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Abstrakt 
Cílem této práce je vytvořit CMS pro jednoduché webové prezentace za použití PHP 

frameworku. Na začátku práce se zabývám srovnáním jednotlivých dostupných PHP 

frameworků a seznámením s technologiemi použitými při realizaci. Ve druhé části popisuji 

implementaci samotné aplikace, rozšíření tříd Nette Frameworku a části se kterými aplikace 

pracuje. 
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Abstract 

The aim of this thesis is to create a CMS for simple web pages presentations by using PHP 

framework. First part of this thesis focuses on the comparison of the particular PHP 

frameworks which are available and the identification with technologies used in the 

implementation. The second part describes the implementation of the application itself, 

the extension of Nette Framework classes and parts with which the application operates. 
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1. Úvod 
 

Mým úkolem v téhle bakalářské práci je naprogramovat CMS(content management system) tedy 

systém pro zprávu obsahu pro webové prezentace. Hlavní myšlenkou je vytvořit aplikaci pro 

správu jednoduchých webových prezentací. Tato aplikace by měla být vytvořena nad jedním z PHP 

frameworků. Jelikož již před přidělením této bakalářské práce jsem začínal zajímat o Nette 

Framework a chtěl jsem se ho v nejbližší době naučit ovládat, byla má volba celkem jednoduchá. 

Jeho další výhodou byla plně česká dokumentace. 

 Od této bakalářské práce si slibuji hlubší proniknutí a pochopení Nette Frameworku pro 

jeho další využívání a zdokonalování se. Dále naučení se pracovat na rozsáhlejších projektech 

organizování dílčích úkolů a pro problémy najít co jak nejlepší řešení. Prioritou pro mě je hledat 

taková řešení, aby byly co nejvíce vyhovující koncovému uživateli aplikace a udělat aplikaci co 

možná nejjednodušší s intuitivním ovládáním. Jelikož se jedná o CMS, které má být nasazováno 

pro webové prezentace firem, osob nebo malých projektů nemusím se tolik zabývat tím, aby řešení 

bylo co možná nejrychlejší či nejúspornější. 
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2. Pouţité technologie 
 

V této kapitole uvádím základní přehled technologií použitých při realizaci aplikace. Mezi tyto 

technologie je dále zařazen i krátký popis fungování systému pro správu obsahu(CMS), požadavky 

na něj a jeho klady a zápory. Dále se zde nachází srovnání nejznámějších PHP frameworků a 

vyjádření se proč jsem si vybral zrovna Nette Framework. 

2.1 HTML 

"XHTML (extensible hypertext markup language – „rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk“) 

je značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových dokumentů v prostředí WWW vyvinutý W3C."[1] 

Není rozšířením standardního HTML, ale spíše přináší mnohá omezení pro správnou formu psaní 

validních dokumentů. 

2.2 CSS 

CSS(Cascading Style Sheets) neboli kaskádové styly je jazyk dovolující oddělit strukturu vzhledu 

dokumentu psaných v (x)HTML od jeho obsahu. Část obsahu, kterou chceme formátovat se vždy 

označí selektorem a ten obsahuje jeden a více deklarací, které jej upravují. CSS lze psát trojím 

způsobem. Zápisem stylů do elementu style, což je podle mě nejhorší možné řešení, daleko 

výhodnější je připojení externího souboru. Třetí možností je přímý inline zápis pomocí atributu 

style. Tento zápis je velice užitečný u tvorby rozsáhlejších aplikací například při tvorbě šablon 

CMS systémů. 

2.3 PHP 

"PHP (rekurzivní zkratka PHP: Hypertext Preprocessor, „PHP: Hypertextový preprocesor“, 

původně Personal Home Page) je skriptovací programovací jazyk obzvláště vhodný pro tvorbu 

webových aplikací."[2] PHP je vyhodnocován až za běhu aplikace, jedná se tedy o jazyk 

interpretovaný. U PHP nejsou kladeny žádné nároky na verzi prohlížeče nebo na nainstalování 

knihoven do systému, jelikož je tento jazyk prováděn na straně serveru a k uživateli přichází jen 

výsledné přeložené informace. PHP se tedy na straně klienta tváří jako statická stránka a PHP 

skripty v ní nelze vidět. U PHP není potřeba deklarovat typ proměnné, kterou v aplikaci 

využíváme, systém sám si podle jejího obsahu určí její typ v okamžiku přiřazení hodnoty.[3] V 

tomto případě je použito PHP5, které nabízí zdokonalené(oproti PHP4) OOP(objektově 

orientované programování) a mnoho dalších zlepšení, například iterování, které se zejména hodí při 

výpisu dat z databáze. 

2.4 Nette Framework 

Nette Framework je výkonný framework pro tvorbu webových aplikací v PHP5. Zaměřuje se na 

eliminaci bezpečnostních rizik, MVC a znovu použitelnost kódu. Využívá událostmi řízené 

programování a z velké části je založen na použití komponent. Má propracovaný systém routování. 

Dále Nette Framework má dobře vymyšlenou správu formulářů a jejich validaci, tento přístup je 
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velice jednoduchý a umožňuje, tak lehce vytvářet bezpečné formuláře dle požadavků. Obsahuje 

mnoho různých tříd ulehčujících psaní aplikací například řeší správu uživatelů a jejich rolí. 

2.5 mySQL 

MySQL je databázový systém. Je to relační databázový systém typu DBMS (Database Managment 

System), vytvořený švédskou firmou MySQL AB nyní vlastněný Oracle Corporation. MySQL je 

multiplatformní databáze. Komunikace s ní probíhá pomocí jazyka SQL. Podobně jako u ostatních 

SQL databází se jedná o dialekt tohoto jazyka s některými rozšířeními. Pro svou snadnou, výkon a 

především díky tomu, že se jedná o volně šiřitelný software, má vysoký podíl na v současné době 

používaných databázích. [4] 

2.6 Dibi 

"Dibi je PHP databázový layer, který se snaží zjednodušit zápis SQL příkazů a ulehčit rutiny, se 

kterými se programátor běžně setkává, např. získání výsledku jako dvourozměrné pole, 

import/export SQL souboru, vytvoření asociativního pole ze dvou sloupců apod. Dibi má 

implementovanou ochranu proti SQL injection, je napsána v objektovém PHP 5 a distribuuje se též 

v jednosouborové verzi. Obsahuje ovladače pro práci s 8 typy databází - MySQL, MySQLi, 

PostgreSQL, SQLite, ODBC a experimentálně MS SQL, Oracle a PDO." [5] 

2.7 JavaScript 

Je to multiplatformní a objektově orientovaný skriptovací jazyk, který je spouštěn na straně klienta 

po stažení obsahu WWW stránky z Internetu, proto je závislý na uživatelově prohlížeči. JavaScript 

lze jednoduše zakázat, proto není dobré jej používat na jakékoliv zabezpečení či validaci. 

Javascript slouží spíše pro ulehčení a zpříjemnění práce s aplikací, například práce s dokumentem 

bez nutnosti znovunačtení stránky a podobně. JavaScript lze buďto vkládat přímo do HTML kódu 

stránky či připojit jako externí soubor. [6] 

2.8 CMS 

CMS(z anglického content management system) je systém pro správu obsahu. Tedy software 

zajištující správu obsahu webové prezentace. CMS se vyvinuly z jednodušších tzv. redakčních 

systémů (RS). Tak označujeme aplikace vytvořené především za účelem oddělení obsahu od 

prezentace, které sloužily zpočátku zejména zpravodajským serverům pro publikaci článků. 

Nejdůležitější věc, kterou přinesly aplikace CMS pro publikování na webu, je oddělení grafické 

úpravy a obsahu. Obsah stránek je uložen v databázi, kdežto grafická úprava a struktura stránek 

jsou uloženy zvlášť v šablonách. Šablony jsou vzorové HTML dokumenty, do kterých se vkládá na 

předem označená místa obsah z databáze.  

 Účelem CMS systému je přehledně spravovat obsah různého druhu a umožnit většímu 

počtu osob přístup k jistým materiálům. CMS systém umožňuje vlastníkovi webu jednoduše 

a rychle měnit obsah webové stránky a udržovat ji aktuální bez odborných technických znalostí. 

CMS aplikací je v oběhu již velmi mnoho a liší se jak použitými technologiemi na kterých jsou 

postaveny(popř. jejich verzemi), tak i zaměřením, tedy některé z nich je lepší použit pro jiné účely 

než-li ty druhé. Výhodou nasazení CMS na webovou prezentaci je rychlá aktualizace 
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zveřejňovaného obsahu, kterou navíc může přímo provádět zaměstnanec firmy. Tudíž není potřeba 

si pro aktualizace obsahu objednávat služby žádné specializované firmy/osoby, a tím lze ušetřit 

zbytečné náklady což ocení hlavně menší firmy. 

2.8.1 Obecné poţadavky na CMS 

Úplně nejzákladnějším požadavkem CMS je, aby jej mohly obsluhovat a publikovat obsah osoby 

bez nutnosti znalostí ohledně tvorby webů a webových aplikací. Navíc by CMS mělo být co jak 

nejvíce intuitivní, tak aby jeho uživatelům byla základní obsluha zřejmá i bez nutnosti nastudování 

uživatelských příruček a podobných dokumentů. CMS by dále mělo být přístupné přímo z 

webového prohlížeče bez nutností nějaké další instalace. Na správě webové prezentace se většinou 

nebude podílet pouze jeden člověk, proto by správný CMS měl obsahovat i víceuživatelský vstup. 

Když už bude mít k administraci prezentace přístup větší počet lidí je dobré tyto návštěvníky 

rozdělit do uživatelských rolí(workflow) a těmto rolem přidělovat práva, tak aby jsme jednoduše 

mohli kontrolovat, kdo, kde má jaký přístup a nemuseli tak dávat některým osobám příliš moc 

pravomocí. V základu by měl CMS obsahovat komponenty pro editaci stránek webové prezentace 

a článků a fotogalerií. CMS by mělo být postaveno, tak aby bylo co jak nejjednodušší k němu 

připojit další rozšiřující komponentu. 

2.8.2 Výhody a nevýhody 

Výhody CMS: 

 není potřeba pronajímat si služby externích firem/pracovníků, editaci obsahu může provést 

osoba bez odborných technických znalostí 

 zaměstnanci se mohou přímo podílet na obsahu webové prezentace 

 pružná správa obsahu 

 

Nevýhody CMS: 

 zvýšení ceny webové prezentace 

 při opravdu malém počtu aktualizací(řádově několik za rok) je nasazení CMS neefektivní 

 obtížná oprava chyb v software 

 obtížnější nasazení než-li vytvoření jen statické prezentace 

 

2.9 Framework 

Je to vlastně softwarová struktura, podporující při programování tím, že už vždy nějaké obecné 

problémy přímo řeší a proto se při vývoji může vývojář spíše zaměřit na specifické chování 

aplikace a obecné problémy již řešit skoro nemusí. k využití frameworku je ale potřeba vždy 

obětovat čas pro jeho naučení se a pochopení, proto je výhodný při opakovaných použitích na 

různých projektech. Pokud ovšem chceme využít framework jen jedinkrát pro jeden projekt je třeba 

zvážit, zda-li je výhodné obětovat čas pro naučení se frameworku nebo tento čas využít pro vývoj 

aplikace bez použití frameworku. Frameworky poskytují nové efektivnější způsoby řešení a pokud 

je programátor ovládá ušetří mu hodně kódu a času. Snaží se dodržovat zásady DRY(don´t repeat 
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yourself) - redundance kódu, znovupoužitelnost. KISS(keep is simple, stupid) - jednoduchost a 

srozumitelnost. Osobně si myslím, že využívání frameworku patří mezi dobré návyky 

programátora a v dnešní době je znalost některého z nich při ucházení se o místo programátora 

vcelku nezbytná. 

Hlavní výhody: 

 znatelně méně kódu aplikace 

 rychlejší vývoj aplikace(podmínkou dobrá znalost frameworku) 

 řešení frameworku je ověřeno mnoha uživateli, a proto jsou v něm opraveny chyby nebo 

nesprávná řešení 

 v případě veřejně známého frameworku, je snadnější sestavit a pracovat na aplikaci v 

týmu univerzální kód - změny a přidávání nových funkcí jsou jednoduché 

 

2.9.1 ZEND Framework 

Asi největší a nejznámější PHP framework co se světového měřítka týče. Zend Framework je open 

source, oběktově orientovaný, webový aplikační framework implementovaný v PHP5 a 

licencovaný pod New BSD license. Vývoj frameworku započal v roce 2005 a jeho hlavním 

vývojářem je Wil Sinclair. Užívá modulární architektury, která umožňuje použít jen ty 

komponenty, které vývojář zrovna potřebuje a je vyvíjen s ohledem na jednoduchý vývoj 

webových aplikací. Je celosvětově velice rozšířen a proto i kolem něj existuje obrovská komunita 

lidí, tedy existuje i spousta fór v mnoha jazycích. Framework je velice rozsáhlý a proto není snadné 

se v něm ze začátku zorientovat, navíc jeho dokumentace je psána v angličtině což může být taky 

nevýhodou a nebo zpomalením pro člověka, který se v angličtině moc neorientuje. Frameworku je 

navíc vyčítána jeho pomalost.[7] 

2.9.2 Nette Framework 

Český a v poslední době velice populární framework od českého autora Davida Grudla, jehož 

vývoj započal v roce 2004, ale teprve v roce 2008 byl uveden na veřejnost jako open source. Je 

nabízený pod licencemi GNU GPL a licencí Nette. Je to MVP framework napsaný v PHP5. Je z 

velké části založen na použití komponent, díky kterým vývojář nemusí psát žádný kód zbytečně 

dvakrát. Nette má propracovanou práci s odkazy, ty se nepíšou ve formě URL, ale jsou psány ve 

formě odkazující přímo na funkci, která je po kliknutí na ovládací prvek zavolána, takže nabízí 

programování řízené událostmi. Další předností Nette Frameworku je systém routování, které se 

stará o převod URL adres a dává vývojáři možnost a volnost v určování podoby URL a navíc lze 

jejich podoba v průběhu vývoje i snadno modifikovat. Jednotlivé části Nette Frameworku lze 

využívat samostatně, tedy vývojář může používat pouze to co potřebuje. Framework je velice 

rozšířen mezi českou komunitou a proto je zde obsáhlé fórum s aktivními uživateli což při učení 

frameworku je velikou výhodou. Díky tomu že Nette Framework má českého tvůrce je i veškerá 

dokumentace dostupná v českém jazyce. [7] 
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2.9.3 CakePHP 

Je to jednoduchý framework vycházející z Ruby on Rails. Framework je určený pro PHP4 a PHP5 

a vyvíjí ho Cake Software Foundation. Je šířen pod MIT licencí. Patří mezi jeden z nejvíce 

rozšířených PHP frameworku a proto je i na internetu k dispozici mnoho českých návodů a rad. Je 

zaměřen převážně na krátký a přehledný zdrojový kód. Dále na kvalitní databázovou vrstvu a 

promyšlené view helpery, pokrývá běžné operace, které jeho uživatel potřebuje. Je to velice 

vhodný nástroj pro tvorbu jednoduchých, běžných webových aplikací. CakePHP lze integrovat se 

Zend Frameworkem, čímž lze skloubit jednoduchost CakePHP s přímočarostí Zend Frameworku. 

[7] 

2.9.4 Symphony 

Framework vyvinula francouzská firma Sensio Labs se sídlem v Paříži a je vydáván pod MIT 

licencí. Nabízí největší úsporu psaní kódu při programování, díky používání konfiguračních 

souborů, které se píšou v úsporném a čitelném syntaktickém zápisu YAML. Je to velice 

produktivní, deklarativní metoda programování. Dále nabízí automatické generování administrace 

pro aplikace a spousty pluginů ulehčujících práci při vývoji. Jeho velikou nevýhodou je ta, že jeho 

pochopení a naučení se s ním pracovat zabere nejvíce času, právě kvůli širokým možnostem a 

nutnosti nastavování v YAML souborech. [7] 

2.9.5 Srovnání frameworků 

Z následujících grafů lze snadno vyčíst jak si vybrané frameworky stojí vůči sobě ohledně jejich 

rychlosti a využití paměti. Grafy jsou použity z testu frameworku na serveru root.cz, který proběhl 

na konci roku 2008, šlo o komplexní test všech běžně používaných frameworků pro jazyk PHP. V 

této době bylo Nette ještě na začátku svého vývoje a od této doby prošlo mnohými změnami 

směrem kupředu. 

 

 

Obrázek 1 - Porovnání rychlostí jednotlivých frameworků [7] 
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Obrázek 2 - Vyuţití paměti u jednotlivých frameworků [7] 

 

2.9.6 Výběr frameworku 

Pro tvorbu aplikace byl nakonec vybrán Nette Framework. Hlavní předností je u Nette Frameworku 

to, že celý framework lze nainstalovat jako jeden jediný soubor nepřesahující 1MB. Mezi další 

výhody patří jeho rychlost jak jsme mohli vidět ve srovnávacím grafu. Další výhodou je, že se 

jedná o český projekt, tudíž je veškerá dokumentace v českém jazyce a případné problémy lze řešit 

na rozsáhlém českém fóru. U Nette Frameworku mě zaujal systém routování a programování 

řízeném událostmi. 

2.10 Architektura MVC/MVP 

Architektura je podle [8] všeobecné označení určující celkovou strukturu a základní konstrukci 

částí nebo kompletního počítačového systému. 

2.10.1 Model-view-controller(MVC) 

Model-view-controller (MVC) je softwarová architektura rozdělující datový model aplikace, 

uživatelské rozhraní a řídicí logiku do tří nezávislých bloků tak, že úprava některé z nich má 

minimální vliv na ostatní. Tento vzor poprvé popsal Trygve Reenskaug v roce 1979. Poprvé byl 

použit v jazyce Smalltalk. V současné době se koncept MVC užívá především jako architektura 

webových aplikací. U složitějších aplikací je to způsob, jak zajistit jejich flexibilitu a spolehlivost i 

při častých změnách a jejich rychlém vývoji.[9] 
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Obrázek 3 - MVC schéma [10] 

 

Ţivotní koloběh aplikace: 

1. Uživatel vykoná nějakou akci 

2. Tato akce je zachycena Controllerem 

3. Controller rozhodne jak na akci reagovat a obstará případnou komunikaci s Modelem, 

včetně předání dat nebo přímo ovlivní View 

4. View zobrazí změny uživateli, popřípadě vypíše i data předané Controllerem a 

čeká na další akci uživatele 

 

2.10.2 Model-view-presenter(MVP) 

Logice Nette Frameworku daleko lépe odpovídá nepříliš známý vzor MVP, tedy Model-View-

Presenter. Zjednodušeně tak můžeme říct, že presenter v Nette je totéž, co controller v jiných 

frameworcích.[10] 

 

Model 

 třída, která obsluhuje komunikaci přímo s databází či datovým úložištěm(v mém případě 

mySQL). Obsahuje funkce v níž jsou volány SQL dotazy na databázi a funkce vrací 

většinou výsledek dotazu. Ideálně by měl být model zaměřen jen na práci s databázi, tedy 

získávání a modifikování dat. 

 

View 

 je většinou představováno ve formě šablony. View představuje viditelnou část aplikace, 

kterou uživatel přímo obsluhuje. Stará se o vykreslování aplikace s daty, která jsou mu 

předávána. Dále oproti MVC reaguje na uživatelský vstup, ale pouze volá metodu 

presenteru, jakákoliv aplikační logika je zde chybou. Ideálním v šablonách je omezit se 

pouze na iterování, if a else. 
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Presenter 

 je část aplikace, která obstarává řízení modelu a view. Obsahuje aplikační a prezentační 

logiku, tedy řídí chod celé aplikace, předává popř. upravuje data předávaná view z modelu 

nebo posílá data pro modifikaci na model, který se dále už sám postará o jejich správný 

zápis do databáze. Řídí události vyvolané uživatelem, které jsou volány z view. Ideálně by 

presenter měl plnit šablony daty, které mu poslal model, registrovat helpery, handlery, 

filtry a posílat požadavky na model. 

 

 

Obrázek 4 - Schéma MVP [11] 

Ţivotní koloběh aplikace: 

1. Uživatel vykoná nějakou akci a webový prohlížeč vytvoří tzv. požadavek 

2. Tento požadavek Nette Framework pomocí routování zanalyzuje a najde vyhovující 

presenter, který je následně spuštěn a je mu předáno řízení 

3. Presenter odešle modelu požadavek na data, která potřebuje 

4. Model dle příslušné volané funkce presenteru data vybere z databáze 

5. Presenter si data načte z modelu a předává je view(správně by měl model předávat 

potřebná data tak, aby na straně presenteru již nemusel docházet k žádnému filtrování, 

pokud k němu dochází je model špatně navrhnut) 

6. View dle šablony se na příkaz presenteru vykreslí 

7. Aplikace čeká na další událost vyvolanou uživatelem 

 

MVP architektura je výhodná především v tom, že díky ní lze docílit přehledného zdrojového kódu, 

který je lehké dále editovat. Další výhodou je oddělenost a nezávislost jednotlivých částí aplikace. 

Tato oddělitelnost je velice výhodná v tom, že poté na aplikaci mohou skoro nezávazně pracovat 

různí pracovníci(programátor, kodér, apod.).  
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3. Analýza 
 

Před začátkem jakékoliv implementace jsem provedl analýzu aplikace, kterou chci vytvořit. Sběr 

požadavků na budoucí aplikaci jsem provedl i mezi několika přáteli bez ohledu na jejich vzdělání 

či zaměření studia. 

3.1 Sběr poţadavků 

Aplikace bude většinou sloužit pro webovou prezentaci firem, osob a menších projektů, proto je 

dobré brát ohled na lidi, kteří tuto aplikaci budou obsluhovat. Většinou tito lidé nebudou mít žádné 

znalosti z oboru vývoje webových aplikací. Většina uživatelů bude mít spíše jen základní 

vědomosti ohledně ovládání osobního počítače, proto musí být aplikace tvořena, tak aby ve 

výsledku koncový uživatel mohl její fungování spravovat jenom za pomocí uživatelského rozhraní 

administrace. 

 Aplikace bude sloužit tedy k prezentaci, proto musí obsahovat části k tomu sloužící. Tedy 

nezbytností je správa článků, jak už jednotlivých článků, tak i správa jednotlivých stránek webové 

prezentace. Dále standardem takovýchto aplikací bývá i možnost spravování fotografií a jejich 

ucelování do galerií, tudíž tato část nesmí chybět i v této budoucí aplikaci. Správci svých 

prezentací čas od času potřebují mít nějakou zpětnou vazbu od uživatelů, kteří jejich webovou 

stránku navštěvují, proto by neměly chybět v aplikaci taky ankety a jejich správa. Pro další 

možnost interakce s uživateli by mohly být například komentáře pod články atd. Aplikace je sice 

určená pro vcelku malé prezentace, ale to neznamená, že by jejich obsah měla spravovat pouze 

jedna jediná osoba. Ve skutečnosti většinou prezentaci může spravovat více uživatelů, a proto je 

dobré každému z nich vytvořit vlastní účet a přidělit mu práva, které omezí jeho možnosti správy 

aplikace. Určitě není dobré, aby všichni uživatelé dostali roli administrátora nebo dokonce roli 

nejvyššího administrátora(root).  

 

Obrázek 5 - Ukázka problémového menu 
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 Jedním samostatným blokem je tvorba odkazů a menu v naší webové prezentaci. V mnoha 

případech je grafický návrh udělán na určitý počet položek v menu a pak i aplikace z hlediska 

menu je na míru vytvořená dle něj. Osobně jsem chtěl zajistit, aby menu šlo měnit uživateli 

jednoduše v administraci(což se taky nakonec povedlo), ale u některých grafických návrhů se v 

praxi při potřebě modifikovat menu nevyhneme bohužel i menším úpravám grafického návrhu. 

Ukázkou může být menu webové stránky, kterou jsem vytvářel v průběhu studia jako projekt do 

předmětu VIA(viz. obrázek 5). Na obrázku můžeme vidět, že menu se skládá ze 4položek, kterým 

je uzpůsoben i design stránek. Problém vyvstane, když uživatel potřebuje do menu přidat 

5.položku. Tudíž tady už si běžný uživatel sám neporadí a musí vyhledat odbornou pomoc. Správa 

menu se proto lépe hodí spíše pro vertikální menu, kde ve většině případů není problém s návrhem 

designu stránek tak, aby šel spravovat uživateli s administrace aplikace. Správa horizontálního 

menu by proto měla být nejlépe určena jen uživateli s právy root, což v této aplikace není 

problémem. 

 V aplikaci jsem použil databázové tabulky bez jakýchkoliv vazeb, jelikož cizí klíče 

podporují až databázové tabulky typu InnoDB a ty ještě stále nejsou standardem mezi 

hostingovými službami. Cizí klíče jsou realizovány přímo v aplikační vrstvě pomocí speciálních 

atributů tabulky, které vlastně jako cizí klíče vypadají, ale z hlediska databáze jimi nejsou. Absence 

cizích klíčů nijak nemá vliv na rychlost aplikace. Udržování cizích klíčů vlastně jen slouží pro 

zamezení chyb při vývoji, tak že jednotlivé položky na které je odkázán nějaký cizí klíč nejdou 

smazat dokud nebudou tyto odkazované položky smazány nebo odejmuty jejich reference. Při 

použití cizích klíčů pak jsou velice dobrou pomůckou triggery. 

3.2 Přístup uţivatelů 

Jak již bylo řečeno aplikace podporuje rozdělení uživatelů, kteří mají k aplikaci přístup do rolí, 

které upravují jejich možnosti spravování aplikace. Tyto role lze dále upravovat a přidávat k nim 

jiné. Jednotlivé role lze dědit, tedy lze získávat práva od jiné role jednoduše a přidat nebo odebrat 

jakoukoliv položku. Lze takto jednoduše vytvářet hierarchií rolí a přizpůsobit tak práva přímo na 

míru osobě, které mají být nastavena a nebo rovnou skupině uživatelů s danou rolí hromadně 

upravit jejich pravomoce.  

 Aplikace má v základním provedení 4role a ke každé roli jednoho uživatele, kde název role 

je shodný s uživatelovým loginem i heslem. Role začínají od nejnižší guest přes member a admin 

až po nejvyšší root. Role jsou postupně děděny od nejnižší, tedy vždy vyšší role má všechny 

pravomoce role nižší. Guest základní návštěvník bez přihlášení a bez možnosti přístupu do 

administrace. Member je již přihlášený uživatel, který má přístup do administrace, kde může 

spravovat základní věci prezentace jako jsou články, galerie a ankety. Admin může již spravovat 

štítky a menu. Nejvyšší roli je root, ten navíc může spravovat uživatelé a jejich role. 
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Obrázek 6 - Use case diagram 
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4. Implementace 
 

V této kapitole popisuji jednotlivá rozšíření Nette Frameworku, která jsem učinil a části aplikace 

díky nimž lze spravovat obsah webové prezentace. Nakonec kapitoly se zaměřím na základní údaje 

o nasazení aplikace, jejím zaměření a další rozšiřitelností pro správu jiných druhů obsahu. 

4.1 Rozšíření Nette Frameworku 

Klasické Nette Framework umožňuje jen omezené rozšiřování už hotového systému. Můžete sice 

na server nahrát nové presentery, nové šablony a modely a Nette si je automaticky najde. Ale 

zároveň musíte při nahrání každého nového rozšíření upravovat bootstrap.php, nastavovat v něm 

chování routerů, vkládat nové pravidla pro uživatelská práva toho nového rozšíření atd. Toto 

rozšíření to řeší pomocí třídy Timmy\Interceptor a pomocí rozhraní Timmy\IExtension. 

4.1.1 Rozhraní Timmy/IExtension 

Každé rozšíření, které chce využívat možností automatického nalezení systémem, musí 

implementovat toto rozhraní. To vypadá takto: 

interface IExtension{ 

  public function installExtension();   

  public function setupRouter(\Nette\Application\MultiRouter  

  &$router); 

} 

 

Musí tedy obsahovat funkce installExtension() a setupRouter(). 

 

installExtension() 

Slouží například k instalaci tabulek v databázi, nastavení přístupových práv, nebo třeba k vytvoření 

potřebných složek na FTP. Tato funkce se kvůli úspoře času spouští jen při prvním nalezení 

rozšíření, spouštět ji podruhé už nemá smysl. 

 

Příklad pouţití: 

public function installExtension() 

{ 

  if(!\ArticlesModel::checkDatabase())\ArticlesModel::installDb(); 

 

  \AclModel::setResource('Articles', 'Články'); 

  \AclModel::setPrivilege('default'); 

  \AclModel::setPrivilege('show'); 

  \AclModel::setPrivilegeInfo('Articles', 'default', 'Zobrazení  

  přehledu    

  článků'); 

  \AclModel::setPrivilegeInfo('Articles', 'show', 'Zobrazení  

  detailu  
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  článku'); 

  \AclModel::allowGuest('Articles', 'default'); 

  \AclModel::allowGuest('Articles', 'show'); 

} 

 

setupRouter() 

Slouží k nastavení hezkých url pomocí routerů Nette Frameworku. Nastavení routerů je úplně 

stejné jako obyčejně při nastavování routerů v souboru bootstrap.php, jen pro lepší 

implementovatelnost rozšíření aplikace je zavedena tato deklarace v presenterech příslušných 

rozšíření. V bootstrap.php je pak jen volána funkce, která má za úkol najít a načíst definici 

příslušného routeru. 

 

Příklad pouţití: 

/** 

 * Nastavení routerů daného rozšíření 

 * @param \Nette\Environment\MultiRouter 

 * @return void 

 */ 

public function setupRouter(\Nette\Application\MultiRouter &$router) 

{ 

  $router[] = new \Nette\Application\Route('clanky/<url_name>.html', 

array( 

   'presenter' => 'articles', 

   'action' => 'show', 

  )); 

 

  $router[] = new \Nette\Application\Route('clanky/', array( 

   'presenter' => 'articles', 

   'action' => 'default', 

  )); 

} 

 

4.1.2 Třída Timmy/Interceptor 

Interceptor je návrhový vzor, který říká, jak vytvářet rozšiřitelné aplikace. Timmy\Interceptor 

nedělá nic jiného, než že v souborech hledá třídy implementující rozhraní Timmy\IExtension a od 

nich pak spouští funkce installExtension() a setupRouter(), tedy třída Timmy\Interceptor dokáže 

rekurzivně prohledat soubory ve WWW_DIR, najít v nich rozšíření CMS a ty nainstalovat (instalace 

databáze, nastavení routerů atd.). Nalezené rozšíření se cachují, takže rychlost systému by neměla 

být nijak výrazně ohrožena. 

Pouţití: Pro bezproblémový chod by měl být interceptor volán v bootstrap.php ještě před 

nastavováním obecných routerů: 
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// Step 4: Connect CMS extensions 

$interceptor = new Timmy\Interceptor; 

$interceptor->delegate(); 

 

// Step 5: Setup application router 

$router = $application->getRouter(); 

 

$router[] = new Route('index.php', array( 

    'presenter' => 'Articles', 

    'action' => 'default', 

), Route::ONE_WAY); 

 

4.1.3 Timmy/BaseModel 

Třída Timmy\BaseModel v sobě obsahuje některé funkce, které jsou v modelech rozšíření CMS 

často potřeba. 

Vytvoření struktury databáze: 

static int runSql(string $sql)  

Funkce umí vykonat více SQL dotazů (oddělených středníkem) najednou. Vhodné např. pro 

spouštění SQLDumpu z phpMyAdmina. Obdoba funkce Dibi::loadFile(). 

Pouţití: 

class ArticlesModel extends Timmy\Model 
{ 
  public static function installDb() 

  { 

 

    $sql = " 

      DROP TABLE IF EXISTS `articles`; 

      CREATE TABLE IF NOT EXISTS `articles` ( 

        ... 

      ); 

      DROP TABLE IF EXISTS `articles_images`; 

      CREATE TABLE IF NOT EXISTS `articles_images` ( 

        ... 

      ); 

    "; 

 

    self::runSql($sql); 

  } 

}  

SQL příkazy se spouští pomocí Dibi, takže můžete využívat i substitucí (např. CREATE TABLE IF 

NOT EXISTS :prefix:articles) 
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Kontrola struktury databáze 

static bool checkStructureByArray(array $db_structure) 

Timmy\Model nabízí tuto metodu, která zkontroluje, jestli se v databázi nachází všechny 

požadované tabulky. Pokud ano, vrací TRUE, pokud neexistuje ani jedna z požadovaných tabulek, 

vrací FALSE. Pokud existují jen některé z požadovaných tabulek, bere se toto jako nekompatibilita 

databáze a funkce vyhazuje výjimku (má se tak předejít tomu, abyste si při aktualizaci PHP skriptů 

omylem pomocí instalačního dotazu nesmazaly data ze starých tabulek). Zároveň kontroluje, jestli 

tyto tabulky obsahují požadované sloupce. Pokud některé sloupečky v tabulce nadbývají, nebo 

chybí, funkce vyhazuje výjimku. 

Pouţití: 

class ArticlesModel extends Timmy\Model 

{ 

    public static function checkDatabase() 

    { 

        $structure = array(':prefix:articles' => array('id', 'name',  

 'url_name', 'perex', 'content', 'created', 'edited')); 

 

        return self::checkStructureByArray($structure);  

    } 

} 

 

class ArticlesPresenter extends BasePresenter implements Timmy\IExtension 

{   

    public function installExtension() 

    { 

        if(!ArticlesModel::checkDatabase()) ArticlesModel::installDb(); 

    }  

} 

4.1.4 Timmy/Presenter 

Timmy\Presenter je rozšíření třídy Nette\Application\Presenter. Rozšiřuje ho o několik metod a 

vylepšené chování. 

4.2 Části aplikace 

Zde popisuji jednotlivé funkční části aplikace, které slouží pro správu obsahu webové prezentace. 

4.2.1 Články 

Tato část aplikace slouží pro zobrazení a správu článků. Na články lze „nalepit“ tzv. nálepky, což 

jsou vlastně takové lepší kategorie. Dále lze ke každému článku přidat fotografie do jeho vlastní 

galerie, která se zobrazuje přímo s článkem. Ke každému článku lze dále připojit přílohy v podobě 

libovolných souborů. Editace obsahu článku je spravována pomocí aplikace CKEditor, která 

umožňuje velice snadnou editaci textů včetně jeho formátování atd. 
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Obrázek 7 - Schéma databáze(články) 

Články pracují za pomocí čtyř databázových tabulek. Tabulka articles spravuje veškeré důležité 

informace týkajících se článku, tedy název, perex a obsah. Dále informaci o datumu vytvoření 

článku, případně datumu jeho poslední editace. Speciální položkou je url_name, jejiž obsah je 

vytvářen automaticky zavoláním příslušné funkce, která z názvu článku vytvoří název článku dle 

speciálních pravidel pro použití v URL. Tabulka articles_labels uchovává data o šťítcích, kterými 

je článek opatřen. Articles_images spravuje data o obrázcích, které byly použity v článku, 

respektivě v galerii článku. A nakonec v articles_files jsou uložena data o přílohách, které byly k 

článku přidány. 

 

4.2.2 Galerie 

Tato část je vytvořena pro správu a zobrazení fotogalerií a samotných fotografií z nichž se 

fotogalerie skládají. Do galerie lze přidávat libovolný počet fotografií a ke každé z nich lze vložit 

krátký popis. Na straně návštěvníka webové prezentace(frontendu) je zobrazení realizováno 

pomocí jQuery Lightboxu, díky němu je velice pohodlné prohlížet si fotografie v plné velikosti a 

přepínat mezi němi. 

 

Obrázek 8 - Schéma databáze(galerie) 

Galerie se skládá ze dvou databázových tabulek. V první z nich, tabulce galleries jsou ukládány 

informace přímo a jen o galeriích. Ve druhé z nich s názvem galleries_images jsou ukládány data o 

jednotlivých fotografiích, včetně krátkého popisu. Díky tomuto rozdělení lze do galerie vkládat 

jakýkoliv počet fotografií, protože vždy každá fotografie obsahuje informaci o tom jaké galerii 

náleží. 
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4.2.3 Ankety 

Je tvořená ze tří samostatných databázových tabulek. První tabulka(polls) uchovává základní data o 

samotné anketě, ve druhé(polls_answers) jsou uloženy otázky k anketám, které díky atributu 

id_poll jdou lehce přiřadit ke správné otázce(polls). V poslední tabulce(polls_votes) je spravován 

záznam o hlasujících tak, že při vložení hlasu se zapíše i IP adresa hlasujícího a čas hlasování, 

který je potřebný při nastavení ankety na opakované hlasování v nějakém časovém 

intervalu(polls_repetition) pro dopočítání času potřebného pro možnost dalšího hlasování. Díky 

tomuto rozdělení tabulek lze ke každé otázce přiložit libovolný počet odpovědí. 

 

Obrázek 9 - Schéma databáze(ankety) 

Část Ankety navíc obsahuje funkci, která obsluhuje hlasování, respektivě je vyvolána v momentě 

kdy uživatel hlasuje v některé z anket. Tato funkce musí být napsána v BasePresenteru, jelikož 

ankety se mohou nacházet kdekoliv ve webové prezentaci a proto funkce musí být volatelná 

odkudkoliv, což právě BasePresenter umí zajistit. Navíc je tato část tvořena jako komponenta, aby 

šla anketa vykreslit v libovolné části webové prezentace jen jejím zavoláním. 

 

4.2.4 Štítky 

Část Štítky slouží pro správu kategorií. Nejde o standardní kategorie jak je většinou známe, ale 

spíše o takzvané štítky. Tyto kategorie slouží k rozdělení článků do jednotlivých sekcí dle jejich 

zaměření. Články jsou tedy označeny těmito štítky a poté, když si rozklikneme některou z kategorií 

zobrazí se články jen jí náležející. Článkům lze přiřadit libovolný počet štítků, tak aby mohl 

pokrývat všechny kategorie do kterých je zaměřen. Například označení téhle bakalářské práce jen 

jednou kategorií by nemuselo být vždy nejlepší a proto zde by šla označit vícero štítky(Nette 

Framework, PHP, CMS, atd.). 



 

19 

 

 

Obrázek 10 - Schéma databáze(štítky) 

Jediná databázová tabulka labels obsahuje vedle jména a perexu taky obrázek, kterým může být 

kategorie prezentována a položku level, která nám udává v jakém pořadí budou položky menu 

vypsány pro uživatele. Díky položce parent_id lze kategorie dědit nebo-li zanořovat do sebe a 

vytvářet tak jejich hierarchii. Tyto štítky pracují na myšlence DFS(depth first search) 

stromu(označován taky jako Nested set), proto zbylé položky left a right představují hodnoty uzlů 

jednotlivých položek, které jsou získány jeho průchodem. Myšlenka DFS stromu tedy dobře řeší 

práci s hierarchickým seřazením kategorií a proto jsem ho rád využil i ve své aplikaci. 

 

4.2.5 Menu 

Tato část spravuje veškeré menu v aplikaci, jak to na frontendu tak i administrační menu backendu. 

Tabulka menus uchovává pouze informaci o názvu menu a jeho unikátní identifikační číslo. 

Menus_links poté udržuje informace o jednotlivých odkazech v konkrétním menu. Jeho název, tedy 

text, který se zobrazuje jako odkaz. Dále cíl odkazu a popřípadě i parametr, který má odkaz předat. 

Pokud odkaz má směřovat mimo aplikaci není hodnota cíle uložena v atributu destination, ale v 

atributu url, aplikace sama zjistí, který atribut je vyplněn a podle toho pak daný odkaz realizuje. 

Atribut level udržuje posloupnost položek v menu, tak jak si uživatel zvolí, aby se vykreslovaly. 

Dále pomocí parent_id lze odkazy zanořovat do sebe(dědění), na což navazuje atribut 

cond_id(condition), tedy podmínka jaká musí být splněna, aby byl odkaz viditelný. Zde tuto 

podmínku realizuje id odkazu, který musí být aktivní, aby se odkaz s touto podmínkou uživateli 

zobrazil. Nakonec role_id představuje atribut, díky němuž lze vyfiltrovat některé odkazy z menu, 

které se pro určitou roli nemají zobrazovat. 
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Obrázek 11 - Schéma databáze(menu) 

Aby menu šlo vykreslit na libovolné části aplikace je realizováno pomocí komponenty. V ní jsou 

zahrnuty další obslužné funkce pro práci s menu, jako například funkce pro vyfiltrování odkazů 

podle role či podle podmínky a funkce pro zjištění, který z odkazů je právě aktivní. 

4.2.6 ACL(Role) 

Část ACL je realizována zcela podle myšlenky Nette Frameworku jen je zde navíc jedna 

databázová tabulka acl_privileges_info, která udržuje uživatelský přívětivý popis práv jednotlivých 

možností. Tyto možnosti jsou uvedeny i v tabulce acl, ale zde jde o nastavení(povolení/zakázání) 

práv jednotlivých možností a jelikož jsou atributy realizovány cizími klíči byl by takovýto výstup 

možností pro uživatele zcela nic neříkající. 

 

Obrázek 12 - Schéma databáze(ACL) 

Acl_roles udržuje názvy jednotlivých rolí a jejich hierarchii(dědičnost). Díky tomuto přidělování 

rolí lze jednoduše nastavit uživateli roli, tak aby měl přístup jen pro námi povolené položky a to jak 

ve backend, tak i ve frontend části aplikace. Acl_resources představuje jednotlivé části aplikace pro 

které budeme práva nastavovat. 
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4.2.7 Uţivatelé 

Jediná databázová tabulka uchovává přihlašovací údaje uživatelů do administrace webové 

prezentace a jejich roli. V budoucnu bude tabulka users rozšířena o další atributy, tak aby mohla 

spravovat základní údaje o osobě, kterou představuje, popřípadě přibudou další databázové tabulky. 

 

Obrázek 13 - Schéma databáze(uţivatelé) 

UsersModel implementuje \Nette\Security\IAuthenticator a následně pomocí funkce 

authenticate(array) náležící Nette Frameworku zajistíme přihlášení uživatele do aplikace. Heslo 

každého uživatele je v databázi zakódováno pomocí md5. 

4.3 Pouţití CMS 

V této části popíšu základní kroky jak lze aplikaci nasadit. Dále pro jaké použití a uživatelé se 

aplikace hodí a jak lze dále aplikace rozšiřovat. 

4.3.1 Nasazení 

Nasazení aplikace se provádí jednoduchým nahráním všech potřebných souborů a složek na cílový 

server. Následně se přidělí práva na zápis pro složky a soubory, které toto budou potřebovat, jako 

například složka Temp či složka Userfiles. Dále se nahraje vlastní soubor s kaskádovými styly a 

případně další soubory, jako například obrázky tvořící design webové prezentace. V dalším kroku 

je důležité zkontrolovat zda máme správně označené selektory pro CSS a popřípadě je upravit v 

@layout. phtml, a taky případně zvolit umístění jednotlivých controlu či widgetů. Poté již stačí jen 

připsat přístupové údaje k databázi do config.ini a danou databázi vytvořit a nahrát do ní základní 

tabulky a hodnoty pomocí spuštění souboru create.sql k čemuž můžeme použít aplikace 

Adminer.php. Nyní by aplikace již měla být zprovozněna, pokud nastanou i přesto chyby je třeba je 

řešit individuálně.  

4.3.2 Zaměření CMS 

Na začátku své práce jsem dlouho zvažoval zda udělat aplikaci, která pro své nasazení potřebuje 

skoro nulové znalosti ohledně tvorby webových aplikací atd. Nebo takovou, která k nasazení 

nějaké základní znalosti bude vyžadovat, ale za to uživatel dostane lepší výsledek. Jelikož udělat 

aplikaci, kde si uživatel jednoduše "nakliká" výsledný vzhled aplikace bez nutností přepisování 

hodnot či kousků kódů je dosti obtížné a to hlavně, aby bylo vše dostatečně ošetřeno a stejně 

výsledné prezentace vypadají dosti amatérsky. Rozhodl jsem se proto pro druhou variantu, a to 

vytvořit aplikaci, která se bude vykreslovat pomocí použití šablon. U tohoto řešení musí aplikaci 

nastavit sice zkušenější uživatel, ale dále již ji může opět spravovat kdokoliv bez ohledu na jeho 
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objem znalostí ohledně webových prezentací. Zkušenosti při nasazování jsou potřeba zejména 

tehdy, když chceme upravovat jednotlivé šablony části aplikace(zobrazení článků, galerií, atd.). 

Tohle by se později dalo vyřešit standardizováním jednotlivých CSS selektorů a vytvořením 

příručky pro tvorbu CSS návrhu, kde by jasně stálo co jaký selektor upravuje a uživateli, který by 

chtěl aplikaci využít by jen vytvořil, popřípadě upravil svůj CSS návrh dle této příručky. 

4.3.3 Rozšiřování 

Aplikace je díky rozšíření standartního Nette Frameworku připravena na jednoduché rozšiřování 

možností aplikace. K vytváření dalších rozšíření aplikace není nutná velká znalost CMS, ale stačí 

se držet struktury jednotlivých tříd(presenter, model). Toto rozšíření funkčnosti aplikace stačí 

pouze nahrát na FTP, tedy příslušné třídy nahrát na jejich příslušné umístění ve struktuře aplikace. 

Třída Interceptor se díky rozhraní IExtension, které musí implementovat každá třída, která chce 

usilovat do začlenění do CMS postará, aby veškeré náležitosti pro běh tohoto funkčního rozšíření 

byly vytvořeny a zajištěny. Pokud jednotlivá funkční rozšíření aplikace mají mezi sebou 

komunikovat nebo vypisovat data jiného funkčního rozšíření, tak již se musí zasahovat i do již 

existujících tříd, proto je zde již nutná znalost fungování CMS, aby ten co se o rozšíření funkčnosti 

aplikace pokouší přesně věděl co dělá a jaký výsledek může očekávat. V každém případě ať je 

aplikace a uživatel jakkoliv dobrý a znalý, vždy je dobré si před zásahem do zdrojového kódu 

udělat zálohu celé aplikace a předejít tak komplikacím s vrácením aplikace do původní funkční 

podoby v případě, že dané rozšíření nebude funkční z důvodu špatného naprogramování, 

kompatibility nebo jiného závažného důvodu vedoucího k tomu, že aplikace nebude fungovat, tak 

jak má. 
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5. Zhodnocení 

 

Jelikož jsem dosud používal pouze programování čistě nad PHP a o jeho frameworkcích jen četl, 

byl jsem příjemně překvapen, tím jakým přínosem mi nakonec vlastně byl. Zjistil jsem, že 

framework mi ušetří hodně časů a nervů při psaní rutinních záležitostí, jako je například validace a 

ošetření formulářů, kde člověk si musí vše důkladně hlídat, jelikož jakákoliv chyba či vynechání 

může mít velký dopad na napadnutelnost a bezpečnost výsledné aplikace. Ano, ze začátku 

orientace snad v jakémkoliv frameworku a to i Nette Frameworku nevyjímaje je dosti obtížná a 

mnohdy i únavná, ale určitě aspoň u Nette Frameworku se mi trpělivost vyplatila a nyní jsem rád, 

že jej umím ovládat a mohu jej využívat. 

 

 Výhodou frameworků obecně je jejich základní myšlenka a architektura. Kdežto u aplikace 

nad čistým PHP toto není jednoznačně dáno a vývojář si určuje vlastní strategii při tvorbě aplikace 

a je mu ponechána velká volnost. To poté vede k velkým rozdílům takřka totožných aplikací. Poté 

když se má někdo v takovýchto aplikacích zorientovat, je to bez konzultace s autorem často takřka 

nemožné nebo velice zdlouhavé a trvá dlouhou dobu než se někdo nový naučí s aplikací pracovat z 

pohledu programátora a bezpečně a bezchybně ji upravovat. Kdežto když se má někdo se znalostí 

frameworku zorientovat v aplikaci vyvinuté nad tímto samým frameworkem je to většinou 

jednodušší, jelikož tento uživatel je již seznámen se základními principy fungování frameworku, 

ovládá je a ví přibližně kde co hledat. Tento příklad čerpám ze svých zkušeností, kdy jsem se ujal 

pozice programátora PHP na částečný úvazek v jedné firmě zabývající se tvorbou webových 

aplikací a reklamních předmětů. Na začátku jsem se měl plně seznámit s jejich CMS, který nasazují 

na webové prezentace. Aplikace byla psána čistě nad PHP a zorientovat se v ní bylo velmi těžké a 

neobešlo se to bez konzultací s hlavním vývojářem. Nedávno jsem se měl seznámit s aplikací(sice 

o něco menší než zmíněné CMS), která byla psána nad Nette Frameworkem a její poznávání šlo o 

mnoho snadněji a rychleji. Proto využití frameworku má jednu z hlavních výhod v tom, že není 

velký problém s prací v týmu či začlenění někoho nového do jeho znalosti. Frameworky neurčují 

pravidla nijak zvláště napevno, ale ukazují jak by bylo dobré některé věci směřovat a je již na 

programátorovi jak se jimi bude řídit. 

 

 Frameworky jsou dle mého názoru velice přínosné, ale mnohdy je situace, kdy jeho použití 

není nejlepším řešením a lepší cestou je napsat aplikaci nad čistým PHP nebo vybrat to pro danou 

záležitost nejužitečnější z vybraných frameworků a spojit je v jeden celek doplněný o své doplňky, 

které se nám více hodí, tak jak to dělají některé z firem. Frameworky jsou určitě přínosem, ale u 

každého projektu stojí za zvážení to zda-li a jaký framework použijeme. 
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6. Závěr 

 

V rámci této práce byl položen základ aplikaci pro správu obsahu webových prezentací. Většinu 

předsevzetých cílů se podařilo splnit a aplikace již může posloužit jako CMS systém pro webové 

prezentace. Přesto je ponechán ještě poměrně velký prostor pro zdokonalení a rozšiřování. 

Kupříkladu chci použít aplikaci pro správu webových stránek futsalového týmu, kde bude potřeba 

dodělat části aplikace pro správu zápasů, hráčů a událostí. 

 

 Jednou z možných oblastí vylepšení je přechod z databázových tabulek myISAM na 

innoDB a využití cizích klíčů, triggerů a transakcí. Na úvodní stránce administrace aplikace by 

mohl být doplněn přehled posledních několika článků, galerií, atd. pro rychlou editaci. 

 

 Aplikaci hodlám dále upravovat a rozšiřovat. Přidat více modulů pro komunikaci mezi 

uživateli. Komponentu fórum, která bude spravovat komentáře pod články nebo vytvářet přímo 

vlastní diskuzi nezávislou na žádném článku. Použití aplikace již mám naplánováno pro několik 

vlastních webových prezentací(F8 Movies - filmařská tvorba, futsalový tým, a jiné). 

 

 Za svůj osobní přínos z vykonání této práce považuji prohloubení znalosti Nette 

Frameworku díky realizaci složitější aplikace. Získání znalostí ohledně tvorby CMS a některých 

dobrých zvyklostí a poznatků, například řešení hierarchického menu pomocí DFS stromu(Nested 

set). Znalosti ohledně Nette Frameworku a obecně PHP bych chtěl dále rozšiřovat a hlavně 

využívat při svém budoucím zaměstnání. 
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