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Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá popisem mého působení ve společnosti 
BRAIN computers, s.r.o, ve které jsem vykovával odbornou praxi. Popisuji zde kompletní průběh 
vývoje informačního systému na míru, od počáteční analýzy, přes volbu technologií, úspěchy a 
problémy s implementací systému až po uživatelské testování a dotatečné úpravy na systému. 
Nakonec hodnotím i prospěšnost této odborné praxe a úvádím souhrn využitých i nově nabitých 
vědomostí a zkušeností.
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Abstract

This bachelor thesis is focused on description of my activities in company called BRAIN 
computers, Ltd. in which I have done my individual profesional practise. I’m describing the whole 
process of developing custom information system, from basic analysis through choosing 
technologies, successes and issues with implementation, user testing and additional adjustments. 
In the end I evaluate all benefits of this professional practise and show used and newly gained 
experiences and knowledges.
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Použité zkratky a akronymy

LAMP - označuje operační prostředí Linuxu, Apache, MySQL, PHP
CRUD - (Create Read Update Delete) operace pro vytvoření, čtení, úprava a vymazání záznamů 
z databáze
ER - (Entity-Relationship) diagram pro znároznění vztahů mezi entitami
SŘBD - Systém řízení báze dat
ORM - (Object-Relational Mapping) objektově-relační mapování
TDD - (Test Driven Development) Vývoj řízený testy
ACL - (Access Control List) Seznam pro řízení přístupu
HTML - (Hypertext Markup Language) hypertextový značkovací jazyk
CSS - (Cascading Style Sheet) kaskárové styly
IDE - (Integrated Development Enviroment) Vývojové prostředí



Obsah

1. ........................................................................................................................................Úvod	
 8
2. ................................................................................Popis firmy a pracovní zařazení studenta	
 9

2.1. ........................................................................................................................Profil firmy	
 9
2.2. ..................................................................................Popis pracovního zařazení studenta	
 9

3. ................................................................................................Úkoly zadané v průběhu praxe	
 10
4. ............................................................................................................Řešení zadaného úkolu	
 11

4.1. ..................................................................................................Analýza starého systému	
 11
4.2. ...............................................................................................Požadavky na nový systém	
 11
4.3. ..........................................................................................Definice uživatelů a jejich rolí	
 12
4.4. ........................................................................................Vytvoření databázové struktury	
 14
4.5. ............................................................Základní softwarové vybavení pro implementaci	
 14
4.6. ...............................................................................................................Metodika vývoje	
 15
4.7. ....................................................................................Zabezpečení aplikace pomocí rolí	
 15
4.8. .......................................................................................Přihlášení a registrace uživatelů	
 15
4.9. ..........................................................................................................Administrační sekce	
 16
4.10. ..............................................................................................Nasezení grafické šablony	
 16
4.11. ..........................................................................................................Validátor rezervací	
 16
4.12. ........................................................................................................Zobrazení rezervací	
 17
4.13. ........................................................................................................Práce s rezervacemi	
 17
4.14. ...........................................................................Instalace aplikace na produkční server	
 18
4.15. ......................................................................Uživatelské testování a úpravy v aplikaci	
 18

5. ........................................................................................................................................Závěr	
 19
5.1. ........................................Znalosti získané v průběhu studia a uplatněné v během praxe	
 19
5.2. ............................................................................................................Scházející znalosti	
 19
5.3. ...........................................................................................Výsledky a zhodnocení praxe	
 19

........................................................................................................................................Reference	
 20

7



1. Úvod

Na závěr svého bakalářského studia jsem si, díky pokrokovému přístupu fakulty 
elektrotechniky a informatiky, mohl místo klasické bakalářské práce vybrat i dlouhodobou 
odbornou praxi ve firmě. Tato možnost se mi velice zamlouvala a proto jsem se jí nezdráhal využít.

Mezi hlavními důvody byla příležitost pracovat na velmi zajímavém projektu, při kterém 
jsem si mohl rozšířit své znalosti a zkušenosti. Mimo těch tvrdých, programátorských, tak zejména, 
v dnešní době stále potřebnějších, soft-skills: např. komunikace s klienty, komunikace s budoucími 
uživateli, zajištění uživatelského testování, ale i návrh přívětivého uživatelského rozhraní K dalším 
důvodům pak patřila velmi dobrá předchozí zkušenost s firmou, ve které jsem odbornou praxi 
absolvoval, svěřená zodpovědnost a volné ruce při realizaci projektu a výběru technologií.

Cílem této práce je tedy popsat a shrnout průběh mého dvousemestrového snažení ve firmě 
Brain Computers s.r.o. Nejprve popíši profil firmy, zadání mého projektu, použité techniky, 
technologie a prostředky, problémy i úspěchy s jejím nasazováním. Nakonec zhodnotím nově 
nabyté zkušenosti, vědomosti a celkovou přínosnost mé odborné praxe.

8



2. Popis firmy a pracovní zařazení studenta

2.1. Profil firmy

Společnost BRAIN computers, s.r.o. se primárně zaměřuje na poskytování komplexní služeb 
v oblasti výpočetní techniky. Byla založena v roce 1993 a staví na dlouhodobé spolupráci 
především s ostatními firmami, školami a státní správou. Společnost se soustřeďuje na prodej 
hardwaru a softwaru, návrh, realizaci a správu počítačových sítí, serverů a komplexních systémů, 
ale zaštiťuje i konzultaci v oblasti IT a tvorbu informačních systémů přesně podle potřeb 
zákazníka. Dále nabízí i klasický maloobchodní prodej veškerého sortimentu prostřednictvím 
kamenné prodejny i elektronického obchodu.

2.2. Popis pracovního zařazení studenta

S firmou Brain Computers jsem spolupracoval již od dob své odborné praxe na střední škole 
a proto jsem jí neváhal kontaktovat ani ohledně absolvování mé individuální odborné praxe při 
studiu na VŠB. Vedení firmy mi vyšlo vstříc a nabídlo mi práci na projektu pro klienta, kterému už 
dodávali služby a který poptával vytvoření informačního systému na míru. Jelikož ve firmě neměli 
pro tento projekt k dispozici žádného programátora ani designéra, dostal jsem za úkol provést 
realizaci systému v celém jeho rozsahu, tj. včetně rozboru starého řešení, návrhu nové aplikace, její 
grafiku, implementaci i testování. Finálním produktem mé práce pak měl být přehledný a lehce 
použitelný rezervační systém sportovní haly, dostupný skrze webové rozhraní, který budou 
používat jak recepční, tak i zákazníci klienta. Dalo by se říct, že jsem pracoval hned na několika 
pozicích: web designér, informační architekt, programátor a tester. 
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3. Úkoly zadané v průběhu praxe

Jak už jsem se zmínil v odstavci o mém pracovním zařazení, mým hlavním úkolem a cílem 
bylo vytvořit rezervační systém pro sportoviště. Díky mým předchozím pracovním zkušenostem se 
společností Brain Computers jsem v realizaci úkolu dostal volný prostor a mohl jsem pracovat v 
podstatě samostatně.

Byl jsem zodpovědný za všechny etapy: od analýzy, přes grafiku, design, datový model, až 
pro programování a řízení uživatelského testování aplikace.

Při realizaci jsem se měl soustředit především na snadnou použitelnost systému, jeho 
ovladatelnost a přehlednost.
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4. Řešení zadaného úkolu

Prvním krokem v byla schůzka s konzultantem v hostitelské firmě. Prošli jsme si starý 
rezervační systém, vedený pouze na papíře, tedy z hlediska informačních technologií v offline 
formě, a zhodnotili ho jako naprosto nevyhovující. Ohledně technického zpracování projektu jsem 
měl poměrně volnou ruku a mohl si zvolit technologii, jakou jsem považoval za optimální. 
Vyžadováno bylo jen to, aby systém byl co nejsnáze dostupný prostřednictvím internetu, proto jsme 
zvolili realizaci formou webové aplikace. Vzhledem k tomu, že sportoviště už mělo webovou 
prezentaci, která běžela na linuxovém hostingu v prostředí MySQL a PHP a já měl s těmito 
technologiemi více než dvouleté zkušenosti, rozhodli jsme se je použít i pro rezervační systém. 
Další důvod proč nepřecházet na jiné technologie se týkal nenavyšování současných měsíčních 
poplatků za provoz. Webové hostingy s podporou technologií jako Python, Ruby, ASP.NET 
poměrně dražší, než hostingy typu LAMP.

4.1. Analýza starého systému

Při rozboru původního rezervačního systému vyplynulo, že většinu záznamů tvoří stálé 
rezervace trenérů. To jsou rezervace na jednotlivá cvičiště, pravidelně se opakující každý týden ve 
stejný den, stejnou dobu a se stejnou délkou trvání. Navíc některé rezervace pokrývají i více než 
jedno cvičiště. Co se týče ostatních záznamů, tak rezervační proces probíhal následným způsobem: 
zákazník zavolá na recepci s požadavkem na konkrétní datum a čas, recepční zkontroluje list 
stálými i nestálými rezervacemi, případně navrhne nový termín a záznam zapíše. Při příchodu 
zákazníka na cvičiště pak porovná jeho identitu se záznamem v knize rezervací. Hlavní nevýhodou 
této papírové formy byla nemožnost pohodlně zjistit, v jaký termín je cvičiště volné a provést 
rezervaci. Vždy bylo nutné buď zavolat na recepci sportovní haly nebo se tam dostavit osobně.

4.2. Požadavky na nový systém

K požadavkům na nový systém jsme dospěli diskuzí s mým konzultantem. Jednalo se o 
poměrně krátký soupis základních funkcí, které musí systém umět vykonat. Některé funkce, jako 
třeba proces registrace uživatele nebo generování nového hesla, jsem vzhledem k komfortnosti 
použití doporučil já.

4.2.1. Základní funkční požadavky, které by měl systém splňovat:
• Zabezpečení systému

- přihlášení pomocí emailu a hesla
- přidělení pravomocí pomocí uživatelských rolí

• Správa sportovišť
- CRUD

• Správa cvičišť v rámci sportoviště
- CRUD

• Správa uživatelů
- CRUD
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- proces registrace nového uživatele
- proces aktivace a deaktivace uživatele administrátorem/recepčním
- proces generování nového hesla

• Správa rezervací
- CRUD
- proces listování rezervacemi pomocí kalendáře
- proces vytvoření nové rezervace

4.3. Definice uživatelů a jejich rolí

Ke správné funkčnosti systému a jeho zabezpečení je nutné zajistit různým uživatelům různá 
oprávnění. Společně s mým konzultantem jsme navrhly systém obsahující pět rolí, do kterých 
budou uživatelé zařazováni. Jednotlivé role od sebe dědí oprávnění tím způsobem, že všechny 
oprávnění pro roli nižší, jsou platné i pro vyšší roli. Oprávnění, která nejsou pro danou 
uživatelskou roli explicitně povolena, jsou implicitně zakázána.

4.3.1. Pozorovatel
Role reprezentující uživatele, který přijde na web, ale není přihlášen. Nezáleží na tom, jestli 

už má nebo nemá vytvořen svůj účet, nebo zapomněl heslo a nemůže se přihlásit. Tato role nemá 
téměř žádná oprávnění. Má pouze povoleno prohlížení volných termínů sportoviště, vyplnit a 
odeslat registrační formulář, nebo si nechat vygenerovat a zaslat nové heslo v případě jeho 
zapomenutí. Při úplně detailním rozboru lze říct, že uživatel v této roli má povoleno se i přihlásit 
do systému, což by ostatní role neměli mít umožněno, protože reprezentují již přihlášeného 
uživatele. 

4.3.2. Hráč
Základní role přihlášeného uživatele. Pokud není dáno jinak, pak by měl být každý nově 

zaregistrovaný nebo vytvořený uživatel právě v této roli. Má oprávnění pro editaci svého profilu, tj. 
nastavení svého jména, telefonu, změnu emailové adresy, hesla atd. Dále má možnost vytvořit si 
rezervaci bez opakování a na své jméno a pouze na jedno cvičiště současně. Své rezervace si také 
může zobrazit, měnit a zrušit. Vzhledem k tomu, že se jedná o roli přihlášeného uživatele, je mu 
samozřejmě umožněno se ze systému i odhlásit, stejně jako všem ostatním rolím, kromě 
pozorovatele. Tam je možnost odhlášení irelevantní.

4.3.3. Trenér
Role trenéra má oproti roli hráče povoleno rezervovat i více cvičišť současně a vytvářet 

opakované rezervace, tj. rezervace opakující se každý den, každý týden nebo každý měsíc vždy ve 
stejném čase.
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4.3.4. Recepce
Uživatel v roli recepce má kompletní přehled o přiděleném sportovišti a všech jeho 

cvičištích, je mu umožněno měnit provozní dobu sportoviště, jeho název, jeho detaily, přidávat, 
upravovat a mazat jeho cvičiště a nastavovat podmínky pro rezervaci na sportovišti. Kromě toho 
má možnost zobrazovat, upravovat, vytvářet, mazat a aktivovat uživatele, generovat a zasílat jím 
nová hesla a přidělovat jim oprávnění včetně role recepce. Dále může zobrazit, upravovat, rušit a 
samozřejmě i vytvářet rezervace a to na jméno libovolného uživatele v systému.

4.3.5. Administrátor
Role s nejvyšším oprávněním, je mu umožněn přístup ke všem informacím, může si 

zobrazovat, vytvářet, upravovat a mazat sportoviště, jeho cvičiště, všechny rezervace a uživatele. 
Ostatním uživatelům může nastavovat neomezené oprávnění, tedy i roli administrátora.
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4.4. Vytvoření databázové struktury

Na základě požadavků na nový systém, analýzy a diskuze s mým konzultantem jsem navrhl 
konceptuální datový model a zakreslil ER diagram v programu MySQL Workbench. Tento program 
kromě návrhu ER diagramu umožňuje i definovat datový slovník, integritní omezení, cizí klíče, 
indexy, uložené procedury atd. Na základě těchto definic pak program umí vygenerovat skript pro 
vytvoření kompletní databázové struktury v SŘBD MySQL. V porovnání s ručním psaním SQL 
příkazů lze tímto postupem předejít zbytečným překlepům a chybám. Pro komfortnější práci s 
databází v aplikaci jsem přidal i několik pohledů (VIEW v syntaxi MySQL) pro snadnější načítání 
dat a uložených procedur (FUNCTION v syntaxi MySQL) pro snadnější vkládání a úpravu dat. 
Dále jsem definoval základní sadu nezbytných záznamů, které se do databáze po jejím vytvoření 
mají vložit. Jde například uživatelské role, základní administrátorský účet a položky číselníku. 
Vygenerovaný skript z MySQL Workbench jsem pomocí nástroje Adminer, českého vývojáře 
Jakuba Vrány, nahrál a spustil na databázovém serveru.

4.5. Základní softwarové vybavení pro implementaci

Jak jsem již uvedl dříve, pro implementaci aplikace jsme si vybrali programovací jazyk PHP, 
konkrétně verzi 5.2, tedy verzi ještě bez jmenných prostorů a dalších inovací, které přinesla verze 
5.3. Jako vývojové prostředí jsem si zvolil IDE NetBeans s podporou PHP, které je výborné hlavně 
v tom, že umí procházet všechny PHP skripty v projektu, parsovat je a díky tomu doplňovat jména 
funkcí, tříd, metod apod. 

Samotný jazyk PHP pro vývoj webových aplikací v dnešní době není nejlepší řešení, protože 
se v něm programuje docela nepohodlně, pomalu a výsledek většinou mívá spoustu bezpečnostních 
chyb. Především z důvodu snadnějšího vývoje, bezpečnosti a mých dobrých předchozích 
zkušeností, jsme zvolili framework Nette českého vývojáře Davida Grudla. Nette má vedle 
ostatních PHP frameworků výhodu právě ve velmi aktivní české komunitě, není tedy problém 
nechat si s čímkoliv poradit na oficiálním diskuzním fóru. Mimo to využívá velmi dobrého 
objektového návrhu a architektury Model-View-Presenter pro rozdělení aplikace do nezávislých 
vrstev, separujících aplikační logiku od dat a od jejich prezentace. Samotné Nette ale obsahuje 
podpůrný kód jen na úrovni vrstev View a Presenter.

Pro usnadnění implementace modelové vrstvy jsem použil dibi, další českou knihovnu 
stejného autora. Dibi je určena pouze pro zapouzdření práce s databází, umožňuje efektivně 
pracovat na relativně nízké úrovni, ale neobsahuje žádný kód pro objektově relační mapování. 
Jelikož nebyla k dispozici žádná jednoduše použitelná ORM knihovna nad dibi, napsal jsem to 
tento účel vlastní. Kromě základního mapování jsem naprogramoval i podporu pro načítání dat 
pomocí uložených pohledů a ukládání dat pomocí uložených procedur. Tím se omezily zbytečné 
databázové dotazy a zvětšila datové propustnost této vrstvy, přičemž zůstala snadně použitelná. 
Toto ORM je poměrně triviální, neumí generovat databázovou strukturu ani programový kód 
modelu, mapování jednotlivých tabulek se definuje prostřednictvím dědění základní mapovací třídy 
a přiřazením členských proměnných.
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4.6. Metodika vývoje

I přes relativně jednoznačné zadání a příslib jeho zachování beze změn, jsem chtěl případné 
úpravy funkčnosti a hlavně pak refaktorování kódu, učinit co nejméně bolestné. Z tohoto důvodu 
jsem se rozhodl vyvíjet pomocí metody TDD, neboli programování řízené testy, které zajišťuje 
efektivnější vývoj softwaru, ale především pokrytí celé implementace automatickými 
jednotkovými testy. Psaní jednotkových, neboli unit testů není úplně jednoduché a v některých 
případech ani možné. Jeden test by měl vždy zkoušet pouze jednu, na okolí nezávislou, jednotku 
implementačního kódu, pokud se ale v této testované jednotce volá metoda například z cizí 
knihovny, už se nemůže jednat o unit test. Toto omezení ale vede ke snaze psát lepší kód, třeba 
pomocí techniky dependency injection, neboli vkládání závislosti. S technikou TDD jsem neměl 
žádné předchozí zkušenosti a zabralo poměrně dost času, než jsem se naučil správně psát testy na 
správné jednotky kódu a dodržovat korektní cyklus test, implementace, refaktorování. Ani 
nainstalování frameworku PHPUnit a nastavení mého vývojového prostředí NetBeans pro podporu 
unit testování nebylo zrovna triviální, postup jsem musel konzultovat s několika návody 
dohledanými na internetu. Výsledek ale stál za to a já si mohl být jistý, že při změnách v kódu, 
který je pokrytý testy, se hned dozvím o jeho nesprávné funkčnosti. Kód jsem vždy po ucelených 
jednotkách své práce verzoval v distribuovaném systému pro správu kódu GIT.

4.7. Zabezpečení aplikace pomocí rolí

Zabezpečení aplikace a ověřování uživatelských oprávnění k jednotlivým činnostem na 
základě rolí patří mezi poměrně důležitou funkčnost v rezervačním systému. Nette usnadňuje 
autorizaci uživatelů na základě ACL pomocí třídy Permission. Definice rolí, zdrojů a oprávnění se 
může dynamicky načítat z databáze, to ale nebylo potřeba, tak jsem kvůli jednodušší implementaci 
volil formu statické definice ACL rovnou v kódu. Pak už stačilo jen nastavit autentizační handler 
všech uživatelů na instanci třídy Permission. S ověřováním přístupů ke zdrojům a akcím pomocí 
instance právě přihlášeného uživatele a metody isAllowed nebyl nejmenší problém. 

4.8. Přihlášení a registrace uživatelů

Aby se vůbec uživatelé mohli dostat do neveřejné sekce webu bylo potřeba vytvořit úvodní 
stránku s přihlašovacím formulářem a kód ověřující platnost hesla vůči databázi. Vytvořil jsem si 
nový LoginPresenter a jeho pohled login, v něm pomocí AppForm vytvořil přihlašovací formulář a 
doplnil příslušnou Latte šablonu, ve které se formulář spolu s dalším HTML kódem vykresloval. 
Dále jsem si upravil stávající autentizační handler z Nette, aby pracoval s mou databázovou 
strukturou a doplnil do něho další funkce jako třeba šifrování a generování uživatelského hesla. 
Ukládat uživatelské hesla do databáze v nezašifrované podobě je velké bezpečnostní riziko, proto 
jsem navíc použil i techniku tzv. opepření hesla. Po přihlášení uživatele do systému je jeho identita 
reprezentována pomocí instance tříd User a Identity, které poskytují téměř všechny potřebné 
operace a informace. Obdobný postup s přihlašováním jsem opakoval a vytvořil stránku s 
formulářem pro registrací uživalelů do systému. Registrace už měla mírně složitější aplikační 
logiku, protože jsme se domluvili s mým konzultantem, že budeme vyžadovat verifikaci 
uživatelova emailu pomocí odkazu, který mu zašleme na jeho emalovou adresu. Bylo tedy potřeba 
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vytvořit několik dalších pohledů v LoginPresenteru a přidat implementaci pro generování a 
ověřování kódu, který uživatel dostal emailem. Dále jsem stejným postupem přidal formulář pro 
vyžádání si nového hesla v případě jeho zapomenutí. Aplikace pak zaslala uživateli email s nově 
vygenerovaným heslem.

4.9. Administrační sekce

Po implementaci autentizace a autorizace uživatelů jsem přešel k implementaci rozhraní pro 
administraci systému. Ta zahrnovala relativně nízkoúrovňový přístup k hlavním objektům jako 
sportoviště, cvičiště, uživatelé a rezervace. Ze stránek Nette frameforku jsem si stáhl doplněk 
DataGrid pro snadnější zobrazování tabulkových dat. Do aplikace jsem přidal nový modul, neboli 
skupinu presenterů pro administaci. Presentery jsem rozdělil podle tabulek, které obsluhují a do 
každého přidal pohled pro listování, úpravu, přidání a vymazání záznamů. K pohledům jsem 
doplnil implementační kód, na tvorbu formulářů pro přidání a úpravu záznamů jsem využil třídu 
AppForm a na zobrazení všech záznamů v tabulce jsem daty z mého ORM naplnil instanci 
DataGridu. U před provedením jakékovil akce v těchto presenterech jsem samozřejmě testoval 
oprávnění uživatele. 

4.10. Nasezení grafické šablony

Kvůli rychlejšímu vývoji jsem se dohodl se svých konzlultantem, že nebudeme zbytečně 
ztrácet čas tvorbou a laděním grafického rozhraní pro neveřejnou část webu a že zakoupíme již 
hotové a odladěné šablony administrace. Po konzultaci padla volba na šablony Adminizio, české 
webdesignerké společnosti Nuvio. Nasazení šablon na aplikaci proběhlo relativně bezproblémově, 
některé grafické prvky však potřebovali menší úpravu, nebo úplně chyběli. V takovém připadě 
jsem je vytvořil ručně, nebo upravil CSS styly šablony.

4.11. Validátor rezervací

Rezervace jsou v systému reprezentováný jako pouhé záznamy v relační databázi s odkazem 
na cvičiště, uživatele, s časem začátku, časem konce a dalšími atributy. Vzhledem k možnosti 
nastavení podmínek rezervace na sportovišti je nutné zajistit, aby se neplatné rezervace neuložili do 
databáze a nějakým příjemným způsobem tuto skutečnost sdělit uživateli. Proto bylo nutné 
vymyslet způsob, jakým zjisťovat, jestli je možné rezervaci v požadovaném čase, na požadovaném 
cvičišti a s požadovanými atributy vytvořit. Bylo nutné brát v potaz ostatní již vytvořené rezervace, 
nejmenší a největší povolenou délku rezervace, otevírací dobu sportoviště a omezení umožňující 
vytvořit pouze jednu rezervaci ve stejnou dobu, stejný den nebo jen na jednom cvičišti. Pro řešení 
tohoto problému jsem napsal validátor rezervací. V podstatě se jedná testovací kód, kterému se 
předá požadovaná rezervace a tento kód projde všechny podmínky pro vytvoření rezervace a v 
případě, že dojde ke kolizi, dá to najevo pomocí vyhození vyjímky, kterou zachytí a zobrazí 
volající obslužný kód. Implementace toho validátoru byla docela dost náročná. Pro tento typ 
složitého kódu se výborně hodila metoda vývoje řízeného testy. Nejdřív jsem si napsal velký balík 
testů pro všemožné kombinace parametrů rezervace, pak vytvořil první implementaci, která testy 
prošla a následně kód refaktoroval pro lepší čitelnost a rychlejší zpracování.
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4.12. Zobrazení rezervací

Potřebovali jsme vymyslet způsob pro co nejjednodušší zobrazení volných a rezervovaných 
míst na spotrovišti. Zde jsem navrhl a realizoval měsíční a denní přehled rezervací. Měsíční byl 
proveden formou kalendáře s barevně podkreslenými čísly dnů. Červená značila den bez volného 
místa, zelené podbarvení značilo možnost si v tento den rezervovat čas a šedá dny v minulosti. Po 
kliknutí na libovolný den se zobrazil obdobný denní přehled s tabulkou, kde sloupce 
reprezentovaly sportoviště a řádky časy. Jednotlivé buňky byly podobně podbarvené, ale přibyla i 
žlutá pro indikaci rezervace na aktuálně přihlášeného uživatele. Na implementaci toho, jestli je 
daný čas a cvičiště k dispozici nebo ne, jsem využil výše zmíněný validátor rezervací. Dále zde 
bylo potřeba zajistit, aby se pro uživatele typu recepce a administrátor zobrazovali u rezervovaných 
časů i jména uživatelů, na které byla rezervace vytvořena. Naopak u role pozorovatel, hráč a trenér 
se jméno zobrazovat nesmělo, v jejich případě se zobrazil pouze červeně podbarvený text 
rezervováno. Oba dva přehledy kvůli lépe čitelnému kódu realizoval pomocí komponent, kterým 
jsem jen nastavil příslušné atributy, jako datum a sportoviště, a pak je jen vykreslil v šabloně. To, 
jestli má přihlášený uživatel právo na zobrazení i cizích rezervací, se ověřovalo pomocí ACL. Dále 
jsem přidal formulář pro vytvoření a úpravy rezervace, který byl realizován také formou 
komponenty a zobrazoval se po kliknutí na zvolenou buňku. Ve fomuláři jsem opět, pro některé 
jeho části, testoval oprávnění aktuálně přihlašeného uživatele pomocí ACL. Všechnu výše 
popsanou funkčnost jsem implementoval v rámci jednoho presenteru BookingPresenter a několika 
pohledů a akcí.

4.13. Práce s rezervacemi

Pro roli hráče a trenéra jsem opět běžným způsobem, za pomocí přidání pohledů a akcí do 
BookingPresenteru a komponenty DataGrid, vytvořil jednoduchý tabulkový přehled s jejich 
vlastními rezervacemi. DataGrid byl napojený na mé ORM a data jsem filtroval pomocí 
identifikátoru aktuálně přihlašeného uživatele. Ke každému řádku přehledové tabulky jsem přidal 
odkaz na úpravu a vymazání rezervace. Zde jsem využil dobré architektury aplikace, která mi 
umožňovala znovupoužitelnost kódu a odkaz na úpravu rezervace jsem nastavil na zobrazení 
editačního formuláře popsaného výše v oddílu Zobrazení rezervací. Obdobně jsem postupoval s 
tabulkovým přehledem pro uživatele typu recepce, s tím rozdílem, že DataGrid zobrazoval všechny 
rezervace na daném sportovišti.

Výše zmíněný editační formulář rezervace jsem doplnil o možnost vybrat si délku rezervace 
pomocí selectboxu, obsahujícího odkrokokovaný konečný čas a brající v potaz i konec dne a 
ostatní, již vytvořené rezervace. Nemohlo se tedy stát, že by se uživatel snažil vytvořit rezervaci, 
které by se překrývala s jinou rezervací. V posledním kroce jsem pak přidal i podporu pro 
opakované rezervace, v selectboxu si uživatel mohl vybrat frekvenci opakování. Na vložení 
rezervace do systému jsem napsal příslušnou metodu v BookingPresenteru. Tato metoda před 
samotným ukládáním do databáze testovala rezervaci oproti validátoru a v případě jakékoliv chyby 
znovu zobrazila editační formulář spolu s textovým popisem problému.
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4.14. Instalace aplikace na produkční server

Do této fáze jsem vyvíjel pouze na svém počítači a aplikace neopustila můj lokální server. Po 
důkladném otestování aplikace a ujištění se, že je implementována celá požadovaná funkčnost, 
jsem dostal za úkol rezervační systém nasadit na reálný server do testovací domény. Všechny 
vytvořené PHP skripty, softwarové frameworky, knihovy a ostatní soubory jako CSS styly a 
obrázky jsem jednoduše nakopíroval na FTP server a nastavil požadované práva ke složkám. Díky 
tomu, že jsem databázi navrhoval v MySQL Workbench a měl k dispozici SQL skript vytvářející 
celou databázovou struktůru, včetně uložených procedůr a sady nezbytných záznamů, proběhla i 
instalace databáze naprosto bez problému. Stačilo se k databázovému serveru připojit pomocí 
MySQL Workbenche a spustit na něm instalační skript. Po instalaci už jen stačilo rezervační 
systém naplnit testovacími daty pomocí dalšího předpřipraveného SQL skriptu a důkladně ho 
otestovat.

4.15. Uživatelské testování a úpravy v aplikaci

Po předvedení hotového rezervačního systému mému konzultantovi a ověření, zda odpovídá 
všem požadavkům, jsem dostal za úkol systém předvést klientovi, který jej bude reálně využívat. 
Po dohodě s klientem jsem dojel na recepci sportoviště a systém v hrubých rysech představil 
obsluze. Vzhledem k tomu, že jsem se snažil navrhnout co nejvíce pohodlné a intuitivní uživatelské 
rozhraní, mě zajímalo, jestli se mi to povedlo a rozhodl jsem se provést uživatelské testování. 
Spolu s recepčním jsme sestavili seznam běžných i méně obvyklých úkolů, které s rezervačním 
systémem potřebuje realizovat. Recepčního, aniž bych mu pomáhal s ovládáním systému, jsem 
nechal úkoly postupně provádět a poprosil ho, ať nahlas komentuje své myšlenkové pochody. 
Všechny nejasnosti, na které v obsluze systému narazil, jsem si zapsal a posléze jsme spolu navrhli 
možné vylepšení aplikace. Problémy se většinou týkali grafických ovládacích prvků a stylu práce 
se systémem, ale nebylo jich moc. Veškeré úpravy jsem implementoval a znovu jsem nechal 
obsluhu recepce systém vyzkoušet. Tento cyklus se opakoval ještě několikrát, než jsme společně 
našli ideální a dobře použitelné řešení. Dále jsme spolu narazili na potřebu upravit některou 
funkčnost systému do jiného stavu, než popisovala analýza. Tato úprava zabrala poměrně hodně 
času, vzhledem k tomu, že si vyžádala i menší změnu databázové struktury.
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5. Závěr

5.1. Znalosti získané v průběhu studia a uplatněné v během praxe

Téměř ke všem úkolům prováděným na tomto projektu jsem měl alespoň minimální 
teoretické základy. Na analýzu projektu a návrh vývojového procesu jsem využil znalosti získané v 
předmětech Úvod do softwarového inženýrství a Teorie zpracování dat. Navrhnout databázi a 
reálně s sní jsem byl schopen díky kurzu Databázové a informační systémy. Asi nejpřínosnější v 
mé praxi byly předměty jako Vývoj internetových aplikací a Tvorba informačních systémů, kde 
jsem se jednak naučil pokročileji pracovat s HTML, CSS, PHP a JavaScriptem, tak i poznal metody 
vývoje informačních systémů. Mezi další prospěšné kurzy patřily Skriptovací programovací jazyky 
a jejich aplikace, kde jsem se dověděl o technikách používaných u konkurence jazyka PHP a 
Uživatelská rozhraní, které mi dalo teoretické podklady vývoj kvalitního GUI.

5.2. Scházející znalosti

Na praxi jsem nastoupil už s předchozími znalostmi technologií, které jsem ve svém projektu 
používal, nicméně nebyly dostatečné. Jelikož jsem již ze začátku potřeboval vědomosti, které jsem 
měl získat až v průběhu třetího ročníku, zvolil jsem metodu samostudia knih a internetových 
magazínů o webových technologiích. O některých techníkách, jako je například uživatelské 
testování, jsem se dověděl právě na základě sebevzdělávání. K dalším technologiím, jako je třeba 
MySQL, framework Nette a verzovací systém GIT jsem měl alespoň základní vědomosti díky 
tomu, že jsme v některých kurzech probíraly obdobné technologie, pracující na stejném 
teoretickém základě. 

5.3. Výsledky a zhodnocení praxe

Nové poznatky, vědomosti a především praktické zkušenosti, získané během práce na 
projektu, mě utvrdili v tom, že jsem si odbornou praxi vybral správně. Jsou to především 
dovednosti jako vedení uživatelského testování, reálná komunikace s klientem a ladění systému za 
provozu, které bych možná jinak získával daleko hůř. Co se náročnosti týče, tak tento projekt 
předčil má očekávání a kvůli dodatečným úpravám na systému se práce protáhla. Kdybych dnes 
začal na projektu pracovat znovu, tak už vím, na co si mám dávat pozor a jakých chybám se mám 
vyvarovat. Během realizace se ukázalo být efektivnější komunikovat nejen s mým konzultantem, 
ale také přímo s klientem a s lidmi, kteří aplikaci budou používat. Také bych vývoj pojal agilněji, 
nejdříve bych se pokusil sestrojit prototyp aplikace se základní funkčností a daleko častěji bych 
vedl konzultace s koncovým uživatelem. Ušetřila by se tím spousta času věnovaná úpravám již 
hotového systému. Zvolený vodopádový model vývoje nebyl, u tohoto typu projektu, nejlepším 
řešením. I přes průtahy se nám nakonec, ve spolupráci s mým konzultantem a budoucími uživateli 
aplikace, podařilo vytvořit dobře fungující a snadno ovladatelný rezervační systém.
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