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1 Úvod 

S postupným rozšířením informačních a komunikačních technologií se 

objevují nové možnosti v jejich využití i pro malé firmy, pro které by dříve 

byly tyto možnosti finančně i implementačně náročné a nerentabilní. I pro 

malé firmy je tak dnes již běžné používat různé aplikace pro podporu 

podnikových procesů a dosahovat tak jejich zefektivnění. Tak ale ještě 

není využit celý potenciál jejich možného přínosu pro podnik. Ten je 

částečně ukryt také v jejich integraci, kdy můžeme propojením již 

používaných aplikací, docílit lepšího využití informační podpory. Pokud 

podnik nevyužívá možnosti integrace aplikací, připravuje se o značnou 

část potenciálu aplikace a investice podniku do těchto aplikací tak 

částečně přichází na zmar. 

Pro malé firmy je pak specifický postupný rozvoj podnikového 

informačního sytému jako odrazu rostoucích potřeb podniku. Aplikace 

tvořící informační podporu podniku, tak musí být schopné se v průběhu 

času přizpůsobovat měnícím se potřebám podniku. Je tedy důležitá 

rozšiřitelnost všech aplikací. 

Cílem této práce je zefektivnit již používanou informační podporu malé 

firmy. Na jedné straně využít potenciál používaných aplikací, který byl do 

teď opomíjen. Na straně druhé pak umožnit další rozšiřování a správu 

používaných aplikací tak, aby byly do budoucna schopny odrážet měnící se 

potřeby podniku.  
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2. Refaktoring webové aplikace 

S termínem refaktoring se setkáme jak v objektově orientovaném 

programování tak i v procedurálním, kde se pomocí jeho technik převážně 

snažíme převést program právě do objektové podoby. 

„Refaktoring je proces provádění změn v softwarovém systému takovým 

způsobem, že nemají vliv na vnější chování kódu, ale vylepšuje jeho 

vnitřní strukturu. Je to disciplinovaný způsob pročišťování kódu 

s minimálním rizikem vnášení chyb. V kostce, při refaktoringu zlepšujeme 

návrh kódu, po té co byl napsán.“ [FOWLER & BECK, 1999, str. 20] 

Cílem refaktoringu je přehledná a srozumitelná struktura kódu aplikace. 

To umožní snadnější úpravu aplikace a zefektivnění práce při přidávání 

nových funkcionalit nebo různých optimalizací. 

2.1 Webová aplikace 

Aplikace, která je poskytována uživatelům většinou přes počítačovou síť 

Internet. Webové aplikace jsou populární především pro všudypřítomnost 

webového prohlížeče jako klienta. Ten se pak nazývá tenkým klientem, 

neboť sám o sobě logiku aplikace nezná. Logiku aplikace zajišťuje webový 

server. 

Pokud nemáme vlastní server, je tedy nutné mít aplikaci uloženou někde 

na webu, kde patřičný server bude provádět skript aplikace a odesílat 

uživateli odpovědi na jeho dotazy zaslané prostřednictvím jeho prohlížeče. 

Takové služby se nazývají webhostingy. 



3 

 

2.1.1 Webový server 

Můžeme si ho představit jako počítač, který je připojený k internetu a 

zodpovídá za vyřizování HTTP1 požadavků od klientů (internetových 

prohlížečů). 

Většina takových serverů poskytuje různé skriptovací technologie, 

databázové systémy. Přenos souborů na webový server se provádí 

převážně protokolem FTP2. 

2.1.2 Webhosting 

Jde o pronájem prostoru pro webové aplikace na cizím serveru. 

Pronajímatel serveru bývá označován jako poskytovatel webhostingu. 

Díky webhostingu je možné webovou aplikaci umístit na internet bez 

nutnosti vlastnit webový server. Ceny za webhosting se pohybují od 

několika korun až po tisíce korun za měsíc. Existují, ale i bezplatné 

varianty, tzv. freehostingy. Ceny webhostingu většinou odrážejí kvalitu 

služby, dostupnost a množství poskytovaných technologií. 

                                    

1 HTTP - je internetový protokol určený pro výměnu hypertextových dokumentů ve 

formátu HTML 

2
 FTP - je v informatice protokol pro přenos souborů mezi počítači  
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2.2 Metodika řešení 

Pro realizaci celé práce jsem použil metodiku vodopádového přístupu. 

Projekt je tak rozdělen na etapy jdoucí postupně za sebou, přičemž se 

některé mohou překrývat. Důležitým faktorem je zde plánování a časový 

rozvrh. Zpoždění jedné etapy způsobuje zpoždění etap následujících. 

Nedodržováním časového rozvrhu jednotlivých etap, tak vždy ovlivňujeme 

délku trvání celého projektu. 

2.2.1 Metoda strukturované funkční analýzy 

Pro účely analýzy jsem použil metodu strukturované funkční analýzy. 

Systém je chápán jako kolekce procesů operujících nad daty. Tyto kolekce 

mají mezi sebou definované aktivity, určenou posloupnost a interakce. 

Takový pohled na daný systém je pak možné modelovat pomocí technik 

strukturované funkční analýzy (procesní a datové modelování). Analýza 

systému provedená pomocí technik této metody pomůže získat přehled 

v komunikaci jednotlivých aplikací, ale i v jejich vnitřních procesech a 

datových tocích. To bude přínosné při jejich integraci stejně jako při 

úpravách uvnitř aplikací.  

2.2.1.1 Použité techniky 

Techniky strukturované funkční analýzy popisují způsob vytvoření různých 

modelů systému pomocí nástrojů v podobě diagramů. Tyto modely 

poskytují různé pohledy na systém a jsou přínosné především při analýze, 

kdy se snažíme pochopit fungování systému. 

Procesní modelování 
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Je základní technikou strukturované funkční analýzy. Jde o efektivní 

techniku vedoucí k pochopení zákonitosti chodu firmy. Na základě 

přehledného grafického a slovního vyjádření umožňuje procesní model 

lépe analyzovat a pochopit modelovaný systém a funkční vztahy 

jednotlivých entit.  

Datové modelování 

„Ve funkčním modelu jsou zobrazena data, ale chybí v něm informace  

o vzájemných vztazích mezi daty. Výsledkem datového modelování je 

datový model, který odráží organizaci nebo její část z hlediska potřebných 

dat (jejich struktury) a vztahů mezi nimi.“ [JURÁKOVA, 2005] 

2.2.1.2 Prvky datového a funkčního modelování  

Entita 

Je jakýkoliv objekt, o kterém chce organizace uchovávat data. Představuje 

konkrétní věci, osoby, předměty, události nebo pojmy. Entita vyjadřuje 

typ daného objektu a většinou má více výskytů. Entita se zobrazuje 

obdélníkem. [JURÁKOVA, 2005] 

Vztah entit 

„Vztah mezi entitami vyjadřuje ve skutečnosti množinu vztahů mezi 

objekty, jedná se tedy o vztahy mezi výskyty entit. Každý výskyt vztahu 

implikuje spojení mezi žádným, jedním nebo více výskyty jedné entity 

s žádným, jedním nebo více výskyty entity jiné. 

Dělí se podle kardinality (mocnosti) vztahů: 
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 vztah 1:1 znamená, že k jednomu výskytu entity1 existuje právě 

jeden výskyt entity2; 

 vztah 1:N znamená, že k jednomu výskytu entity1 existuje více 

výskytů entity2 a k jednomu výskytu entity2 existuje právě jeden 

výskyt entity1; 

 vztah N:M znamená, že k jednomu výskytu entity1 existuje několik 

výskytů entity2 a naopak“. [JURÁKOVA, 2005] 

2.2.1.3 Nástroje analýzy a návrhu 

Jedná se zde především o nástroje funkčního a datového modelování, 

kterými jsou především různé modely a diagramy. Ty slouží k prezentaci 

různých pohledů na modelovaný systém. 

Diagram datových toků (DFD) 

Tento diagram vyjadřuje toky dat a jejich transformace. Diagram tak 

zachycuje jaká vstupní data a jaké procesy jsou potřebné pro 

vyprodukování požadovaných výstupních dat. Slouží jako grafický 

prostředek návrhu a zobrazení funkčního modelu systému. [JURÁKOVÁ, 

2005] 

 Diagram hierarchické funkční struktury (FSD) 

„Jeho podstatou je hierarchický rozklad funkcí na další podřízené úrovně. 

Tímto způsobem se hierarchická struktura systému pomocí diagramů 

velmi jednoduše a přehledně zobrazí až do potřebných nejnižších úrovní 

rozkladu“. [JURÁKOVA, 2005] 
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Kontextový diagram (KD) 

Jedná se o nejvíce abstraktní model fungování systému. Reprezentuje 

hranice systému, všechny zdroje dat a místa určení dat. Další rozpad se 

vede až na nejpodrobnější elementární úroveň, která obsahuje 

elementární funkce označované též jako primitivní. [JURÁKOVA, 2005] 

Diagram entit a vztahů (ER) 

Je grafickým nástrojem, který se používá k vyjádření datového modelu 

datových objektů systému a vztahů mezi nimi. 

Mapa webu 

Popisuje strukturu webové aplikace tak, jak ji může uživatel 

prostřednictvím odkazů procházet. Mapy webů se používají z různých 

důvodů. Umístění mapy na web pomáhá uživateli orientovat se v jeho 

struktuře. Jedná se však i o účinný nástroj pro analýzu a návrh webových 

aplikací. 

2.2.2 Zásady a techniky refaktoringu 

Z povahy refaktoringu vyplývá potřeba znát určité zásady, kterých se 

budeme držet a nástroje, které budeme používat. Dodržování zásad 

společně se správným použitím nástrojů nám zajistí přehlednost celého 

procesu a zlepší výsledný efekt  refaktoringu. Špatný refaktoring nejen že 
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nemusí přinést kýžený výsledek, ale může napáchat i vážné škody co do 

funkčnosti, tak i dostupnosti celé aplikace. 

2.2.2.1 Zásady 

Refaktoring může být velmi riskantní proces, protože upravujeme funkční 

kód a můžeme si do něj vnést velmi záludné chyby. Je proto důležité 

postupovat po malých krocích a neustále testovat. A také neopomenout 

zálohovat při nutnosti větších kroků. 

Při refaktoringu nikdy nesmíme zapomenout na metaforu dvou klobouků 

od Kenta Becka:„V jednom klobouku přidáváme funkcionalitu a neměníme 

strukturu, v druhém klobouku měníme strukturu a nepřidáváme 

funkcionalitu. Můžeme je měnit klidně každých 5 minut, ale vždy musíme 

vědět, co děláme, tedy jaký klobouk máme na hlavě a nemíchat přidávání 

funkcionalit s refaktoringem.“ [FOWLER & BECK, 1999, str. 54] 

První klobouk používáme pouze pro přidávání nové funkcionality. Pokud ho 

máme na hlavě, nesmíme měnit stávající kód, můžeme pouze přidávat 

další schopnosti. Práci v tomto klobouku lze sledovat a kontrolovat 

vytvářením nových testů a jejich prováděním. 

Při nasazení druhého klobouku - refaktoringu, žádné nové schopnosti 

nepřidáváme, pouze se mění struktura kódu. Nepřidávají se ani testy s 

výjimkou, kdy nějaký chybí. Změny v testech se provádí pouze v 

nejnutnějších případech, např. při změně rozhraní objektu. 

I když klobouky velmi často střídáme, musíme si vždy přesně 

uvědomovat, který klobouk máme na hlavě. Stále je nutné přesně vědět, 

kdy užíváme nástroje refaktoringu a kdy přidáváme nové vlastnosti 
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programu. Pokusíme se například přidat novou metodu k objektu a 

zjistíme, že by to šlo mnohem snáz, kdyby měl kód jinou strukturu. 

Vezmeme si druhý klobouk a krátce přejdeme k refaktoringu. Po úpravě 

kódu opět klobouky vyměníme a přidáme inkriminovanou novou metodu. 

Celé to bude trvat pár minut, ale neustále musíme mít na paměti, jaký 

klobouk máme na hlavě. 

2.2.2.2 Použité techniky refaktoringu 

Úpravy metod 

 přejmenovat metodu a přejmenovat položku – změna názvu na lepší 

a výstižnější  

 vložit metodu  

 vyjmout metodu – z dlouhé metody vyjmeme část kódu, který dáme 

do nové metody  

Přesouvání prvků mezi objekty 

 odstranit prostředníka  

 vyjmout třídu – vyjmeme část kódu třídy a vložíme ho do třídy nové  

Organizace dat 

 nahradit datovou položku objektem  

 nahradit pole objektem  

 změnit hodnotu na odkaz  

Zjednodušení volání metod 

 odstranit parametr  

 parametrizovat metodu  
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 přejmenovat metodu a přejmenovat položku – změna názvu na lepší 

a výstižnější  

 přidat parametr  

 zavést objekt pro parametry  

Velké programování 

 převést procedurální návrh do objektů  

2.2.2.3 Nejčastější důvody pro refaktoring: 

Duplicitní kód  

Stejná struktura na více místech. Tomuto problému se snaží vyhnout 

každý programátor. Pokud duplicitu objevíme, máme dobrý důvod pro 

refaktoring. 

Dlouhá metoda 

Každý si určí sám, kolik řádků pro něj znamená už moc. Pokud najdeme 

takové metody, většinou se v nich řeší více problémů najednou. Měli 

bychom je rozdělit na menší, které řeší právě jeden problém, čili použít 

refaktoring. 

Velká třída  

Pokud se třída snaží dělat více věcí najednou, není to z pohledu objektově 

orientovaného programování dobře, jelikož každá třída by správně měla 

řešit právě jeden problém, tudíž řešením je rozdělit třídu na více tříd. 

Dlouhý seznam parametrů  
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Metody s dlouhým počtem parametrů jsou většinou nesrozumitelné. Pokud 

tyto předávané parametry obsahuje nějaký objekt, je řešením předat jako 

parametr tento objekt.  

Také bychom měli použít refaktoring vždy, když máme v programu složité 

struktury podmínek, nemůžeme najít chybu v kódu, stejně tak, jako 

bychom měli užít nástrojů refaktoringu vždy před přidáním nějaké nové 

funkcionality. 

2.2.3 Programovací jazyk a nástroje refaktoringu 

Nástrojem refaktoringu zde rozumíme především vývojové prostředí 

aplikace, které nám umožňuje procházet skript aplikace a prostřednictvím 

něho používáme techniky refaktoringu k úpravám struktury daného 

programu.  

Pomocí technik refaktoringu pak manipulujeme přímo se skriptem 

aplikace, s cílem dosáhnout přehlednější a rozšířitelnější aplikace. 

2.2.3.1 Programovací jazyk PHP3 

Nejčastěji se začleňuje přímo do struktury jazyka HTML, XHTML4 ,což lze 

využít při tvorbě webových aplikací. PHP lze použít i k tvorbě konzolových 

a desktop aplikací. 

                                    
3 PHP - skriptovací programovací jazyk, určený především pro programování 

internetových stránek 

4 XHTML – „rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk“ -  značkovací jazyk pro tvorbu 

hypertextových dokumentů v prostředí internetu 
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Při použití PHP pro dynamické stránky jsou skripty prováděny na straně 

serveru – k uživateli je přenášen až výsledek jejich činnosti. PHP je 

nezávislý na platformě. Rozdíly v různých operačních systémech se 

omezují na několik OS-závislých funkcí a skripty lze většinou mezi nimi 

používat bez jakýchkoli úprav. 

PHP podporuje mnoho knihoven pro různé účely - např. zpracování textu, 

grafiky, práci se soubory, přístup k většině databázových systémů, 

podporu celé řady internetových protokolů. 

PHP je jedním z nejrozšířenějších skriptovacích jazyků pro web. 

Oblíbeným se stal především díky jednoduchosti použití, bohaté zásobě 

funkcí, a tomu, že kombinuje vlastnosti více programovacích jazyků a 

nechává tak vývojáři částečnou svobodu v syntaxi. Nejčastěji je pak 

využíván v kombinaci s operačním systémem Linux, databázovým 

systémem (obvykle MySQL5) a webovým serverem Apache6.  

2.2.3.2 Základní prvky a vlastnosti OOP7 

Popis základních prvků OOP a vlastností na kterých je tento způsob 

programování postaven. 

Třída 

Třídy jsou jakési šablony, nad nimiž se definují objekty (instance) tříd. 

Každá třída smí mít libovolný počet svých instancí. [NOVÁK, 2007] 

                                    
5 MySQL -  multiplatformní databáze 

6 Apache - nejrozšířenější softwarový webový server s otevřeným kódem 

7 OOP – objektově orientované programování 
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Jde o strukturovaný soubor programového skriptu. Je tvořen 

„konstruktorem“, který zajišťuje vytvoření a inicializaci datových prvků 

(proměnných) objektu nebo případně i další akce. Dále pak proměnnými 

obsahující data, kterými je dán stav objektu, a metodami, které, 

představují schopnost objektu zpracovat data určitým způsobem 

v závislosti na svém stavu.  

Objekty 

Jsou to jednotlivé prvky modelované reality a jsou v programu 

seskupeny do entit, nazývaných objekty. Objekty si pamatují svůj 

stav a navenek poskytují operace (metody). 

Objekty, které tvořící program spolu komunikují voláním svých metod. 

Instance tříd (objekty) jsou pak obvykle dynamicky vytvářeny a rušeny za 

běhu programu. [NOVÁK, 2007] 

Abstrakce  

Programátor může při tvorbě programu abstrahovat od některých 

detailů ve funkcích jednotlivých objektů. Každý objekt pracuje jako 

černá skříňka, která dokáže provádět určené činnosti a komunikovat s 

okolím, aniž by vyžadovala znalost způsobu, kterým vnitřně pracuje. 

Toto je velká výhoda objektového přístupu. 

Zapouzdření  

Třída chrání své proměnné proti přímému přístupu k jejich hodnotám. 

Přístup k proměnným třídy je pak možný pouze prostřednictvím metod. 

Výhodou je také možnost ošetření hodnot vkládaných do proměnných. 

[NOVÁK, 2007] 
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Zaručuje, že objekt nemůže přímo přistupovat k vnitřním proměnným 

jiných objektů, což by mohlo vést k nekonzistenci. Každý objekt navenek 

zpřístupňuje rozhraní, pomocí kterého s objektem a s jeho proměnnými 

pracuje. 

Dědičnost  

Z biologického hlediska dítě dědí geny svých rodičů a tento genetický 

materiál podmiňuje vzhled a chování dítěte. V OOP je význam 

dědičnosti analogický – jedná se o schopnost přenášet charakteristiky 

chování. Dědičnost tedy představuje techniku pro opakované využití 

kódu. [LAVIN, 2009] 

Objekty jsou organizovány stromovým způsobem, kdy objekty 

nějakého druhu mohou dědit z jiného druhu objektů, čímž přebírají 

jejich schopnosti, ke kterým pouze přidávají svoje vlastní rozšíření.  

Polymorfismus  

Odkazovaný objekt se chová podle toho, jaký je jeho skutečný typ. 

Pokud několik objektů poskytuje stejné rozhraní, pracuje se s nimi 

stejným způsobem, ale jejich konkrétní chování se liší.  

Rozlišujeme různé druhy polymorfismu: 

 jednomu objektu volat jednu metodu s různými parametry 

(parametrický polymorfismus); 

 objektům odvozených z různých tříd volat tutéž metodu se stejným 

významem v kontextu jejich třídy, často pomocí rozhraní; 

 přetěžování operátorů znamená provedení operace v závislosti na 

typu operandů (operátorový polymorfismus). 
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Objekty v PHP - nevýhody 

Často jsem se v různých článcích setkával s výhradami proti OOP v PHP. 

Výtky proti použití tohoto přístupu pramenily především ze zdánlivé 

složitosti naprogramování i jednoduché aplikace, právě v důsledku použití 

objektů.  

Tyto problémy však náhle mizí, pokud se zaměřujeme na 

znuvupoužitelnost jednotlivých komponent a tříd v aplikaci. Nové aplikace 

pak již nevytváříme celé znovu, ale využíváme výhod OOP a aplikaci v co 

největší míře skládáme z již dříve vytvořených komponent. Důležité je 

tedy dbát na znuvupoužitelnost komponent, čili vytvářet komponenty co 

nejobecněji. 

2.2.3.3 Vývojové prostředí 

Jako nejvhodnější vývojové prostředí se mi nabízí „opensource“ řešení od 

Sun Microsystem s názvem NetBeans, ve kterém jsem několik semestrů 

pracoval při studiu. V poslední době NetBeans nabízí také stále lepší 

podporu PHP, což jsem měl možnost vyzkoušet při několika PHP webových 

aplikací, které jsem v něm vytvořil. 

Vývojové prostředí NetBeans je nástroj, pomocí kterého programátoři 

mohou psát, překládat, ladit a šířit programy. NetBeans IDE je napsáno v 

jazyce Java a je postaveno na stejnojmenné platformě. Jde o vývojové 

prostředí, které je primárně určeno pro vývoj aplikací v jazyce Java, ale 

může podporovat i další programovací jazyky. Umožňuje mimo jiné vývoj 

různých webových aplikací, například v jazyce PHP.  
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Vývojové prostředí NetBeans je bezplatně šířený produkt, který je možné 

používat bez jakýchkoliv omezení. Je použitelný na operačních systémech 

Windows, Linux, Mac OS X a Solaris. 

2.2.4 Nástroje a jazyky pro nasazení a odladění 

Pro etapu nasazení a odladění aplikací jsem použil různé nástroje a jazyky 

běžně požívané při implementaci webových aplikací. Tyto nástroje a 

jazyky jsou používány pro přenos souborů na webový server, komunikaci 

s databází a její správu, ale také pro zajištění komunikace mezi 

aplikacemi. 

2.2.4.1 Nástroje pro přenos dat 

Total commander 

Je v současné době nejpopulárnější správce souborů pro operační systém 

Microsoft Windows. Je k dispozici i v bezplatné verzi. Jeho hlavní vlastností 

jsou dva panely s výpisem adresářů a souborů vedle sebe. Slouží 

především pro správu souborů na discích, ale díky integrovanému FTP 

klientu jej lze použít i pro připojení se na vzdálené disky. Je zde možnost 

nastavení různých parametrů pro připojení, například i kódování 

přenášených souborů. To může být užitečné při kopírování souborů 

z platformy Windows, kdy chceme použít jiné kódování než „cp-1250“, 

které tato platforma používá.  
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FTP protokol 

Jedná se o protokol aplikační vrstvy modelu protokolu TCP/IP8. Protokol je 

určen pro přenos souborů mezi počítači. Tento protokol je nezávislý na 

platformě a umožňuje proto transport i mezi různými operačními systémy. 

To je v tomto případě velmi příhodnou vlastností, kdy uživatel kopírující 

data na server v drtivé většině používá operační systém windows, zatímco 

servery webhostingu mívají často nainstalované serverové operační 

systémy jako Linux nebo systémy typu Unix. 

V protokolu je možné použit model klient-server. Klient se připojí k 

serveru a může zde provádět různé operace (např. přenos dat, změna 

adresáře, atd.). Server pak poskytuje data pro ostatní počítače. 

2.2.4.2 Databázový jazyk a nástroje 

Popis databázového jazyka a nástrojů pro správu databáze webové 

aplikace. 

 SQL9 

SQL je standardizovaný dotazovací jazyk, který je používán pro práci 

s daty v relačních databázích. SQL jazyk se skládá z několika částí. 

Některé části jsou určeny pro administrátory a návrháře databázových 

systémů, jiné pak pro koncové uživatele a programátory. 

                                    
8 TCP/IP - obsahuje sadu protokolů pro komunikaci v počítačové síti 

9 SQL -  standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s daty v relačních 

databázích 
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 Příkazy pro manipulaci s daty (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, 

…) 

 Příkazy pro definici dat (CREATE, ALTER, DROP, …) 

 Příkazy pro řízení přístupových práv (GRANT, REVOKE) 

 Příkazy pro řízení transakcí (START TRANSACTION, COMMIT, 

ROLLBACK) 

 

MySQL 

Jde o databázový systém, vytvořený švédskou firmou MySQL AB. Jeho 

hlavními autory jsou Michael Widenius a David Axmark. Je považován za 

úspěšného průkopníka dvojího licencování – je k dispozici jak pod 

bezplatnou licencí GPL, tak pod komerční placenou licencí. 

MySQL je multiplatformní databáze. Komunikace s ní probíhá – jak už 

název napovídá – pomocí jazyka SQL. Podobně jako u ostatních SQL 

databází se jedná o dialekt tohoto jazyka s některými rozšířeními. 

Pro svou snadnou implementovatelnost (lze jej instalovat na Linux, MS 

Windows, ale i další operační systémy), vysoký výkon a především díky 

tomu, že se jedná o volně šiřitelný software, je dnes MySQL velmi 

rozšířený. 

Základní prvky relačních databází 

V databázových tabulkách jsou všechny data uložena v jednotlivých polích 

uspořádaných do řádků (záznamy) a sloupců (atributy). 
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 Řádek – údaj o jedné entitě, identifikovatelný pomocí primárního 

klíče. 

 Sloupec – množina dat stejného typu. Každý sloupec má svůj název. 

Někdy se mu říká atribut. 

V RD definujeme vztahy (relace) mezi tabulkami, řádky (záznamy), 

sloupci (atributy), primárními a cizími klíči. 

 Primární klíč – sloupec (nebo kombinace sloupců), který 

jednoznačně identifikuje každý řádek tabulky. Hodnota tohoto pole 

je jedinečná. Pole primárního klíče musí obsahovat konkrétní 

hodnotu. Bez primárního klíče není možné správně definovat relace 

mezi tabulkami. [HUBÁČEK, 2008] 

 Cizím klíčem pak rozumíme sloupec tabulky, na který se váže 

primární klíč jiné tabulky. 

„PHP a MySQL: přední dvojka u Open-Source  

Zmíněné duo dobře podporované svými domovskými stránkami, 

http://www.php.net respektive http://www.mysql.com, vybavilo vývojáře 

tak, aby mohli nabídnout řadu hotových webových aplikací, což je 

nejdůležitější a umožnilo vývojářům ve firmách dát rychle do provozu 

solidní webová řešení. 

PHP, instalovaný jako modul uvnitř webového serveru, je populární 

skriptovací jazyk, v němž se aplikace píší tak, aby komunikovaly s MySQL 

v pozadí a s prohlížeči v popředí. Jeho evoluci ilustruje příznačně to, že se 

změnil i význam samotného akronymu. Z Personal Home Page (osobní 

domovská stránka) přes Profesional Home Page (profesionální domovská 
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stránka) na svou aktuální definici: PHP: Hypertext Processor 

(PHP:Hypertextový Procesor). Je k dispozici na milionech webových 

domén a žene svou vlastní vlnu rychle vyvíjených aplikací.“ [DELISLE 

2004, str. 22] 

 PhpMyAdmin 

Tato aplikace, napsaná v jazyce PHP, poskytuje prostřednictvím webového 

rozhraní velmi příjemné, přehledné a snadno ovladatelné grafické 

prostředí pro administraci databází MySQL. Je zde možné provádět akce 

jako vytvoření, smazání nebo úprava tabulek a databází, ale také správu 

klíčů. V důsledku nezávislosti na platformě a open-source kódu, se stává 

častou volbou při tvorbě webových aplikací. 

2.2.4.3 Značkovací jazyk XML10 

Extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk) je obecný 

značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. 

„Když XML v polovině 90. let minulého století vznikalo, původní smělé 

plány byly, že zcela nahradí jazyk HTML při doručování obsahu do 

prohlížeče. Tato myšlenka se však ukázala jako příliš revoluční a navíc 

problémy spojené s jazykem XHTML, a jeho podporou v prohlížečích 

v očích mnoha webových vývojářů nevrhly na XML příliš růžové světlo.“ 

[KOSEK 2009, str. 15] 

V současné době se o XML hovoří nejčastěji v souvislosti s webovými 

aplikacemi a považuje se za nástupce dnes používaného jazyka HTML. 

Výhoda XML spočívá v tom, že autor stránky může používat vlastní 

                                    
10 XML(rozšiřitelný značkovací jazyk) je obecný značkovací jazyk 
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značky, které dokážou mnohem přesněji označit význam prezentovaných 

informací. To má velký význam především pro vyhledávání informací. 

Dnešní web je informacemi přehlcen a nalézt konkrétní informaci je stále 

obtížnější a mnohdy i nemožné. Tento problém nevyřeší sebelepší 

prohledávací servery, pokud jim nepomohou autoři stránek, kteří pomocí 

XML uloží do stránek mnohem více metainformací. 

Jazyk je určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro 

publikování dokumentů, u kterých popisuje strukturu z hlediska věcného 

obsahu jednotlivých částí, nezabývá se vzhledem. Prezentace dokumentu 

může být definována pomocí kaskádových stylů. Další možností 

zpracování je transformace do jiného typu dokumentu, nebo do jiné 

aplikace XML. 

XML neobsahuje předdefinované značky (tagy), je třeba definovat vlastní 

značky, které budeme používat. Tyto značky je možné (nepovinně) 

definovat v souboru DTD11 nebo v jeho alternativě XSD12. Potom je možné 

automaticky kontrolovat, zda vytvářený XML dokument odpovídá této 

definici. Program, který tyto kontroly provádí, se nazývá parser. Při vývoji 

aplikací můžeme parser použít, ten za nás detekuje většinu chyb v datech. 

2.3 Analýza současného stavu 

Hlavní část informační podpory tvoří e-shop a účetní software. Tyto dvě 

aplikace jsou na sobě programově zcela nezávislé. Rozhraní mezi nimi 

tvoří až uživatel. Především účetní software („ÚČTO“) je značně zastaralý. 

                                    
11

 DTD (Document Type Definition) je jazyk pro popis struktury XML 

12
 XSD (XML Schema Definition) alternativa pro popis struktury XML 
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I když pro potřeby firmě dostačuje v oblasti účtování, jeho komunikační 

rozhraní je nemoderní a pro komunikaci s dalšími aplikacemi je nevhodné. 

Účetní aplikace nevyhovuje také svým grafickým rozhraním, ve kterém je 

obtížné se orientovat, obzvláště pro uživatele zvyklé na dnešní okenní 

aplikace. Viz příloha 1.  

Firma používá také aplikaci internetového bankovnictví („SERVIS 24“)  

České spořitelny, u které má veden svůj firemní účet. Tato aplikace je 

využívána pouze pro zadávání plateb, má však i další využitelné 

funkcionality. 

Také webová aplikace internetového obchodu vykazuje nedostatky 

vycházející především ze struktury programového kódu.  

2.3.1 Popis funkce a provozu webové aplikace 

Aplikace je pro podnik především jedním z distribučních kanálů jejich 

produktů. Databázový systém aplikace obsahuje tabulky nabízených 

produktů a informace o zákaznících, kteří se v e-shopu zaregistrovali. Tyto 

informace umožňují lepší uspokojování potřeb zákazníků a pro firmu 

můžou být také důležitým zdrojem dat. 

Funkce webové aplikace je však také reklamní (existence firmy, její 

umístění a propagace výrobků). Mít na webu minimálně kontaktní 

informace své firmy je dnes téměř nutností. Za pomoci kvalitně provedené 

SEO je možné tímto způsobem efektivně získávat nové zákazníky.  

Aplikace dává uživatelům možnost prohlédnout si a objednat nabízené 

zboží 24 hodin denně. Aplikace pak v reakci na objednávku vygeneruje e-

mail, který je pak odeslán na e-mailovou adresu uživatele a firmy. 
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2.3.1.1 Provoz aplikace 

Provoz aplikace zajišťuje webový server, který má firma již několik let 

pronajatý i s doménou. Aplikace je z webu dostupná přes následující 

URL13: http://www.sedlarstvi-cesek.cz 

2.3.1.2 Webhosting 

Firma má v pronájmu webhosting u společnosti X-hosting. Odebírá jejich 

základní wehostingovou službu “BASIC“, která má následující parametry. 

Prametry webhostingu: 

Celkový prostor 750 MB 

Disková quota 500 MB 

Velikost e-mailové schránky 250 MB 

Cena/měsíc 49 Kč 

 

Služby a technologie v ceně 

Platforma serveru: Linux 

Podporované skriptování: PHP 

Podporované databáze: MySQL  

E-mail 

                                    
13 URL - slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací na internetu 

http://www.sedlarstvi-cesek.cz/
http://www.hostingy.cz/slovnik-linux.html
http://www.hostingy.cz/slovnik-php.html
http://www.hostingy.cz/slovnik-mysql.html
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Počet a velikost schránek neomezená, velikost 250MB. 

 

Technická podpora 

Frekvence zálohování: denně / týdně 

Způsoby kontaktu TP: e-mailem, telefonicky, přes ICQ, zákaznické fórum 

Dostupnost: 99.416% 

 

2.3.2 Funkční struktura aplikace 

Je prezentována třemi úrovněmi pohledů na strukturu aplikace. Tyto 

logické modely sytému mohou být přínosem při integraci aplikací (KD), ale 

i při optimalizacích a úpravách skriptu. Především v prvních fázích úprav 

funkcionalit aplikace mohou funkční a datové modely pomoci získat 

přehled v aplikaci a umožnit tak efektivněji provádět změn.  

 

Kontextový diagram (KD) 

První úroveň pohledu je prezentována kontextovým diagramem. Viz obr. 

2.1. Zobrazuje aplikaci v interakci s externími entitami. Tento pohled je 

vhodný především pro jasně znázorněné interakce mezi entitami.  

Pokud bychom chtěli do tohoto logického modelu promítnout aspekty 

reálného světa, zjistíme například, že rozhraní mezi webovou aplikací a 
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účetním SW zajišťuje člověk a data ručně přepisuje. Takové činnosti je 

možné alespoň částečně automatizovat.   

 

Zákazník E-shop Sklad

Identifikační údaje

Prezentace dat 

Zadání objednávky

Zpracování a vyřízení

Požadavek na expedici zboží

Vyřízení požadavku

Účetní SW

ObjednávkyFakturace

 

Obr. 2.1 Kontextový diagram systému 

Zákazník – odesílá prostřednictvím formuláře své identifikační nebo 

registrační údaje. Zákazník vložením položek do košíku a odesláním 

formuláře zadá objednávku do systému. 

Sklad – vyřizuje požadavky na expedici zboží a informuje o vyřízení. 

Účetní SW – Zpracuje data objednávky a vytvoří fakturu, kterou archivuje.  

E-shop – prezentuje uživateli data dle jeho požadavků odeslaných 

prostřednictvím prohlížeče. Zpracovává a ukládá data o zákaznících, 

zajišťuje identifikaci při přihlášení. Vytváří objednávky ze zákazníkem 
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zadaných dat, zpracovává je a informuje zákazníka o stavu zpracování. 

Inicializuje požadavek na expedici zboží. 

Diagram hierarchické funkční struktury (FSD) 

Druhou úroveň představuje diagram hierarchické funkční struktury. Viz 

obr. 2.2. Diagram prezentuje hierarchickou strukturu jednotlivých procesů 

objednávkového systému webové aplikace.  

 

1. E-shop

1.1

Identifikace 

zákazníka

1.2

Tvorba 

objednávky

1.3

Zpracování 

objednávky

1.4

Vyřízení 

objednávky

1.5

Dokončení a 

archivace

 

 Obr. 2.2 Diagram hierarchické funkční struktury  

 

Identifikace zákazníka – ověření přihlašovacích údajů, při přihlašování 

registrovaných zákazníků, případně registrace nových zákazníků. 

Tvorba objednávky – ze zákazníkem vybraných produktů a dat 

uložených o zákazníkovi je vytvořena objednávka a ta je předána ke 

zpracování. 
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Zpracování objednávky – je odeslána informace o přijetí objednávky, 

kontroluje se dostupnost zboží a odešlou se fakturační údaje do 

účetního systému.   

Vyřízení objednávky – objednané zboží je vyskladňováno, přikládá se 

faktura a objednávka je expedována. 

Dokončení transakce – příjem platby od zákazníka, zaúčtování faktury 

a její archivace. 

Diagram datových toků (DFD) 

Poslední úroveň funkční struktury aplikace demonstruje diagram datových 

toků. Viz obr. 2.3. Ten popisuje strukturu komunikace jednotlivých 

procesů, jejich interakci s okolními entitami a vnitřními databázemi. 

Především tento diagram je vhodný pro získání přehledu před začátkem 

refaktoringu. 
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Obr. 2.3 Diagram hierarchické funkční struktury  

 

Z diagramu je zřetelných 5 základních funkcí webové aplikace, jejich 

vzájemná interakce, komunikace s ostatními entitami a databázemi 

systému. Pokud bychom srovnali tento diagram se souborovou strukturou 

aplikace a popisem funkcí jednotlivých souborů (Viz obr.), zjistíme, že 

funkce provádějící znázorněné operace systému jsou ve většině případů 

roztříštěny do několika souborů. Taková programová struktura značně 

komplikuje jakýkoliv zásah do programu.  

2.3.3 Datová struktura 

Databáze je tvořena 10 tabulkami viz Obr. 2.4. S výjimkou tabulky 

„uzivatele“ a „adresy“, které jsou určeny pro uložení profilů registrovaných 

uživatelů. Tyto tabulky jsou použity k uložení produktů a jejich atributů. 
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Znalost datové struktury aplikace a jejich vazeb je důležitým faktorem při 

úpravách aplikace. 

 

Obr. 2.4 Tabulky databáze 

2.3.3.1 Data uživatelů 

Data uživatelů jsou rozdělena do dvou tabulek propojených 

prostřednictvím vazby primárního klíče v relaci 1:1 

Tabulka uživatele 

Obsahuje přihlašovací údaje uživatelů a jejich základní kontaktní 

informace. V případě, že jde o firmu, jsou zde obsaženy také informace o 

jejím názvu, IČ a DIČ. Struktura tabulky viz Tab. 2.1. 
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Tab. 2.1 Struktura tabulky uzivatele 

Tabulka adresy 

Shromažďuje údaje o adresách uživatelů pro potřeby vytvoření 

objednávky. Cizím klíčem je zde sloupec “Ic“ vázaný na stejnojmenný 

sloupec předchozí tabulky. Struktura tabulky viz Tab. 2.2. 

 

Tab. 2.2 Struktura tabulky adresy 
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2.3.3.2 Data produktů 

Vzhledem k různorodosti nabízeného sortimentu jsou data nabízených 

produktů rozdělena do několika tabulek.  

Tabulka položky 

Obsahuje základní údaje nabízených produktů a jejich zařazení do určité 

sekce. Sloupec „Ic“ je primárním klíčem a váže se na cizí klíče 

v následujících 4 tabulkách a to vždy relací 1:1. Jedná se o jedinou 

tabulku, která je při specifikaci produktu povinná. Následující tabulky 

s údaji o produktech obsahují pouze záznamy položek, u kterých je to 

nutné. Struktura tabulky viz Tab. 2.3. 

  

Tab. 2.3 Struktura tabulky položky 

Tabulka položky rozlišení 

Obsahem tabulky jsou údaje o rozlišení atributů dané varianty produktu, 

především různých rozměrů. Většina položek obsahuje 1-2 rozlišení 

velikostí, tento fakt tabulka reflektuje svou strukturou se dvěma 

možnostmi nastavení rozměrů. Některé produkty však varianty nemají, a 

proto v této tabulce nemusí mít záznam. Struktura tabulky viz Tab. 2.4 . 
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Tab. 2.4 Struktura tabulky rozlišení 

Tabulka barvy 

Obsahuje záznamy o barvách nabízených u různých produktů. Je zde 

přednastaveno několik základních barev tak, aby se mohly lišit pro každý 

produkt. Struktura tabulky viz Tab. 2.5 . 

 

Tab. 2.5 Struktura tabulky barvy 

Tabulka vozatajství rozlišení 

Jedná se o úzce zaměřenou tabulku pro produkty ze sekce vozatajství. 

Obsahuje informace o velikostech některých typů výrobků z vozatajského 

odvětví. Struktura tabulky viz Tab. 2.6 . 
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Tab. 2.6 Struktura tabulky vozatajství-rozlišení 

Tabulka šití 

Poslední tabulka obsahuje specifikace produktů a je určena pro sekci 

kožených opasků, u kterých musíme rozlišit různá prošití. Struktura 

tabulky viz Tab. 2.7 . 

 

Tab. 2.7 Struktura tabulky siti 

2.3.3.3 Data objednávek 

Objednávky jsou ukládány do jedné tabulky, která se váže svým cizím 

klíčem ve sloupci UzivatelId, na tabulku uzivatele. Relace vztahu tabulek 

je z pohledu tabulky uživatelů 1:N. Jeden uživatele tedy může mít N 

objednávek. 
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Tabulka objednávky 

Tabulka shromažďuje objednávky všech uživatelů. Obsahuje základní 

údaje objednávky jako hodnotu nebo datum. Položky jednotlivé 

objednávky jsou uloženy do sloupce “Polozky“ a to jako řetězec vytvořený 

serializací pole. Struktura tabulky viz Tab. 2.8 . 

  

Tab. 2.8 Struktura tabulky objednavky 

2.3.3.4 Data struktury webu 

Databáze obsahuje také dvě malé tabulky popisující strukturu webu. 

Poskytují aplikaci informace o struktuře sekcí e-shopu a jejich popisy. 

Tabulka sekcetab 

Obsahuje údaje o odvětvích a sekcích v nich obsažených. Tato struktura 

se odvíjí od adresářové struktury ve složce obrázků pro katalog a je 

aktualizována při každém načtení webu. Struktura tabulky viz Tab. 2.9 
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Tab. 2.9 Struktura tabulky sekcetab 

Tabulka sekce_popis 

Tabulka obsahuje pouze popisky daných sekcí. Při dalších budoucích 

úpravách by bylo vhodné tabulku sloučit s předchozí. Struktura tabulky viz 

Tab. 2.10 . 

 

Tab. 2.10 Struktura tabulky sekce_popis 
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2.3.3.5 Struktura tabulek databáze 

Strukturu tabulek a kardinalitu jejich vztahů zachycuji v databázovém 

modelu. Viz obr. 2.5 .

polozky

PK,FK1 Id

 Nazev

 Sekce

 Popis

 Cena

 Polozky

objednavky

PK CisloObj

FK1 UzivatelId

 Polozky

 Datum

 Stav

 Zakaznik

 Doruceni

uzivatele

PK Ic

 Nazev

 Ico

 Dic

 Jmeno

 Prijmeni

 Tel

 Mail

 Heslo

adresy

PK,FK1 Ic

 Mesto

 Ulice

 Psc

 Dmesto

 Dulice

 Dpsc

barvy

PK,FK1 Id

 B1

 B2

 B3

siti

PK,FK1 Id

 S1

 S2

 S3

vozatajstviVel

PK,FK1 Id

 Vel1

 Vel2

 Vel3

1:N
1:1

N:M

1:1

1:1

1:1

 

Obr. 2.5. Struktura tabulek databáze 

Je zřejmé, že většina vztahů má kardinalitu 1:1, kdy k záznamu jedné 

tabulky je vždy vázán jeden záznam závislé tabulky. Například jeden 

záznam v tabulce „uzivatele“ má na svůj primární klíč vázán vždy jeden 

záznam z tabulky „adresy“.  
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Mezi tabulkou uživatelů a objednávek vidím jinou kardinalitu vztahu, a 

sice 1:N, kdy jeden uživatel může mít jakékoliv množství objednávek. 

Nalezneme zde také vztah N:N a to mezi tabulkami objednávek a položek, 

kdy objednávky mohou obsahovat více položek a stejně tak jedna položka 

může být obsažena ve více různých objednávkách. 

2.3.3.6 ER diagram webové aplikace 

Z diagramu můžeme vidět entity, o kterých aplikace shromažďuje data ve 

své databázi. Tento pohled je velmi abstraktní a pomáhá získat nadhled 

nad datovou základnou aplikace. Viz obr 2.6. 

 

Zákazník Objednávka

Položky

Vytvoří 

objednávku

Vykryje 

objednávku

 

Obr. 2.6 ER diagram 

2.3.4 Souborová a webová struktura aplikace 

Při pohledu na souborovou strukturu, je již podle velikosti jednotlivých 

souborů zřejmé nerovnoměrné rozložení skriptu aplikace.  Celý program je 

zde obsažen převážně ve čtyřech velkých souborech. Shromáždění 

velkého množství funkcí do jednoho místa, kdy se pak v rámci jednoho 



38 

 

souboru provádí velmi různorodé procesy aplikace, je nevhodné nejen 

z důvodu přehlednosti, ale také rozšiřitelnosti. 

Pro popis struktury webu jsem použil mapu webu, která zobrazuje 

jednotlivé stránky aplikace. Mapu jsem pak doplnil popisem objektů a jimi 

vytvářených komponent na jednotlivých stránkách. 

2.3.4.1 Struktura souborů 

Aplikace se fyzicky skládá z několika souborů formátu php, css a 

grafických souborů. Tyto soubory jsou rozděleny do adresářové struktury, 

kdy na vrchní úrovni je vstupní bod aplikace „index.php“ a několik 

prostředníků. Soubory funkcí jsou pak umístěny ve složce „rsrc“. Ve složce 

„css“ je uložen pouze soubor kaskádových stylů. Grafika webu je umístěna 

ve složce „img“ společně s obrázky produktů, které jsou dále členěny do 

stromové struktury složek. Viz Obr. 2.4   

 

Obr. 2.4 Souborová struktura aplikace 
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2.3.4.2 Mapa webu 

Popisuje strukturu stránek webové aplikace. Viz. Obr. 2.5  

První úroveň struktury webu je tvořena převážně statickými stránkami. 

Prostřednictvím stránky e-shop se dostáváme hlouběji do struktury webu, 

odkud je přístup na stránky košíku a stránku s registračním formulářem. 

Přihlášený uživatel pak může projít na stránku svého profilu nebo 

objednávek. Ze stránky e-shop jsou samozřejmě také přístupné stránky 

různých odvětví produktů a jejich prostřednictvím nebo zase přímo z e-

shopu jsou dostupné jednotlivé sekce s nabízenými produkty. Tyto dvě 

skupiny stránek jsem dále do hloubky nezobrazoval, stránky jsou totiž 

téměř totožné. 

 

O nás Výroba

Registrace/

profil

KontaktyE-shop

KošíkOdvětví SekceObjednávky

Obr. 2.5 Mapa webu 
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2.3.4.3 Popis vazeb souborové a webové struktury 

Popsal jsem zde vazby mezi soubory funkcí na webovou strukturu a 

nastínil některé problémy z popisu vyplývající. Zaměřil jsem se na popis 

funkcionalit jednotlivých souborů funkcí a popis vazby na komponenty 

webu, na jeho různých stránkách, které tyto funkcionality reprezentují. 

Z tohoto popisu je možné si udělat představu o struktuře funkcí 

obsažených v jednotlivých souborech. Na základě toho náhledu je třeba 

při refaktoringu zvolit vhodnější struktury souborů a funkcí, které se 

budeme snažit prostřednictvím jeho nástrojů dosáhnout.   

Soubor „funkceLayout.php“ 

Poskytuje funkce vypisující základní strukturu stránky s navigátory, ale 

také přihlašovací formulář a proces přihlášení, nebo navigační strukturu 

stránky „e-shop“. Vytváří připojení k databázi a poskytuje ho ostatním 

funkcím aplikace. Zajišťuje přihlášení uživatele, ale obsahuje také veškerý 

statický obsah webu. Metody tohoto objektu prostupuji každou stránku, 

kde kromě její struktury tvoří také některé komponenty (menu, logo,…) a 

dokonce i obsah některých stránek. 

Soubor funkcí obsahuje přes 500 řádků kódu, složených z funkcí řešících 

velmi různorodé problémy, což je problém při úpravě programu nebo 

hledání chyb.  

Soubor „funkceProfil.php“ 

Tento soubor funkcí shromažďuje funkce pro práci s profilem uživatele 

(mimo login). Zajišťuje uložení do databáze při vytváření nového profilu, 

úpravu stávajících profilů, zobrazení registračního formuláře, ale také 
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odesílání e-mailu při registraci. Funkce tohoto souboru jsou úzce spjaty se 

stránkou Registrace/profil. 

Funkce tohoto souboru spolu funkčně souvisí. Struktury některých funkcí 

jsou však zbytečně dlouhé a některé struktury se duplicitně objevují 

v jiných souborech funkcí.     

Soubor „funkceKatalog.php“ 

Obsahuje pouze dvě funkce. Zobrazení položek e-shopu zajišťuje první 

funkce, která zjistí, jaké položky mají být zobrazeny, načte data položek 

z databáze a zobrazí je ve formulářích. Soubor obsahuje také funkci 

přidání položek do košíku. 

Funkce přidání položek funkčně nesouvisí s prezentací položek a bylo by 

vhodné ji vyjmout. První zmiňovaná funkce tvoří ¾ kódu (160 řádků), 

druhá pak zbývajících 56 řádků. Délka první metody tedy není úplně 

ideální a bylo by vhodné ji rozdělit. 

Soubor „funkceKosik.php“ 

Shromažďuje funkce pro zobrazení položek v košíku, jejich přepočítání, 

odebrání nebo vyprázdnění košíku. Zajišťuje potvrzení a odeslání 

objednávky, přičemž zobrazuje pro nepřihlášené uživatele formulář pro 

fakturační údaje, který je duplicitní k registračnímu formuláři ze souboru 

“funkceProfil.php“. Zajišťuje též vytvoření e-mailu s objednávkou a jeho 

odeslání zákazníkovi a prodejci.   

Duplicity a velké množství ne vždy souvisejících funkcí jsou spolu s 360 

řádky kódu největším problémem tohoto souboru funkcí. 
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Další soubory 

Slouží jako prostředníci pro volání funkcí 1-2 výše jmenovaných souborů. 

Jsou si dost podobné a velmi krátké (do 20 řádků).  

2.3.5 Programová struktura aplikace 

Aplikační logiku tvoří struktura skriptu napsaná procedurální formou 

programovacího jazyka PHP. Programová struktura je velmi složitá a 

nepřehledná. Rozložení kódu mezi soubory je značně nerovnoměrné.  

Existuje zde několik prostředníků, kteří obsahují pouze několik řádků kódu 

a většinu z nich tvoří volání funkcí souborů ze složky “rsrc“. Naproti tomu 

struktura programu ve 4 velkých souborech, obsahujících 200-500 řádků 

skriptu, je tvořena množstvím funkčně a datově nesouvislých, za sebou 

seřazených funkcí. Tyto funkce jsou převážně bez parametrů, jsou dlouhé 

a obsahují velké množství větvení a cyklů. 

Větvení je zajištěno převážně testováním podmínek a to příkazem if(). 

Tato větvení jsou velmi složitá a prostupují mnohdy celé i velmi dlouhé 

funkce.  

2.4. Analýza problému a návrh řešení 

V programu je za těchto podmínek velmi obtížné se orientovat a jakákoli 

jeho úprava nebo rozšíření je velmi obtížné, časově náročné a riskantní. 

Za primární část problému považuji strukturu rozložení funkcí. Nalezneme 

zde však i duplicity nebo nepřiměřeně dlouhé metody. Ani strukturovaný 
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způsob psaní skriptu není pro aplikaci takového rozsahu příliš vhodný. 

Tyto problémy jsou častými důvody pro refaktoring aplikace. 

Transformace souboru funkcí do objektů a správné rozložení funkcí mezi 

tyto objekty, by dle mého názoru pomohlo odstranit problém 

rozšiřitelnosti a údržby aplikace. Tento problém pak pomůže řešit také 

další refaktoring již rozmístěných metod. Dosáhneme tak struktury 

aplikace, kdy každý objekt řeší určitý specifický problém, pomocí metod 

s úzce zaměřenou funkcionalitou. 

Zastaralou účetní aplikaci je vhodné pak nahradit takovou, která bude 

poskytovat intuitivní a přehledné uživatelské rozhraní. A bude také 

schopna komunikace s webovou aplikací a internetovým bankovnictvím 

v podporovaných formátech dat.  
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3. Návrh integrace nového účetního SW  

Návrh integrace v první fázi spočívá ve specifikaci uživatelských 

požadavků, zjištění možností SW a HW vybavení a výběru produktu 

odpovídajícího těmto specifikům.  

Následuje popis vybraného produktu a jeho funkcionalit. Navazuje analýza 

komunikačních možností a možností integrace. Dále pak návrh 

komunikačního rozhraní webové aplikace a jeho formulářů. 

3.1 Uživatelské požadavky 

Vzhledem k tomu, že zde v podniku není zřízeno účetní oddělení se 

samostatným účetním, hlavním požadavkem je, aby účetní software měl 

co nejméně nároků na uživatele.  

Jedním z uživatelských požadavků je tedy přehledné a intuitivní 

uživatelské prostředí. Ideální stav z pohledu firmy nastává tehdy, kdy není 

potřeba žádný externí odborník, který by musel doklady zaúčtovat nebo 

vytvořit daňové přiznání. Tím může být dosaženo i jistých úspor. 

Ideální software by měl svými funkcionalitami, co nejlépe reflektovat 

potřeby účetních agend podniku a být snadno rozšířitelný v případě 

potřeby o funkcionality nové.  

Aby mohl být systém integrován mezi další aplikace podniku, je nutné, 

aby podporoval jistá komunikační rozhraní. V tomto případě se integrace 

dotýká jak webové aplikace, tak komunikace se  službou internetového 

bankovnictví České spořitelny “SERVIS 24“, který firma využívá.  
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3.2 Dostupná softwarová řešení 

Na trhu jsou dvě softwarová řešení, která svými parametry nejlépe 

naplňují definované uživatelské požadavky.  

POHODA – poskytuje veškerá potřebná rozhraní pro komunikaci 

s aplikacemi firmy (XML). Je v něm také implementována podpora importu 

datových výpisů přímo pro produkt internetového bankovnictví „SERVIS 

24“. 

MONEY S3 – tato aplikace nepodporuje žádná komunikační rozhraní, 

využitelné pro komunikaci s webovou aplikací firmy.  

Obě aplikace jsou nabízeny ve srovnatelné cenové relaci. 

Firma zde jasně specifikovala, že jejím cílem je co nejvíce správu účetních 

agend zjednodušit, a proto jsem hledal pokud možno jednoduchý 

software, který nebude zbytečně robustní s ohledem na požadavky 

podniku, ale bude zde také možnost rozšíření v případě potřeby. 

3.2.1 Výběr vhodné varianty 

Svou roli zde hraje také fakt, že stávající externí účetní, která podniku 

vede účetní agendy programu, má zkušenosti se softwarovým řešením 

POHODA. I na základě jejího doporučení, ale především kvůli 

komunikačním schopnostem aplikace, jsem vybral účetní SW POHODA od 

firmy Stormware. Aplikace je schopna komunikovat přes XML soubory, 

takové rozhraní je možné implementovat ve webové aplikaci psané v PHP, 

které je schopno vytvářet XML soubory hned několika způsoby. Účetní 

aplikace obsahuje také rozhraní pro import datových výpisů ve formátu 
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poskytovaném službou SERVIS 24. Z pohledu integrace se tak jeví tato 

varianta jako ideální. 

Tento software je ve svých základních provedeních určen právě malým a 

středním podnikům, umožňuje bezproblémový přechod na vyšší verze 

s dalšími funkcemi, pro potřeby podniku. Zaujala mě také schopnost 

komunikace XML, ve vyšších verzích i SQL. 

 3.3 Účetní systém Pohoda 

Program POHODA je komplexní účetní a ekonomický software pro malé, 

střední a větší firmy z řad fyzických i právnických osob. Umožňuje vést 

účetnictví i daňovou evidenci a vyhoví plátcům i neplátcům DPH. Systém 

je oborově neutrální a je vhodný pro živnostníky, podnikatele 

a společnosti, které se zabývají obchodem a poskytováním služeb, ale i 

pro svobodná povolání a účtující příspěvkové a neziskové organizace. 

Základem systému je propracovaný adresář a řada agend pro komplexní 

řízení firmy. Příkladem jmenujme agendy faktur, Banka, Pokladna, 

Majetek, atd. Zvládne pobočkové zpracování dat, internetové bankovnictví 

i obchodování na internetu. Podporuje cizí měny včetně automatického 

načítání kurzového lístku. Umožňuje sledování salda a finanční analýzu.  

Obsahuje editor tiskových sestav REPORT Designer pro úpravu tiskových 

sestav a vytváření vlastních tiskových výstupů.  
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3.3.1 Verze programu 

Program je samozřejmě nabízen v různých verzích. Pro specifikované 

potřeby podniku a splnění požadavku nízkých nákladů, připadaly v úvahu 

základní tři verze. Vzhledem k tomu, že ve firmě nyní nepracují 

zaměstnanci, ale spolupracují zde 3 živnostníci, tak není nutné, aby daná 

verze programu zahrnovala i mzdové agendy. Pokud by se situace 

změnila, nebude problém rozšířit stávající verzi na takovou variantu, která 

pokryje všechny potřebné agendy. 

Verze programu Pohoda se liší především škálou nabízených agend, ale 

také podporou různých formátů komunikace a hlavně cenou. Srovnával 

jsem 3 základní verze programu: 

Mini – jedná se o nejnižší verzi programu, která poskytuje jen naprosto 

nejzákladnější funkcionality. Patří zde daňová evidence, finance, adresář. 

Lite – tato varianta je rozšířena o homebanking, objednávky, knihu jízd, 

ale především o majetek, který je pro vedení účetnictví podniku důležitý. 

Jazz – tato verze je rozšířena o další zajímavé funkcionality, např.: o 

správu internetových obchodů, postrádá však daňovou evidenci nebo 

správu majetku. To dělá tuto variantu nepřijatelnou. 

Jako nejvhodnější jsem zvolil variantu „Lite“, která nejlépe reflektuje 

požadavky svými funkcionalitami. 

3.3.1.1 Funkcionality vybrané varianty 

 kompletní správa financí v agendách Banka a Pokladna  
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 homebanking (tvorba příkazů, zaúčtování výpisů, export příkazů)  

 práce s cizími měnami (podpora eura, kurzové lístky, cizojazyčné 

sestavy)  

 objednávky (nabídky, vydané a přijaté objednávky)  

 fakturace (vydané a přijaté faktury, zálohové faktury, příkazy k 

úhradě)  

 adresář (správa obchodních kontaktů, komunikační funkce, 

organizace dokumentů)  

 poštovní sestavy (poukázky, průvodky, obálky, štítky)  

 k dispozici pestrá škála tiskových sestav pro tisk přehledů, soupisek 

atd.  

3.3.2 Možnosti komunikace prostřednictvím XML 

Program Pohoda využívá komunikační rozhraní XML, díky kterému můžete 

přijímat i odesílat data z a do různých aplikací, včetně internetových 

obchodů a externích softwarových modulů pro zpracování dat souvisejících 

s databázemi programu Pohoda.  

V současné době je tato komunikace upřednostňována před importy a 

exporty tabulek i přímým přístupem do databáze. Důvodem je vyšší 

bezpečnost operací, neboť při XML komunikaci dochází ke kontrole a 

validaci dat tak, jako by šlo o operace vykonávané přímo v prostředí 

programu. Např.: při importu dokladů ve formátu XML tak dochází ke 

kontrole vstupních údajů, dopočítání chybějících informací a v případě 

chybovosti importovaných dat také k upozornění na nutnost doplnění nebo 

přepracování XML souboru bez jeho importování.  
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Formáty XSD šablon a příklady XML souborů pro import a export dat z a 

do zkušebních databází programu Pohoda jsou veřejně přístupné na webu 

výrobce. Samotné XML soubory lze před jejich importem také velmi 

snadno zkontrolovat pomocí validačního programu Stormware XML 

Validator 2.1  

3.3.3 Možnosti komunikace s bankou 

Aplikace je schopna komunikovat s bankou pomocí „homebankingu“. 

Jedná se o sadu funkcí programu Pohoda umožňujících vytvářet a 

zpracovávat soubory, používané k přenosu dat mezi bankou a jejím 

klientem.  

Podporované banky 

Ekonomický systém Pohoda podporuje formáty pro komunikaci s těmito 

bankovními domy:  

Komerční banka (KB Data, Mojebanka i KB přímý kanál), Česká 

spořitelna (ČS BUSINESS 24, ČS SERVIS 24, ČS DATABANKING), 

Citibank, ČSOB, GE Money Bank, mBank a UniCredit.  

3.3.3.1 Česká spořitelna – SERVIS 24 

Představuje službu přímého bankovnictví České spořitelny, která 

umožňuje klientům obsluhovat účty pomocí internetu. Slouží k provádění 

bezhotovostních platebních transakcí a dalších operací na běžných, 

vkladových a úvěrových účtech. Pro využívání internetového bankovnictví 

je nutné mít na počítači nainstalovaný internetový prohlížeč Microsoft 
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Internet Explorer verze 7.0 nebo 8.0 nebo prohlížeč Mozila Firefox verze 

3.5 a 3.6, na jiných verzích nebo typech prohlížeče není služba 

garantována. 

Výhody  

 levné bankovnictví pro občany i podnikatele (fyzické a právnické 

osoby) 

 přístup k účtům 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po celý rok 

 dostupnost z jakéhokoli místa v České republice i v zahraničí na 

stránkách www.servis24.cz  

 běžné bankovní operace můžete provádět v klidu a pohodlí svého 

domova či kanceláře  

 možnost dobíjet TWIST karty, O2 karty i realizovat M-Platby  

 e-faktury - po aktivaci služby je možné přijímat a jednoduše platit 

faktury za služby, předpisy pojistného, složenky 

 vysoké zabezpečení služby  

 profesionální podpora  

Automatizace zpracování výpisů z účtů 

Zaúčtovat denně desítky až stovky položek bankovních výpisů zabere v 

obyčejném programu spoustu času. Pokud ale výpisy získáte v 

elektronické formě, Pohoda provede tuto úmornou práci za vás během 

okamžiku. Všechny zvolené výpisy, třeba i z různých bank, načte a 

postupně provede spárování, likvidaci a zaúčtování všech položek. 

Nakonec o provedené akci vytvoří přehledný zápis pro vaši snadnou 

kontrolu. 
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3.4 Návrh integrace účetní aplikace  

Integrace účetního softwaru spočívá v propojení se dvěma stávajícími 

systémy, a sice webovou aplikací a aplikací elektronického bankovnictví. 

Definice jejich komunikačních rozhraní a dat vyměňovaných při 

komunikaci. 

3.4.1 Funkční struktura systému 

Pro popis funkční struktury jsem zvolil kontextový diagram (Viz obr 3.1), 

který jasně a přehledně popisuje komunikaci účetního softwaru s okolními 

entitami (aplikacemi). Jsou zde dobře zřetelná data, která si aplikace 

vyměňují.  

Pokud tento logický model srovnáme se skutečností, zjistíme, že data jsou 

mezi aplikacemi předávána prostřednictvím uživatele, který je ručně 

přepisuje. Automatizace těchto komunikací, spočívá v nahrazení ručního 

přepisu, exportem a importem datových souborů. To minimalizuje 

časovou náročnost procesu i jeho nároky na uživatele.  

Účetní SWBanka IS

Výpisy plateb

Příkazy k úhradě

Objednávky 

(fakturační údaje)

Fakturace

 

Obr. 3.1 Kontextový diagram účetního SW 
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3.4.2 Rozhraní pro IS 

Při výběru softwaru jsem vycházel také ze schopnosti podnikové webové 

aplikace, která je schopna prostřednictvím metod PHP komunikovat 

pomocí souborů XML.  

Komunikace zde probíhá směrem z IS firmy do účetního softwaru, kde 

jsou data objednávky zpracována a z nich pak vytvořen XML soubor 

faktury, ta je pak importována do agendy vydaných faktur v účetní 

aplikaci. 

Struktura XML souboru faktury je jasně nadefinována a popsána pomocí 

XSD schémat které jsou ke stažení na 

http://www.stormware.cz/xml/seznamschemat.aspx 

Pro umožnění komunikace je nutné přidat funkcionalitu k webové aplikaci, 

která bude schopna vytvářet XML dokumenty odpovídající schématům 

definovaných výrobcem. Stejně tak je nutné vytvořit administrátorské 

rozhraní, které umožní procházet data o uživatelích a jejich fakturách. Na 

toto rozhraní pak bude připojena funkcionalita, která vytvoří XML soubor 

faktury a nabídne ho ke stažení. 

3.4.2.1 Návrh formulářů uživatelů 

Pro procházení údajů o uživatelích aplikace slouží dva formuláře. První 

formulář slouží jako přehled všech uživatelů (viz příloha 2), je možné zde 

uživatele odstranit nebo přejít k detailním informacím o uživateli. Viz 

příloha 3. 

http://www.stormware.cz/xml/seznamschemat.aspx
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3.4.2.2 Návrh formulářů objednávek 

Obdobně jako procházení uživatelských údajů funguje procházení 

objednávek. První formulář zobrazuje přehled objednávek. Viz příloha 4. 

Druhý formulář zobrazí detail objednávky společně s uživatelskými údaji 

objednávajícího. Zde je možné pak také prostřednictvím tlačítka 

“Fakturace“ vytvořit z objednávky a stáhnout XML soubor faktury pro 

import do účetní aplikace. Viz příloha 5. 

 3.4.3 Rozhraní pro internetové bankovnictví 

Podpora komunikace mezi produkty je od obou jejich výrobců 

podporována a funguje na principu export/import souborů. 

Prostřednictvím webového rozhraní se uživatel přihlásí ke svému účtu 

internetového bankovnictví, kde má možnost stažení elektronického 

výpisu. Tento soubor je ve formátu dat ABO, který je pak možné přímo 

importovat do účetního softwaru. Tuto službu je tak možné bez 

jakýchkoliv úprav nebo nastavení ihned začít používat. 
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4. Nasazení a odladění navrhovaného řešení 

Nasazení webové aplikace spočívá v provedení procesu refaktoringu, 

popsání jeho postupu a zhodnocení výsledků. Následně pak přenesení dat 

aplikace na webový server.  

Následuje nasazení účetního softwaru, které v první fázi zahrnuje jeho 

instalaci a navedení vstupních dat. Dále pak automatizaci komunikace 

s bankovní službou Servis 24.  

Posledním krokem implementace je komunikace s webovou aplikací, 

spočívající v automatizaci zpracování objednávek a následné fakturace. 

Prvním krokem je zde vytvoření administrátorského rozhraní webové 

aplikace. Dále pak přidání funkcionality pro generování XML faktur a jejich 

stažení, která budou aktivována prostřednictvím vytvořeného rozhraní. 

Nasazením a zprovozněním obou systému by měl vzniknout základ pro 

informační systém podniku, který je schopen podávat přehledné informace 

o zákaznících, jejich objednávkách a fakturách. Propojení a jistá 

automatizace objednávkových a platebních procesů šetří čas uživatelů a 

možnost zanesení chyb do dokladů, jejich přepisem. 

4.1 Nasazení refaktoringu webové aplikace 

Jako nástroj pro refaktoring jsem používal vývojové prostředí NetBeans, 

které svou podporou v mnohém usnadňuje práci se skriptem a odlišením 

jeho různých částí zpřehledňuje prováděné změny. Tyto funkcionality jsem 

ocenil při refaktoringu složitých struktur skriptu.  
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Změny aplikace jsem prováděl na lokálním serveru, tak abych neovlivnil 

chod stávající aplikace. Po dokončení refaktoringu, pak aplikaci v krátkém 

čase nahradím a nebude tak narušena její dostupnost. 

Pro dodržení zásad jsem rozdělil proces na jednotlivé kroky, kdy každý 

krok představuje refaktoring určité stránky webu. Každý tento krok pak 

představuje sled kratších úseků, zaměřujících se na jednotlivé 

komponenty a funkcionality refaktorované stránky.       

4.1.1 Použití technik refaktoringu v praxi 

První krok refaktoringu byl specifický a obsahoval převod strukturálně 

psaného skriptu do objektově orientované podoby. 

Další kroky pak prostupovaly jednotlivé stránky webu a za použití technik 

refaktoringu jsem vytvářel nové objekty, s úzce specifikovanou 

funkcionalitou. Ty pak přejímaly metody, především ze 4 velkých souborů 

programu, související s jejich vnitřní funkcionalitou a nahrazovaly tak 

postupně jejich funkce v systému, až tyto velké soubory funkcí plně 

nahradily.   

Jako vstupní bod refaktoringu jsem si zvolil soubor index.php, zde jsem 

vložil základní strukturu a nahradil několik volání různých metod ze 

souboru funkceLayout.php. Tato volání jsem nahradil vytvořením a 

voláním metod objektu “Structure“, který obsahuje metody 

s ekvivalentním výstupem.  

Refaktoring se týkal v první fázi převážně souboru funkceLayou.php. Dále 

pak zasahoval průběžně do ostatních souborů, ze kterých byly vždy 
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vyjmuty a zrefaktorovány funkcionality funkčně vázané k aktuálně 

refaktorované komponentě webové aplikace.  

Velké programování 

Pomocí této techniky byl skript převeden do objektově orientované 

syntaxe. Ze souborů funkcí tak byly vytvořeny objekty s metodami.   

4.1.1.1 Přesouvání prvků mezi objekty  

 

Použití této techniky se týkalo všech čtyř souborů s funkcemi 

(„funkceLayout.php“, „funkceProfil.php“, „funkceKosikl.php“, 

„funkceKatalog.php“). Bylo nutné tyto funkce v nich obsažené rozčlenit 

podle funkcionalit a případně typu dat, se kterými pracují. To probíhalo po 

krocích, kdy jsme vyjmuli danou funkci a vložili do třídy odpovídající svým 

okruhem funkcionalit dané funkci. Pokud taková třída neexistuje, 

uvažujeme o vytvoření třídy nové, která obsáhne danou funkcionalitu. Je 

důležité se při vytváření nových tříd snažit vhodně volit rozsah funkcionalit 

třídy a snažit se tak vyhnout třídám s extrémně dlouhým nebo krátkým 

skriptem. Aby byly metody vhodně rozloženy do objektu, je nutné znát 

funkční a datovou strukturu aplikace, kterou jsem popsal v analýze 

pomocí různých diagramů.  

Vyjmutí a přesunutí metody 

Vyjmul jsem tak například funkci „dbUlozUziv()“(viz příloha 6) ze souboru 

„funkceProfil.php“ a vložil do třídy „Registrace.php()“(viz příloha 7). Jsou 

zde patrné další drobné změny ve skriptu metody. Data uživatele jsou 

nyní již předem načtena a uložena do proměnných tříd, odkud jsou 



57 

 

přiřetězena do SQL příkazu. Bylo také zjednodušeno zjišťování maximální 

hodnoty sloupce „id“ v tabulce uživatelů. 

Odstranění prostředníka 

Pomocí techniky přesouvání prvků jsem odstranil také čtyři prostředníky 

(„katalogy.php“, „katalog.php“, „kosik.php“ a „profil.php“), kteří pouze 

volali metody čtyř velkých souborů. Typický skript prostředníka měl jen 

několik řádků PHP skriptu. Viz Obr. 4.1. 

  

Obr. 4.1 Skript souboru profil.php 

Funkce „head()“ a „konec()“ jsou volány v každém z prostředníků. Jedná 

se o funkce generující hlavičku a zakončení HTML stránky. Tato volání byla 

přesunuta do vstupního bodu aplikace, a sice souboru „index.php“. Další 

funkce volané tímto prostředníkem byly ze souborů, pomocí techniky 

„přesouvání prvků mezi objekty“ popsané výše, přesunuty do 

odpovídajících objektů (zde konkrétně do objektu „Registrace“). 

Inicializaci a volání metod těchto objektů pak zajišťuje instance třídy 

„Structure.php“, která řeší také většinu dalšího větvení v programu. Viz 

Obr. 2.5. 
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Obr. 4.2 Část větvení s inicializací a voláním metod. 

Objekt „Structure“ zde volá metodu „getRegLog()“, ta objekt inicializuje a 

vrátí odkaz volajícímu, který jej uloží do proměnné. Následně je volána 

metoda „getRegForm()“, která zpracuje a zobrazí registrační formulář. 

Byla také odstraněna metoda „akceProfil()“, která zajišťovala větvení 

programu mezi registrací a úpravou profilu. Její funkci přebrala metoda 

„getRegForm()“ objektu „Registrace“.   

4.1.1.2 Zjednodušení volání a úprava metod  

 

Tato technika se týkala všech refaktorovaných souborů, šlo především o 

změnu názvů metod pro lepší orientaci v programu. V některých objektech 

pak byly dle potřeby metody parametrizovány, nebo jim byl parametr 

přidán či odstraněn. 

 

Vyjmutí a parametrizace metody 
 

Tento příklad navazuje na předchozí a týká se opět objektu „Registrace“. 

Metoda „getRegForm()“ zde byla tvořena polovinou PHP skript a polovinou 

HTML značek pro prezentaci registračního formuláře. 

Část metody „getRegForm()“ s HTML značkami byla vyjmuta a vložena do 

nové metody „printReg()“ (viz příloha 8). Tuto metodu pak bylo nutné 
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parametrizovat, aby jí mohly být předány odkazy na proměnné, které jsou 

do struktury HTML formuláře vepsány pomocí PHP funkcí. Těmito 

proměnnými jsou předány části HTML struktur nebo CSS stylů, které 

ovlivňují zobrazení formuláře. Formulář tak například oznámí a označí 

špatně zadané pole.  

Obdobný registrační formulář je nutné s jistou modifikací zobrazit i v 

jiných sekcích webu. To se týká především sekce nákupního košíku při 

potvrzování objednávky. Neregistrovaný uživatel zde vyplňuje obdobný 

formulář, registrovaný uživatel si pak pomocí formuláře kontroluje své 

osobní údaje. V předchozí verzi aplikace byl problém řešen dvěma 

duplicitními strukturami skriptu, což je nepřijatelné. 

Odstranění duplicity 

Tento problém jsem vyřešil úpravou výše zmíněné metody „getRegForm“. 

Viz příloha 9. Bylo zde přidáno větvení „if()“, pomocí něhož je ověřováno, 

z jakého místa na webu je metoda volána. Podle toho pak byla provedena 

větev, která nastavila proměnné na příslušné hodnoty. Ty jsou pak přímo 

předány metodě „printReg()“ nebo uloženy do proměnných tříd. 

4.1.2 Změny souborové struktury aplikace 

Jedním z efektů refaktoringu byla transformace souborové struktury, kdy 

za použití technik refaktoringu jako vyjmutí a vložení metody, vytvořením 

objektu, odstraněním prostředníka a dalšími, došlo k značnému rozšíření a 

rozčlenění souborové struktury. Tyto změny zapříčinilo primárně přesunutí 

funkcionalit obsažených ve čtyřech souborech funkcí do nově vznikajících 

objektů. Viz obr. 4.3. 
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Structure.php

Eshop.php

Index.php

funkceProfil.php

funkceLayout.php

funkceKosik.php

funkceKatalog.php

Registrace.php

Connection.php

Contain.php

Základní struktura HTML

Přejímá veškeré funkce

Struktura větvení, 

vyhodnocování požadavků

Tvorba databázového

 připojení

Zobrazení statických 

stránek webu

Kosik.php

Objednavka.php

Výpis výrobkových

 odvětví 

Načtení položek

sekce polozkaEshop.phpZobrazení polozky

Přidání položky do košíku,

přepočítání položek, 

vyprázdnění košíku

Tvorba a uložení objednávky

Zobrazení položky košíku

PolozkaKosik.php

Menu.php

MenuLeft.php
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Obr. 4.3 Transformace souborové struktury 

Souborová struktura po refaktoringu 

Při srovnání struktur (Viz obr. 2.1, 4.4) je zřejmé, že prošla značnou 

změnou. Je patrné zvýšení počtu souborů a změna jejich seřazení. Složka 

kaskádových stylů (css) a složka s obrázky (img) zůstaly bez velkých 

změn. Odlišnosti však nalezneme hned v kořenovém adresáři, kde se nyní 

nachází pouze spouštěcí soubor aplikace index.php. Všechny soubory jsou 

nyní mnohem menší, obsahují méně řádků kódu rozčleněného do kratších, 

úzce zaměřených metod. Množství skriptu v jednotlivých souborech nyní 

většinou nepřesahuje 120 řádků. 
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 Obr 4.4 Souborová struktura po refaktoringu 

4.1.2.1 Kořenový adresář 

V adresáři je pouze soubor „index.php“, který slouží jako vstupní bod 

aplikace a vytváří základní HTML strukturu, do které jsou pak generovány 

jednotlivé komponenty aplikace. 

4.1.2.2 Složka „rsrc“ 

Ve složce “rsrc“ přibyly nové složky, do kterých byly roztříděny nové 

objekty dle funkčních závislostí. Přímo v adresáři tak zbyly 3 soubory. 
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Třída „Connection.php“ 

Slouží jako zdroj připojení k databázi. Vytváří připojení do databáze, které 

pak poskytuje dle potřeby ostatním objektům. Byla vyčleněna z důvodů 

její specifické funkce a použití jejího výstupu v různých objektech.  

Třída „Structure.php“ 

Obsahuje metody pro vyhodnocení stavu a rozhodnutí, kterou část webu 

zobrazit. Na základě toho inicializuje potřebné objekty a volá metody 

nutné pro provedení dané programové větve. Strukturu této třídy tvoří 

čistě PHP kód složený převážně z větvení.  

Třída „Eshop.php“ 

Obsahuje metody pro načtení sekcí e-shopu a jejich zobrazení. Voláním 

metod dalších objektů, pak zobrazuje položky sekcí, které je pak možné 

vložit do košíku. 

4.1.2.3 Složka „Contains“ 

Obsahuje třídy zobrazující se jako obsah stránky a pomocí svých metod, 

volaných ostatními objekty, zobrazují obsah dané stránky. 

Třída „Contain.php“ 

Slouží jako zdroj statických stránek webu (Kontakty, Obchodní podmínky, 

O nás, …). Třída byla vytvořena z části ze souboru funkceLayout.php, ze 

kterého převzala statické XHTML struktury a většina jejího kódu je ve 

formátu tohoto značkovacího jazyka.  
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Třída „PolozkaEshop.php“ 

Poskytuje třídě E-shop potřebné metody pro výpis položek v požadovaném 

tvaru. Byla vytvořena z části ze souboru funkceKatalog.php a je tvořena 

částečně strukturou PHP kódu a XHTML značek.  

4.1.2.4 Složka „Navigatory“ 

Obsahuje třídy navigátorů, konkrétně vertikálního a horizontálního menu. 

Třídy „PolozkaMenu.php“ a „PolozkaMenuLeft.php“ reprezentují položky 

jednotlivých navigátorů. 

Třída „Menu.php“ 

Má pevně danou strukturu a dle ní si vytvoří položky navigátoru. Položky 

jsou instancemi třídy „PolozkaMenu.php“. Ty jsou pak zobrazeny jako 

horizontální navigátor.  

Třída „MenuLeft.php“ 

Zajišťuje zobrazení vertikálního navigátoru. Struktura navigátoru je 

svázána se strukturou složek, v nichž jsou uloženy obrázky produktů. 

Třída pak tuto strukturu načte a ke každé složce vytvoří příslušnou 

položku menu jako instanci třídy „PolozkaMenuLeft.php“. Navigátor se pak 

zobrazí s příslušným formátováním. 

4.1.2.5 Složka „Objednavky“ 

Obsahuje soubory tříd sloužící v aplikaci pro vytvoření objednávky, její 

potvrzení a odeslání. 
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Třída „Kosik.php“  

Obsahuje metody pro přidání položek do košíku a jejich uložení v relaci. 

Jednotlivé položky jsou tvořeny jako instance třídy “PolozkaKosik.php“.  

Třída „PolozkaKosik.php“. 

Obsahuje seznam parametrů položky košíku a je schopna je poskytnout 

v podobě asociativního pole. 

4.1.2.6 Složka „Users“ 

Obsahuje soubory tříd pro zpracování a manipulaci s uživatelskými 

informacemi. 

 Třída „Login.php“ 

Zajišťuje zobrazení přihlašovacího formuláře, přihlášení uživatelů a načtení 

jejich údajů a také odhlášení.  

Třída „Registrace.php“ 

Jak z názvu vyplývá, slouží k zajištění registrace uživatelů. Poskytuje 

registrační formulář, provádí registraci a úpravu uživatelských údajů v 

databázi.  

4.1.3 Přínosy refaktoringu 

Přinos toho procesu spočívá ve změně struktury programového skriptu. 

Tyto změny struktury jsou zřetelné i v souborové struktuře a jejím popisu, 
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který odráží rozdělení objektů do jednotlivých částí s jasně specifikovanou 

funkcionalitou. Soubory jsou nyní mnohem přehlednější, obsahují kratší, 

úzce zaměřené metody, které spolu v rámci daného objektu funkčně nebo 

datově souvisí. Taková struktura umožňuje mnohem snazší orientaci a 

úpravy ve skriptu. Snížilo se tak i riziko zanesení chyb do aplikace při její 

úpravě nebo rozšíření.  

Těmito změnami je podniku dána možnost aplikaci a její funkcionality dále 

efektivně rozvíjet. Tím je myšleno přidávání nových funkcionalit pro 

vnitropodnikové potřeby, jako například pro propojení s jinými aplikace. 

Nebo také rozšíření funkcionalit přístupných zákazníkům. To mohou být 

informace o dostupnosti jednotlivých produktů, nebo komplexní správa 

jejich objednávek a informací o nich.  

4.1.4 Změna grafiky webu a navigátoru 

Rozhodl jsem se také pro jisté grafické úpravy webu. Snažil jsem se 

dosáhnout přehledného a pro uživatele příjemného prostředí webu.  

První z navigátorů jsem přesunul do bloku společně s logem webu a 

zobrazil jako jeho součást. Druhý navigátor jsem změnil na vertikální, 

zobrazený na levé straně stránky v sekcích e-shopu. Další změny již měly 

čistě grafický charakter. Viz příloha 10, 13.    

4.1.5 Nahrazení webové aplikace  

Zde je nutné umístit aplikaci na web a nahradit tak stávající. Nejedná se 

jen o jednoduché zkopírování souborů. Před kopírováním na server, který 

běží na platformě LINUX, bylo nutné vyřadit ze skriptu objekt 

„ConverterCharset“ uložen ve stejnojmenné složce mezi navigátory. Tento 
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objekt a jeho metody byly použity k načtení adresářové struktury pro e-

shop. Tyto data jsou ukládána do databází v kódování „UTF-8“, vzhledem 

k tomu, že jsem pracoval na lokálním serveru, který běžel na platformě 

Windows s kódováním „cp-1250“, bylo nutné provést konverzi formátu.   

Přenos souborů 

Pro přenos souborů jsem použil nástroj „Total commander“, který 

obsahuje funkci FTP klienta. 

Prvním krokem pro přenos souborů je nastavení FTP klienta a připojení 

k serveru. Nejdříve je nutné vytvořit nové připojení vyplněním 

přihlašovacích údajů od poskytovatele služby do formuláře pro nové 

připojení. Vzhledem k použití kódování souborů na serveru, je nutné i pro 

přenos nastavit kódování totožné, čili UTF8. 

Přenos dat na server pak spočívá ve zkopírování souborů aplikace do 

kořenového adresáře našeho webhostingu. 

4.2 Nasazení účetní aplikace 

Nasazení účetní aplikace spočívalo v její instalaci a navedení vstupních dat 

do příslušných agend. Dále pak v připojení ke službě SERVIS 24 a 

zaúčtování datového výpisu. 

4.2.1 Instalace aplikace a navedení vstupních dat 

Instalace produktu je jednoduchá až primitivní. Celou instalací produktu 

provede uživatele instalační průvodce tak, aby byl schopen program 
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nainstalovat i průměrný uživatel. U instalace nejsou možnosti žádných 

voleb kromě instalačních adresářů. 

4.2.1.1 Zavedení účetní jednotky 

Při prvním vstupu do aplikace je uživateli automaticky nabídnut formulář 

pro vytvoření nové účetní jednotky. Viz. obr 4.5 

 

Obr. 4.5 Formulář daňové evidence 

4.2.1.2 Zavedení vstupních dat 

Aby bylo možné začít aplikaci používat, je nutné nastavit počáteční stavy 

používaných agend. Konkrétně se jedná o agendu Banka a Pokladna. 

Potřebné údaje mi poskytla externí podniková účetní, která uzavřela ke 

konci roku účetnictví v předchozí verzi programu. Pro korektní zavedení je 

nutné zadat správnou předkontaci počátečního stavu tak, aby položka 

nebyla započítávána do DPH. Formulář pro bankovní a pokladní agendu viz 

obr. 4.6, 4.7.     
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Obr. 4.6 Formulář pokladních dokladů 

 

Obr. 4.7 Formulář bankovních pohybů 

4.2.2 Komunikace se službou SERVIS 24 

Jedná se o stažení elektronického výpisu, který zachycuje pohyby na účtu 

za zdaňovací období, a jeho následný import do účetní aplikace, kde je dle 

variabilního symbolu spárován s fakturou, která tak změní stav na 

zaplacenou.  

Komunikační rozhraní pro službu internetového bankovnictví SERVIS 24 

tvoří webový prohlížeč. Prostřednictvím něho se uživatel přihlásí ke svému 
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účtu. Zde si pak může stáhnout a uložit datový výpis v různých formátech 

dat. Viz obr 4.8. 

 

Obr. 4.8 Volba formátu datového výpisu 

Soubory datových výpisů musí být uloženy v připravené složce, vytvořené 

při instalaci aplikace. Konkrétně v tomto případě jde o umístění na 

„d:/STORMWARE/Výpisy“. Uložený soubor datového výpisu pak uživatel 

importuje do agendy „Banka“ v účetní aplikaci. Viz obr 4.9.  

 

Obr. 4.9 Formulář bankovního účtu 

Po zpracování požadavku jsou soubory výpisů přesunuty do složky 

„Zpracované“ a uživatel může vidět výsledek zpracování. Viz obr. 4.10. 
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 Obr. 4.10 Formulář nastavení terminálu pro homeBanking 

Do řádku 54 jsou položky výpisu zavedené ručně, dále pak navazují 

položky importované. 

4.3 Implementace rozhraní webové aplikace 

Prvním krokem pro umožnění komunikace webové a účetní aplikace je 

vytvoření rozhraní právě ve webové aplikaci. Je potřeba vytvořit rozhraní 

pro procházení a správu objednávek a uživatelských informací. Dalšími 

kroky pak budou vytvoření objektu, který zajistí generování faktury ve 

formátu XML a stažení souboru. 

4.3.1 Administrátorské rozhraní 

Zobrazení a funkce administrátorského rozhraní zajišťuje nová třída 

„Admin.php“. Ta obsahuje metody převážně pro zobrazování dat 
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objednávek a uživatelů, ale také metody pro mazání objednávek a 

uživatelů. Viz obr 4.11.  

 

Obr. 4.11 Struktura třídy „Admin.php“ 

První čtyři metody slouží k zobrazení uživatelských a objednávkových 

informací v příslušných formulářích. Viz příloha 3, 4, 5, 6. Metoda 

„getUzivDetail($uzivatel)“ obsahuje parametr tak, aby mohla být použita 

jednou pro zobrazení samostatných detailů uživatele, podruhé je pak 

volána z metody „getObjDetail()“. Tato metoda tak zobrazuje detail 

objednávky a uživatelských informací jako přehled údajů pro fakturaci. Viz 

příloha 6. Odeslání tohoto formuláře tlačítkem „Fakturace“ vyvolá proces 

generování faktury a uživateli je nabídnuto stažení souboru. 

Zbylé dvě metody zajišťují mazání uživatelského účtu a objednávek. 

Metody obsahují parametr, dle kterého identifikují řádek tabulky v 
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databázi, který má být smazán. Prostřednictvím SQL příkazu je pak řádek 

odstraněn. 

Pro vstup do tohoto administrátorského rozhraní slouží  běžný přihlašovací 

formulář, kde uživatel zadá příslušné přihlašovací údaje. 

4.3.2 Generování XML faktury  

Vytvoření XML souboru faktury zajistí třída „Faktura.php“ ve svých dvou 

metodách. Kdy nejprve metoda „vytvorFa()“ (viz příloha 12) shromáždí 

potřebná data, která předá metodě „getXmlText()“. Tato metoda pak do 

proměnné postupně vkládá XML značky v podobě textu, do kterých jsou 

vloženy příslušné hodnoty. Tak je postupně vytvořena proměnná 

obsahující celou strukturu XML dokumentu a je vrácena zpět volající 

metodě. Metoda „vytvorFa()“ pak uloží obsah proměnné do souboru. Viz 

příloha 13.  

4.3.3 Stažení souboru 

Prohlížeč je nejprve přesměrován pomocí meta tagu HTML hlavičky. Viz 

obr. 4.12. 

 

Obr. 4.12. Přesměrování 

Stažení souboru zajišťuje soubor „Download.php“ viz obr. 4.13. Ten 

pomocí PHP funkcí „header()“ vnutí prohlížeči soubor jako přílohu ke 
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stažení a ten jako reakci na to nabídne uživateli dialogové okno pro 

uložení souboru na disk. Viz příloha 14. 

 

Obr. 4.13. Soubor „Download.php“. 

4.3.4 Import XML faktury 

Import staženého souboru faktury probíhá v několika jednoduchých 

krocích. 

Uživatel zvolí v hlavní nabídce položku „Soubor“ dále pak „Datová 

komunikace“ a „XML import/export“. Viz příloha 15. Následně je uživateli 

nabídnuto dialogové okno pro zpracování XML souborů, kde uživatel zvolí 

složku obsahující soubory pro import. Viz příloha 16. 

XML soubor je následně zpracován a uživatel je informován o výsledku. 

Importovaná faktura se nyní nachází v agendě „Vydané faktury“. Viz 

příloha 17. 
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5. Závěr 

V první kapitole uvádím metody, techniky a nástroje použité v dalších 

částech mé práce. Dále pak analyzuji současný stav a popisuji strukturu 

využívané informační podpory z různých pohledů. Výstupem této kapitoly 

jsou hlavní problémové oblasti aplikací, jimiž se zabývám v následujících 

kapitolách. 

Druhá kapitola se zabývá výběrem vhodné účetní aplikace v konfrontaci 

s uživatelskými požadavky a možnostmi integrace uvažovaných variant. 

Dále pak návrhem integrace s popisem komunikačních rozhraní s dalšími 

aplikacemi. Tato kapitola tak poskytuje návrh integrace účetní aplikace 

pro její implementaci v další kapitole.  

Poslední kapitola pak zahrnuje implementaci navrhovaných řešení 

v několika krocích. Prvním krokem je provedení refaktoringu webové 

aplikace, kde uvádím praktické příklady použití jeho konkrétních technik a 

výsledné změny ve strukturách programu po dokončení tohoto procesu. 

Druhým krokem je zavedení nové účetní aplikace, zavedení vstupních dat 

a příklad komunikace s internetovým bankovnictvím v podobě zpracování 

datového výpisu. Posledním krokem v této kapitole je pak implementace 

komunikačního rozhraní webové aplikace a příklad jeho použití. 

Refaktoringem webové aplikace jsem docílil zlepšení struktury a 

přehlednosti a rozšiřitelnosti skriptu, což přímo umožnilo přidat také 

rozhraní pro generování faktur ve formátu XML. Tyto soubory jsou pak 

importovány do účetní aplikace namísto přepisování celé objednávky. Tím 

je ušetřen především čas uživatele, ale zabraní to tak i zanesení chyb při 

ručním vkládání. 
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Zavedení účetní aplikace díky kvalitnímu grafickému prostředí a dalším 

funkcím, zjednodušilo a urychlilo různé rutinní činnosti (vystavování 

faktur, zaúčtování výdajových dokladů, předtištění poštovních formulářů). 

Aplikace pak umožnila také automatizaci komunikace s ostatními 

aplikacemi prostřednictvím svých komunikačních rozhraní. Kromě výše 

uvedené komunikace s webovou aplikací, pak umožňuje obdobným 

způsobem import datových výpisů z bankovního účtu. Opětovně je tak 

šetřen čas uživatele nutný pro ruční zaúčtování desítek plateb měsíčně, 

ale také je vyloučeno zanesení chyb uživatelem.   

Ve zrefaktorované webové aplikaci je nyní také prostor pro její další 

rozšiřování. To může být do budoucna zaměřeno na interního uživatele, 

kde se bude dále rozšiřovat administrátorské rozhraní. Nabízí se 

především webové rozhraní pro přidávání a úpravu položek e-shopu. Další 

možností je také přidání skladové databáze, což by bylo přínosem i pro 

externího uživatele (zákazníka), který by tak získal například informace o 

dostupnosti jednotlivých produktů přímo z aplikace.   

Také využití účetní aplikace může být do budoucna rozšířeno. Kromě 

možnosti dokoupení dalších modulů účetních agend, které by mohla firma 

potřebovat, jsou zde také některé funkcionality použitelné i ve stávající 

verzi. Aplikace umožňuje připojit například čtečku čárových kódů nebo 

používání „eFaktur“. 

Ve výsledku tak bylo dosaženo efektivnějšího využití informační podpory 

podniku, která je schopna se nadále rozvíjet a přizpůsobovat se potřebám 

podniku. 
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