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1 Úvod 

V dnešní době si lze těžko představit společnost, která nevyužívá jakákoliv 

elektronická data a dokumenty neboli obecně obsah. Informační strategie společností se 

většinou soustřeďuje na dvě kategorie. Na data strukturovaná a nestrukturovaná a na 

charakteristické typy v každé z těchto kategorií. Tady se však dostáváme k problému, kde s 

množstvím obsahu roste i neuspořádanost a značná problematika včasného přístupu k nim. 

Mnohá literatura uvádí, že 85% dokumentů nelze nalézt, když jsou potřeba a 50% dokumentů 

jsou duplikáty. Tedy jak stále rostoucí množství obsahu efektivně spravovat. Říká se, že čas 

jsou peníze, pro business to platí dvojnásob. Zákazníci očekávají, že jejich požadavky budou 

uspokojeny okamžitě. Jakákoliv chyba v rozhodování managera bývá při dnešní konkurenci 

fatální. Také přichází na řadu otázky ohrožení bezpečnosti a nastavení oprávnění 

uživatelského přístupu k dokumentům, zvýšené nároky na kapacitu úložišť apod. Řešením 

jsou ECM (Enterprise Content Management) systémy, vhodné pro všechny společnosti mající 

množství obsahu v takové míře, která omezuje jeho efektivní využívání. 

Fenoménem dnešní doby se bezesporu stal Internet. Mezinárodní komunikační kanál 

spojující milióny uživatelů bez ohledu na národnost, vyznání nebo politické situace. Prakticky 

bez omezení, v reálném čase a s minimálními náklady. Ovšem na úkor značné ztráty 

soukromí. Kladů a záporů internetu je spousta a lze o nich dlouze diskutovat. Avšak z 

komerčního hlediska je internet pouze přínosem. Jakým způsobem firmy mohou komunikovat 

s vnějším okolím si podrobněji rozebereme v druhé kapitole teoretické části. 

Oblasti, na které se zaměřují jednotlivá ECM řešení, se často prolínají a někdy je 

obtížné přesně je definovat. Také názory v literatuře se různí. Obecně však lze ECM rozdělit 

na systémy čistě pro správu obsahu, které zabezpečují primárně digitalizaci, archivaci a 

automatizaci procesů s dokumenty v rámci firmy a systémy správy obsahu, které zabezpečují 

stejné funkce, ale jsou spíše zaměřené na publikaci obsahu a podporu B2B a B2C prodeje na 

intranetu/extranetu (internetu) pomocí webu. Obojí v praxi bývá jako součást komplexního 

informačního systému společnosti, integrované s nejrůznějšími ERP, Business Inteligence 

nástroji a účetními systémy. Diplomová práce je věnována těm obecně nejvyužívanějším 

ECM, a těmi jsou právě Open Source systémy správy obsahu pro vnější (i vnitřní) 

komunikaci pomocí webových služeb. Výhody Open Source řešení jsou podrobně popsány 

v teoretické části.  

Cílem diplomové práce je analýza současných nejrozvinutějších Open Source ECM 

řešení a poté, v poslední kapitole, samotný návrh systému. Návrh sestává z utříděných 
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doporučení pro jednotlivé fáze modelování ECM systému. Diplomová práce vychází z metod 

softwarového inženýrství. V analýze jednotlivých ECM produktů jsou využity vícekriteriální 

analýzy variant, tedy metody váženého součtu WSA a metody TOPSIS. Návrh se opírá o 

metodologii WebML (Web Modeling Language), která je primárně určena pro návrh 

webových aplikací. WebML je sadou formálních grafických specifikací a postupů, 

vycházejících z principů založených na UML (Unified Modeling Language) WebML definuje 

kompletní proces návrhu a životního cyklu aplikací založených na webových službách. 

Řešení bude vhodné pro firmy malé a střední velikosti, pro které by takto vytvořený návrh 

mohl být přínosem. 
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2 Teoretická východiska a metodologie řešené 

problematiky 

První část diplomové práce je věnována teoretickým východiskům a metodologii celé 

oblasti elektronické správy obsahu, objasňuje, co jsou to systémy pro správu obsahu, proč se 

jimi zabývat, jaké jsou přínosy daných systémů, popis a jejich rozdělení. 

Nejznámější mezinárodně užívaný je termín Enterprise Content Management (dále jen 

ECM), který vymezila společnost AIIM (The Association for Information and Image 

Management, www.aiim.org), jež je celosvětově uznávanou autoritou v této oblasti. 

Originální definice (2009) zní: 

„Enterprise Content Management is the strategies, methods and tools used to capture, 

manage, store, preserve, and deliver content and documents related to organizational 

processes. ECM tools and strategies allow the management of an organization's unstructured 

information, wherever that information exists“. 

Český překlad: „Správa podnikového obsahu jsou strategie, metody a nástroje sloužící 

k získání, řízení, uložení, zachování a doručení obsahu a dokumentů vztahujících se k 

procesům organizace. ECM nástroje a strategie umožňují řízení nestrukturovaných informací 

organizace všude, kde tyto informace existují.“ 

Samotný termín „Enterprise Content Management" znamená „správa podnikového 

obsahu“ Jednotlivá slova v termínu Kunstová (2009) interpretovala takto:  

 Management / správa - řízení, evokuje snahu „mít pod kontrolou“, „efektivně 

využívat“. 

 Enterprise / podnikový - zdůrazňuje celosystémový charakter řešení. 

 Content/obsah - přesný překlad slova „content“ zahrnuje všechny informační zdroje, 

které se v organizaci nacházejí. Avšak běžnějším slovem je „dokument“. Samotný 

zákon o archivnictví vymezuje dokument [Zákon, 499/2004, § 2 bod d)] jako „každý 

písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě 

analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce“.  

http://www.aiim.org/
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2.1 Řešení pro správu obsahu - ECM 

ECM, jak definuje Pavel Vosáhlo (2004), konzultant pro oblast ECM ve společnosti 

Siemens Business Solutions, jako komplexní řešení pro problematiku životního cyklu 

dokumentu a umožňuje dosáhnout vysokého stupně automatizace práce.  

Klíčovým prvkem ECM řešení je schopnost přistupovat k dokumentům v reálném 

čase, aby byl jejich obsah vždy přístupný správné osobě ve správný čas. Tento přístup 

umožňuje uskutečnit efektivní rozhodnutí na základě informací získaných z dokumentu. 

Navíc všechny typy dokumentů mohou být prohlíženy bez nutnosti mít instalovanou aplikaci, 

ve které byl dokument původně vytvořen. 

Následující část této podkapitoly je věnována ECM z pohledu jednotlivých etap 

životního cyklu „informačního objektu“ (Obr. 2.1.2), díky kterému umožňuje dosáhnout 

vysokého stupně automatizace práce. Návratnost investic do ECM systému je rychlá, 

pohybuje se okolo tří let. Pomocí nástrojů na optimalizaci je možné nasazené řešení dále 

rozšiřovat a přizpůsobovat novým potřebám zákazníka. 

 

(Obr. 2.1.2) ECM nástroje z pohledu životního cyklu objektu, zdroj: autor 

Získání dat, digitalizace a klasifikace – Capture, Digitalization, Classification  

Zabývá se snímáním, kategorizací a indexováním dokumentů, zpracovává různé typy 

dokumentů a převádí je do elektronické podoby. Papírové dokumenty se snímají 
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prostřednictvím skenerů. Výsledkem zpracování je obrázek dokumentu. Prostřednictvím 

technologií jako OCR (Optical Character Recognition – rozpoznávání textu), ICR (Intelligent 

Character Recognition – rozpoznávání ručně psaného textu) nebo BCR (Bar Code Reading – 

rozpoznávání čárových kódů), můžeme převést zóny znaků skenovaných papírových 

dokumentů do strukturované podoby, tj. automaticky přečíst určitá pole z dokumentu a zapsat 

je do databáze. Do systému je možné automaticky zapisovat také dokumenty – tiskové 

sestavy generované počítačem a celou řadu různých formátů elektronických dokumentů 

(Word, Excel apod.). Každému z dokumentů je přiřazen jeho jedinečný index spolu s dalšími 

informacemi, které si může definovat uživatel.  

Správa obsahu - Content (document) management 

Současně vznikající systémy pro správu obsahu nabízejí funkce, které se již dříve 

používaly u etablovaných systémů správy dokumentů. Ke společným schopnostem patří 

především řízení přístupu uživatelů prostřednictvím správy práv, hledání dokumentů podle 

vytvořených metadat nebo ukládání různých verzí dokumentů. Webové systémy pro správu 

obsahu musejí navíc počítat s požadavky, jako je oddělení obsahu a vzhledu. Důležité zde 

jsou také funkce správy odkazů.  

Automatizace procesů – Workflow  

V praxi se s ní nejčastěji setkáváme pod zkratkou BPM (Business Process 

Management).  Martin Švík (2008), pracující na pozici SW IT Specialist ve společnosti IBM 

Česká republika, definoval BPM jako nasazení procesů (oběh informací po jednotlivých 

odděleních), které manipulují s digitalizovanými obrázky, formuláři, office dokumenty 

a provádí s nimi operace schvalování, eskalace, dohlížení, změny informací atd. Klasickou 

ukázkou procesu je fakturace, která může mít jen jeden krok schvalování a proplácení, ale ve 

větších společnostech prochází řadou oddělení. Jsou-li všechny procesy uvnitř firmy velice 

dobře zmapované a popsané, mohou podpůrné nástroje provádět i proškolené osoby bez 

technického vzdělání. 

Nástrojů pro spolupráci - Collaborative space 

U nástrojů pro spolupráci jsou vyžadovány funkce, které po řadu let vznikaly v 

prostředí groupwaru a v současné době jsou známy pod označením nástroje pro spolupráci 

(collaboration tools). Pavel Vosáhlo (2004) nástroje pro spolupráci tematicky uspořádává: 

„diskusní fóra, společně užívané pracovní prostory, tabule pro grafické doprovody myšlenek a 

návrhů nebo techniky pro komunikaci v reálném čase“. Některá ECM a portálové platformy 

již takovými moduly disponují. Komponenty pro týmovou spolupráci doplňují ostatní 

komponenty ve všech fázích životního cyklu, podporují řídicí a administrativní činnosti. 
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Ekvivalentní anglické názvy: 

 Groupware, 

 Collaboration System, 

 Collaboration Tools, 

 Team Collaboration Management. 

Kunstová (2009) zmiňuje tři formy spolupráce, které zahrnují následující činnosti: 

 Komunikace - psaná, zvuková či obrazová výměna zpráv, požadavků, instrukcí, např.: 

elektronická pošta, videokonference, „chat“ programy apod. Těmito aplikacemi jsou 

nahrazována zejména osobní setkání a telefonní hovory. 

 Kooperace - práce více uživatelů nad společnými dokumenty. Groupwarové produkty 

musí poskytovat úložiště dokumentů, ve kterém je kolektivní práce uchovávána a ze 

kterého je snadno dostupná všem účastníkům. Musí umožňovat sledování přístupu k 

dokumentům a řadu dalších funkcí. 

 Koordinace - vzájemné časové sladění realizovaných aktivit. Potřebují plánovat svůj 

čas i schůzky se svými kolegy, musí mít přehled o úkolech, které mají plnit, apod. 

Typickými nástroji spolupráce jsou Instant Messaging (ICQ, MSN, Jabber) nebo 

služby VoIP jako je Skype. Novější služby podporují zprostředkování videokonferencí, 

sdílení pracovní plochy přes zabezpečenou službu VPN apod. Posledním trendem je mobilní 

instant messaging, tzn. že je tato služba dostupná i na mobilních telefonech a obdobných 

příručních zařízeních. 

Správa znalostí - Knowledge management  

Pavel Vosáhlo (2004) uvádí jako velkou přednost ECM, a v tom se shodují všichni 

analytici, že není pouze správa obsahu sama o sobě, ale aplikace, které umí v něm obsažené 

informace extrahovat a distribuovat po firmě. Vzniká proto úzký vztah mezi ECM a 

managementem znalostí (knowledge management). Technologie knowledge managementu 

přicházejí ke slovu v případě, kdy mají být z velkých datových fondů zjištěny konkrétní 

informace. Knowledge management pracuje na principu kategorizace jednotlivých části 

obsahu dokumentu pomocí automaticky vytvořených metadat. 

Uložení, archivace – Storage, Archive  

Efektivní uložení dokumentů v elektronické podobě umožňuje velmi rychlý a 

jednoduchý přístup a následné zpracování různých druhů dokumentů. Uložení, tedy 

archivace, zabezpečuje spolehlivé následné využití elektronických dokumentů. Kunstová 

(2009) níže popisuje hlavní přínosy v těchto oblastech: 
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 Legislativní - jsou dodrženy zákonné požadavky na archivaci a skartaci dokumentů. 

 Bezpečnostní - dokumenty jsou pod kontrolou archivu. 

 Podnikatelské - dokumenty jsou operativně přístupné oprávněným uživatelům. 

 Technologické - uvolní se datový prostor produkčního systému, zrychlí se 

vyhledávání dokumentu v aktivní databázi. 

Jaká forma archivace je pro organizaci nejvhodnější, je otázkou strategického 

rozhodování. Ačkoliv nejsou všechny aspekty digitální archivace zcela uspokojivě vyřešeny 

(zejména legislativně), tak přesto je digitalizace listinných archivů formou outsourcingu 

nejrozšířenější IT službou z oblasti ECM. 

2.1.1 Očekávané přínosy ECM 

“The manager will never be able to get all the facts he should have. Most decisions 

have to be based on incomplete knowledge-either because the information is not available or 

it would cost too much in time and money to get it. There is nothing more treacherous or alas, 

more common, than the attempt to make precise decisions on the basis of coarse and 

incomplete information”. 

Peter Drucker, který je považován za zakladatele moderního managementu, vyslovil 

citát, který lze volně přeložit jako: „Kritickým faktorem úspěchu při rozhodování, užívání 

jakýchkoliv informací, je jejich úplnost. Ta je často těžko dosažitelná v důsledku vysoké 

ceny, časové náročnosti nebo jejich úplné nedostupnosti. Není nic zrádnější, než pokus dělat 

přesné rozhodnutí na základě hrubých a neúplných informací.“ Výše zmíněný problém 

redukuje na minimum právě implementace systému pro správu obsahu.  

Mnohé výhody a úspory, které uvádí Petr Raška (2010), jsou založeny na nehmotných 

faktorech, jakými jsou: 

 Efektivita provozu, 

 Plnění zákonných požadavků, 

 Lepší sdílení a využití informací, 

 Konkurenční výhoda, 

 Zkrácení doby zavádění nových produktů na trh. 

Další úspory mohou souviset se snížením kapacity fyzických a elektronických archivů, 

zkrácením délky procesů, menšími požadavky na IT zdroje, schopností outsourcingu plně 

elektronických pracovních toků a zavedení samoobslužných procesů. Použití těchto 

technologií často vede ke značnému zhodnocení investic (Value On the Investment – VOI). 
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VOI vyjadřuje širší pohled na hodnotu, včetně finanční návratnosti investic a více forem 

nefinanční hodnoty, jakými jsou opětovné použití, sdílení a využívání znalostí, obsažených 

v dokumentech a podobně. 

2.2 ECM současnosti 

V dnešní době lze jen těžko uvažovat nad jinou než webovou platformou. Moderní 

ECM by měl být webovou aplikací přístupnou primárně přes webový prohlížeč. Aplikace 

oddělují tvorbu obsahu webu od jeho formátování, jak popisuje Vojtěch Bednář (2011). 

Grafický návrh a uspořádání jednotlivých komponent webové prezentace je podpořeno 

širokou nabídkou šablon, které je možné dále upravovat. Tyto šablony jsou připraveny pro 

různá koncová zařízení, tj. kromě standardního výstupního rozhraní nabízejí verzi vhodnou 

např. pro tisk, pro malá mobilní zařízení s malým displejem, smartphony, PDA apod.  

Content Management Bible (2005) uvádí jako současné trendy pro moderní ECM 

následující funkcionality: 

 Správa veškerého elektronického obsahu (text, grafika, multimédia). Moderní ECM by 

měl poskytovat jednotné, uživatelsky přívětivé, prostředí pro snadnou práci se všemi 

typy obsahu. 

 Snadné webové publikování. ECM by měl umožňovat snadné publikování na 

veřejných obsahově orientovaných webových aplikacích, jako jsou: www prezentace, 

intranety, portály, e-shopy, B2B a B2C aplikace.  

 Pro zajištění maximálního uživatelského přijetí by měl moderní ECM integrovat 

transformační a komprimační technologie používané pro každodenní práci a přenos 

souborů či dokumentů. Jedná se především o možnost exportu spravovaného obsahu 

do PDF (Portable Document Format), RTF (Rich Text Format), a ZIP (formát pro 

kompresi a archivaci dat) souborových formátů. 

 Za účelem snížení časových a finančních nákladů na sběr, distribuci, interpretaci a 

využití informací by ECM měl podporovat následující distribuční a přenosové 

technologie: e-mail newsletter pro snadnou distribuci obsahu pomocí elektronické 

pošty konečným uživatelům, XML (eXtensible Markup Language) pro interpretaci dat 

a obsahu z externích zdrojů a dalších aplikací. 

 Integrace, distribuce a interpretace mapového obsahu díky podpoře GPX formátu 

(GPS eXchange formát určený pro přenos mapových podkladů), s napojením na 

mapové zdroje (Google Maps). 
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 Zpřístupnění veškerého obsahu mobilním zařízením (PDA, smartphone, tablety).  

 Multijazyčnost na úrovni uživatele je relevantní funkcí, která přispívá ke zvýšení 

uživatelského komfortu na mezinárodní úrovni využití ECM systému. 

 Při výčtu funkcionality moderního ECM systému nemůžeme opomenout bezpečnost a 

ochranu informací. Samozřejmostí jsou přístupová práva. Přístupová práva podle 

spravovaných sekcí a tím jednoduše a rychle měnit obsah webové stránky a udržovat 

ji aktuální bez odborných technických znalostí. Šifrování a autentizace při přenosu dat 

by mělo být zajištěno pomocí SSL (Secure Sockets Layer) protokolu.  

2.2.1 Nová éra ECM - CMIS 

Společnosti EMC, IBM a Microsoft se společně dohodly na tvorbě standardu Content 

Management Interoperability Services (CMIS). Martin Švík (2009), pracující na pozici ECM 

IT specialista ve společnosti IBM, formuluje CMIS jako technickou specifikací pro 

komunikaci s ECM úložištěm pomocí základní sady obecných webových služeb (web 

services). Postupně se k původní trojici firem přidaly ještě Oracle, SAP, OpenText a Alfresco 

Software. CMIS dnes řeší řadu problémů a požadavků zákazníků v oblasti správy obsahu. 

CMIS umožní integraci obsahu z různých úložišť (splňujících tento standard). 

Například pomocí jednotného rozhraní bude možné přistupovat do úložiště IBM, EMC či 

Microsoftu se zajištěním základní funkcionality jako přidání, vyzvednutí, vrácení dokumentu, 

změnou přístupových práv nad dokumentem, nebo změnou metadat. 

Další předností je možnost čtení nebo publikování obsahu (elektronických dokumentů, 

šablon, skenovaných dokumentů) bez potřeby speciálních konektorů na daná úložiště. Tím 

bude možné dokumenty velmi jednoduše napojit na řízení podnikových procesů (BPM) 

a pomocí workflow zajistit oběh dokumentu po firmě. Přesné definování webových služeb 

přináší možnost již zmiňované platformové nezávislosti a nezávislosti na programovacích 

jazycích (mnoho řešení je postavena pouze na Java nebo Microsoft technologii). 

2.2.2 Open Source řešení ECM 

Open Source je počítačový software s otevřeným zdrojovým kódem. Otevřenost zde 

znamená jak technickou dostupnost kódu, tak legální dostupnost – licenci software, která 

umožňuje, při dodržení jistých podmínek, uživatelům zdrojový kód využívat, například 

prohlížet a upravovat.  
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Důležitými aspekty mluvícími ve prospěch Open Source řešení vypisuje Ondřej 

Šťovíček (2010), System Integration:  

 Nižší celkové náklady pořízení (TAC – Total Acquisition Costs). V případě pořízení 

Open Source řešení se celkové náklady pořízení více méně rovnají nákladům na 

implementaci. Veškeré licence software jsou distribuovány zdarma. 

 Nezávislost na dodavateli (Vendor lock-in). Jedná se o termín známý z oblasti 

proprietárních řešení, kdy je společnost závislá na dodavateli software v důsledku 

nepřístupnosti zdrojového kódu. Open Source řešení zaručuje přístup ke zdrojovému 

kódu a desítky či stovky komerčních implementátorů poskytují společnostem 

svobodnou volbu při změně dodavatele. 

 Záruka neustálého vývoje. Rozsáhlé komunity, diverzita v použití těchto software a 

synergie pramenící z vývoje napříč kontinenty jsou srovnatelné s garancemi u 

špičkových proprietárních řešení. 

 Vhodnost pro SaaS (Software as a Service – software jako služba). Software jako 

služba je moderní model poskytování software na aplikačním serveru přes Internet. 

Tento model pramení z potřeby snižování nákladů na pořízení software a rychlého 

nasazení. SaaS je postaven na pravidelných platbách za provoz, nikoliv na platbách za 

licence software. Implementátoři Open Source řešení jsou přístupnější poskytování 

software jako služby díky nižším nákladům na vývoj, dostupnosti hotových řešení. 

 Snadnost implementace. Samotný způsob vývoje Open Source software je postaven na 

vysoké modularitě. Jedině díky modularitě postavené na funkčních rozšířeních mohou 

Open Source vyvíjet zároveň desítky či stovky vývojářů z různých koutů světa. 

Modularita vede k jednodušší implementaci. 

Produkty Open Source mají mnoho nesporných výhod, existuje však i druhá strana 

mince. Mezi častá negativa lze bezpochyby řadit oproti kvalitním proprietárním řešením 

složitější obsluhu a nutnost pravidelných bezpečnostních záplat aplikace. 

Další nevýhodou je funkce na míru. Lze využít některý z volně dostupných modulů, 

které budou s velkou pravděpodobností alespoň v něčem jiné, než je potřeba a jejich úprava je 

opět stejně drahá jako plat programátora. Většinu sofistikovanějších rozšíření pro Open 

Source systémy vyvíjí komerční firmy, které chtějí za svoji snahu zaplatit. 
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3 Komunikační strategie v organizaci 

3.1 Firemní identita 

Firemní identita (corporate identity) je důležitou součástí firemní strategie a stručně 

řečeno představuje to, jak se firma prezentuje prostřednictvím jednotlivých prvků. Představuje 

něco jedinečného, vyjádření sebe sama, svého charakteru, a podobně jako každá osoba má 

svoje specifické charakteristiky a vlastnosti, uvádí Vysekalová a Mikeš (2007).  

 

(Obr. 3.1.1) Diagram firemní identity, zdroj: autor 

Grafický manuál definuje přesnou podobu logotypu, jeho varianty a pravidla užití, 

firemní atributy, jako barvy, písma a další použité grafické prvky. Jeho součástí jsou i 

grafické návrhy šablon pro webové prezentace. 

Co všechno patří k firemní identitě: 

 firemní design (corporate design), 

 firemní kultura (corporate culture), 

 firemní komunikace (corporate communication), 

 produkt či služba. 

3.1.1 Firemní design 

Firemní design (corporate design) neboli také „jednotný vizuální styl“. Jde o soubor 

vizuálních konstant, které jsou využívány v komunikaci uvnitř, ale především vně firmy. 

Jedním z hlavních psychologických faktorů, které spolupůsobí při oslovení zákazníka, je 

firemní design. Důraz by měl být kladen především na detail. Kvalitní logo firmy má 
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vyjadřovat nejen její náplň či zaměření, ale také profesionalitu, solidnost nebo tradici firmy. 

Zpracování logotypů může být buď čistě typografické, nebo s použitím grafického symbolu.  

Vysekalová a Mikeš (2007) vypichují, co všechno vytváří firemní design v oblasti IT: 

 název firmy a způsob jeho prezentace, 

 logo jako identifikační zkratka, 

 značka pro zviditelnění a odlišení produktu, 

 písmo a barvy, 

 další prvky dle oboru podnikání. 

3.1.2 Firemní kultura 

Každá firma má svou vlastní kulturu (corporate culture). Pokud je firemní kultura 

vhodně nastavena, má pozitivní vliv nejen na zaměstnance, ale také na zákazníky. Kultura je 

tvořena a udržována vedením společnosti, operačními systémy a procesy, které chování 

zaměstnanců a celé společnosti ovlivňují. Tedy je možné charakterizovat jako způsob 

vykonávání práce, zacházení s lidmi vně i uvnitř firmy. Vysekalová a Mikeš (2007) dále tvrdí, 

že neexistuje universální kultura pro danou společnost. Proto bývá zvykem, že zaměstnavatelé 

si vybírají nové lidi tak, aby do firmy zapadli, nebo se firma snaží vychovat si své lidi v 

jednotném stylu. 

3.1.3 Firemní komunikace 

Firemní komunikace (corporate communication) představuje všechny komunikační 

prostředky, jimiž firma něco o sobě sděluje, komunikaci s vnitřním a vnějším prostředím. 

Komunikace je vnějším projevem firemní identity a základním zdrojem firemní kultury. 

V dnešní době je bezesporu nejvíce využívaným komunikačním médiem Internet. Přikrylová 

a Jahodová (2010) popisují tři důležité charakteristiky: 

1. Internet jako globální komunikační platforma nabízí obecně firmám řadu možností: 

 Prostor pro prezentaci firem a jejich výrobků (firemní webové prezentace, e-shopy 

atd.). 

 Nástroj pro řízení vztahů se zákazníky. 

 Efektivní a nový obchodní kanál. 

 Řízení logistického řetězce, nový distribuční kanál. 

 Řízení interních procesů firmy. 
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2. Výhody pro zákazníka: 

 Získat kontrolu nad směnným procesem. 

 Vybudovat pevné vztahy (loajální) s důvěryhodnými obchodníky. 

 Získat přístup k bohatým a různorodým zdrojům informací. 

 Mít rychlejší a snadnější přístup k potřebným informacím. 

 Dostat za své peníze ten nejvyšší užitek. 

 Zabezpečit si informace podle osobních preferencí (selektivně). 

3. Výhody pro obchodníka: 

 Umožní zákazníkům koupit rychleji a snadněji. 

 Budovat dlouhodobé vztahy se zákazníky. 

 Usnadnit zákazníkům získat informace, které opravdu potřebují a chtějí. 

 Snadnější shromažďování tržních informací. 

 Zacílení (targeting) zákazníků správnými informacemi o správném produktu ve 

správném čase. 

 Redukce realizačních nákladů obchodu. 

 Redukce překážek vstupů na nové trhy. 

3.2 Komunikační mix a marketingová strategie na Internetu 

Při plánování marketingové strategie na internetu je potřeba vzít v potaz následující 

citaci Jana Jančy (2011) z internetové agentury Cognito: „V případě internetu platí více než 

kde jinde, že neprodává skutečná hodnota nabízených produktů a služeb, ale očekávání, které 

dokáže nabídka a její prezentace v potenciálním zákazníkovi vyvolat. Na internetu 

neprodáváme produkty nebo služby, ale myšlenky.“ 

Dále popisuje, že internetová marketingová strategie by tedy měla obsahovat cíle a 

plány minimálně v těchto oblastech: 

 Brand – Brand, neboli značka, je v tomto případě chápán obecněji a zahrnuje vše, čím 

se na internetu prezentujeme, tedy především web, jeho grafickou podobu i obsah.  

 SEO – Pokud chceme na internetu uspět, musíme zajistit, aby nás lidé našli. Čím více 

lidí najde web díky SEO, tím vyšší bude v dlouhodobém měřítku návratnost investic 

do internetového marketingu. 
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 Cílové skupiny – Prezentace na webu musí být přizpůsobena vybrané cílové skupině. 

Lidé se musí s naší nabídkou co nejvíce identifikovat, a k tomu potřebujeme své 

zákazníky dobře znát. 

Pro propagaci značky na internetu jsou obvykle používány: 

 reklamní kampaně, 

 on-line PR, 

 sociální sítě, 

 guerilla marketing. 

3.2.1 Reklama 

V publikaci Moderní marketingová komunikace, Přikrylová a Jahodová (2010), uvádí 

pro reklamní působení na internetu několik výhod a účinnosti pro danou společnost: 

Dopad reklamní kampaně je exaktně měřitelný (k dispozici data o počtu zhlédnutí, 

počtu unikátních uživatelů, počtu kliků na cílové stránky, akcí, které uživatelé provedli atd.). 

Mezi základní ukazatele měření účinnosti internetové reklamy patří:  

 CR (click rate) – určuje účinnost reklamního proužku. Vyjadřuje podíl počtu 

uživatelů, kteří klikli na daný reklamní proužek či jinou reklamní plochu, vůči počtu 

zobrazení tohoto proužku. 

 CTR (click through rate) – taktéž označuje účinnost reklamního proužku, na rozdíl od 

CR však udává poměr mezi množstvím uživatelů, kteří se po kliknutí na danou 

reklamu skutečně dostali na stránky zadavatele reklamy, a počtem zhlédnutí dané 

reklamy. 

 Dále se zkoumá míra návratnosti vložených investic do reklamy – ROI (return on 

investment), což je jedním z hlavních ukazatelů celkové úspěšnosti webu, a tedy i 

úspěšnosti jakékoli internetové reklamní kampaně. Návratnost investic se počítá jako 

čistý zisk dělený kapitálem vynaloženým k jeho dosažení, násobený stem. Výsledek se 

vyjadřuje v procentech.  

3.2.2 Public Relations 

Nutností firmy je komunikovat shodně všemi kanály, a proto by internet neměl být 

opomíjen. Public Relations na internetu je hlavně zaměřený na zpětný kontakt s uživateli. 

Jakou míru koncentrace bude internet PR vyžadovat, záleží i na výsledcích monitoringu a také 

na množství aktivit v jiných kanálech. 
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Podpora prodeje na internetu je jedna z nejdůležitějších nástrojů PR, moderní firmy se 

převážně zaměřují na výrobky prodávané on-line v e-shopech. Podporu prodeje dnes 

využíváme také skrze tzv. slevové portály, jako jsou slevomat.cz, ostravský doluj.cz nebo 

nejznámější v USA grupon.com. Dalším velice účinným nástrojem je zakomponovat do svého 

internetového portálu moduly na porovnávání cen zboží. Ty pak pomocí UML generovaných 

z e-shopů posílají informace na servery jako je zbozi.cz a heureka.cz. Obě metody jsou 

v dnešní době velice účinné a šíří povědomí o značce s obrovskou rychlostí. 

3.2.3 Sociální sítě 

Sociální sítě přitahují stále větší pozornost firem, které si vytvářejí profily na 

sociálních sítích pro své produkty, monitorují diskuze o jejich značkách, organizují 

neformální marketingové výzkumy, získávají databáze pro reklamní účely. Sociální sítě 

využívají v současné době i politici, kteří využívají např. Facebook jako moderní způsob 

komunikace s mladou generací voličů. Pozitivní vztah k voličům v obrovské míře využil např. 

i Barack Obama ve své prezidentské kampani. 

Mezi nejznámější a nejoblíbenější sociální sítě patří Facebook, Twitter, Google+ nebo 

pro země východního bloku Vkontakte. Vyhledávaným serverem je také LinkedIn, který 

slouží k získávání pracovních kontaktů a výměně zkušeností a je využíván zejména uživateli z 

oborů marketing, IT technologie a řízení lidských zdrojů.  

Možnosti marketingového působení v sociálních sítích uvádí Přikrylová a Jahodová 

(2010) nejčastěji jako tyto formy: 

 Umístění vhodných videoklipů nebo fotografií na YouTube a další servery umožňující 

sdílení obsahu. 

 Vytvoření firemního blogu. 

 Monitoring postojů a názorů v diskuzích na fórech, blozích, konferencích apod. 

 Vytváření aplikací, do nichž mohou uživatelé vkládat nápady týkající se firmy či 

značky, včetně možnosti hlasování o nejlepších z nich. 

 Realizace vhodných PR aktivit, vydávání speciálních tiskových zpráv pro oblast 

sociálních sítí (social media press release). 

 Informační zdroj pro sběr dat o zaregistrovaných uživatelích. 

 Prostor pro virální marketing. 
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3.2.4 Guerilla marketing 

Mezi nové metody, které upoutávají naši pozornost neotřelým způsobem, se řadí tzv. 

guerilla marketing. Jeho metody jsou efektivní jak pro velké společnosti s desítkami milionů v 

rozpočtech na reklamu, tak pro jejich malé protivníky. Guerilla marketing na sebe váže 

pozornost veřejnosti a někdy i médií, a to bez nutnosti platit za konvenční reklamní 

prostředky. 

 

(Obr. 3.2.4.1) Několik povedených guerrila reklam, které se zejména virálně šíří na internetu, 

zdroj: internet 

Guerilla marketing, které vypisuje Přikrylová a Jahodová (2010), obsahuje:  

 Virální marketing - šířený po internetu, prostřednictvím sociálních sítí, jako jsou 

Facebook, Twitter, Google+, Youtube nebo v současnosti populárních obrázkových 

sociálních sítí jako je 9gag.  

 Buzz marketing - postavený na osobním doporučení, které má větší důvěryhodnost než 

klasické placené reklamní kampaně v médiích. 

 Undercover marketing - známý také jako product placement, tedy nenápadné i více 

nápadné umístění produktů (např. mezi mladými lidmi produkt placement  perfektně 

provedla firma Red Bull). 

 Marketing pro podporu komunit - vytváření komunit spotřebitelů (skupiny uživatelů, 

fankluby, diskusní fóra), u kterých je předpoklad, že se budou zajímat o značku. 

 Influencer marketing nebo productseeding - identifikování a ovlivňování názorových 

vůdců (např. uznávané osobnosti ve svých oborech, celebrity), u nichž je 
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pravděpodobnost, že budou hovořit o produktu a mají schopnost ovlivnit názory 

ostatních spotřebitelů. 

Dělení guerilla marketingu je podle různých zdrojů odlišné. Avšak jeden základní 

znak mají tyto kategorie společné: Za nízké náklady vzbudit velké množství pozornosti. 

3.3 Propagace firemní webové prezentace 

Internetový marketing lze rozdělit na dva základní směry, jak uvádí Michal Krutiš 

(2007) ve svém internetovém seriálu Firemní web, pro server h1.cz. Prvním je zaměření na 

branding, značku. Druhým pak soustředění se na výkon, efektivitu. Toto rozdělení je důležité 

v okamžiku, kdy firma plánuje, jaké nástroje internetového marketingu chcete využít. 

Brandová reklama má za cíl zvýšit důvěryhodnost webu, zároveň chce spojit značku s 

určitým sortimentem a sdělením. V okamžiku, kdy zákazník hledá daný produkt, by si pak 

měl vzpomenout na konkrétní značku, uvěřit v její důvěryhodnost, solidnost a rozhodnout se 

zboží koupit na daném webu. Budování značky je běh na dlouhou trať a nelze přesně měřit. A 

to bohužel ani na Internetu. 

Má-li web silnou značku, hraje to roli i při tvorbě ceny. Pokud mají zákazníci k 

webu/značce důvěru, nakoupí zde častěji i přesto, že na jiných webech bude stejné zboží 

levnější. 

Brandová reklama může být velmi dobře zacílena. Může přímo přivádět zákazníky a 

bezprostředně zvyšovat prodeje. Ale to není jejím primárním cílem. Prostředky vložené do 

brandové reklamy jsou obvykle vyšší než okamžité zisky, které kampaň přinese. 

Hlavními nástroji brandové reklamy jsou plošné grafické formáty, zejména bannery. 

Nově se začíná využívat i online virální reklama. Dále sem patří různé ikony, loga, 

sponzorované odkazy, PR články apod. 

Výkonová reklama neboli reklama zaměřená na efektivitu nemusí primárně 

podporovat značku, ale má za cíl přímo zvyšovat prodeje. U této reklamy se přísně sleduje, 

aby každá koruna vložená do reklamy alespoň jednu korunu vydělala. 

Mezi hlavní nástroje výkonové reklamy patří PPC systémy, textová reklama, e-

mailing. Dále klasické nástroje podpory prodeje, které lze využít i v online prostředí – slevy, 

bonusové, věrnostní a partnerské programy, soutěže. 

Pro začínající i zaběhlé projekty je důležité současné posilování značky i zvyšování 

prodejů. Je potřeba se zaměřit na brandovou i výkonovou reklamu. Pro drtivou většinu 

komerčních webů bude platit tento základní postup: 
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 Registrace web v katalogu firmy.cz/seznam.cz, centrum.cz, atlas.cz a google.com. 

Zvažte možnost placených zápisů v katalozích. 

 Spuštění kampaně v PPC systémech např. seznam.cz a Google AdWords. 

 Vytipovat servery, na které chodí vaše cílová skupina, a získejte od nich informace o 

cenách za reklamu. S nižším rozpočtem je lepší využít spíše odborněji zaměřené 

servery. S větším rozpočtem se lze poohlédnout po mediální agentuře anebo vyzkoušet 

systémy pro distribuci reklamy, například BillBoard Media. 

 Požádat spřátelené firmy, ať na svou webovou prezentaci přidají odkaz na váš web, 

případně ať vám napíší doporučení. 

 Začít psát články a vydávat newslettery, tedy vytvářet obsah, který zaujme vaši hlavní 

cílovou skupinu. 

 Komunikace e-mailem se svými současnými zákazníky. Informujte je o slevách, 

výhodných nabídkách a zboží, které se hodí k tomu, co si již koupili. 

Výše uvedené rozdělení internetové reklamy na dva směry nelze brát zcela striktně. I 

přes PPC systémy lze podporovat značku, přes plošnou reklamu zase účinně zvyšovat 

prodeje. Vše závisí na konkrétní situaci a způsobu využití daného nástroje. Důležité ale je si 

vždy uvědomit, co chcete potenciálním zákazníkům sdělit, a zajistit, aby se toto sdělení neslo 

napříč všemi nástroji internetového marketingu. 
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4 Analýza vybraných ECM produktů 

Na poli Open Source lze nalézt širokou nabídku ECM řešení, mnohé z nich však 

nedosahují takové kvality, aby byly využity pro komerční účely. Podrobné statistiky 

využívanosti různých technologií založených na webových službách, včetně statistik ECM 

systému, poskytuje webový server W3Tech. Na grafu (Obr. 4.1) vidíme že 70,4% 

z celkového počtu monitorovaných webových stránek nepoužívají žádný z ECM systémů. 

Tedy fungují jako klasické statické HTML stránky nebo dynamické PHP, ASP, apod. Prvým 

je WordPress, používán na 15.9% všech webových stránkách. Na trhu ECM zabírá 

WordPress podíl 53.7%. Na druhém místě je Joomla! s podílem 9.2% na trhu ECM a třetí 

Drupal s 6.8%. Plone není využívaný tak jako ostatní ECM, ale jeho funkce a komunita 

přináší značný potenciál. Reprezentativní vzorek vychází z žebříčku popularity internetových 

stránek monitorovaným serverem Alexa, společnost Amazon.com. 
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Procento využití ve světě Podíl na trhu ECM
 

(Obr. 4.1) Statistika využívanosti ECM ve světě, zdroj: W3Tech.com1 

Druhý ukazatel je vyhledávanost Open Source ECM, kterou vidíme na grafu (Obr. 

4.2) poskytovaný službou Google Insights. Graf ukazuje statistiku dotazů na Open Source 

ECM pomocí vyhledávače Google v rozmezí od r. 2004 do současnosti. Jak vidíme Joomla! a 

Wordpress jsou dlouhodobě nejvyhledávanějšími. Čísla v grafu nepředstavují absolutní 

hodnoty objemu vyhledávání, protože údaje se normalizují a uvádějí na stupnici od 0 do 100. 

Každý bod na grafu je vydělen nejvyšším bodem, tj. 100. Pokud nemáme k dispozici 

dostatečné množství údajů, zobrazí se 0. Čísla vedle vyhledávacích dotazů nad grafem 

představují úhrny neboli celkové hodnoty. 

                                                      
1
 Zdroj: w3techs.com/technologies/overview/content_management/all 

http://w3techs.com/technologies/overview/content_management/all
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(Obr. 4.2) Graf nejvyhledávanějších ECM na internetu, zdroj: Google Insights 

Jako poslední ukazatel uvádím výsledky soutěže Open Source Awards 2011. Soutěž 

organizuje server Packt Publishing. Pořadí je následující: 
2
 

Open Source Content Management 

1. Joomla! 

2. Drupal 

3. Plone 

Podkategorie Open Source Content Management Awards 

 Nejlepší výkon v oblasti Open Source Content Management: Drupal 

 Nejproduktivnější komunita v oblasti Content Management: Drupal 

 Uživatelsky nejpřijatelnější Content Management: Drupal 

4.1 Charakteristiky a hodnocení vybraných ECM řešení 

Kapitola se zabývá charakterizací nabídky jednotlivých nejvhodnějších variant 

současných Open Source ECM řešení na trhu. Na základě výše uvedených ukazatelů jsou 

vybrány tyto produkty: 

 Joomla! 

 Plone 

 Drupal 

 WordPress 

Ve všech čtyřech případech jde o rozvinuté Open Source ECM, v případě Drupalu by 

se dalo říci ECM Framework. Jde o nejpoužívanější systémy pro správu obsahu na světě. Jsou 

využívány velkými korporacemi i menšími subjekty či jednotlivci. Rozsáhlé komunity, 

diverzita v použití těchto software a synergie pramenící z vývoje po celém světě jsou 

srovnatelné s garancemi u proprietárních řešení. 

                                                      
2
 Zdroj: www.packtpub.com/open-source-awards-home 

http://www.packtpub.com/open-source-awards-home
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Součástí charakteristik ECM systémů je jejich hodnocení. Vycházíme z metod 

softwarového inženýrství, tedy metody váženého součtu WSA a metody TOPSIS. Kritéria, 

dle kterých jsou ECM systémy hodnoceny, jsou rozdělena na rozšiřitelnost, administrace, 

komunita a podpora, bezpečnost, back-end rozhraní, layout (grafické rozložení), jazykové 

mutace a přístupnost. Každému kritériu daného ECM jsem přidělil hodnocení v rozmezí 1-10, 

kde 1 je nejhorší a 10 je nejlepší. Jde tedy o maximalizační kriteriální hodnoty. Chci 

upozornit, že hodnocení vychází z mého vlastního subjektivního úsudku a zkušeností, které 

jsem získal během práce a zavádění těchto ECM systémů do praxe. Zároveň hodnocení 

vychází ze srovnávací tabulky poskytované serverem cmsmatrix.org, který umožňuje 

srovnání veškerých aspektů většiny dostupných ECM systémů na trhu. Celou tabulku 

srovnání ECM lze najít v příloze č. 1.  

4.1.1 Joomla!  

Joomla! (www.joomla.org) je jedním z nejpoužívanějších Open Source řešení, jehož 

historie sahá do roku 2000. Joomla! byla do roku 2005 vyvíjena pod názvem Mambo, poté se 

rozdělila a pokračuje svojí vlastní cestou. Joomla! je licencována pod GNU GPL (GNU 

General Public License), to zaručuje přístup ke zdrojovému kódu a určuje stejnou licenci i pro 

všechna odvozená díla. Joomla! vyžaduje verzi skriptovacího jazyka PHP 5.3 a podporuje 

několik různých databází. Aktuální verze Joomla! je 2.5.x obsahující ovladače pro MySQL a 

MS SQL databáze, PostgreSQL, Oracle a SQLite. 

Komunita Joomly! (community.joomla.org)  čítá velmi aktivní počet vývojářů (s více 

než 500 000 uživateli a přispěvateli), na oficiálních stránkách jsme v podstatě schopni nalézt 

odpověď na jakoukoliv otázku tykající se Joomly!. Také je třeba říci, že Joomla! je 

uživatelsky přívětivější na rozdíl od např. Drupalu, takže se v ní dokáže orientovat i méně 

technický zdatný uživatel. Nalézt lze i nepřeberné množství tutoriálů na serveru YouTube, 

díky nimž jsme schopni pochopit téměř cokoliv. Joomla! v současnosti má více než 9000 

funkčních rozšíření (extensions.joomla.org), jak lze vidět v tabulce srovnání příloha č. 2. Od 

publikačních přes komunitní až po e-business komponenty, jako je například VirtueMart. 

Joomla! Je lokalizována do 56 světových jazyků, včetně češtiny. 

ECM Joomla! využívají pro své webové portály velmi významné společnosti jako jsou 

MTV, Harvard University. Vhodný je rovněž pro back-end sítě (intranet/veřejně nepřístupné), 

jež používá např. Citibank. Díky množství kvalitních modulů je využití systému obsáhlé, od 

systémů pro řízení majetku přes rezervační systémy až po komplexní firemní adresáře. 

http://www.cmsmatrix.org/
http://www.joomla.org/
http://community.joomla.org/
http://extensions.joomla.org/
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I když pro systém Joomla! existuje mnoho témat, kvalita mnohých není srovnatelná s 

tím, co je k dispozici pro WordPress. Většina kvalitnějších témat jsou za poplatek, 

pohybujících se dle náročnosti od 20USD až po 100USD a více. 

Joomla! rozšíření umožňuje vývojářům rychle a snadno vytvářet: 

 systémy řízení zásob, 

 datové nástroje pro podávání zpráv, 

 aplikační mosty (bridges), 

 firemní katalogy, 

 e-komerce systémy, 

 komplexní obchodní adresáře, 

 rezervační systémy, 

 komunikační nástroje. 

Silné stránky: 

 Autentizaci uživatelů lze mimo jiné provádět pomocí OpenID, Google a LDAP. 

 Více než 9000 rozšíření, přehledně tématicky rozděleny na oficiálních stránkách. 

 Velmi aktivní uživatelská komunita a velké množství dokumentace a tutoriálů 

k dispozici. 

 Poskytuje komfort hotových řešení a s tím spojenou uživatelskou přístupnost. 

Slabé stránky: 

 Rozhraní je uživatelsky přívětivé, avšak některá pokročilá nastavení jsou zbytečně 

pracná na rozdíl od jiných ECM. 

 Mnoho kvalitních modulů a témat nabízejí firmy za určitý poplatek. 

 Pro jednoduché stránky může být zbytečně pokročilý. 

Zde je jen několik příkladů, které používají Joomla!: 

 MTV Networks Quizilla - www.quizilla.com 

 IHOP - www.ihop.com 

 Harvard University - gsas.harvard.edu 

 Citibank - intranet 

 Senso Interiors - www.sensointeriors.co.za 

(Tab. 4.1.1.1) Hodnocení kritérií – Joomla! 

 Rozšířitelnost Administrace 
Komunita a 

podpora 
Bezpečnost 

Back-end 

rozhraní 
Layout 

Jazyková 

mutace 
Přístupnost 

Joomla! 8 6 10 7 8 7 9 9 

http://www.quizilla.com/
http://www.ihop.com/
http://gsas.harvard.edu/
http://www.sensointeriors.co.za/
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4.1.2 Plone 

Plone (www.plone.org) je Open Source systém nabízející dostatečnou flexibilitu a 

funkce pro vstup na pole ECM řešení. Plone je licencováno pod GNU GPL licencí, kde je 

zaručen přístup ke zdrojovému kódu jádra. Plone projekt začal v roce 1999. Původními 

vývojáři byli Alexander Limi, Alan Runyan a Vidar Andersen. 

Mnoho kvalitních doplňků (add-ons, plone.org/products) a změn pocházejí z Plone 

komunity (plone.org/community). Akce tzv. Plone Sprints (sprinty) se skládá z členů 

komunity, kteří pořádají týdenní setkání (brainstorming) za účelem vylepšení systému. Kromě 

toho, Plone má aktivní IRC kanál (#plone na freenode.irc.net.) pro podporu uživatelů, kde 

zodpovídají nerůznější dotazy. Plone se řadí mezi přední 2% nejpoužívanějších Open Source 

software na světě. Komunitu Plone tvoří 200 vývojářů základního týmu a 300 komerčních 

systémových vývojářů v 57 zemích. Plone je přeloženo do 40 světových jazyků, čeština 

bohužel zatím chybí. 

Plone je naprogramováno v Open Source objektově orientovaném programovacím 

jazyce Python, a provozováno na aplikačním serveru Zope, díky čemuž nabízí vysokou 

bezpečnost a širokou použitelnost. Plone se snadno integruje s Active Directory, SalesForce, 

LDAP, SQL, SOAP, MySQL, PostgreSQL nebo Oracle. 

Na co se vývojáři v současnosti zaměřili přednostně, byl výkon a jeho stabilita. Plone 

4 se podařilo zvýšit rychlost o 50%, než tomu bylo u třetí verze. A oproti vydání Plone 2.5 jde 

o čtyřnásobně vyšší výkon, což je samozřejmě znát i ze strany náročných uživatelů. Oficiální 

zdroj uvádí, že statistika Plone 4 systému, oproti Plone 3, vykazuje zrychlení u tří záznamů, 

z nichž první bylo anonymní procházení (o 68%), procházení přihlášených (o 53%) a editace 

obsahu (o 41%). Pomocí těchto údajů lze dojít k závěru, že se čtvrtá verze Plone nadmíru 

vydařila. 

Silné stránky: 

 Využívá standardy přístupnosti postiženým uživatelům. 

 Plone ve srovnání s jinými oblíbenými ECM systémy vyniká v zabezpečení a 

stabilitou (vedl k rozsáhlému přijetí Plone do vládních i nevládních organizací, včetně 

FBI). 

 Založen na programovacím jazyce Python. 

Slabé stránky: 

 Plone zaostává v úložných službách, i když nejnovější verze Plone 4 posunul práci se 

soubory mnohonásobně dopředu. 

http://www.plone.org/
http://plone.org/products
http://plone.org/community
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 I přes rozšiřující tendenci zaostává v množství nabízených modulů a vzhledových 

témat. 

 Poměrně složitá administrace a chybí česká lokalizace. 

Zde je jen několik portálů, které používají Plone: 

 NASA's Science Mission Directorate - nasascience.nasa.gov 

 Philips Research's Intranet - www.research.philips.com 

 Nokia - qt.nokia.com 

 Amnety International - www.amnesty.ch/en 

 FBI - www.fbi.gov 

 Massachusetts Institute of Technology  - ocw.mit.edu/index.htm 

(Tab. 4.1.2.1) Hodnocení kritérií – Plone 

4.1.3 Drupal 

Drupal (www.drupal.org) je Open Source ECM framework s rozsáhlou vývojářskou 

komunitou založený na GNU/GPL licenci. Historie Drupalu sahá do roku 2000. Holandský 

student Dries Buytaert potřeboval sdílet informace s kolegy ze své koleje, vytvořil systém, 

který v roce 2001 pojmenoval Drop. O vývoj Drupalu se stará několik hlavních vývojářů a 

více než 400 přispěvatelů, kteří poskytli své patche do jádra. Hlavní slovo má samozřejmě 

stále Dries Buytaert. 

Drupal vyžaduje verzi skriptovacího jazyka PHP 5.3 a podporuje několik různých 

databází. Aktuální verze Drupalu je 7, obsahující ovladače pro MySQL a PostgreSQL. 

Připravovaná podpora pro MS SQL a Oracle.  

Na rozdíl od Joomly!, která poskytuje komfort hotových řešení a s tím spojenou 

uživatelskou přístupnost, je Drupal zaměřený spíše ECM framework. Softwarovou strukturou 

sloužící pro podporu při programování a vývoji ECM řešení, což přináší také nevýhodu ve 

značné komplikovanosti pro nezkušené vývojáře a uživatele. Nejnovější verze Drupal 7 však 

doznala značného zlepšení v přehlednosti administrace back-end panelu. 

Mnoho společností a organizací mají požadavky, které jdou nad rámec toho, co je k 

dispozici v základním instalačním balíčku. Drupal usnadňuje vývojářům vytvářet důmyslné 

doplňky, které rozšiřují sílu Drupalu v prakticky neomezených směrech. 

 Rozšířitelnost Administrace 
Komunita a 

podpora 
Bezpečnost 

Back-end 

rozhraní 
Layout 

Jazyková 

mutace 
Přístupnost 

Plone 4 8 5 9 6 5 5 7 

http://nasascience.nasa.gov/
http://www.research.philips.com/
http://qt.nokia.com/
http://www.amnesty.ch/en
http://www.fbi.gov/
http://ocw.mit.edu/index.htm
http://www.drupal.org/
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Drupal vyniká nad ostatními ECM produkty nejen v rozšiřitelnosti a rozvoji jádra, ale 

také v nastavení oprávnění uživatelského přístupu (viz Obr. 4.1.3.1). Administrátor je schopný 

nastavit pro každého uživatele zvlášť přístupová práva k jednotlivým funkcím daného 

modulu. 

Drupal má velmi aktivní komunitu s celou řadou kanálů IRC, fór a dokonce i osobních 

akcí (workshopů). Na oficiálních stránkách je k dispozici dokumentace vytvořená komunitou 

(drupal.org/community), která se neustále aktualizuje a vylepšuje, avšak struktura oficiálních 

stránek se může zdát poměrně chaotická. Samotné vyhledávání modulů 

(drupal.org/project/modules) není strukturováno do oddílů tak přehledně, jako tomu je 

například u Joomla! nebo WordPress. V příloze č. 2 lze vidět, že na Drupal existují vesměs 

všechny druhy modulů. Nabízí se také možnost doprogramování vlastního modulu s 

jednoduchou implementací, čímž velikost modulárního systému ECM lze přizpůsobit 

současným požadavkům IT a s rostoucími požadavky zvětšovat. Za zmínku stojí také 

množství video tutoriálů na serveru YouTube. Drupal je lokalizován do 105 světových 

jazyků, včetně českého jazyka, což dokazuje jeho oblíbenost mezi komunitou. 

Případy typického užití Drupalu: 

 komunitní stránky, 

 firemní publikační portály, noviny a magazíny, 

 firemní intranet/extranet, 

 e-komerce B2B a B2C portály, 

 adresáře zdrojů, 

 vzdělávací instituty, 

 umění, hudba, multimédia, 

 sociální sítě, virtuální světy, konference. 

Silné stránky: 

 Robustní podpora komunity včetně kanálů IRC, osobních setkání a workshopů, i 

v České Republice. 

 Pokročilé možnosti nastavení a přizpůsobení systému téměř na míru. 

 Více než 9 000 modulů. 

 Velký počet společností, které nabízí komerční podporu systému Drupal. 

Slabé stránky: 

 Rozhraní není tak uživatelsky přívětivé jako u některých jiných redakčních systémů, 

ačkoliv je velmi použitelné. 

http://drupal.org/community
http://drupal.org/project/modules
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 Nedostatek kvalitních témat ve srovnání s některými jinými systémy. 

 Pro jednoduché weby může být zbytečně předimenzovaný. 

 Dupal 7 je poměrně náročný na přenos dat, vyžaduje kvalitní server s alespoň „upload 

size 64 MB“. 

Zde je jen několik portálů, které používají Drupal: 

 Symantec Connect - www.symantec.com/connect  

 The Economist - www.economist.com 

 The White House -  www.whitehouse.gov 

 Yahoo! Research - research.yahoo.com 

 Cargoh Marketplace - www.cargoh.com 

 MTV UK - www.mtv.co.uk 

 Sony Music - www.sonymusic.com 

 Warner Brothers records - warnerbrothersrecords.com 

(Tab. 4.1.3.1) Hodnocení kritérií – Drupal 

4.1.4 WordPress 

WordPress (wordpress.org) byl původně vytvořen primárně pro správu blogů, jako 

jednoduchý, uživatelsky přívětivý systém. Po několik let se vedly diskuze, zda-li WordPress, 

s ohledem na jeho kořeny jako blogovací platforma, má být zařazen mezi ECM systémy 

správy obsahu. Postupem času, vývojem a modularitou, lze říci, že WordPress je 

plnohodnotný ECM splňující všechny požadavky. Je vyvíjen pod licencí GNU GPL a je 

podporován společností Automattic. Aktuální verze je 3.3.1, jež minimálně požaduje server 

s podporou PHP 5.2.4 a MySQL 5.0. 

 Pomocí pluginů a vlastních témat lze proměnit WordPress na jednoduchý 

vícestránkový katalogový web, B2B a B2C elektronický obchod, diskusní fórum nebo 

s využitím pluginů jako BuddyPress úplnou sociální síť. A mnohem, mnohem víc. 

Jeden z velmi populárních rysů WordPress je jeho bohatá architektura pluginů, která 

umožňuje uživatelům a vývojářům rozšířit schopnosti a funkce WordPress, které nejsou 

součástí základní instalace. WordPress má databázi více než 18.000 pluginy 

(wordpress.org/extend/plugins) podporující SEO optimalizace nebo možnost přidání 

 Rozšířitelnost Administrace 
Komunita a 

podpora 
Bezpečnost 

Back-end 

rozhraní 
Layout 

Jazyková 

mutace 
Přístupnost 

Drupal 10 9 8 8 4 8 10 10 

http://www.symantec.com/connect
http://www.economist.com/
http://www.whitehouse.gov/
http://research.yahoo.com/
http://www.cargoh.com/
http://www.mtv.co.uk/
http://www.sonymusic.com/
http://warnerbrothersrecords.com/
http://wordpress.org/
http://wordpress.org/extend/plugins/
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widgetů. Z důvodů mnoha verzí WordPress jádra a pluginů, nejsou vždy všechny verze 

komponent navzájem kompatibilní.  

Widgety (wordpress.org/extend/plugins/tags/widget) jsou malé moduly, využívají 

drag-n-drop menu a rozšiřují mnoho pluginů o další funkce. Widgety nabízí vývojářům nové 

možnosti na svých stránkách. Malé widgety lze použít k přidání funkcí, jako je prezentace, 

video, Facebook, okrajové menu, novinky atd. Ostatní EMC systémy lze podobně upravovat 

pouze zásahem do zdrojového PHP kódu. 

WordPress od verze 3.0 umožňuje správu více různorodých webů pod jednou instalací 

(tzn. pod jednou administrací), čímž zároveň nahrazuje WordPress MU (Multi User). 

WordPress MU je součástí základního instalačního baličku WordPress 3.0. 

WordPress jako jediný poskytuje volně stažitelnou aplikaci pro mobilní telefony. 

WordPress podporuje WebOS, Android, iOS (iPhone, iPad), Windows Phone 7 a BlackBerry. 

Aplikace poskytuje přístup k některé z funkcí v administraci WordPress back-end panelu 

webových stránek. 

Další z funkcí WordPressu, které jsou v podstatě běžné u všech vybraných ECM 

produktů, jsou integrované řízení odkazů, podpora SEO pro vyhledávače, využívá strukturu 

tzv. čistých odkazů, kategorizaci článků a podpora metadat. Rovněž jsou zahrnuty 

automatické filtry poskytující standardizované formátování a styly textu (např. převod 

klasické citace do inteligentních uvozovek). WordPress podporuje také trackback a pingback 

standardy pro zobrazování odkazů na jiné stránky. Trackback je metoda, kdy autor příspěvku 

na svém blogu informuje autora jiného příspěvku, že o něm píše. Pingback je metoda, když 

autor příspěvku chcete jeho vznik ohlásit na některém blogovacim serveru jako je např. 

technorati.com. 

Silné stránky: 

 Obrovská komunita vývojářů s velkým množstvím dokumentace a návodů k dispozici. 

 Uživatelsky přívětivé rozhraní pro správu obsahu. 

 Nativní podpora widgetů. 

 Aplikace na správu WordPressu skrze mobilní telefon. 

Slabé stránky: 

 Standardní instalace může přinášet mnoho bezpečnostních problémů a bez dalších 

bezpečnostních opatření je velmi zranitelný vůči útokům. 

 Chybí některá složitější vývojářská rozhraní, WP není vhodný pro složité projekty. 

http://wordpress.org/extend/plugins/tags/widget
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 Žádná oficiální podpora s výjimkou uživatelských fór, kde můžete, ale nemusíte dostat 

oficiální odpověď. 

 Moduly pro podporu spolupráce (groupware) nejsou k dispozici. 

Zde je jen několik portálů, které používají Drupal: 

 Administrative Conference of the United States - www.acus.gov 

 Adobe Blogs - blogs.adobe.com 

 Los Angeles Times - mediakit.latimes.com 

 MBA@UNC - onlinemba.unc.edu 

 UC Berkeley - ourenvironment.berkeley.edu 

(Tab. 4.1.1.1) Hodnocení kritérií – WordPress 

4.2 Postup vícekriteriální analýzy 

V úlohách vícekriteriální analýzy variant je dána konečná množina m variant, které jsou 

hodnoceny podle n kritérií. Výsledkem je podle daných kriterií vybrat nejlépe hodnocenou 

variantu. Jedná se o tzv. ideální variantu. Varianty lze seřadit od nejlepší po nejhorší. 

Základní pojmy, se kterými v analýze pracujeme 
3
:  

 Varianty (alternativy) – konkrétní rozhodovací možnosti, které jsou realizovatelné. V 

našem případě čtyři varianty. 

 Kritéria – hlediska, ze kterých jsou varianty posuzovány. V analýze pracujeme s osmi 

kritérii. 

 Kriteriální matice – je-li hodnocení variant podle kritérií kvantifikováno, údaje 

uspořádáváme do kriteriální matice. Prvky této matice vyjadřují hodnocení i-té 

varianty podle j-tého kritéria. Řádky odpovídají variantám, sloupce kritériím. 

 Váhy kritérií – kardinální informace o kritériích. Váha je hodnota z intervalu <0; 1> a 

vyjadřuje relativní důležitost kritéria v porovnání s ostatními. 

 Klasifikace kritérií dle povahy – maximalizační, nejlepší hodnoty mají nejvyšší 

hodnoty. Minimalizační, nejlepší hodnoty mají nejmenší hodnoty (v analýze WSA a 

TOPSIS pracujeme pouze s maximalizačními hodnotami). 

                                                      
3
 Zdroj: Vícekriteriální rozhodování za jistoty, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

 Rozšířitelnost Administrace 
Komunita a 

podpora 
Bezpečnost 

Back-end 

rozhraní 
Layout 

Jazyková 

mutace 
Přístupnost 

WordPress 7 9 10 5 10 9 8 10 

http://www.acus.gov/
http://blogs.adobe.com/
http://mediakit.latimes.com/
http://onlinemba.unc.edu/
http://ourenvironment.berkeley.edu/
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 Pořadí kritérií (ordinální informace o kritériích) – posloupnost kritérií od 

nejdůležitějšího po nejméně důležité. 

 Ideální varianta – hypotetická či reálná varianta, která dosahuje ve všech kritériích 

nejlepší možné hodnoty. Taková varianta by dominovala nad všechny ostatní varianty.  

 Bazální varianta – hypotetická či reálná varianta, jejíž ohodnocení je nejhorší podle 

všech kritérií.  

4.2.1 Stanovení vah kritérií 

Metody vícekriteriálního rozhodování jsou založeny na odlišení jednotlivých kritérií 

z hlediska významnosti, jehož významnost lze vyřešit číselným vyjádřením pomocí tzv. vah 

(čím je kritérium významnější, tím je jeho váha větší). V předchozí kapitole je provedeno 

ordinální hodnocení kritérií. Lze tedy určit pořadí důležitosti kritérií. Metoda stanovení vah 

vyžadující ordinální informaci o kritériích, se nazývá Saatyho metoda (SAATY, 1990). V 

praxi se mohou využívat i jednodušší metody, jako jsou přímé stanovení vah pomocí bodové 

stupnice, nebo vzájemné porovnávání kritérií pomocí jejich preferenčního pořadí. 

Metoda kvantitativního párového srovnávání (Saatyho metoda) pracuje na principu, 

kdy kromě výběru preferovaného kritéria se určuje pro každou dvojici kritérií také velikost 

této preference. Preference u každé dvojce kritérii rozhodují o jejich důležitosti v rámci 

vícekriteriální analýzy. Jestliže je na kritérium kladena větší důležitost, označíme buňku 

v tabulce 1, v případě kdy je důležitost nižší, označíme 0. Může nastat i možnost kdy jsou 

kritéria na stejné úrovni. V tom případě označujeme 0.5. 

 Rozšířitelnost Administrace 
Komunita a 

podpora 
Bezpečnost 

Back-end 

rozhraní 
Layout 

Jazyková 

mutace 
Přístupnost 

Rozšířitelnost X 0.5 1 1 1 1 1 1 

Administrace 0.5 X 1 0.5 1 1 1 1 
Komunita a 

podpora 
0 0 X 0 1 0 1 0 

Bezpečnostní 

rizika 
0 0.5 1 X 1 1 1 1 

Back-end 

rozhraní 
0 0 0 0 X 0 1 0 

Layout 0 0 1 0 1 X 1 0.5 
Jazyková 

mutace 
0 0 0 0 0 0 X 0 

Přístupnost 0 0 1 0 1 0.5 1 X 

Celkem         

(Tab. 4.3.1.1) Tabulka preferencí – Saatyho metoda 

Na základě počtu preferencí se normované váhy určí podle vztahu, kde součet 

preferencí i-tého kritéria vydělíme celkovým součtem preferencí. Výčet je uveden tabulce 

Tab. 4.3.1.2 ve sloupci výsledné váhy. 
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Výsledná váha však neřeší situaci nulového počtu preferencí. Takto stanovené 

kritérium by mělo i nulovou váhu. Znamenalo by to vyřazení kritéria z početní analýzy. Proto 

upravíme vzorec pro výpočet jako součet preferencí i-tého kritéria zvětšená o jednotku, 

následně vydělíme celkovým součtem preferencí zvětšené o počet kritérií. V tabulce značíme 

váhou po úpravě. 

 

 

 

 

 

(Tab. 4.3.1.2) Tabulka výsledných vah – Saatyho metoda 

4.2.2 Stanovení pořadí variant 

Cílem metod vícekriteriálního hodnocení variant je stanovení pořadí ideálnosti 

jednotlivých ECM produktů z hlediska zvolených kritérií. Metody vyžadující kardinální 

informace o variantách podle každého kritéria. Tyto metody rozdělujeme na dílčí podskupiny 

podle principu, na kterém jsou hodnocení založena. Analýza je založena na těchto základních 

přístupech: 

 maximalizace užitku (metoda váženého součtu), 

 minimalizace vzdálenosti od ideální varianty, popř. maximalizace vzdálenosti od 

bazální varianty (TOPSIS). 

(Tab. 4.3.2.1) Vstupních data pro software MCAKOSA 

 Počet preferencí Výsledná váha Váha po úpravě 

Rozšířitelnost 6.5 0.23 0.21 

Administrace 6 0.21 0.19 

Komunita a podpora 2 0.07 0.08 

Bezpečnost 5.5 0.20 0.18 

Back-end rozhraní 1 0.04 0.06 

Layout 3.5 0.13 0.13 

Jazyková mutace 0 0.00 0.03 

Přístupnost 3.5 0.13 0.13 

Celkem 28 1 1.00 

Varianta / 

Kritérium 
Rozšířitelnost Administrace 

Komunita a 

podpora 
Bezpečnost 

Back-end 

rozhraní 
Layout 

Jazyková 

mutace 
Přístupnost 

Joomla! 8 6 10 7 8 7 9 9 

Plone 4 8 5 9 6 5 5 7 

Drupal 10 9 8 8 4 8 10 10 

WordPress 7 9 10 5 10 9 8 10 

         

Váhy 0.21 0.19 0.08 0.18 0.06 0.13 0.03 0.13 

Typ 

kritéria 
max max max min max max max max 
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Pro výpočet jsem využil volně stažitelný doplněk do MS Excel, MCAKOSA 
4
. 

Vytvořili ho pracovníci katedry Operační a systémové analýzy PEF CZU v Praze jako součást 

balíku doplňku pro řešení různých typu úloh operační analýzy s názvem ORKOSA. Všechny 

moduly jsou určeny pro MS Excel 97 a vyšší a práce s nimi vyžaduje znalost tohoto prostředí. 

Modul MCAKOSA obsahuje základní metody pro vícekriteriální analýzu variant, konkrétně 

metody WSA, TOPSIS, ELECTRE I, ORESTE a další. Po naeditování vstupních dat (Tab. 

4.3.2.1) se vyvolá doplněk MCAKOSA. Objeví se dialogové okno, ve kterém je nutné vyplnit 

povinné vstupní údaje - Decision Matrix (Kriteriální matice), Attributes Characters (Charakter 

kritérií), Attributes Weights (Váhy kritérií) a Calculation Method (Výpočetní metoda) a pro 

lepší orientaci je možné vyplnit i údaje nepovinné Alternatives Names (Názvy variant), 

Attributes Names (Názvy kritérií), Model Name (Název modelu). Výsledky jsou potom 

přehledně zpracovány v tabulkách, pro uživatele snadno čitelné. 

4.2.3 Metoda váženého součtu (WSA) 

WSA (Weighted Sum Produkt) je založená na principu maximalizace užitku. K 

výpočtu byl využit výše jmenovaný software MCAKOSA. Metoda nejprve normalizuje 

kriteriální matici a zajišťuje srovnatelnost jednotlivých kritérií. Postup výpočtu metody lze 

popsat takto 
5
:  

 Kvůli srovnatelnosti je třeba převést minimalizační kritéria na maximalizační.  

 Metoda předpokládá lineární závislost užitku na hodnotách kritéria, přičemž nejhorší 

hodnotě j-tého kritéria (budeme značit dj) přiřadíme hodnotu 0 a nejlepší hodnotě 

(budeme značit hj) užitek 1. 

 Zjistíme ideální variantu vektoru a bazální variantu vektoru. Ve všech sloupcích 

nalezneme nejvyšší hodnoty, které představují vektor ideální varianty. Totéž 

provedeme pro vektor bazální varianty, ale hledané hodnoty budou nejnižší. Pro dílčí 

užitek uij hodnoty yij platí: 

 njmi
dh

du
u

jj

jij

ij ...,2,1;,...,2,1; 



  

 

 

                                                      
4
 Zdroj: vipor.czu.cz/download.php?id_c=2 

5
 Zdroj: Vícekriteriální rozhodování za jistoty, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

 Rozšířitelnost Administrace 
Komunita a 

podpora 
Bezpečnost 

Back-end 

rozhraní 
Layout 

Jazyková 

mutace 
Přístupnost 

http://vipor.czu.cz/download.php?id_c=2
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 (Tab. 4.3.3.1) Normalizovaná kriteriální matice – metoda WSA 

 Vybereme optimální variantu s nejvyšší hodnotou užitku. Pro jednotlivé varianty 

vypočteme agregovanou funkci užitku. Nejlepší varianta má hodnotu nejvyšší. 

ij

n

j

ji uuAu 



1

)(  

 WSA 

 Metoda váženého součtu 

 Užitek Pořadí 

Joomla! 0.517592593 3 

Plone 0.328703704 4 

Drupal 0.834722222 1 

WordPress 0.704166667 2 

(Tab. 4.3.3.2) Pořadí ECM podle metody WSA 

4.2.4 Metoda TOPSIS  

Metoda TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) je 

postavená na výběru varianty, která je nejblíže k ideální variantě a nejdále od bazální 

varianty. Předpokládá se maximalizační charakter všech kritérií. K výpočtu byl využit výše 

jmenovaný software MCAKOSA.  

Základem metody je Eukleidovská metrika, tudíž na rozdíl od WSA vzdálenosti 

prochází matematickou úpravou, kde jsou sčítány a následně odmocňovány. Metoda TOPSIS 

vyhledává ideální a bazální variantu a všechny varianty uspořádává podle vhodnosti podle 

vzdálenosti od teoreticky možné varianty.  

 

 

 

 

Postup při metodě TOPSIS lze popsat v následujících krocích 
6
:  

 Pokud nejsou všechna kritéria maximalizační, je nutné je na maximalizační převést. 

                                                      
6
 Zdroj: Vícekriteriální rozhodování za jistoty, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Joomla! 0.6666 0 1 0.5 0.6666 0.5 0.8 0.6666 

Plone 0 0.6666 0 1 0.3333 0 0 0 

Drupal 1 1 0.6 0.75 0 0.75 1 1 

WordPress 0.5 1 1 0 1 1 0.6 1 

Ideální 

varianta 
10 9 10 9 10 9 10 10 

Bazální 

varianta 
4 6 5 5 4 5 5 7 
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 Vytvořeni normalizované kriteriální matice R = (rij).  
 

njmir
m

i

ij

ij

y

y

ij ,...,2,1;,...,2,1;

1

2








 

 Vzdálenost od ideální varianty se počítá podle vztahu. 

mihzd j

n

j

iji ,...,2,1;)( 2

1

 


  

 Vzdálenost od bazální varianty se počítá podle vztahu. 

midzd j

n

j

iji ,...,2,1;)( 2

1

 


  

 Relativní ukazatel vzdálenosti variant od bazální varianty se vypočte podle vztahu. 

mi
dd

d
e

ii

i
i ,...,2,1; 








 

 

 Rozšířitelnost Administrace 
Komunita a 

podpora 
Bezpečnost 

Back-end 

rozhraní 
Layout 

Jazyková 

mutace 
Přístupnost 

Joomla! 0.1101 0.0720 0.0490 0.0854 0.0302 0.0591 0.0152 0.0619 

Plone 0.0550 0.0961 0.0245 0.1098 0.0226 0.0422 0.0084 0.0481 

Drupal 0.1376 0.1081 0.0392 0.0976 0.0151 0.0675 0.0169 0.0688 

WordPress 0.0963 0.1081 0.0490 0.0610 0.0378 0.0760 0.0135 0.0688 

Ideální 

varianta 
10 9 10 9 10 9 10 10 

Bazální 

varianta 
4 6 5 5 4 5 5 7 

(Tab. 4.3.4.1) Vážená kriteriální matice včetně bazální a ideální varianty  – TOPSIS 

Cílem metody TOPSIS je najít reálnou variantu, která se nejvíce blíží té ideální. 

Nejlepší varianta má hodnotu nejvyšší. 

 TOPSIS 

 Metoda TOPSIS 

 Vzdálenost od bazální varianty Pořadí 

Joomla! 0.561147043 2 

Plone 0.361160344 4 

Drupal 0.78311308 1 

WordPress 0.54140443 3 

(Tab. 4.3.4.2) Pořadí ECM podle metody TOPSIS 

4.3 Porovnání výsledků 

Na základě předchozí vicekriteriální analýzy u obou metod lze konstatovat, že na 

prvním místě se umístil ECM Open Source systém Drupal, který získal 83% hodnocení 

celkové užitečnosti metodou váženého součtu (WSA) a 78% hodnotu relativního ukazatele 
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vzdálenosti variant od bazální varianty, získanou pomocí metody TOPSIS. Můžeme usoudit, 

že Drupal se jeví jako nejideálnější ECM software pro komerční využití. 

Na druhém místě už nelze tak jednoznačně určit, který ze systému je vhodnější. 

WordPress získal metodou WSA 70% a Joomla! na třetím místě 51%. Zatím co metodou 

TOPSIS získala Joomla! 56% a třetí WordPress 54%. Procentuální rozdíl získaný metodou 

TOPSIS jsou pouze 2%, což znamená, že rozdíl ve vzdálenosti relativního ukazatele od 

bazální hodnoty je zanedbatelný a systémy jsou prakticky na stejné úrovni. Metoda WSA 

ukázala znatelnější rozdíl, a to přibližně o 20%. Lze říci, že v celkovém hodnocení se 

WordPress umístil na druhém a Joomla! na třetím místě. 

Poslední místo zaujal Plone, což se dalo v podstatě čekat. Plone je sice kvalitní systém 

založený na jazyce Python, na rozdíl od ostatních PHP ECM, s výborným zabezpečením a 

stabilitou jádra systému. Avšak zaostává ve zbylých neméně důležitých kritériích. 

 Jednoznačně lze říci, že všechny hodnocené Open Source ECM platformy jsou na 

vynikající úrovni a v praxi jsou vhodné na veškeré druhy webových portálů. Drupal je však 

nejkomplexnější ze systémů, odměnou pak bude co nejpřesnější konfigurace blížící se 

představám informační strategie dané firmy. Všechny ECM systémy však lze vřele doporučit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Návrh řešení ECM v organizaci 

Návrh se opírá o metodologii WebML (Web Modeling Language), která je primárně 

určena pro návrh webových aplikací. WebML je sadou formálních grafických specifikací a 

postupů, vycházejících z principů založených na UML (Unified Modeling Language) 

WebML definuje kompletní proces návrhu a životního cyklu aplikací založených na 
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webových službách. Autoři WebML jsou Marco Brambilla, Stefano Ceri a Piero Fraternali 

pracující na italské univerzitě Politecnico di Milano. 

Základní výhoda projektování pomocí WebML je založena na možnosti oddělit 

informační obsah stránek (datový model neboli ER diagram) a struktury navigace (vyjádřena 

hypertextový model). Bez ohledu na konkrétním návrhu uživatelského rozhraní, jenž se 

nazývá prezentační model. Návrh WebML specifikuje i nejrůznější operace a manipulace s 

daty, které vycházejí z navigačního modelu.  

Marco Brambilla (2008), ve své publikaci Designing web applications with WebML 

and WebRatio (obsažené v knize Web Engeneering: Modelling and Implementing Web 

Applications), rozepisuje životní cyklus projektování webových aplikaci založených na 

WebML na šest fází. Jednotlivé fáze jsou na Obr. 5.1. Kapitola návrhu ECM řešení 

v organizaci se zabývá analýzou požadavků a konceptuálním modelováním (datový a 

hypertextový model). Obojí bude podrobně vysvětleno v následujících podkapitolách.  

 

(Obr. 5.1) životní cyklus projektování webových aplikaci založených na WebML, zdroj: autor 

Třetí fází je implementace, která spojuje datový a hypertextový model do 

prezentačního modelu. Tedy programátor vytváří zdrojový kód a grafický design webové 

aplikace, ať už ručním programováním nebo vygenerováním kódů pomocí některých z ML 

nástrojů, např. WebRatio
7
.  

Následuje fáze testování a hodnocení, kde lze využít metody jako black box a white 

box. Black box znamená, že tester nezná zdrojový kód ani principy dané aplikace a snaží se 

aplikaci uvést do různých náhodných stavů. White box znamená naopak, kdy tester prochází 

jednotlivé části zdrojového kódu. Životní cyklus po vyhodnocení pokračuje, pokud aplikace 

                                                      
7
 Po registraci lze stáhnout zkušební verze zde: www.webratio.com 

http://www.webratio.com/portal/content/en/download
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neodpovídá požadavkům, zpátky do první fáze analýzy. V případě, že aplikace vyhovuje, 

pokračuje cyklus nasazením do provozu, údržbou a postupem času vývojem. 

5.1 Analýza požadavků 

Analýza požadavků se zaměřuje na shromažďování informací o webové aplikaci a 

očekávaných funkcí do jednoznačných a srozumitelných popisů. Je třeba říci, že analýza 

požadavku je nejdůležitější ze všech fází životního cyklu vývoje webové aplikace. Jakákoliv 

chyba nebo nejasnost může mít v dalších fázích katastrofální následky pro projekt. Hlavní 

kritéria pro analýzu požadavků vychází z obchodní, firemní a informační strategie dané 

organizace. Hlavní výsledky této fáze jsou: 

 Identifikace skupin uživatelů, kteří jakýmkoliv způsobem přichází s aplikací do styku. 

Každá skupina představuje uživatele, kteří disponují stejnými pozicemi v organizaci a 

hrají stejnou roli v rámci obchodního procesu, tj. plní stejnou činnost se stejnými 

přístupovými právy. Uživatel také může hrát různé role, a také využívat různé 

skupiny. 

 Specifikace funkčních požadavků, které mají být poskytnuty uživatelům. Tyto funkce 

musí být identifikovány a specifikovány. 

 Identifikace základních informačních objektů, tj. specifikují, které informace mají být 

zpřístupněny nebo manipulovány danými skupinami uživatelů. 

Specifikace funkčních požadavků a základních informačních objektů lze vyjádřit 

formou diagramů použití neboli tzv. UseCase diagramů, definovaných jazykem pro návrh 

aplikací UML. 

5.1.1 Identifikace skupin uživatelů 

Pro většinu webů určeným pro firmy prezentující svůj obsah, jsou skupiny uživatelů a 

jejich přístupová práva, jak vidíme na Obr. 5.1.1.1, zcela dostačující. Položky obsahu, menu a 

moduly mohou mít definována přístupová práva. To znamená, že vše nastavené pro veřejný 

přístup je k dispozici kterémukoliv anonymnímu návštěvníkovi stránek, zatímco přístup jen 

pro přihlášené uživatele umožňuje přístup k oprávněným komponentám systému. 
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(Obr. 5.1.1.1) Identifikace uživatelského přístupu, zdroj: autor 

Registrovaný uživatel 

Tito uživatelé se mohou registrovat, pokud je registrace povolena, na firemní stránky 

pomocí jednoduchého formuláře, kde vyplní základní údaje o sobě, uživ. jméno, heslo a        

e-mail. Na ten je jim poté odeslán kontrolní odkaz na potvrzení. Uživatelé po registraci mají 

pouze základní práva přístupu k funkcím uživatelské části front-end stránek, psaní komentářů, 

nebo mohou dostávat firemní katalogy skrze e-mail, apod.  

Vydavatel 

Těmto uživatelům je umožněno vytvářet a editovat svůj vlastní obsah (noviny, články, 

FAQ, případně multimédia), který pro publikování musí schválit nadřazená skupina editor. 

Vydavatelé mají k dispozici práva na přístup do administrační části front-end stránek jako 

registrovaní uživatelé. V případě jednodušších webů lze skupiny registrovaný a vydavatel 

spojit v jedno. 

 

Editor 

Těmto uživatelům je umožněno posílat, upravovat a zveřejňovat jakýkoliv obsah po 

přihlášení na front-end. Editor má přístup k funkcím uživatelské části a má možnost 

zveřejňovat obsah. Editor, v závislosti na složitosti ECM, může spravovat jen určité tématické 

části publikovaného obsahu. Dále má možnost cenzurovat nebo mazat nevhodné příspěvky 
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v diskuzích a fórech. Zodpovídá za profesionalitu a serióznost obsahové stránky firemního 

webu. 

Manažer 

Tato skupina má přístup ke správě obsahu front-end části a jiným systémovým 

informacím, reportům a statistikám, které manažeři potřebují ke svým rozhodnutím a 

potřebám vedení firmy.  

Administrátor 

Tato skupina má přístup k většině administrátorských funkcí. Má přístup ke všem 

funkcím uživatelské části a navíc má přístup k většině funkcí administrační back-end části, 

jako je nastavování práv a rolí, správa modulů, správa šablon, médií a jazyků. Také mají 

práva přístupu do jádra ECM, které mohou využít k optimalizaci a čištění systému.  

Super administrátor 

Tato skupina má přístup ke všem administrátorským funkcím. Uživatel s plnými právy 

přístupu kamkoliv. Super administrátor může přidělovat práva jiným administrátorům. 

Zpravidla to bývá první uživatel po instalaci s uid rovno jedné. 

5.1.2 Specifikace funkčních požadavků 

ECM Systém lze rozdělit (Obr. 5.1.2.1) na tři základní logické části. Z pohledu 

organizace, kterou zastupuje management, technologie - v podstatě samotný ECM software a 

informace neboli obsah. Uvnitř pomyslného kruhu je Provider (Server), který je sdílen 

systémem a organizací. Na výstupu je uživatel dostávající ucelená data. Modré šipky 

vysvětlují, jaké funkce jednotlivé logické části navzájem využívají pro efektivní ECM systém. 
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(Obr. 5.1.2.1) Diagram funkčních požadavků jednotlivých log. částí ECM, Zdroj: autor 

Organizace - System 

 Rozšiřitelnost pomocí existujících upravitelných modulů (addonů), schopnost budoucí 

specializace funkcí (e-shopy, adresáře, reservační systémy, atd.). 

 Podpora CMIS modulu, komunikace s jinými ECM. 

 Možnost škálování a růstu. Velikost modulárního systému ECM lze přizpůsobit 

současným požadavkům IT a lze ji s rostoucími požadavky zvětšovat.  

 Modulární návrh představuje implementaci většího počtu menších jednotek, namísto 

malého počtu větších jednotek.  

 Přehlednost, intuitivnost a uživatelská přívětivost jednotlivých administračních sekcí. 

 Možnosti nápovědy v back-end. 

 Rychlost odezvy při manipulaci s obsahem, moduly a bloky. 

 Správa uživatelů, přidělování práv přístupu rolí do určitých sekcí ECM. 

 Zabezpečení komunikace protokolem SSL (Secure Sockets Layer). 

 Možnost zálohování proti ztrátě dat, replikace databáze. 

 Možnost tzv. clusterového řešení - paralelní provoz více serverů a rozložení 

softwarových služeb na více serverů s možností vzájemného zastupování po dobu 

odstraňování problémů. 

 Možnosti údržby jádra ECM, práce s cache pamětí a souborovým systémem, FTP. 

 Nastavení URL aliasů a redirectů, editace metadat, práce s bloky, SEO.  
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Systém - Obsah 

 Jazyky administrace (back-end) přímo nesouvisí s jazyky webové (front-end) části a 

může zde platit vazba 1:N. 

 Směrování z např. http://www.domena.cz/kontakt/ do jiné jazykové mutace: 

http://www.domena.cz/contact/ tj. bez dalšího parametru definující jazyk.  

 Přístupnost dle zákona č. 365/2000 Sb. Tento zákon stanoví práva a povinnosti, které 

souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné 

správy. 

 Alternativní prohlížeč - mobilní telefon, smartphony a PDA. 

 Přístupnost pro různé webové prohlížeče a operační systémy. 

 Automatické vytváření metadat a archivace obsahu. 

 Modul systému detekce útoků - monitorování a vyhodnocování údajů z formulářů, url 

adres a cookies, například prevence útoku SQL injection (speciálně upravený řetězec, 

který může udělat zásah do databáze). 

 Bezpečnostní pravidla a funkce: 

 Síla hesla – např. alespoň 6 znaků a obsahovat alespoň jedno malé a jedno velké 

písmeno a jednu číslici. 

 V případě nečinnosti uživatele, ECM po zadaném čase uživatele odhlásí. 

 Hesla jsou v databázi uložena zakryptovaná s náhodným řetězcem (salted hash) 

 Po přihlášení se změní id session (obrana před útokem typu session hijacking – 

ukradení SID oprávněnému uživateli). 

 Po neúspěšném pokusu o přihlášení třeba pár vteřin čekat (obrana před útokem 

typu brute force – brutální síla). 

Organizace - Obsah 

 Oficiální fóra, FAQ (často kladené otázky), manuály k systému i jednotlivým 

rozšířením, online PR, připojení na sociální sítě. 

 Sofistikovaný workflow, včasné fulltext vyhledávání v repositorech a v něm obsažené 

informace extrahovat a distribuovat po firmě. 

 Převod HTML obsahu a formulářů do formátu PDF, MS Excel. 

 WYSIWYG vkládání a editace obsahu, vkládání multimédií. 

 Jednoduchá správa témat vzhledu do ECM systém. 

 Možnost vytvoření intra pro webové stránky, slideshow. 

 Možnost editace a vytváření na sobě nezávislých bloků. 
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 Nastavení viditelnosti bloků jednotlivým uživatelům nebo rolím. 

 Možnost vytváření větveného menu.  

 Výstupy RSS a XML mapa stránek. 

5.1.3 Diagram případu použití - UseCase 

Specifikace funkčních požadavků a základních informačních objektů, které přísluší 

jednotlivým skupinám uživatelů lze vyjádřit formou diagramů použití nebo-li tzv. UseCase 

diagramů definovaných jazykem pro návrh aplikací UML. Kompletní UseCase diagramy jsou 

zobrazeny v příloze č. 2. 

5.1.3.1 Login   5.1.3.2 Tvorba obsahu (Obr. 5.1.3.1) 

Iniciátor:  Iniciátor: 

Anonym, Registrovaný, Vydavatel, Editor, 

Manager, Administrátor, Super 

administrátor 

 Vydavatel, Editor, Manager, Administrátor, 

Super administrátor 

Cíl:  Cíl: 

Získání přístupu do systému v závislosti na 

roli. 

 Tvorba, editace a mazání vlastního obsahu. 

Hlavní scénář:  Hlavní scénář: 

1. Uživatel vyplní jméno a heslo. 

2. V případě, že údaje souhlasí s databází, 

je uživateli povolen vstup do privátní sekce. 

 1. Vydavatelé májí k dispozici seznam 

svého obsahu, s možností přehledné filtrace 

Rozšíření:  Rozšíření: 

3. V případě, že údaje nesouhlasí, je 

uživateli nabídnuta možnost zaslat heslo na 

e-mail.  

4. Nebo se zaregistrovat. Povinností nového 

uživatele je potvrdit registrační odkaz, který 

je mu automaticky odeslán na registrovaný 

e-mail. 

 2. Tvorba nebo editace obsahu pomocí 

WYSIWYG, případně doplní o multimédia. 

3. Určí, v jaký čas se má obsah publikovat. 

4. Jakákoliv změna nebo smazání 

publikovaného obsahu musí být schválena 

editorem. 
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(Obr. 5.1.3.1) Tvorba obsahu - UseCase, Zdroj: autor 

5.1.3.3 Admin. vlastního účtu  

(Obr. 5.1.3.2) 

 5.1.3.4 Správa diskuzí  

(Obr. 5.1.3.3) 

Iniciátor:  Iniciátor: 

Registrovaný, Vydavatel, Editor, Manager, 

Administrátor, Super administrátor 

 Editor, Manager, Administrátor, Super 

administrátor 

Cíl:  Cíl: 

Správa vlastního uživatelského účtu.  Zaručení profesionality a serióznosti 

obsahové stránky nástr. pro spolupráci. 

Hlavní scénář:  Hlavní scénář: 

1. Uživateli je umožněna administrace 

vlastního účtu, sdílení informací a o sobě. 

Případně má možnost svůj účet definitivně 

smazat. 

 1. K dispozici je seznam příspěvků a 

vláken, s možností přehledné filtrace 

(tématicky, časově, nejaktivnější). 

Rozšíření:  Rozšíření: 

2. Jakákoliv změna bude ohlášena uživateli 

na e-mail z důvodu zamezení ukradení účtu. 

 

 2. V případě nevhodnosti je obsah smazán. 

3. Opakující prohřešky jsou řešeny blokací 

účtu. 

 

(Obr. 5.1.3.2) Administrace uživatelského účtu - UseCase, Zdroj: autor 
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(Obr. 5.1.3.3) Správa diskuzí - UseCase, Zdroj: autor 

5.1.3.5 Správa obsahu (Obr. 5.1.3.4), kompletní ER diagram příloha č. 2 

Iniciátor: 

Editor, Manager, Administrátor, Super administrátor 

Cíl: 

Zaručení profesionality a serióznosti obsahové stránky webu firmy. 

Hlavní scénář: 

1. Vydavatel má k dispozici seznam veškerého obsahu s možností přehledné filtrace (podle 

typu obsahu, chronologicky). 

2. Možnost vytváření a editace formulářů, výsledky jsou zaznamenány do tabulek s možností 

exportu do Excelu. 

Rozšíření: 

3. Typy obsahu se používají pro určení vlastností obsahu, včetně nadpisu a popisu polí 

zobrazených na stránkách s formulářem pro přidání či editaci příspěvku.  

4. RSS umožňuje uživatelům přihlásit se k odběru novinek z webu, který nabízí RSS zdroj 

(RSS feed).  

 

 

(Obr. 5.1.3.4) Správa obsahu - UseCase, Zdroj: autor 
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5.1.3.6 Administrace prvků webu (Obr. 5.1.3.5) kompletní ER diagram příloha č. 2 

Iniciátor: 

Manager, Administrátor, Super administrátor 

Cíl: 

Správou prvků webu je zaručena funkčnost a design obsahové části front-end i back-end. 

Hlavní scénář: 

1. Při provádění administrace prvků webu je nutné přepnout web do stavu offline. Během 

stavu offline není web přístupný anonymním návštěvníkům. Návštěvníci uvidí jen zprávu o 

nepřístupnosti webu. Po otestování funkčnosti změn přepne zpět do stavu online. 

Rozšíření: 

2. Bloky stránky slouží jako drag-and-drop rozhraní, kde lze připsat blok do regionu a 

upravovat pořadí bloků v oblastech webu. 

3. Menu jsou hierarchickou strukturou složenou z odkazů (položek menu). Zpravidla 

využíváme navigační menu, sloužící k administraci back-end. Primární, případně sekundární 

menu je určeno pro hierarchii front-end. 

4. Jazykové rozšíření obsahuje přehled dostupných jazykových mutací v systému. 

5. Moduly rozšiřují funkcionality ECM o celou řadu nových prvků. 

6. Témata vzhledu, která jsou dostupná pro uživatele front-end. 

7. Pohledy nabízí administrátorům flexibilní metodu jak prezentovat seznamy a tabulky 

obsahu, uživatelů a další údaje. Tento nástroj je v podstatě chytrý stavitel SQL dotazů. Mimo 

jiné pohledy mohou být použity ke generování reportů, vytváření souhrnů, či zobrazení 

galerií, které primárně využívají manažeři. 

8. Kontrola nad podobou URL adresy prostřednictvím tzv. aliasů, pomocí nichž lze vytvářet 

snáze čitelné a zapamatovatelné URL adresy. Každá systémová cesta může mít více aliasů. 

Dále rozšíření poskytuje administraci přesměrování adres. 
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(Obr. 5.1.3.5) Administrace webu - UseCase, Zdroj: autor 

5.1.3.7 Administrace jádra ECM (Obr. 5.1.3.6) kompletní ER diagram příloha č. 2 

Iniciátor: 

Administrátor, Super administrátor 

Cíl: 

Administrátor správou jádra ECM zaručuje funkčnost celého systému. 

Hlavní scénář: 

1. Při provádění administrace prvků webu je nutné přepnout web do stavu offline. Během 

stavu offline není web přístupný anonymním návštěvníkům. Návštěvníci uvidí jen zprávu o 

nepřístupnosti webu. Po otestování funkčnosti změn přepne zpět do stavu online. 

Rozšíření: 

2. Vypsat, přidat a upravit uživatelské účty a nastavit uživatelské role. Povolit či zakázat 

uživatelským rolím přístup k jednotlivým prvkům webu. Vytvořit přístupová pravidla pro 

odepření přístupu uživatelským jménům, e-mailům či IP adresám. 

3. Akce jsou samostatné úlohy, které systém umí provést, např. schování části obsahu nebo 

zablokování uživatele. Triggery mohou tyto akce spustit, když v systému dojde k určité 

události. Například když je poslán nový příspěvek, nebo se přihlásí uživatel.  

4. Nastavit zobrazování data, času a výchozí časové zóny. 

5. Hlášení chyb dokážou směrovat systémová hlášení do různých cílů, např. syslog, databáze, 

e-mail, apod. Zobrazí hlášení stavu webu a případných problémů. Logují nejnovější záznamy 

událostí. Lze nastavit stránky „přístup zamítnut“ (403), „stránka nenalezena“ (404) a hlášení 

PHP chyb. 

6. SEO optimalizace pro vyhledávače. Gogole Analytics, analýza odkud návštěvníci přicházejí 
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a co na stránce dělají. Nastavení XML Sitemaps, které pomáhají vyhledávačům indexaci 

stránek. Podrobné nastavení meta tagů. Podpora čistých URL. 

7. Výkon systému zahrnuje nastavení cache pro anonymní uživatele a nastavení optimalizace. 

Zapnutí nebo vyčištění cache stránek poskytuje značné zlepšení výkonu. Tyto optimalizace 

mohou snížit zátěž serveru, redukovat přenos dat a snížit průměrný čas nahrání stránky. 

Zálohování a replikace databáze. 

8. Systém souborů definuje, kam budou ukládány soubory. Viditelnost může být nastavena na 

veřejnou a neveřejnou. Pokud je metoda stahování neveřejná, neměl by být adresář přístupný 

z webu. 

9. Nástroje pro práci s multimédii umožňují nastavit atributy jako maximální povolené 

rozlišení obrázku. Toolkit je modul sloužící k manipulaci s obrázky. Lze nastavit výchozí 

povolené přípony souborů, maximální velikost jednoho souboru, celková velikost na 

uživatele, ořezávání obrázku a další. Toolkit také může podporovat skript zobrazující 

fotografie ve speciálním okně. 

 

 

(Obr. 5.1.3.6) Administrace jádra ECM - UseCase, Zdroj: autor 

5.2 Konceptuální modelování 

Konceptuální modelování je založeno na definování koncepčních schémat, jež 

vyjadřují danou webovou aplikaci na vysoké úrovni abstrakce, bez ohledu na konkrétní 

implementaci rozhraní. Konceptuální modelování se skládá z datového modelu a 

hypertextového modelu.  
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Pro konceptuální modelování je využit zdarma stažitelný komplexní CASE nástroj 

WebRatio 
8
, určený právě pro metodologii WebML. Autorem aplikace je Stefano Butti 

9
. 

WebRatio podporuje vývoj webového projektu od analýzy až po implementaci aplikace. 

Zahrnuje také nástroje pro týmovou práci umožňující sdílení vzdálené repository projektu, 

stahování a upload změn v projektu, větvení projektu a mnoho další možností. Celý model 

vytvořený pomocí WebRatio je možné prezentovat jako XML dokument.  

5.2.1 Datový model 

Datový model WebML slouží pro návrh datové struktury, která zpracovává informační 

objekty identifikované v analýze požadavků. Jedná se o konceptuální model, který se 

zakresluje ve tvaru klasických ER diagramů používaných k designu struktury relační 

databáze. 

Model je tvořen entitami, které jsou s určenou kardinalitou mezi sebou provázány. 

Kardinalita definuje omezení v počtu instancí první entity, které mají vztah s jakoukoliv 

instancí druhé entity. Kardinalita může nabývat hodnot 1 : N (nekonečno) nebo N : M.  

Entita reprezentuje určitou skupinu objektů reálného světa, které se označují jako 

instance entity. Všechny instance dané entity se nazývají populací a vyznačují se stejnou 

vnitřní datovou strukturou, která je popsána svým názvem a sadou atributů, jenž mají přiřazen 

určitý datový typ. WebRatio umožňuje pracovat s následujícími datovými typy: blob, 

boolean, date, decimal, float, integer, password, string, text, time, timestamp a url. Všechny 

instance dané entity musí samozřejmě mít logickou souvislost. 

Kompletní datový model návrhu ECM systému je v příloze č. 3. 

Základem ECM systému je datová struktura uživatele a obsahu. Na (Obr. 5.2.1.1) jsou 

zobrazeny entity uživatelé, typ_obsahu, obsah, uživ_role, role, role_oprávnění, příspěvky, 

systém detekce útoku, sessions. Hlavní entitou jsou uživatelé, ve které jsou uchovány hodnoty 

všech uživatelů, bez rozdílu jejich rolí v rámci systému. Entita obsahuje primární klíč uid, 

tedy jedinečné číslo přiřazené uživateli (identifier). Identifikační čísla jsou datového typu 

integer a mají parametr auto_increment, což znamená automatická inkrementace o jednu. 

Dále entita obsahuje povinné přihlašovací atributy (uživatelské jméno a heslo) a e-mail. 

Informace o uživateli je nepovinný atribut. Posledními atributy jsou, kdy byl uživatel 

                                                      
8
 Po registraci lze stáhnout zkušební verze zde: www.webratio.com 

9
 Stefano Buřtu twitter: twitter.com/stebutti 

http://www.webratio.com/portal/content/en/download
http://twitter.com/#!/stebutti
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vytvořen a kdy byl naposledy přihlášen. Jazyk definuje, v jaké jazykové mutaci se webové 

stránky uživateli po přihlášení zobrazí.  

Heslo je uloženo v databázi pod kódováním SHA1. To z důvodu, že jednou ze 

závažných chyb je ukládat heslo bez jakéhokoliv kódování tak, jak ho uživatel zadal. Skrývá 

to riziko získání všech uživatelských údajů. Proto je vhodné místo celého hesla ukládat pouze 

jeho hash a při ověřování kontrolovat hash zadaného řetězce s hashem uloženým.  

Další základní entitou, na které stojí ECM, je obsah. Ta obsahuje primární klíč oid. 

Entita má vazbu s kardinalitou 1:N k entitě uživatel. Tím je dosaženo, že jeden uživatel může 

teoreticky vytvořit libovolné množství obsahu. Atribut typ obsahu se používá pro určení 

vlastností obsahu, jenž má vazbu 1:N na entitu typ_obsahu. Dále obsahuje titul (title), kdy byl 

vytvořen, naposledy upraven a samotný obsah. Entita typ_obsahu obsahuje atribut modul, 

který odkazuje na moduly využité k danému typu obsahu, např. formuláře, pohledy. 

Neméně důležitou vlastností ECM je správa uživatelských rolí a oprávnění. Ty 

zaručují entity uživ_role, role a role_oprávnění. Kardinalitou 1:N je určeno, že jeden uživatel 

může disponovat N přidělených rolí. Entita uživ_role (group) spojuje uživatele s rolemi 

definovanými v systému pomocí dvou primárních klíčů uid a rid. Každé oprávnění je 

přiděleno k N definovaným rolím.  

Entita příspěvky zachycuje aktivitu uživatele participujícího na nástrojích pro 

spolupráci. Může se jednat o komentáře pojící se s obsahem, fórum a guestbook využívající 

systém vláken (threads), apod. Pokud jsou příspěvky povoleny anonymním uživatelům, 

zaznamenávají se zvlášť IP adresy v atributu hostname, jméno a email. Přihlášeným 

uživatelům se dočasně přiděluje sid (sessionID), které zaručuje přístup k privátní části ECM. 

Entita sessions také přiděluje danému uživateli mezipaměť cache, časovou známku a 

zaznamenává jeho aktivitu v logu. 

Entita systému detekce útoku, neboli watchdog. Monitoruje systém a zaznamenává 

systémové události v logu. To pomůže získat rychlý přehled o aktivitě na webu. Zaznamenává 

chyby, varování, využití dat, údajích o výkonnosti a operativních informacích.  
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(Obr. 5.2.1.1) entity uživatelé, typ_obsahu, obsah, uživ_role, role, role_oprávnění, přispěvky, 

systém detekce útoku, sessions, Zdroj: autor 

 Obr. 5.2.1.1 zobrazuje entity pole_config a pole_obrázek, které adresují obrázky 

obsažené v obsahu do databáze. Nastavení jednotlivého pole se pojí k N obrázkům, tím je 

umožněno tvořit fotoalba. Konfigurátor obsahuje atributy id (primární klíč), název, typ, 

nezbytná data a kdy byl konfigurátor naposledy modifikován. Pole_obrázek obsahuje 

inkrementující identifikátor obrazek_id, který ale není primárním klíčem. Alt udává popis 

obrázku. Dále obsahuje název a adresu URL. 

 

(Obr. 5.2.1.2) entity pole_config a pole_obrázek, Zdroj: autor 

Bloky stránky (Obr. 5.2.1.1) slouží jako rozhraní, kde lze připsat blok do regionu a 

upravovat pořadí bloků v oblastech webu. Hlavní entitou je blok, který obsahuje identifikátor 
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bid, téma vzhledu ke kterému je daný blok přiřazen, název bloku a text v něm obsažený. 

Viditelnost určuje, zda-li je blok veřejný nebo privátní. Region stránky ve kterém je blok 

obsažen a nakonec velikost přístupné cache mezipaměti. Přiřazování modulu jednotlivým 

blokům má za úkol entita blok_uzel_typ. Kardinalita 1:N zaručuje, že jeden modul může 

využívat N bloků. Lze také vytvořit vlastní blok a přiřadit ji jednotlivým regionům webu. 

Atributy jsou informace o bloku, tělo a formátováni bloku. Poslední entita přiřazuje bloky 

jednotlivým rolím, tedy definuje, jaké skupiny uživatelů daný blok uvidí. 

 

 

(Obr. 5.2.1.3) entity bloku, Zdroj: autor 

Registry (Obr. 5.2.1.3) ukládají specifikace implementací k jednotlivým souborům 

ECM systému. Entita registry_soubor má primární klíč název souboru v datovém typu string, 

jelikož jsou soubory jedinečné. Samotné specifikace jsou z důvodu bezpečnosti zakódované v 

hash. Entita registry poskytuje specifikace danému systému. Kardinalita N:1 určuje, že jeden 

soubor může mít N zpracovaných registrů. Specifikace mohou využívat moduly nebo 

samotný systém. 

 

(Obr. 5.2.1.4) entity registry a registry_soubor, Zdroj: autor 

Entita filtr poskytuje možnosti vytvářet seznamy jakéhokoliv obsahu seřazené podle 

určité podmínky. Jeden formát filtru může, díky kardinalitě N:1 (Obr. 5.2.1.5), obsahovat N 

definovaných podmínek. Filtry mohou využívat také moduly ke svým potřebám.  
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(Obr. 5.2.1.5) entity filtr a filtr_format, Zdroj: autor 

Entita menu_odkazy (Obr. 5.2.1.6) definuje položky navigačních menu. Atributy jsou 

název menu (zpravidla využíváme navigační, primární, případně sekundární menu), adresu 

odkazu, zobrazený název odkazu, definici, zdali jde o externí nebo interní odkaz v rámci 

systému. Atribut rozšiřitelné menu určuje, jestli se daný odkaz dále dělí na pododkazy. 

Podobu URL adres modifikujeme prostřednictvím entity url_aliasy (Obr. 5.2.1.7). 

Pomocí ní lze vytvářet snáze čitelné a zapamatovatelné URL adresy. Atributy jsou zdrojová 

URL adresa a vytvořený alias. 

Entita fulltext poskytuje parametry k fulltextovému vyhledávání na webu. Pomocí 

atributu sid lze rozlišit, jdeli o přihlášeného či anonymního uživatele. Na základě 

uživatelského oprávnění je umožněno vyhledávání v různých částech systému. 

   

(Obr. 5.2.1.6) entita 

menu_odkazy, Zdroj: autor 

(Obr. 5.2.1.7) entita 

url_aliasy, Zdroj: autor 

(Obr. 5.2.1.8) entita fulltext, 

Zdroj: autor 

Entita modul eviduje k systému připojené moduly. Systémová entita (Obr. 5.2.1.10) 

v databázi ukládá informace o systému. Atributy jsou typ, verze, velikost jádra a základní 

informace. Vlastník systému je super administrátor, tedy první uživatelský účet vytvořený 

v databázi. Zpravidla to bývá uid rovno jedné. 

  

(Obr. 5.2.1.9) entita modul, Zdroj: autor (Obr. 5.2.1.10) entita system, Zdroj: autor 
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 Nastavení mezipaměti provádí entita cache, která obsahuje atributy, jaká data obsahuje 

a kdy vyprší její platnost. V tom případě je cache resetována. Vymazání cache lze provést i 

ručně v administračním menu jádra. Seznam banovaných uživatelů (blacklist) uchovává entita 

bany, obsahující seznam blokovaných IP adres. Poslední popisovaná entita historie uchovává 

hodnotu, kdy (timestamp) a jaký obsah přihlášení uživatelé navštívili. 

   

(Obr. 5.2.1.11) entita cache, 

Zdroj: autor 

(Obr. 5.2.1.12) entita bany, 

Zdroj: autor 

(Obr. 5.2.1.13) entita 

historie, Zdroj: autor 

5.2.2 Hypertextový model  

Cílem hypertextového (navigačního) modelu je propojit informační obsah jednotlivých 

stránek pomocí odkazů a navrhnout způsob navigace na webových stránkách. Petr Zelenka 

pro svůj odborný seriál o WebML pro internetový server interval.cz popisuje hypertextový 

model jako dva submodely, které jsou spolu těsně spjaty. Prvním je kompozice webové 

aplikace, kde je definováno složení prezentace z jednotlivých oblastí, stránek a transakcí a 

jejich složení z jednotlivých předdefinovaných elementů, neboli units. Ty definují součásti 

obsahu stránky a jsou vázány na entity datového modelu. Druhou částí hypertextového 

modelu je navigace, která zobrazuje, jak jsou mezi sebou jednotlivé stránky a jejich elementy 

provázány. Hypertextový model definuje celkové koncepční schéma ECM, jež je vyjádřeno 

na vysoké úrovni abstrakce, bez ohledu na implementačních detailech, kdy není známý 

výsledný vzhled aplikace. 

Na vrcholu schématu lze definovat několik oblastí webu, určené pro potřeby různých 

skupin uživatelů, nebo pro transformaci obsahu na žádost různých přístupových zařízení jako 

jsou PDA, smartphony a podobná zařízení. Oblasti a stránky se dělí do tří typů: 

 Domovská stránka (označení "H" uvnitř ikony stránky) je stránka s výchozí adresou, 

nebo která je zobrazena uživateli po přihlášení do aplikace. Musí však být jedinečná. 

 Výchozí stránka (označení "D" uvnitř ikony stránky) je zobrazena jako výchozí 

stránka při přístupu k jeho obklopující oblasti.  

 Orientační stránka (označení "L" uvnitř ikony stránky) je dosažitelná ze všech 

ostatních stránek nebo oblastí, které jsou na stejné úrovni přístupu.  

http://interval.cz/clanky/webml-navigacni-model/
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 Transakční oblast (označení "T" uvnitř ikony stránky) je nedělitelná posloupnost 

operací vykonána automaticky, což znamená, že buď operace proběhne úspěšně, nebo 

celá sekvence je vrácená na původní hodnotu (rollback).   

Ucelené hypertextové modely návrhu ECM systému jsou v příloze č. 4. 

Hlavní stránka ECM, která je přístupná všem uživatelům a rolím, je oblast domovské 

stránky. Její uspořádání není v návrhu zahrnuté, jelikož pomocí nastavitelných bloků a menu 

ji každý administrátor nastaví podle potřeby dané firmy. Může například obsahovat intro 

s přesměrováním na další stránku, apod. Avšak každý ECM obsahuje prvek přihlášení do 

systému (Obr. 5.2.2.1). Uživateli je umožněn po přihlášení přístup do privátní sekce ECM 

v závislosti na oprávnění, nebo se může jednoduše registrovat.  

Ve schématu (Obr. 5.2.2.1) vidíme, že domovská stránka obsahuje element formulář 

přihlášení. Ten nabízí, kromě zadání uživ. jména a hesla, také možnost resetování 

zapomenutého hesla. Nově vygenerované heslo je uživateli odeslané na registrovaný e-mail, 

s doporučením heslo si opět změnit. Login nabízí i registraci uživatele. Po vyplnění 

registračního formuláře je odeslán kontrolní e-mail s potvrzujícím odkazem. To z důvodu 

kontroly pravosti uživatele. Registrační parametry jsou odeslány do transakční oblasti, kde je 

uživatel zapsán do databáze a zároveň je uživateli přidělena role. V našem návrhu je to 

skupina registrovaný, která má jen základní práva. Účet se stane aktivní a lze se na něj 

přihlásit až po potvrzení e-mailu. Pro zjednodušení práce definuje WebRatio takzvané 

implicitní parametry kontextových odkazů. Tyto parametry se nemusí explicitně uvádět u 

příslušného odkazu, ale jsou podle jednoznačně stanovených pravidel určeny zdrojovým 

elementem. Tedy automaticky se přenáší k cílové OID vybrané instance, pro multichoice 

elementy je automaticky přenášena k cílovému elementu kolekce OID zvolených instancí.  

 

(Obr. 5.2.2.1) přihlášení do systému - hypertext, Zdroj: autor 



 58 

Všem registrovaným uživatelům systém poskytuje možnost základní customizace 

vlastního uživatelského účtu (Obr. 5.2.2.2). Výchozí stránka, s označením „D“, této sekce je 

souhrn již existujících informací o daném uživateli. Každá z položek nabízí editaci, včetně 

změny přihlašovacích údajů. Po zadání editace účtu jsou patřičné hodnoty selektovány 

z databáze a poté je lze jednoduše pomocí editačních elementů upravovat. Jakákoliv změna 

nastavení uživatelského účtu bude ohlášena prostřednictvím e-mailu danému uživateli. A to 

z důvodu možnosti ukradení účtu, tzv. overtake. Samozřejmě v případě, že uživatel už nemá 

zájem se jakkoliv podílet na webu, nabízí se možnost kompletního smazání účtu ze systému. 

 

(Obr. 5.2.2.2) administrace vlastního uživatelského účtu - hypertext, Zdroj: autor 

 Publikace obsahu je hlavní vlastností ECM systému. V příloze č.4 lze vidět kompletní 

hypertextové schéma správy obsahu. V této kapitole je z důvodu přehlednosti schéma 

rozděleno na jednotlivé podčásti. První je správa obsahu HTML (Obr. 5.2.2.3). Výchozí 

stránka, pojící celkovou správu, je seznam již vytvořeného obsahu, zpravidla seřazen 

chronologicky. Následně je možnost vytvořit obsah nový. Předpokládá se, že je mnoho 

uživatelů neznajících základní syntaxe HTML kódu. Těm lze zakomponovat do vstupního 

formuláře WYSIWYG editor, který vychází ze známých textových editorů jako je MS Word 

nebo OpenOffice.  

Při tvorbě v prvé řadě vybíráme typ obsahu, který chceme vložit. Nutné je zadat 

nadpis (title) a několik nastavení, týkajících se přidružených komentářů, viditelnosti, 

informací o autorovi a revizi. Vstupní formulář také obsahuje nastavení, zdali se jedná o 

obsah zobrazený v některém z definovaných menu. V případě úpravy obsahu a publikace, 

jsou data i metadata selektována z databáze, a poté editována. Uživatelská skupina editorů při 

publikaci má možnost nastavit i čas kdy má být obsah zveřejněn. Případně úprava obsahu 

může zakomponovat i změnu typu samotného obsahu. Smazání obsahu je uvedeno jako 

samostatná transakce pojící se k celkové administraci obsahu, jak vidíme na (Obr.5.2.2.6), 

který je popsán níže. 
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(Obr. 5.2.2.3) správa obsahu - hypertext, Zdroj: autor 

 Administrace formulářů vychází ze stejného principu jako správa obsahu. Na (Obr. 

5.2.2.4) vidíme stránku formuláře, která obsahuje seznam stránek obsahující jakékoliv 

formuláře, s možností filtrace. Formuláře, které už nejsou potřeba, lze jednoduše smazat a 

postupujeme k (Obr. 5.2.2.6). Vstupní atributy formuláře jsou stejné jako u HTML obsahu, 

tedy nadpis (title), přidružené komentáře, viditelnost, informace o autorovi a revizi. Poté 

přichází na řadu vklad jednotlivých formulářových komponent. Jsou to například textarea, 

textfield, email, password, select options, a mnoho dalších. Nastavit lze, jestli jde o povinné či 

nepovinné pole nebo jaké hlášky systém zobrazí v případě špatně zadaných informací do 

formuláře. Možností se nabízí opravdu mnoho. Při úpravě formuláře je možno přejít také na 

tabulku výsledků, která nabízí export do tabulkového editoru MS Excel. V případě potřeby 

lze všechny výsledky resetovat. 

 

(Obr. 5.2.2.4) správa formulářů - hypertext, Zdroj: autor 

 Na (Obr. 5.2.2.5) vidíme schémata administrace typů obsahu a multimediálních 

souborů, tedy převážně obrázky. Typy obsahu předem definuji vlastnosti obsahu. Ve 
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schématu vidíme stránku, na které lze typy vybrat ze seznamu a smazat, nebo po vyplnění 

vstupních formulářů vložit do databáze.  

 Administrace multimédií však nabízí možností o poznání více. Standardně stránka 

nabízí seznam existujících souborů. Filtrace zaručuje přehlednost, kde můžeme řadit soubory 

podle data, formátu souboru, případně můžeme řadit i celá fotoalba. V případě smazání 

přecházíme na schéma (Obr. 5.2.2.6). Nahrání souboru probíhá klasicky skrze vstupní 

formulář, avšak soubory musí odpovídat definovaným atributům, jako je velikost, formát a 

rozměr obrázku. Do databáze se zapisuje čas, kdy byl soubor vložen a nastavuje se životnost. 

Ta slouží primárně k uvolňování úložného prostoru serveru, aby nedocházelo k přeplnění 

zastaralými soubory. Jako poslední element je spojení vložených souborů s patřičným 

obsahem. Pod tím si lze představit tvoření fotoalb pod články, apod. 

 

(Obr. 5.2.2.5) správa multimediálních souborů a typu obsahu - hypertext, Zdroj: autor 

Na (Obr. 5.2.2.6)  je zobrazena společná transakce smazání (delete) obsahu v databázi 

pro celou sekci správy obsahu, jelikož prvky na sebe navazují. Tyto transakce se opakovaně 

provádí ve všech sekcích ECM, avšak kvůli zjednodušení je v diplomové práci zobrazena 

pouze jedna. První mazací sekvence se vztahuje na metadata, společná pro veškerý obsah. Po 

úspěšném provedení transakce přecházíme na multimédia. V případě, že sekvence neobsahuje 

multimediální soubory, pokračujeme na samotný obsah. Transakce se vyznačuje nedělitelnou 

posloupností operací, což znamená, že buď operace proběhne úspěšně, nebo celá sekvence je 

vrácená na původní hodnotu (rollback). Zelená šipka znamená, že transakce proběhla úspěšně 

(OK), červená znamená rollback (KO). 
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(Obr. 5.2.2.6) transakční schéma správy obsahu – hypertext, Zdroj: autor 

Správu diskuzí primárně administrují uživatelé s přiřazenou rolí editor. Ti zaručují 

profesionalitu a serióznost obsahové stránky nástrojů pro spolupráci. Nelze přesně 

specifikovat posloupnost elementů u nástrojů pro spolupráci, může se jednat o komentáře 

pojící se s obsahem, fórum nebo guestbook využívající systém vláken (threads), apod. Obecné 

schéma lze zobrazit jako na (Obr. 5.2.2.7). Výchozí stránka nástrojů na spolupráci obsahuje 

selekci všech příspěvků daného uživatele. Vkládání příspěvku je řešeno skrze vstupní 

formulář, který navíc vyžaduje parametr časového razítka. V případě, že je provedena editace 

či smazání, má správce k dispozici seznam příspěvků a vláken, s možností přehledné filtrace 

(tématicky, časově, nejaktivnější vlákna). Nebo si může na základě určitých parametrů 

zobrazit seznam autorů, kterým, v případě porušení pravidel diskuze, má možnost zablokovat 

uživatelský účet (ban). 

 

(Obr. 5.2.2.7) správa diskuzí - hypertext, Zdroj: autor 

Následující hypertextové modely zobrazují jednotlivé prvky administrace webu. Na 

(Obr. 5.2.2.8) vidíme moduly a layout. Moduly i témata vzhledu se vyznačují tím, že jsou 

prakticky hotové entity a zásah do nich je minimální. Na stránce správy modulů je k dispozici 

seznam již nainstalovaných rozšíření, kde administrátor může přejít na jejich nastavení. Závisí 

na povaze modulu, jakou škálu nastavení nabízí. Vkládání modulu se provádí skrze formulář, 

kde zadáme jednoduše cestu uložení instalačního balíčku a ten je prostřednictvím FTP nahrán 

do systému. Když je modul povolen, může zpřístupnit nová oprávnění. Proto je potřeba 

administrátorem nová oprávnění specifikovat. 
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 Témata vzhledu jsou založena na stejném principu, s tím rozdílem, že poskytují navíc 

možnost tematizace jednotlivých předem definovaných bloků. Jednotlivá témata mohou pro 

zobrazení obsahu používat různé oblasti. Pro zajištění jednotného zobrazení se doporučuje 

povolit pouze jedno téma. 

 

(Obr.5.2.2.8) administrace webu: moduly a layout - hypertext, Zdroj: autor 

Bloky stránky slouží jako drag-and-drop rozhraní, kde lze připsat blok do regionu a 

upravovat pořadí bloků v oblastech webu. Editační stránka s bloky obsahuje selektovaný 

seznam již dostupných bloků. Seznam je vyjádřen jako vícevýběrový element (multichoice 

unit), ze kterého můžeme vybraný blok smazat nebo upravit a to jak samotný obsah bloku, tak 

i nastavení. Vzhledem k tomu, že jednotlivá témata mohou nabízet různé regiony, nebo 

nezobrazují regiony stejně, je třeba rozmístit bloky pro každé téma zvlášť. Jinak se blok 

nezobrazí. Možnost je samozřejmě i vytvořit blok nový. V případě odstranění se blok 

automaticky odpojí od přiřazeného tématu.  

Pohledy nabízí administrátorům flexibilní metodu jak prezentovat seznamy a tabulky 

obsahu, uživatele a další údaje. Jako hlavní element je opět vícevýběrový seznam dostupných 

pohledů. Pomocí filtru lze seznam pocházet. Pohledy převážně využijí manažeři dané 

společnosti. Z pohledů jdou exportovat reporty např. do MS Excel nebo PDF. Při tvorbě nebo 

editaci pohledu vycházíme z tvorby databázových SQL dotazů, jako jsou uspořádací kritéria 

(order by) podle data, id, názvu, počet. Nebo lze využít filtry jako je například Is One Of, 

Published by, apod. Dále lze definovat, jakým způsobem se zobrazí jednotlivá pole pohledu, 

argumenty a vztahy mezi entitami. Pohledy lze specifikovat jak pro celé stránky tak jen pro 

samotné bloky. 
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(Obr. 5.2.2.9) administrace webu: bloky a pohledy - hypertext, Zdroj: autor 

Další součástí administrace webu je správa menu (Obr .5.2.2.10). Menu jsou 

hierarchickou strukturou složenou z odkazů, tedy položek menu. Pokud chceme upravit nebo 

smazat položku menu, vybereme jej ze seznamu, ve kterém jsou přehledně selektována. 

Editovat lze jednotlivé položky vybraného menu, nebo můžeme editovat menu jako celek. 

Zpravidla využíváme navigační menu, sloužící k administraci back-end. Primární, případně 

sekundární menu je určeno pro hierarchii front-end. 

 Na stránce jazyky je zobrazen přehled povolených jazykových mutací. Pokud je 

povoleno více jazyků, text na webu může být přeložen. Registrovaní uživatelé si mohou 

v administraci vlastního účtu vybrat svůj preferovaný jazyk a vydavatelé obsahu webu mohou 

vybrat, v jakém jazyce jsou jednotlivé příspěvky napsány. Pro anonymní uživatele a uživatele, 

kteří si nevybrali preferovaný jazyk, je web zobrazován ve výchozím jazyce. Pro nastavení 

detailů každého dostupného jazyka na tomto webu lze použít element nastavení jazyků. Tyto 

jazyky jsou také zobrazeny ve výběru jazyka při tvoření obsahu s vícejazyčnou podporou. 

Platí také, že administrační rozhraní přímo nesouvisí s jazyky webové prezentační části. Pro 

přidání dalších jazyků použijeme vstupní element import jazyka pro automatické načtení 

překladů z jazykového balíčku. 
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(Obr. 5.2.2.10) administrace webu: menu a jazyky - hypertext, Zdroj: autor 

Stránka URL (Obr. 5.2.2.11) nabízí kontrolu nad podobou webových adresy 

prostřednictvím tzv. aliasů, pomocí nichž lze vytvářet snáze čitelné a zapamatovatelné URL 

adresy. Každá systémová cesta může mít více aliasů. Dále rozšíření poskytuje administraci 

přesměrování adres. Je to výborný způsob, jak redukovat duplicity URL a je to také jediný 

způsob, jak změnit starší stránce jeho URL v případech, kdy se URL změnit musí. Organizace 

tím nepříjde ani o čtenáře, ani o zpětné odkazy, které na staré URL vedou. Administrace 

aliasů i přesměrování probíhá stejně. Skrze filtry lze nalézt potřebné URL, které je možno 

modifikovat dle potřeby. Vkládání do databáze probíhá přes vstupní elementy. Možnost 

nabízí také automatické přidělování aliasů, které umožňuje například nastavit cesty k určitým 

typům obsahu. 

 

(Obr. 5.2.2.11) administrace webu: URL - hypertext, Zdroj: autor 

Administrace uživatelů a rolí je jedna z hlavních komponent ECM. Stránka (Obr. 

5.2.2.12) poskytuje možnost vypsat, přidat a upravit uživatelské účty a nastavit uživatelské 

role. Povolit či zakázat uživatelským rolím přístup k jednotlivým prvkům webu. Role 

umožňují vyladit bezpečnostní a administrativní oprávnění webu. Role definuje skupinu 
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uživatelů, kteří mají určitá práva popsaná v uživatelských oprávněních. Při vytvoření nové 

role v databázi, dochází také k připojení dané role s uživatelem. Tím vzniká oprávnění, které 

dovolují určit, co mohou uživatelé na tomto webu dělat. Každé uživatelské roli lze přiřadit 

sadu různých oprávnění. Pomocí oprávnění můžete privilegovaným uživatelům zpřístupnit 

nové vlastnosti. Je potřeba pamatovat, že je-li nový modul povolen, může zpřístupnit nová 

oprávnění, které je nutné administrátorem specifikovat.  

Role i uživatele lze samozřejmě i modifikovat skrze seznamy s možností filtrace mezi 

nimi. Filtry lze řadit podle jména, posledního času přihlášení či podle již přidělených 

uživatelských rolí. Dále stránka nabízí možnost vytvořit přístupová pravidla pro odepření 

přístupu uživatelským jménům, e-mailům či IP adresám. Mezi přístupová pravidla patří také 

bezpečnostní opatření jako je síla hesla nebo v případě nečinnosti, systém uživatele 

automaticky odhlásí. 

 

(Obr. 5.2.2.12) administrace jádra ECM: uživatelé a role - hypertext, Zdroj: autor 

Na (Obr. 5.2.2.13)  jsou schémata dalších tří oblastí administrace jádra ECM. Jsou to 

akce, nastavení data a času a nástroje pro práci s multimédii. Akce jsou samostatné úlohy, 

které systém umí provést, např. schování části obsahu nebo zablokování uživatele. Triggery 

mohou tyto akce spustit, když v systému dojde k určité události. Pomocí vstupního elementu 

může administrátor vytvořit nové triggery. Tato tvorba vyžaduje poměrně vysokou znalost 

zdrojového kódu. Většina administrátorů využije již předem vytvořené triggery, které jsou 

dostupné v seznamu. V případě nevyužití je možnost je smazat. Datum a čas slouží jednoduše 

k nastavení data, času a výchozí časové zóny daného ECM systému. 
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Uživatelé s právem nahrát soubory mohou uploadovat přílohy. K administraci této 

funkce slouží nástroje pro práci s multimédii, které umožňují nastavit atributy jako 

maximální povolené rozlišení obrázku (např. 800x600), případně bez omezení. Toolkit je 

modul sloužící k manipulaci s obrázky. Lze například nastavit výchozí povolené přípony 

souborů, maximální velikost jednoho souboru, celková velikost na uživatele, ořezávání 

obrázku a další. Toolkit může podporovat skript zobrazující fotografie ve speciálním okně. 

Výhoda samozřejmě kromě estetického významu je, že mezi jednotlivými fotkami lze 

přecházet tlačítkem další nebo zpět. 

 

(Obr. 5.2.2.13) administrace jádra ECM: akce, nástroje pro spolupráci, datum a čas - 

hypertext, Zdroj: autor 

Poslední skupinou schémat administrace jádra ECM jsou na Obr. 5.2.2.14. Stránka 

nastavení SEO optimalizace pro vyhledávače nabízí možnost využití Google Analytics, tedy 

zdarma nabízená funkce od společnosti Google pro analýzu odkud návštěvníci přicházejí a co 

na stránce dělají. Nastavení XML Sitemaps, které pomáhají vyhledávačům indexaci stránek. 

Podrobné nastavení meta tagů. Podpora čistých URL – volba, která umožní ECM používat 

tzv. čisté odkazy (bez ?page= v URL). 

Na web s větším provozem je potřeba vynutit minimální životnost cache. Ta 

představuje minimální čas, který uplyne před vyprázdněním cache, přičemž se použije na 

cache stránek a bloků. Větší minimální životnost poskytuje lepší výkon, ale uživatelé déle 

nevidí nový obsah. Zapnutí cache bloků může vylepšit výkon pro všechny uživatele 

zakázáním generování bloku při každém načtení stránky. Pokud je také zapnuta cache stránek, 

nárůst výkonu nejvíce pocítí přihlášení uživatelé. Optimalizace přenosu dat znamená 

automatická optimalizace externích zdrojů, CSS a JavaScript, což zmenší počet a velikost 

požadavků na web. Soubory CSS mohou být spojeny do jednoho souboru a zkomprimovány. 

Tyto optimalizace mohou snížit zátěž serveru, přenos dat a průměrný čas nahrání stránky. 

Administrace výkonu systému zahrnuje také zálohování a replikace databáze. 
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Hlášení chyb dokážou směrovat systémová hlášení do různých cílů, např. syslog, 

databáze, e-mail, apod. Zobrazí hlášení stavu webu a případných problémů. Logují nejnovější 

záznamy událostí. Lze nastavit stránky „přístup zamítnut“ (403), „stránka nenalezena“ (404) a 

hlášení PHP chyb. Modul systému detekce útoků je monitorování a vyhodnocování údajů z 

formulářů, url adres a cookies. Cesta v souborovém systému definuje, kam budou ukládány 

soubory. Viditelnost může být nastavena na veřejnou, v tom případě musí být tento adresář 

relativní k instalačnímu adresáři ECM a přístupný z webu. Pokud je metoda stahování 

neveřejná, neměl by být adresář přístupný z webu. 

 

(Obr. 5.2.2.14) administrace jádra ECM: SEO, výkon, systém souborů a hlášení chyb - 

hypertext, Zdroj: autor 

5.3 Zhodnocení navrhovaného řešení 

Koncept řešení ECM systému je zaměřen na vnější komunikaci organizace. Tomu 

odpovídá i samotný návrh systému. Vnější internetovou komunikaci firmy rozumíme v prvé 

řadě jako veřejné sdílení jakéhokoliv obsahu. Tedy samotný návrh je zaměřen na co 

uživatelsky nejpřijatelnější správu firemního obsahu a workflow dokumentů. Mezi správu 

řadíme vlastní definice formy obsahu a toku dat s možností řazení, fulltextové vyhledávání, 

tagování a verzování příspěvků s využitím metadat. Obsah může nabývat formy statického 

HTML textu, dynamických formulářů, diskusních nástrojů a multimédiálních galerií, přičemž 

publikaci obsahu je možno časově naplánovat nebo omezit. Všechny jmenovaná položky mají 

navrženou svou vlastní administrativní oblast v systému. 
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Další ze schopností navrhovaného ECM systému, které vyplývají z analýzy 

požadavků, je pokročilá správa přístupových práv na základě uživatelských rolí. Systém je 

schopen uživatelské účty tvořit do skupin a těm následně přiřazovat role s definovaným 

oprávněním. Noví uživatelé, kteří chtějí pravidelně odebírat nebo jakýmkoliv způsobem se 

podílet na tvorbě obsahu a diskuzí, mají možnost se jednoduchým způsobem zaregistrovat.  

Navrhovaný systém je modulární a šablonovatelný ECM, čímž je zaručena snadná 

aktualizovatelnost a rozšiřitelnost o další funkce a grafická témata vzhledu. Návrh neopomíná 

ani optimalizaci nastavení jádra systému, které může snížit zátěž serveru, redukci přenosu dat 

a snižovat průměrný čas nahrání stránky. Analýza požadavků byla zaměřena také na 

bezpečnost, jako je např. síla hesel nebo tzv. watchdog, který monitoruje systém a 

zaznamenává události v logu. Tímto pomůže získat rychlý přehled o veškeré aktivitě na webu.  
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce byla analýza a návrh kompletního systému pro správu obsahu 

ECM, primárně zaměřen na vnější komunikaci (PR) se zákazníky a organizacemi v prostředí 

internetu. Návrh není konkretizován pro určitou firmu, ale slouží spíše jako návrh utříděných 

doporučení pro jednotlivé fáze tvorby a modelování ECM systému, založené na metodách 

softwarového inženýrství. Není opomenuta ani ekonomická stránka návrhu ECM. 

Marketingovou strategií a komunikačním mixem lze určit jakým způsobem, komu a jaký 

konkrétní obsah bude navrhovaný ECM systém poskytovat. 

Internet nabízí obrovské množství volně dostupných ECM řešení, avšak mnohé z nich 

nedosahují takové kvality, aby byly využity pro komerční účely. Vhodnost specifické 

platformy je rozhodnuta na základě vícekriteriální analýzy variant, tedy metody váženého 

součtu WSA a metody TOPSIS. Na prvním místě se umístil ECM Open Source systém 

Drupal, který získal 83% hodnocení celkové užitečnosti metodou váženého součtu (WSA) a 

78% hodnotu relativního ukazatele vzdálenosti variant od bazální varianty, získanou pomocí 

metody TOPSIS. Na druhém a třetím místě se umístily ECM systémy Joomla! a WordPress, 

které jsou v praxi velmi využívané platformy s množstvím kvalitních modulů a širokou 

základnou vývojářů. Avšak v případě Drupalu se jedná o ECM framework, tedy platforma, 

která slouží jako rámec pro úplnou stavbu ECM tak, aby maximálně odpovídal požadavkům 

dané firmy. Hlavní kritéria pro analýzu požadavků konceptuálního modelování vycházejí z 

obchodní, firemní a informační strategie dané organizace.  

Samotná implementace Drupalu nestačí, jelikož v základním provedení jádra a balíčku 

modulů je systém projektován hlavně pro soukromé webové publikace či blogy. Pro komerční 

účely je značně neoptimalizovaný. Nabízí mnoho univerzálních funkcí, které daná organizace 

nebude potřebovat. A naopak některé funkce chybí. Důsledek je zbytečná zátěž na výkon 

serveru a předimenzovanost administrace. Návrh ECM systému založený na framework 

Drupalu se zaměřuje na uživatelsky nejpřijatelnější a nejoptimalizovanější ECM, který 

odpovídá všem kritériím plnohodnotného systému pro správu firemního obsahu. Návrh se 

opírá o metodologii WebML (Web Modeling Language), která odděluje informační obsah 

stránek (datový model neboli ER diagram) a struktury navigace (hypertextový model). Bez 

ohledu na konkrétním návrhu uživatelského rozhraní. Jelikož je jádro systému založeno na 

Drupalu, který má jednu z nejaktivnějších komunit vývojářů, je eliminován jeden ze 

základních rizik tvorby jakékoliv aplikace – zastaráváni software. Momentálně je ve vývoji 
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Drupal verze 8, který díky založení na jazyce HTML5 a CSS3 posune možnosti systému ještě 

mnohem dál. 

 Podařilo se mi naplnit cíl diplomové práce, kdy ucelený návrh systému odpovídá 

požadavkům firmy prezentující svůj obsah na internetu. Ať už statické sdílení obsahu nebo 

některou s forem aktivního komunikačního mixu. ECM systém je modulárního charakteru, 

tím je zaručena možnost rozšíření o další funkce v případě potřeby. Nevýhodou platformy 

založené na Drupalu je, že rozhraní není tak uživatelsky přívětivé jako u Joomly! nebo 

WordPressu. Optimalizace systému zabere poměrně velké množství času. Další nevýhodou je 

nedostatek kvalitních témat, tedy je potřeba vytvořit vlastní téma vzhledu nebo značně upravit 

již dostupné. Pokud se vývojáři podaří překlenout tyto počáteční potíže, odměnou bude 

sofistikovaný, bezpečný a stabilní webový systém na správu obsahu, který se může řadit na 

úroveň kvalitních proprietárních řešení. 
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Seznam zkratek 

ASP – Active Server Pages 

B2B – Business to Business 

B2C – Business to Customer 

BPM – Business Process Management 

CMIS – Content Management Interoperability Services 

ECM – Enterprise Content Management 

ER – Entity Relationship 

CSS – Cascading Style Sheets 

ERP – Enterprise Resource Planning 

FAQ – Frequently Asked Questions 

FTP – File Transfer Protocol 

GNU/GPL – General Public License 

HTML – HyperText Markup Language 

HTTP – HyperText Transfer Protocol 

PHP – Hypertext Preprocessor 

PR – Public Relations 

RSS – Really Simple Syndication 

SaaS – Software as a Service 

SEO – Search Engine Optimalization 

SQL – Structured Query Language 

SHA1 – Secure Hash Algorithm 
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SSL – Secure Socket Layer 

TOPSIS – Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 

UML – Unified Modeling Language 

URL – Uniform Ressource Locator 

WebML – Web Modeling Language 

WSA – Weighted Sum Produkt 

WWW – World Wide Web 

WYSIWYG – What You See It´s What You Get 

XML – eXtensible Markup Language 
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Příloha č. 1 – Tabulka srovnání ECM systémů 
10

 

 Drupal Joomla! Plone 4.0 WordPress 

Systémové požadavky Drupal 7.12 
Joomla! 

2.5.4 
Plone 4.1.4 

WordPress 

3.3.1 

Aplikační server Apache CGI Zope Jakýkoliv 

Cena Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma 

Databáze MySQL MySQL Other MySQL 

Licence Open Source Open Source Open Source Open Source 

Programovací jazyk PHP PHP Python PHP 

Bezpečnost     

Sledování původu autora 

Addonu 
Ano Ne Ano Limitováno 

Systém na rozpoznávání botů Addon Addon Addon Ne 

Schvalování obsahu Ano Ano Ano Ano 

Kontrola e-mailů Ano Ano Ano Ano 

Nastavení rolí Ano Ano Ano Ano 

Kerberos autentizace Ne Ne Addon Ne 

LDAP autentizace Addon Ano Ano Ne 

Log historie přihlášení Ano Ano Addon Addon 

Google autentizace Ne Ano Addon Ne 

OpenID autentizace Addon Ano Addon Ne 

Rozšířitelnost autentizace Ano Ano Ano Ano 

Notifikace problémů (E-mail, 

IM, mobil) 
Ne Ne Addon Addon 

Testovací prostředí Ne Ne Ano Limitováno 

Správa sessions Ano Ano Addon Addon 

SMB autentizace Ne Ne Addon Ne 

Podpora SSL Ano Ano Ano Ano 

SSL přihlášování Addon Ano Addon Ano 

SSL stránky Addon Ano Addon Limitováno 

Verzování Ano Addon Ano Addon 

Podpora a komunita     

Podpora skeletonů pro 

vývojáře 
Ano Addon Ano Ne 

Komerční manuály a návody Ano Ano Ano Ano 

Profesionální podpora Ano Ano Ano Ano 

Workshopy Ano Ano Ano Ano 

Komunita vývojářů Ano Ano Ano Ano 

Online podpora Ano Ano Ano Ano 

Rozšířitelné API Ano Ano Ano Ano 

Profesionální hosting Ano Ano Ano Ano 

Profesionální služby Ano Ano Ano Ne 

                                                      
10 Compare Content Management Systems dostupný z WWW: www.cmsmatrix.org. 
 

http://www.cmsmatrix.org/
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Veřejné fórum Ano Ano Ano Ano 

Veřejné konference Ano Ano Ano Ano 

Testovací framework Ano Ano Ano Ano 

Vývojáři třetích stran Ano Ano Ano Ano 

Uživatelské konference Ano Ano Ano Ano 

Back-end rozhraní/layout     

Drag-N-Drop obsah Addon Ne Ano Ano 

E-mail do fór/diskuzí Addon Addon Addon Limitováno 

Čisté URL Ano Ano Ano Ano 

Změna velikosti obrázků Addon Ano Ano Ano 

Podpora maker Addon Ano Ano Addon 

Hromadný upload Addon Ano Ano Ano 

Prototypování Limitováno Ano Ano Addon 

Popora PHP, JSP nebo ASP Ano Ano Ano Ano 

Podpora customizace vzhledu Limitováno Ne Ne Ne 

Kontrola pravopisu Addon Addon Addon Ano 

Nastavení fontů Limitováno Ne Addon Ne 

Podpora podpisů Addon Ano Ano Addon 

Multijazyčnost Ano Ano Ano Ne 

UI úrovně pro různé uživ. Ano Ano Ano Ano 

Bod obnovení systému Limitováno Ne Ano Limitováno 

WYSIWYG editor Addon Ano Ano Ano 

Zip archív Ne Ne Addon Addon 

Administrace     

Caching jádra Ano Ano Ano Addon 

Replikace databáze Ano Ne Ano Addon 

Distribuovaná databáze Ano Ano Ano Ano 

Caching stránek Ano Ano Ano Addon 

Export do statického HTML Ne Ne Addon Addon 

Administrace reklam Addon Ano Addon Ne 

Administrace mutimédií Ano Ano Ano Ano 

Schránky Ne Ne Ano Ne 

Časové plánování Addon Ano Ano Limitováno 

Přenositelnost obsahu Addon Ne Addon Ne 

Aministrace online Ano Ano Ano Ano 

Podpora zabalení obsahu Addon Ne Ano Ne 

Sub-sites / Roots Ano Ano Ano Ano 

Témata vzhledu Ano Ano Ano Ano 

Koš Ne Ano Addon Ano 

Statistiky webu Ano Ano Addon Addon 

Administrace témat vzhledu Ano Ano Ano Ano 

Administrace jazyků Ano Addon Ano Limitováno 

Podpora workflow Addon Addon Ano Ne 

Přístupnost     

Podpora RSS Ano Ano Ano Ano 
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FTP Limitováno Ano Ano Addon 

iCal Addon Addon Addon Ne 

UTF-8 Ano Ano Ano Ano 

WAI kompilace Limitováno Ne Ano Limitováno 

WebDAV Ne Ne Ano Ne 

XHTML kompilace Ano Ano Ano Ano 

CGI-mode Ano Ano Ano Ne 

Zrcadlení obsahu Limitováno Ano Ano Ne 

Rozšířitelné uživat. účty Ano Ano Ano Addon 

Lokalizace rozhraní Ano Ano Ano Ano 

Metadata Ano Ano Ano Ano 

Multijazyčný obsah Ano Addon Ano Addon 

Multi-User Ano Addon Ne Ano 

Přepisování URL Ano Ano Ano Ano 

Rozšířitelnost     

Blog Ano Ano Ano Ano 

Chat Addon Addon Addon Addon 

Inzerce Addon Addon Addon Addon 

Administrace kontaktů Addon Ano Addon Addon 

Datový vstup Addon Addon Addon Addon 

Reporty databáze Addon Addon Ano Ne 

Fórum Ano Addon Ano Addon 

Administrace dokumentů Addon Addon Ano Ne 

Kalendář Addon Addon Ano Addon 

Administrace událostí Addon Addon Ano Addon 

Výkazy o výdajích Addon Addon Addon Ne 

FAQ Ano Ano Addon Addon 

Distribuce dat Addon Addon Ano Addon 

Grafy a tabulky Addon Addon Addon Ne 

Nástroje pro spolupráci Addon Addon Addon Ne 

Guest Book Addon Addon Addon Addon 

Help Desk Addon Addon Addon Ne 

HTTP Proxy Ne Ne Addon Ne 

Intranet Addon Ano Addon Ano 

Nabídky práce Addon Addon Addon Addon 

Administrace odkazů Addon Ano Ano Ano 

Formuláře Addon Ano Addon Addon 

Podpora portálů (Google) Addon Ne Ano Ano 

Novinky Addon Addon Addon Addon 

Fotogalerie Addon Addon Ano Ano 

Ankety Ano Ano Addon Addon 

Product Management Addon Ano Ano Addon 

Sledování projektů Addon Addon Addon Ne 

Podpora vyhledávačů Ano Ano Ano Ano 

Site Map Addon Addon Ano Addon 
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Kurzy akcií Addon Addon Addon Addon 

Průzkumy trhu Addon Addon Addon Addon 

RSS Ano Ano Ano Ano 

Testy/kvízy Addon Addon Addon Addon 

Sledování času Addon Addon Addon Addon 

Příspěvky uživatelů Ano Ano Ano Ano 

Počasí Addon Addon Addon Addon 

Front-end Limitováno Ano Ne Addon 

E-komerce     

Sledování partnerských 

organizací 
Addon Addon Ne Ne 

Řízení zásob Addon Addon Addon Ne 

Platební moduly Addon Addon Addon Ne 

Doprava Addon Addon Addon Ne 

Daně Addon Addon Addon Ne 

Prodej Addon Addon Addon Ne 

Nákupní košík Addon Addon Addon Ne 

Podpisy zboží Addon Addon Addon Ne 

Požadavkový list Addon Addon Ne Ne 
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Příloha č. 2 – UseCase diagramy  
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Příloha č. 3 – Datový model 
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Příloha č. 4 – Hypertextový model 
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