy ze 

strany poskytovatele webhostingu nebo volba jiného poskytovatele, jehoţ hosting umoţňuje dumping 
databáze. 
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7.5. Uživatelské rozhraní 
 

Kaţdé uţivatelské prostředí by se mělo snaţit působit co nejpřehledněji, nejjednodušeji a umoţnit 

bezproblémovou práci kaţdému uţivateli s minimem nároků na dovednosti z oblasti informačních 

technologií nebo na zkušenosti s jiným informačním systémem. I naším cílem je splnit tyto body 
v našem GUI.  

S naším systémem budou pracovat studenti střední školy a dospělé osoby, proto by neměl být 

problém dosáhnout poţadovaných cílů. Za pomoci CakePHP máme vytvořené, myslím si, dostatečně 
přehledné a jednoduché rozhraní, se kterým bude schopný pracovat kaţdý uţivatel našeho 

informačního systému. 

 

 

7.6. Náročnost IS 
 

Systém bude uţívat zhruba 600 studentů, přibliţně 1200 jejich zákonných zástupců a několik 

desítek vyučujících. Celkem tedy necelé 2000 uţivatelů. 
K vzhledem k počtu uţivatelů pracujících s informačním systémem bylo nutné, podívat se na jeho 

vytíţenost z databázové stránky. Počty uţivatelů ani během let nedosáhnou hranic počtu záznamů 

v tabulkách, které nám umoţňují dnešní technologie. U dalších tabulek typu Předmět, Třída, Pochvala, 

Trest nebo vazebních tabulek se také nedá očekávat nějaký problém. Větší mnoţství záznamů se 
vyskytne nejspíše jen u tabulky Známka, kde se budou ukládat výsledky všech studentů, ze všech 

předmětů a od všech učitelů. Kvůli tomuto vytíţení je velice důleţité správně rozvrhnout relace nad 

touto tabulkou a provést efektivní indexaci záznamů. 
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8. Implementace 
 

 

Po analýzách a návrzích přichází samotná implementace projektu a programovací činnost. V této 

části uţ vznikají zdrojové kódy a samotná spustitelná verze aplikace. Výsledkem této etapy vývoje by 
měl být funkční systém splňující všechny body specifikace. Pro obsáhlost implementace v této části 

popíši několik zajímavostí a výhod, které do implementace přináší mnou zvolený Framework 

CakePHP. 

 
 

8.1. Autentizace 
 

S ověřováním uţivatelů pomáhá aplikaci komponenta Auth. Častokrát potřebujeme, aby určitá 
oblast systému byla oddělena od běţných uţivatelů. Obvyklé procesy, jako je třeba přihlašování pro 

zobrazení oddělené části aplikace, se dají jednoduše vytvořit za pomoci komponenty Auth. Stejně jako 

ostatní komponenty, musí být Auth zahrnuta v poli proměnných $components, které musí být 

dostupné v kontroleru: 
 

var $components = array ('Auth') 

 

Výpis kódu č. 1 
 

S touto komponentou, můţeme také vyţadovat ověření pro různé oblasti aplikace, jako jsou 

modely, kontrolery nebo jiné předměty. Auth rovněţ stanoví metody pro automatické přihlašování a 
automatické přesměrování uţivatele na přístupné oblasti webu. Aby nám komponenta fungovala 

správně, je nutné mít správně vytvořenou databázovou tabulku obsahující uloţené údaje o uţivatelích. 

 
 

8.1.1. Nastavení tabulky uživatelů 
 

Ve výchozím nastavení bude Auth hledat tabulku s názvem users a s poli pojmenovanými 

username a password. Samozřejmě tyto výchozí parametry mohou být změněny zadáním vlastních 

parametrů komponentě před během programu. Ať tak, či onak, je nějaká tabulka kdekoliv v databázi 

potřeba pro ukládání všech uţivatelů a jejich hesel. Tato tabulka uţivatelů nemusí ukládat pouze 
uţivatelské jméno a heslo, ale můţe zahrnovat i role, oprávnění, e-mail, a další. Jestliţe je tomu tak, 

budeme muset říct komponentě Auth, jak pouţívat tento typ metadat. 

 
Protoţe sloţka Auth šifruje všechna hesla, musíme se ujistit, ţe pole pro heslo má dostatek  

místa pro uloţení hashe. Nezapomeňme na hodnotu Security.salt v základní konfiguraci. Sloţka Auth 

bude pouţívat tuto salt hodnotu pro generování vlastních hashů, takţe čím sloţitější řetězec 
uvedeme, tím nám tato vlastnost zlepší zabezpečení našich hesel. S tabulkou uţivatelů, připravenou 

k ukládání uţivatelských jmen a hesel, můţeme Auth komponentu implementovat na naši část 

aplikace, jiţ chceme mít oddělenou. V našem případě je to přístup do celého systému. Nejprve se musí 

v kontroleru inicializovat některé parametry. 
 

 

8.1.2. Inicializace proměnných 
 

Je třeba nastavit několik parametrů, aby nám Auth komponenta pracovala správně. Můţeme je 

zadat nastavením proměnných v akci beforeFilter() v kontroleru, která bude vyţadovat autorizaci, jeţ 
povolí uţivateli přístup. V tomto případě budeme chtít zablokovat určité akce úprav a mazání v 

systému s výjimkou pro autorizované-uţivatele. V kontroleru musíte sloţce Auth sdělit, jaké akce jsou 

povoleny a kam je přesměrován uţivatel po úspěšném přihlášení. 
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Některé Auth parametry v beforeFilter() akci 

 

1 function beforeFilter() ( 
2 $ this-> Auth-> LoginAction = array ('controller' => 'Users', 'action' => 'Login'); 

3 $ this-> Auth-> allow ('index', 'view'); 

4 $ this-> Auth-> redirectLogin = array ('controller' => 'Students', 'action' => 'index'); 

5 ) 

 

Výpis kódu č. 2 

 
Na řádku 3 je pouţita funkce allow() říkající Auth, které akce nevyţadují k přístupu autentizaci. 

Nemusí se přihlašovat ani odhlašovat, automaticky se předpokládá, ţe tyto funkce jsou přístupné pro 

všechny. Teď kdyţ je Auth komponenta volána kontrolerem a v akci beforeFilter() jsou nastaveny 

parametry, bude komponenta kontrolovat kaţdou volanou akci proti těm, které jsou specifikovány. 
Jestliţe bude poţadavek na akci, která není povolena, Auth bude vyţadovat, aby se uţivatel úspěšně 

přihlásil - řádek 2. V tomto případě, bude uţivatel přesměrován na akci Login v kontroleru Users. 

Komponenta se nebude spouštět v případě, ţe uţivatel má poţadavek na akce Index nebo View. 
Dalším krokem je vytvoření akce Login v uţivatelském kontroleru. Jelikoţ sloţka Auth dělá téměř 

všechnu práci, budeme potřebovat vytvořit pouze pohled s uţivatelským jménem a heslem. 

 

 

8.1.3. Hash hesla 
 

Vzhledem k tomu, ţe Auth komponenta vyţaduje, aby uloţená hesla byla hash, můţe být 

nastavení uţivatelského hesla ošemetné. Pomocí Auth funkce password() můţeme předat řetězec a 

Auth nám vrátí hash. Stejný hašovácí proces bude pouţit na cokoliv, co uţivatel odešle jako heslo a to 

se bude porovnávat s databází, takţe budeme muset uchovávat hash verzi uţivatelského hesla a ne 
jeho plain-textovou verzi. Generátor hesla je uveden v následujícím řádku: 

 

$this -> set ('password',$this ->Auth -> password ($this -> data['User']['password'])); 

 
Výpis kódu č. 3 

 

Samozřejmě v pohledu budeme muset vytvořit formulář se vstupním polem nazvaným password, 
aby tento kód fungoval stejně jako pohled, jenţ nám zobrazí, co Auth->password() vrací. Je-li 

formulář pouţit při vytváření nového uţivatelského účtu, je potřeba pouţít při ukládání hesla funkci  

Auth-> password(). 

 
 

8.1.4. Přihlášení 
 

Dokud je pohled, zobrazující přihlašovací formulář, správně pojmenován (jinými slovy, jeho 

názvy odpovídají parametrům uvedeným ve funkci beforeFilter()), sloţka Auth bude automaticky 

kontrolovat pole $this->data s uţivatelským jménem a heslem a hlídat za pomocí userModel a 
nastavení polí. Následující výpis ukazuje view soubor pro akci Login. 

 

 
 

 

 
 

 



 - 24 - 

 

Výpis App / views / users / login.ctp souboru 

 

1 <h1>Log In</h1> 

2 <? if ($session->check('Message.auth')) $session->flash('auth');?> 
3 <?=$form->create('User',array('action'=>'login'));?> 

4 <?=$form->input('username');?> 

5 <?=$form->input('password',array('type'=>'password'));?> 
6 <?=$form->end('Login');?> 

 

Výpis kódu č. 4 

 
Pohled Login obsahuje formulář pro vstupní pole uţivatelské jméno a heslo, které předloţí akci 

Login. Pokud se vyskytnou nějaké chyby, jako nesprávné přihlášení, budou zobrazeny funkcí flash() 

v 2. řádku. Pro dokončení procesu přihlášení, je potřeba jen připravit Users kontroler. Následující 
výpis zobrazuje obsah kontroleru s funkcí Login. 

Výpis Auth komponenty v kontroleru uţivatelů 

 

1 <? 
2 class UsersController extends AppController { 

3 var $name = 'Users'; 

4 var $components = array('Auth'); 
5 

6 function beforeFilter() { 

7 $this->Auth->allow('*'); 
8 } 

9 

10 function login() { 

11 
12 } 

 

Výpis kódu č. 5 
 

Můţeme vidět, ţe akce Login je prázdná. Důvodem je, ţe sloţka Auth se o vše stará za nás. Stačí 

zadat akci tak, ţe Cake zobrazí odpovídajíci pohled pro Login. Řádek 7 ukazuje pouţití hvězdičky 

ve funkci Auth->allow(). Ta říká sloţce Auth, ţe jsou povoleny všechny akce v aktuálním kontroleru. 
 

 

8.1.5. Odhlášení 
 

Odhlašování uţivatel ze systému je ještě jednodušší neţ jeho přihlášení. Stačí přidat  

Auth->logout() funkci do kontroleru uţivatelů, jak je ukázáno v dalším výpisu. 
 

Výpis akce Logout v Users kontroleru 

 

14 function logout() { 

15 $this->redirect($this->Auth->logout()); 
16 } 

 

Výpis kódu č. 6 

 
Nyní kdykoli uţivatel pošle poţadavek na http://localhost/is/users/logout, bude komponentou 

Auth odhlášen, session bude smazáno a uţivatel se bude muset znovu přihlásit. 
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8.2. Lokalizace a internacionalizace 
 

Pro webové stránky, které budou mít mezinárodní uţivatele, můţe být překládání poněkud 

obtíţné. V posledních letech byly pro web a ostatní softwarové systémy vyvinuty některé důleţité 

standardy lokalizace (l10n) a internacionalizace (i18n). Cake vyuţívá obou těchto standardů, l10n a 
I18n, a metod s nimi spojených. 

 

Číslice "10" a "18" v l10n a i18n představují počet znaků mezi prvními a posledními znaky ve 
slovech localization a internacionalization. (Vývojáři pouţívali tyto pojmy tak často, ţe jejich 

vyslovování zabíralo příliš mnoho času.) Třídy utilit v caku jsou pojmenovány pomocí těchto 

zkrácených verzí, ne plnými názvy, takţe utilita Lokalizace je v jádru pojmenována L10n a ne 

Localization. 
 

 

8.2.1. Práce se soubory lokalizace 
 

Lokalizovat aplikaci,  nebo jinými slovy, aby byl  obsah  v příslušném jazyce,  odpovídající měna, 

a jiné normy země  návštěvníků,  pouţijeme nástroj l10n. Například, pokud potřebuje aplikaci uţivatel 
v České republice, budeme moţná chtít přeloţit některé důleţité nadpisy, tlačítka, odkazy a další 

řetězce do češtiny. Chceme-li tak učinit, musíme nejprve pro překlad nastavit české soubory lokalizace 

l10n. Lokalizační soubory jsou uloţeny v adresáři app/locale a jsou uspořádány do pojmenovaných 
podsloţek podle jazyka nebo národností. Jména a řetězce, které l10n pouţívá, jsou v souladu s ISO 

639-2 standardem (pro více informací můţete nahlédněte do Kongresové knihovny, která je oficiálním 

registračním orgánem pro tento standard: http://www.loc.gov/standards/iso639-2/). Lokalizační 
soubory pouţívají .po formát souborů a jsou řazeny podle lokalit. Ve výchozím nastavení, Cake 

obsahuje anglickou lokalizační sloţku app/locale/eng. V ní vidíme další podsloţku, která obsahuje 

lokalizační soubory pro překlad řetězců a zpráv, LC_MESSAGES. 

Pro kaţdý jazyk, který chceme lokalizovat, vytvoříme default.po soubor a uloţíme ho do své 
lokalizační sloţky. V češtině například budeme muset vytvořit nejen default.po soubor 

app/locale/eng/LC_MESSAGES, ale i jeden pro app/locale/cze/LC_MESSAGES. Dalším krokem je 

napsat v těchto souborech lokalizační řetězce, které chceme přeloţit. 
 

 

8.2.2. Překlad řetězců 
 

Převádění řetězců je snadné, provádí se pomocí dvou klíčových slov: msgid i msgstr. V default.po 

souboru je kaţdý jeden řádek poskytnut jednomu z těchto klíčových slov s odpovídající hodnotou. 
Například v anglickém lokalizačním souboru můţeme mít stejný obsah, jako v následujícím výpisu. 

 

Příklad obsahu v anglickém lokalizačním souboru 

 

msgid "home" 

msgstr "Welcome to Our Site" 

msgid "contact" 
msgstr "Contact Us" 

msgid "login" 

msgstr "Log In" 
msgid "logout" 

msgstr "Log Out" 

 

Výpis kódu č. 7 
 

Výchozí hodnota lokalizace je nastavena v konfiguraci jádra podle Config.language. Tato hodnota 

je nastavena jako výchozí pro angličtinu, ale můţe být změněna na jakoukoliv lokalitu. Kdyţ l10n 
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najde klíčové slovo msgid, jako první navštíví lokalizaci uvedenou v Config.language nastavení. 

Odpovídající česká lokalizace by vypadala takto: 

 

msgid "home" 
msgstr "Vítejte na našich stránkách" 

msgid "contact" 

msgstr "Kontakty" 
msgid "login" 

msgstr "Přihlášení" 

msgid "logout" 
msgstr "Odhlášení" 

 

Výpis kódu č. 8 

 

8.2.3. Lokalizace obsahu 
 

Jakmile jsou lokalizační soubory na svém místě, je lokalizace obsahu jednoduchá. Za prvé 
uvedeme třídu utility l10n stejně jako u ostatních utilit: 

 

App::import('Core','L10n') 
$l10n =& new L10n() 

 

Výpis kódu č. 9 

 
Pak spustíme funkci l10n::get(), jeţ sdělí kontroleru, kterou lokalitu pouţít pro lokalizaci. 

Teď vše, co bude obsaţené uvnitř funkce __(), se vyhledá v určené lokalitě. 

 

$L10n->get('cze') 

__('home') 

 

Výpis kódu č. 10 
 

Předchozí řádky nám vypíší hodnotu msgstr přidruţeného k msgid s hodnotou "home". 

 
 

8.3. Formulářový helper Form 

Snad nejpouţívanějším helperem je třída FormHelper. Díky ní je vytváření formulářů mnohem 
snazší. Výhodou těchto Helperů je samozřejmě to, ţe vás nikdo nenutí je pouţívat. Výhody (i 

nevýhody) si ale nakonec jistě zjistíte sami a budete pouţívat jen to, co se hodí. 

1. <?php   

2. echo $form->text('User.first_name');   
3. //<input name="data[User][first_name]" value="" type="text" />   

4. ?>  

 

Výpis kódu č. 11 

Zde jsme vyuţili metody text, která nám vygeneruje základní input. Rovnou si všimněme 
předaného parametru. Cake pracuje u všech sloupců také se jménem tabulky. 'User.first_name' tedy 
znamená, ţe máme na mysli sloupce first_name z tabulky users, ke které je vázána modelová třída 

User. 
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Nyní ale přichází Cake s mnohem zajímavější nabídkou, s automatickým rozpoznáním typu 

vstupního pole podle typu databázového sloupce. Samozřejmě si někdy prostě chcete typ vstupního 

pole určit sami, ale pro zbytek případů je tu metoda input(). 

1. <?php   

2. // predpoklad: sloupec first_name je typu VARCHAR(254)   
3.    

4. echo $form->input('User.first_name')   

5. //<input name="data[User][first_name]" value="" type="text" />   

6. ?>   

 
Výpis kódu č. 12 

Výhoda tohoto přístupu je taková, ţe pokud se např. rozhodnete umoţnit zadávat uţivateli 
delší text a změníte typ sloupce na TEXT, automaticky za vás Cake vygeneruje prvek textarea. 

Helpery za nás generují html tagy, ale jak jste si mohli všimnout v ukázkách, také vytvářejí speciální 
název vstupních tagů: data[User][first_name]. Cake tedy od PHP získá výsledky jiţ ve formátu pole a 

tak je vám taky nabídne. Výhoda tohoto formátu je ta, ţe s ním pracuje Model, kdyţ bude vaše data 

ukládat. Pro podrobnější pochopení doporučuji manuál pro třídu FormHelper na www.cakephp.org.  

8.4. Diagram nasazení 

 
Do implementaci také patří rozvrţení nasazení systému na reálné hardwarové prostředky. 

K tomuto návrhu se vyuţívá tzv. diagramu nasazení, jenţ nám ukazuje strukturu systému za běhu a 
pomáhá nám pochopit, jak budou nastaveny a nasazeny hardwarové a softwarové prvky tvořící 

aplikaci. 

 
 

Obrázek 4: Diagram nasazení 

http://api.cakephp.org/1.2/class_form_helper.html
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9. Závěr 
 

 

Cílem projektu byla analýza, návrh a implementace informačního systému pro Gymnázium 

v Uničově, umoţňující snadnou, rychlou a přehlednou evidenci a správu známkování, studentů, 
učitelů, absencí, pochval a trestů. Zadané cíle práce byly splněny, avšak s určitými rezervami. Dovést 

tento systém k dokonalosti a konkurenceschopnosti by vyţadovalo velké mnoţství zdrojů a je to tedy 

mimo moţnosti bakalářské práce. I z tohoto důvodu bych se rád zabýval dalším zdokonalením 

projektu a jeho rozvojem. 
Při tvorbě projektu jsem zúročil jak teoretické znalosti, především ze studia analýz a návrhu 

systémů, tak praktické znalosti z oblasti tvorby web aplikací. Nespornou výhodou je pouţití 

moderních technologií při vývoji, objektová struktura a oddělení jednotlivých vrstev a modulů. 
Samotná aplikace byla vytvořena s pomocí PHP Frameworku s podporou MVC architektury. 

Pouţitými technologiemi jsou HTML, MySQL, PHP, CakePHP. Uţivatelské rozhraní systému je 

snadno dostupné přes webový prohlíţeč osobního počítače. 

Další pokračování práce by bylo vhodné v oblasti uţivatelského rozhranní aplikace, jeho 
zpříjemnění a implementace různých knihoven pro jeho zdokonalení. Další přínosná funkcionalita 

by byla například správa rozvrhů, správa studijních materiálů, hodnocení učitelů nebo hodnocení 

kvality výuky. 
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11. Přílohy 
 

1. Modely případů užití - k nalezení na veřejném přiloţeném CD v adresáři /prilohy. 


