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Anotace 

V předložené práci se zabývám možnostmi programování v jazyce PHP pomocí 

aplikačních webových frameworků, konkrétně za použití Frameworku Nette. Práce 

obsahuje popis technologií používaných k vytváření webových aplikací, porovnává 

vybrané PHP frameworky podle zvolených parametrů. Dále popisuji ukázkové aplikace a 

to jednak statické webové stránky a jednak Todo list, vše tvořené pomocí Frameworku 

Nette podle tutoriálů, které jsou k dispozici začínajícím uživatelům. Výsledkem práce je 

vytvoření obrazu o používání PHP frameworků k vytváření webových aplikací, jeho plusy 

i mínusy, doporučení pro tvůrce a uživatele. 
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Abstract 

This text deals with the possibility of programing in PHP with web application 

frameworks, specifically with Framework Nette. It contains descriptions of technologies 

used to produce web applications, compares selected PHP frameworks with the selected 

parameters. Also describe a sample application – static web pages and also Todo list, all 

generated using Nette Framework by tutorials that are available to beginners. The result of 

this text is a picture of the PHP application frameworks for building web applications, its 

positives and negatives and recommendations for creators and users. 
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potřeby RPC 
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SOAP protokol pro výměnu zpráv založených na XML přes síť, hlavně pomocí 

protokolu HTTP 

REST procedurálně založené rozhraní, které se používá pro jednotný a snadný 

přístup ke zdrojům 

LAMP zkratka pro Linux, Apache, MySQL a PHP 

MySQL databázový systém 

API Application Programming Interface, rozhraní pro programování aplikací 

RSS Really Simple Syndication, formát určený pro čtení novinek na webových 
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Úvod 

Tématem bakalářské práce je použití Nette Frameworku pro vývoj a tvorbu 

webových aplikací. V oblasti tvorby webových aplikací je mnoho možností, mezi kterými 

se programátor může rozhodovat. Zvolila jsem programovací jazyk PHP, který je v dnešní 

době ještě stále nejrozšířenějším programovacím jazykem pro psaní webových aplikací. 

Každý programovací jazyk je při tvorbě internetových prezentací spojen se základními 

stavebními prvky každé prezentace, jimiž jsou HTML (Hyper Text Markup Language – 

tvoří formu webu) a CSS (Cascading Style Sheets – popisuje způsob zobrazení stránek). 

Dalším rozhodovacím krokem je volba jakým způsobem bude programování webové 

aplikace probíhat. Toto je možné přímým zápisem jednotlivých stran a částí 

v programovacím jazyce, nebo je možné zvolit podpůrné prostředky, kterými v našem 

případě jsou právě různé frameworky. Framework Nette je framework psaný 

v programovacím jazyce PHP a je přizpůsoben jeho nejaktuálnější verzi díky rozsáhlé 

podpoře programátorů.  

Součástí bakalářské práce je porovnání několika nejpoužívanějších frameworků a 

Frameworku Nette co do používané verze PHP, podpory webových služeb, šablon, 

modulů, rozsáhlosti a použitelnosti dokumentace a podpory ze strany vývojářů. Framework 

Nette z těchto porovnání v důsledku vychází velice dobře a to z různých pohledů. Je 

udržován aktuální pro nové verze PHP, má rozsáhlou podporu ze strany programátorů 

v jazyce PHP, má i obsáhlou dokumentaci. 

Dalším bodem mé bakalářské práce bude vlastní instalace Nette na localhost, jeho 

spuštění a tvorba vlastního projektu. Vybrala jsem si pro začátek webové stránky fiktivní 

firmy, která má své produkty, nabídky, akce. Zpracuji je pomocí frameworku Nette a 

zhodnotím, jak práce probíhá. 

V posledních kapitolách práce představím Nette ve spolupráci s různými doplňky a 

komponentami a na závěr shrnu jak se mi s Nette pracovalo a zda bych jej doporučila 

začínajícím programátorům. 
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1. Stručný úvod do použití frameworků při tvorbě web aplikací 

Pro začátek bych ráda vysvětlila pojmy, které nás budou provázet celou prací. 

Webovou aplikací myslíme jakoukoli aplikaci, která je poskytována uživatelům 

skrze počítačovou síť Internet a přístupná přes webový prohlížeč. Zahrnuje tedy vše od 

nejjednodušších statických webových stránek až po velké projekty e-shopů a webů 

nadnárodních společností zahrnujících všechny pobočky a propojující jejich databáze. 

Tvorba webových aplikací se odvíjí od zvolené technologie.  

Základním stavebním kamenem každé internetové prezentace je HTML (Hyper Text 

Markup Language), což je značkovací jazyk pro hypertext. V současnosti je ve verzi 

HTML 5, případně ve verzi XHTML (eXtensible Hyper Text Markup Language), která 

původně měla být nástupcem HTML. XHTML je přísnější a čistější než HTML a je 

definováno jako aplikace XML. 

V současnosti je trend používat značkovací jazyk pouze pro formu a nic dalšího 

v něm neřešit. Vzhled je řešen v popisu způsobu zobrazení stránek v jazyce CSS 

(Cascading Style Sheets), nejlépe pomocí externího stylopisu (tj. souboru *.css, který je na 

stránce uveden v tagu <link> ). V současnosti je tento ve verzi CSS 3, která je propojena se 

standardem HTML5 a přináší mnoho nových vlastností oproti starším verzím jazyka.  

Tyto dva jazyky tvoří základ většiny webových aplikací, nebo, chcete-li, kostru, na 

kterou je nabalována další funkčnost.  

K tomuto zvyšování funkčnosti slouží programovací jazyky, ve kterých 

programátor zapisuje algoritmy, postupy řešení různých funkčností. Programovacích 

jazyků je několik typů a můžeme je dělit podle způsobu překladu a spuštění.  

Tímto dělením získáváme dvě skupiny programovacích jazyků. Jako první si 

vysvětlíme interpretované programovací jazyky. Jsou to takové jazyky, u kterých je pro 

spuštění programu nezbytný také jeho zdrojový kód a zvláštní program, který nazýváme 

interpret, který kód interpretuje, neboli provádí. Jejich výhodou je snadnost provádění 

úprav v programu, snazší hledání a odstraňování chyb v programu (ladění programu) a 

obvykle dobrá přenositelnost programu na jinou platformu, Nevýhodou je nutnost mít 

interpret programovacího jazyka a pomalejší běh programu. [1] 
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Druhou skupinou jsou kompilované programovací jazyky. Tímto názvem se 

označují programovací jazyky, pro které je potřeba zdrojový kód nejprve přeložit pomocí 

překladače do strojového kódu a teprve poté je možné program spustit. Čím dál častěji se 

však používá kombinace obou forem (překladač přeloží kód do meziformy, kterou předá 

interpretu a ten ji spustí). [2] 

PHP je skriptovací programovací jazyk pro tvorbu dynamických webových aplikací, 

což znamená, že spadá do skupiny interpretovaných programovacích jazyků (spolu 

s dalšími jazyky, např. Ruby). Je určený pro programování především dynamických 

internetových stránek a webových aplikací. Při jeho použití jsou skripty prováděny na 

straně serveru, takže k uživateli je přenášen až jejich výsledek.  

1.1. Framework 

Pokud se chceme věnovat problematice používání frameworků, měli bychom si 

nejprve vysvětlit, co vlastně framework je. Jak uvádí Wikipedie:  

„Framework je softwarová struktura, která slouží jako podpora při programování a 

vývoji a organizaci jiných softwarových projektů. Může obsahovat podpůrné programy, 

knihovny API, podporu pro návrhové vzory nebo doporučené postupy při vývoji.“ [3] 

Toto znamená, že programátor již nemusí vše složitě vypisovat, ale má nástroj, který 

se mu snaží pomoci. Důležitým přínosem frameworků je přehlednost a čistota kódu a 

menší chybovost aplikací. 

Frameworky můžeme dělit podle několika kritérií. Ráda bych se zmínila o třech. 

1.2. Rozdělení podle programovacího jazyka 

Jak již napovídá název nadpisu, dělíme frameworky podle programovacího jazyka. 

Přičemž pro každý jazyk existuje několik frameworků. Dalo by se říct, že mnoho 

programátorů volí cestu napsání vlastního frameworku, přizpůsobeného svým vlastním 

potřebám. Za příklad nám může sloužit například Jan Škrášek a jeho Háefko. Každý, kdo si 

však naprogramoval vlastní framework potvrzuje, že tento přístup má své výhody i 

nevýhody. Výhodou je, že programátor svůj systém zná „jako své boty“, zná jeho klady i 

slabá místa. Nevýhodou je, že všechnu práci musí odvést sám. Musí systém sepsat, odladit, 
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vychytat chyby. Všichni se však shodují, že je to cenná zkušenost pro každého 

programátora. 

Nyní již k věci – zůstanu-li u dělení frameworků dle programovacího jazyka, pak 

musím uvést následující frameworky: 

- Ruby on Rails – framework pro jazyk Ruby 

- jQuery – JavaScript framework s otevřeným zdrojovým kódem 

- Makumba – framework pro Javu 

- CakePHP, CodeIgniter, Zend Framework a Nette Framework pro PHP 

1.3. Rozdělení dle architektury 

Existují dva návrhové vzory frameworků a to model-view-controller (MVC) a 

model-view-presenter (MVP). 

1.3.1. Architektura MVC 

Architektura MVC rozděluje aplikaci na tři logické části: model, view a controller. 

Pro každou z nich je přesně definováno, za co je v rámci aplikace zodpovědná. 

Model je funkčním a datovým základem celé aplikace. Pokusím se vysvětlit na 

příkladu jednoduché excelovské tabulky s daty a výsledným průměrem. Tato tabulka, data 

v ní, i vypočítaný průměr, jsou modelem. 

View se stará o zobrazení zadaných dat, jejich prezentaci uživateli. V příkladu 

tabulky jsou do View zařazeny grafy, ale také samotná tabulka. U webových aplikací je 

View generován HTML kód, který je následně odeslán prohlížeči jako odpověď na zadaný 

požadavek. Dále slouží jako oblast zachytávající odezvu od uživatele a daný typ události 

předává Controlleru. 

Controller je pak oblast, která definuje chování aplikace. Zpracovávají se v něm 

všechny vstupy a události od uživatele, které controller vyhodnocuje a na základě výsledků 

vybírá vhodné View pro zobrazení uživateli. V tabulce se tedy Controller stará o 

přepočítání vzorců v případě změny některé hodnoty a překreslení všech grafů. [4] 
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Obr. 1 Architektura MVC 

Jak naznačují šipky na obrázku č. 1, v architektuře MVC jsou pouze dvě přímé 

vazby: 

- Controller má přímou vazbu na Model, protože upravuje jeho data, 

- View má přímou vazbu na Model, protože jeho data zobrazuje. 

Hrubou chybou aplikace by byla přímá vazba Modelu na View nebo Controller.  

Jako výhodu architektury MVC je možno uvést například snadné zpřístupnění 

různých druhů klientů – nadefinuje se pouze nové View (případně Controller pro rozdílné 

vstupní události) ale Model zůstává stále stejný, nebo také jednoduché rozdělení 

vývojářských rolí. Pouze se znalostí předem určených rozhraní mezi jednotlivými částmi je 

možno je vyvíjet části samostatně. [5] 

1.3.2. Architektura MVP 

Framework Nette je postaven na architektuře MVP. 

 

Obr. 2 Architektura MVP 
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Poněkud nesprávně je na obrázku uveden View, protože v případě frameworku Nette 

je lepším označením Šablona.  

Změnou oproti MVC je například skutečnost, že uživatelský vstup plně kontroluje 

Šablona (přes ovládací prvky). 

Model má stejné funkce jako u architektury MVC (data a funkční logika aplikace). 

View (Šablona) navíc zpracovává uživatelský vstup – deleguje uživatelské akce, 

neobsahuje žádnou aplikační logiku. 

Presenter obsahuje aplikační a prezentační logiku, manipuluje s Modelem, což 

pomocí systému notifikací zajistí aktualizaci View a nebo ovlivňuje View přímo. 

Právě podle míry zodpovědnosti View je vzor MVP dále členěn na dvě hlavní 

variace: 

1. vzor supervising Controller – zde vrstva View zodpovídá za zobrazení dat z Modelu a 

jakákoli složitější prezentační logika je přesunuta do Presenteru, který s View 

libovolně manipuluje. 

2. vzor Passive View – zde je snaha udělat View co „nejhloupější“, což znamená, že z 

návrhu mizí vazba View na Model a tudíž Presenter má mnohem vyšší zodpovědnost, 

protože zajišťuje synchronizaci View s Modelem. [6] 

1.4. Složení 

Framework je složen ze dvou částí – tzv. Frozen spots a hot spots: 

Frozen spots definují celkovou architekturu softwarové struktury, její základní 

komponenty a vztahy mezi nimi, nemění se při žádném použití frameworku. 

Hot spots jsou komponenty, které spolu s kódem programátora vytvářejí specifickou 

funkcionalitu a jsou téměř pokaždé jiné.  

1.5. Výběr frameworku 

Na první pohled se může zdát, že všechny frameworky nabízejí stejnou, nebo 

alespoň velmi podobnou funkcionalitu. Avšak při podrobnějším prozkoumání je možné 

spatřit zřetelné rozdíly. Hlavní myšlenka a cíl frameworků je jasný – jejich cílem je 
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usnadnit vývojáři práci. Pokud si však klademe otázku, jakým způsobem k tomuto 

usnadnění lze dospět, odpovědi jsou náhle různé. Každý framework má vlastní povahu, 

která spočívá ve způsobu užití (styl práce), s čímž souvisí výhody a nevýhody. 

Při výběru frameworku jsou nejdůležitější otázky ohledně jeho vhodnosti 

v následujících ohledech (text vychází z diplomové práce Vybrané frameworky pro vývoj 

aplikací v PHP a jejich porovnání, autora O. Křižana [7]): 

 znalosti a zkušenosti vývojářů – pro nezkušeného programátora může být 

komplexita rámce v daném čase nepřekonatelná, v případě neznalosti rámce se může 

stát, že programátor stráví více času zkoumáním vlastností a učením, než 

produktivním využitím, 

 rozsah aplikace – použití robustního frameworku pro vývoj jednoduché aplikace 

může být plýtvání zdroji a použití jednoduchého rámce pro větší aplikaci práci 

neušetří, ale naopak přidá, 

 povaha aplikace – vlastnosti frameworku by měly odpovídat klíčovým požadavkům 

aplikace (např. vysoký výkon, podpora určitých databázových systémů), ne všechny 

frameworky toto obsahují již v základu, některé vlastnosti lze přidávat pomocí 

pluginů a rozšíření, 

 použití jednoho nebo více frameworků – pokud programátorovy požadavky plně 

neuspokojuje jediný framework, může být funkcionalita jednotlivých frameworků 

vhodně zkombinována, 

 kontext použití – ne vždy má programátor kontrolu nad provozním prostředím 

aplikace, 

 aktivita komunity kolem rámce – klasická podpora ani konzultační služby nejsou 

často dostupné, diskusní fóra nebo blogy mohou posloužit jako určitá forma omezené 

podpory a pomoci, 

 licenční podmínky – framework je software a jako takový spadá pod určité licence, 

většina frameworků patří do skupiny open source s poměrně liberální licencí, která 

umožňuje aplikace dále komerčně distribuovat; licenční podmínky se obvykle 

vztahují i na různá rozšíření frameworků (knihovny, moduly). 
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2. Představení frameworku Nette, srovnání s dalšími frameworky 

(rozdíly, výhody, nevýhody) 

Nette Framework je aplikační webový framework napsaný Davidem Grudlem v 

programovacím jazyce PHP s plným využitím objektově orientovaného programování. 

Jeho počátky se datují do roku 2004, ale zpřístupněn veřejnosti byl teprve v roce 2008. Je 

veden jako open source pod licencí, která vychází z BSD (licence pro svobodný software, 

umožňující volné šíření licencovaného obsahu s podmínkou uvedení autora a informace o 

licenci spolu s upozorněním na zřeknutí se zodpovědnosti za dílo. 

2.1. David Grudl 

David Grudl je zakladatelem Frameworku Nette. Dále se věnuje psaní blogu La 

Trine (dostupný na adrese http://www.latrine.cz) nebo phpFashion (dostupný na adrese 

http://www.phpfashion.cz) a školí vývoj webových aplikací. [8] 

Na začátku roku 2005 vydal svůj první open source – knihovnu Texy! usnadňující 

psaní a formátování textů pro web. V roce 2006 zveřejnil databázovou vrstvu Dibi a v roce 

2008 zveřejnil projekt Nette Framework. Tento projekt můžeme označit za jeho největší a 

nejsilnější. Kolem FW Nette vznikla silná skupina programátorů, kteří se podílejí na vývoji 

a scházejí se každý měsíc na tzv. Poslední sobotě.  

2.2. Verze FW Nette 

V současné době existují 3 základní varianty, ve kterých lze Nette stáhnout: 

 pro PHP 5.3 a 5.4 se jmennými prostory 

o jmenné prostory dovolují oddělit části programu tak, že spolu nebudou 

vzájemně kolidovat i přesto, že obsahují stejnojmenné identifikátory 

o pro jejich definici se využívá klíčové slovo namespace a je používáno se 

složenými závorkami nebo jednoduše ukončováno středníkem 

 pro PHP 5.2 s prefixy tříd  

o prefixy jsou zde v podstatě přípravou na namespace – např. místo třídy 

Object používá NObject  

 pro PHP 5.2 bez prefixů  
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K dispozici je sice také archiv starších verzí, ale pro vývoj nových webových 

aplikací není vhodné používat zastaralé verze, které již nemají aktuální podporu a nejsou 

nadále vyvíjeny. 

Každá verze Nette v sobě po stažení obsahuje i minimalizovanou verzi frameworku 

(adresář Nette-minified), která je tvořená jedním souborem (nette.min.php). Tato verze 

vznikla sloučením všech souborů a odstraněním komentářů a mezer a je určena pro 

produkční nasazení, a to pro svoji vyšší rychlost a snadnější upload). 

Pokud se uživatel rozhodne tuto minimalizovanou verzi použít, je potřeba soubor 

nahrát do kořenového adresáře, složka libs/Nette a přejmenovat soubor na loader.php. 

2.3. Nástroje Nette - Laděnka 

Jedná se o knihovnu Nette/Diagnostics/Debugger, která je více známá pod názvem 

Laděnka.  

 

Obr. 3 Nette/Diagnostics/Debugger, neboli Laděnka 

Každý uživatel Nette má svobodnou volbu zda ji používat chce, nebo ne. Aktivaci 

provedeme přidáním následujících řádků do kódu (nejlépe hned za načtení frameworku): 

use Nette\Diagnostics\Debugger; 

Debugger::enable(); // aktivujeme Laděnku 

V pravém dolním rohu stránky se nám po aktivaci zobrazí tzv. Debugger Bar, což je 

plovoucí panel, který při defaultním nastavení vypisuje následující informace: 

 použitá verze PHP, Apache a Nette, 
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 Execution time (ukazuje, jak dlouho trvalo, než se požadovaná stránka načetla), 

 The peak of allocated memory (nejvyšší hodnota zaznamenaná při běhu aplikace), 

 homepage default, 

 přihlášené uživatele. 

 

Obr. 4 Debugger Bar 

Do Debugger Baru lze samozřejmě přidávat další panely a to pomocí doplňků. 

Tomuto tématu se věnuje kapitola 6. [9] 

2.4. Porovnání frameworků 

Určitě bychom našli mnoho různých kritérií, podle nichž by bylo možné jednotlivé 

frameworky porovnávat a zároveň tak bychom mohli najít mnoho frameworků jež by 

mohly být porovnávány. Mezi nejpoužívanější PHP frameworky dnešní doby patří 

bezesporu Zend Framework, Nette Framework, PRADO a CodeIgniter. Vyberu tedy 

některá kritéria, kterými jsem se zabývala i já při volbě frameworku a zmíněné 

frameworky podle nich porovnám (při porovnávání vycházím z diplomové práce Vybrané 

frameworky pro vývoj aplikací v PHP a jejich porovnání, autora O. Křižana [7]) 

2.4.1. Verze PHP 

Každý framework staví na určité verzi jazyka, od které jsou dále odvozeny jeho 

vlastnosti a možnosti. Verze PHP 4 je dnes považována za zastaralou a od roku 2008 pro 

ni již neexistuje podpora ze strany poskytovatele (The PHP Group). Znamená to, že vývoj 

verze byl zastaven a nevychází ani opravy případných nově nalezených chyb. Nicméně 

některé aplikace však mohou být stále postaveny na PHP 4 například z důvodu 

nedostatečné vyspělosti verze 5 v době jejich vzniku. Řešením může být použití 

vývojového rámce kompatibilního s verzí 4, který může usnadnit inovace s využitím 

většiny původních zdrojových kódů aplikace. 

Verze PHP 5 doznala mnoha změn a i přes maximální snahu vývojářů nejsou některé 

nové vlastnosti zpětně kompatibilní – z těchto pak mohou nové moderní frameworky často 

těžit. Dokonce i v rámci verze PHP 5 dochází k významné evoluci jazyka – verze 5.3 

přinesla podporu jmenných prostorů, anonymních funkcí, nové funkce a další změny. 
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Tab. 1 Srovnání frameworků - verze PHP 

Název frameworku Komentář 

Nette Framework vyžaduje PHP verze 5.2.0 nebo vyšší 

Zend Framework vyžaduje PHP verze 5.2.4 nebo vyšší 

PRADO vyžaduje PHP verze 5.1.0 nebo vyšší 

CodeIgniter 
vyžaduje PHP verze 4.3.2 nebo vyšší, 

funguje i ve verzi PHP 5 

2.4.2. Webové služby 

S rozvojem servisně orientované architektury (SOA) se rozšiřují možnosti spolupráce 

různých systémů, které mohou nabízet a zároveň používat služby jiných systémů. 

Takováto spolupráce však není možná bez podpory příslušných protokolů, například: 

 XML-RPC – slouží ke vzdálenému volání procedur, je to soupis pravidel, které 

poskytují návod k použití již funkční technologie pro potřeby RPC [10] 

 SOAP – předlohou je právě protokol XML-RPC, jedná se o protokol pro výměnu 

zpráv založených na XML přes síť, hlavně pomocí protokolu HTTP [11] 

 REST – procedurálně založené rozhraní, které se používá pro jednotný a snadný 

přístup ke zdrojům [12]  

Tab. 2 Srovnání frameworků - webové služby 

Název frameworku Komentář 

Nette Framework SOAP (Json Rpc2) 

Zend Framework SOAP, REST, XML-RPC 

PRADO SOAP 

CodeIgniter XML-RPC 

2.4.3. Šablony 

Jsou to nástroje prezentační vrstvy, určené k oddělení datové, aplikační a prezentační 

logiky. Obvyklé použití předpokládá, že aplikační kód získá data (obsah), která předá 

šabloně. Jakým způsobem dojde k jejich zobrazení a vykreslení, je plně v režii šablony, 

resp. šablonovacího systému, který vytvoří z předaných dat a vybrané šablony výstup. Pro 
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určitou sadu dat lze využívat více šablon v závislosti na požadovaném výstupu (určení 

rozložení stránky, formátu atp.). Šablony můžeme nalézt jako soubory, které obsahují 

například HTML kód, nebo jako šablonovací systémy, které dovolují šablony kombinovat. 

Tab. 3 Srovnání frameworků - Šablony 

Název frameworku Komentář 

Nette Framework šablonovací systém Latte 

Zend Framework 

soubory pohledů s HTML a PHP, 

možnost implementovat cizí šablonovací 

systém 

PRADO 
kombinace HTML a XML, vlastní 

šablonovací jazyk 

CodeIgniter 

soubory pohledů, integraci s cizím 

šablonovacím systémem nepodporuje, ale 

ani tomu nebrání 

2.4.4. Moduly 

Pod pojmem modul se rozumí logická část aplikace, která řeší určitou problémovou 

část. Modul tedy může být považován za samostatnou aplikaci nebo komponentu.  

Jako příklad je možno uvést koncepci frontend-backend webů s dynamickým 

obsahem. Tato koncepce jednoduše znamená, že existuje frontend – což je část pro 

uživatele webové aplikace, na které je zobrazeno vše, co uživatel potřebuje vidět, a 

backend – což je administrační část, kterou vidí pouze administrátor, a která slouží pro 

vkládání dat. Výhoda používání modulů spočívá především v oddělení zodpovědnosti a 

rozdělení aplikace do menších, lépe udržovatelných, celků. 

Podpora modulů je tedy způsob, jakým framework podporuje (nebo umožňuje) tvořit 

takové funkční celky. 
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Tab. 4 Srovnání frameworků - moduly 

Název frameworku Komentář 

Nette Framework nabízí širokou škálu doplňků 

Zend Framework 
modul je víceméně samostatná 

aplikace 

PRADO 
moduly implementuje jako třídy 

poskytující určitou funkcionalitu 

CodeIgniter 
samotný framework nepodporuje 

rozdělení do modulů 

2.4.5. Dokumentace 

Dokumentace je velice důležitá především v začátku práce se zvoleným 

frameworkem. Vývojář musí porozumět základní koncepci, zvládnout syntaxi a všechnu 

provázanost a funkčnost frameworku. V dalším stádiu se vývojář obrací k dokumentaci pro 

objasnění dalších detailů například pro refaktoring nebo rozšíření kódu. 

Klíčové požadavky na dokumentaci frameworku bývají: 

 aktuálnost – podporována by měla být nejaktuálnější verze, ale výhodou může být i 

dokumentace pro verze starší, 

 srozumitelnost – a to především pro začátečníky 

 úplnost – zpracována by měla být kompletní dokumentace, ne jen její části 

Tab. 5 Srovnání frameworků - dokumentace 

Název frameworku Komentář 

Nette Framework 
dokumentace generována vlastním 

nástrojem, úplná 

Zend Framework 
obsáhlá, kvalitní, pro všechny hlavní 

verze frameworku 

PRADO 
součástí dokumentace jsou i tutoriály 

s příklady 

CodeIgniter 
dokumentace pouze k poslední verzi, 

kompletní, obsahuje také wiki 
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2.4.6. Podpora 

Kolem většiny frameworků se obvykle sejde tzv. komunita, což jsou lidé, kteří mají 

stejný zájem – v tomto případě je zájmem framework a jeho funkčnost. Právě tato 

komunita poskytuje podporu při řešení problémů s frameworkem. 

Tab. 6 Srovnání frameworků - podpora 

 

Když jsem se začala zabývat tématem frameworků, zaujal mě právě projekt Davida 

Grudla a frameworku Nette, který je ryze českým výtvorem. Z různých míst (Zdroják, 

Root, blogy uživatelů) se ozývaly pozitivní i negativní ohlasy a já se rozhodla si sama 

vyzkoušet, který pohled je pravdivý. Navíc fórum Nette je živé a přívětivé i pro začínající 

programátory a to byl další bod proč jej vyzkoušet. 

Název frameworku Komentář 

Nette Framework 
komunita široká, aktivní, pravidelná 

setkání 

Zend Framework 
komunita široká, podporována mnoha 

IT nástroji 

PRADO 
pouze dokumentace a diskusní fórum, 

převážně v anglickém jazyce 

CodeIgniter komunita široká, aktivní 
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3. Zprovoznění Nette 

Chceme-li tvořit, či používat, webovou aplikaci, (v našem případě framework 

v PHP) je potřeba mít k dispozici webový server. Webovým serverem zde rozumíme buď 

softwarový program, běžící na hardwarovém stroji připojeném k internetu (tzv. ostrý 

server), který zajišťuje obsluhu jednotlivých prohlížečů, nebo lokální variantu, tedy souhrn 

programů, které nám HW stroj simulují (tzv. localhost). Nejčastější variantou je tzv. triáda 

– spolupráce webového serveru Apache, databází MySQL a serverového skriptování PHP. 

Dále je potřeba mít vybranou a staženou verzi Nette a poté již můžeme začít 

nastavovat aplikaci. 

3.1. Zprovoznění serveru 

Pro svůj projekt jsem použila LAMP – tedy v operačním systému Linux Mint 

nainstalované Apache 2.2, MySQL a PHP 5.4, pomocí příkazů v terminálu dle návodu 

uvedeného na webových stránkách linuxové komunity [13]. 

3.2. Minimální požadavky 

Součástí staženého balíčku Nette je tzv. Requirements Checker. Ten testuje běhové 

prostředí serveru a dává uživateli informaci zda (a do jaké míry) je možné Framework 

používat. 

Po stažení Nette, v adresáři tools/Requirements-Checker, nalezneme soubor 

checker.php a složku assets. Překopírujeme je do kořenového adresáře serveru a vyvoláme 

checker.php v prohlížeči. Získáme přehledný výpis, který nám oznamuje, zda je webový 

server správně nastaven a zda Nette bude fungovat. 

Hlavní informaci (tedy zda Nette bude nebo nebude fungovat) nalezneme hned na 

začátku stránky – zelený nápis „Congatulations! Server configuration meets the minimum 

requirements for Nette Framework.“ nám dává najevo, že je vše v pořádku a můžeme 

Nette používat. 

Po proběhnutí kontroly je potřeba Requirements Checker ze serveru odstranit, 

protože poskytuje informace o konfiguraci, které by mohly být zneužity. 
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Obr. 5 Nette Framework Requirements Checker 

3.3. Instalace 

Instalace Nette je velice jednoduchá. Po stažení Nette z některého zdroje stačí 

Framework rozbalit do adresáře dostupného ze serveru a instalace je hotova. Hned po 

rozbalení nabízí FW Nette k dispozici kompletní off-line dokumentaci, samotný 

Framework, minimalizovanou verzi frameworku, předpřipravený prázdný projekt, který je 

připraven k okamžitému použití a samozřejmě také funkční ukázkové aplikace (např. CD 

Collection či hru Fifteen). 
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3.4. Prozkoumání Nette 

Vzhledem k nastavení serveru (PHP 5.4) jsem zvolila ke stažení verzi Nette 

Framework 2.0.8 pro tuto verzi PHP.  

Rozbalená složka obsahuje následující adresáře: 

API-reference 

Tato složka obsahuje kompletní off-line verzi API (Application Programming 

Interface) dokumentace, která uživateli vysvětluje, co a jak funguje v Nette, jakým 

způsobem jsou funkce volány ze zdrojového kódu Nette.  

API Nette je generováno vlastním nástrojem Davida Grudla, který se jej rozhodl 

napsat z důvodu nevyhovujícího původního generátoru. Generátor má 250 řádků a je asi 

60x rychlejší než původní phpDoc. [14] 

Client-side 

Složka obsahuje skript určený pro validaci formulářů. V Nette je dvojí možnost 

validace – serverová, probíhající podle definovaných pravidel, a klientská, což je právě 

skript obsažený ve složce client-side. Jedná se o javascriptový kód, který je generován 

automaticky, podle pravidel pro serverovou validaci. 

Názvy validátorů jsou definovány jako třídní konstanty formuláře. Validátory se 

přidávají na jednotlivé prvky formuláře, přičemž na jeden prvek může být přidáno více 

validátorů, které ještě navíc mohou být podmíněné. Přidání jednotlivých validačních 

pravidel se provádí metodou addRule na formulářovém prvku, kde prvním argumentem je 

validační pravidlo a druhým chybová hláška v případě nesplnění. U některých pravidel se 

setkáte i s třetím parametrem, kterým je argument pro dané pravidlo (například hodnota 

pro maximální délku řetězce). 

Nette umožňuje také používání vlastních validátorů, které se uvádí pomocí 

pseudotypu callback, který v prvním parametru přijímá instanci objektu prvku, případně 

argument. Callback vrací hodnotu typu boolean (TRUE pro platnou hodnotu, FALSE pro 

neplatnou). 
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Examples 

Zde jsou jednotlivé příklady fungujících webových aplikací vytvořených v Nette, 

které jsou připraveny k okamžitému spuštění a používání, případně následné úpravě podle 

vlastní potřeby. 

Nette 

Adresář Nette obsahuje kompletní framework, který je připraven pro ladění na 

localhostu. Pro nasazení na ostrý server se lépe hodí minimalizovaná verze Nette-minified. 

Nette-minified 

Tato složka obsahuje minimalizovanou verzi frameworku, která je vhodná pro 

nasazení na ostrých serverech a to právě pro svoji rychlost. Obsahuje pouze jediný soubor 

nette.min.php který v sobě obsahuje obsah všech složek adresáře Nette. 

Sandbox 

V tomto adresáři se skrývá předpřipravený projekt s doporučenou adresářovou 

strukturou. Základem je 6 složek:  

 

Obr. 6 Adresářová struktura sandboxu 

Složka app obsahuje adresář s aplikací, konfigurační soubory (config/config.neon – 

hlavní konfigurační soubor), soubory modelové vrstvy, presentery, adresář se šablonami 

(@layout.latte – šablona společného layoutu, Homepage/default.latte – šablona akce 

default) a zaváděcí soubor aplikace bootstrap.php. 
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Složka libs obsahuje adresář knihoven třetích stran (Nette – Framework Nette). 

Složka log obsahuje logy aplikace, které umožňují rychle odhalit a opravit chyby. 

Složka temp pro dočasné soubory, cache.  

A nakonec složka www, což je veřejný adresář, tzv. root projektu, jediná složka, 

která je veřejně viditelná z webu. Obsahuje soubory spouštějící aplikaci, podadresáře pro 

obrázky, kódy CSS a JavaScripty. 

Tests 

Adresář test obsahuje testovací framework, který se používá k testování samotného 

Nette Framework a pomáhá odhalit chyby napsané programátorem a chyby aplikace.  

Tools 

Tento adresář opět obsahuje další podsložky, jednou z nich je již vyzkoušený 

Requirements Checker kontrolující základní požadavky a nastavení serveru pro zdárné 

fungování Nette.  
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4. Ukázková aplikace 

Po rozbalení a seznámení se složkami je na řadě seznámit se s fungováním 

samotného Nette. 

Pokud bychom webovou prezentaci vytvářeli bez pomoci frameworku, pak by stačil 

jakýkoli textový editor a vytvoření dvou základních souborů. Prvním by byl index (přípona 

závisí na použitém programovacím jazyce) a druhým by byl soubor se stylizací *.css (u něj 

nezáleží na názvu). Samozřejmě, že dle velikosti, by bylo souborů více, neboť každá 

webová prezentace by měla mít odkaz na tvůrce/vlastníka, nějaké informace o něm/jeho 

firmě a další. Dále by kořenový adresář měl být tvořen několika složkami – např. images 

(složka obsahující obrázky), css (složka obsahující soubory kaskádových stylů – bývá 

zvykem odlišit styly pro tisk a styly pro zobrazení – print a screen), js (složka pro 

javascripty) atp. 

Moje práce je však o Frameworku Nette a tvoření webových aplikací jeho pomocí, 

takže v následujících dvou podkapitolách se budu věnovat tvorbě nejprve statického webu 

a posléze jednodušší aplikaci pro seznam úkolů. Jednotlivé příklady jsem neladila co se 

vzhledu týče a dále neupravovala, a proto je k práci nepřikládám.  

4.1. Statický web 

Ale dost již teorie psaní bez frameworku – nyní se podíváme na konkrétní úpravy 

v Nette. Pro vytvoření jednoduché webové prezentace jsem použila rady a postupy na 

Planette [15]. 

Prvním krokem je rozmyšlení, jak daná webová prezentace bude vlastně vypadat. 

Navrhla jsem si webové stránky fiktivní firmy, která nabízí určité produkty a služby, 

účastní se různých akcí a vede si jejich archiv i s fotkami a informacemi.  

Pro začátek vytvořím úvodní stranu (Homepage) a dále pak stránky pro nabídku 

(offer), výrobky (products), proběhlé akce (events) a stránku pro připravované akce 

(future). Stránky budou mít dvousloupcový layout, v levém bloku bude umístěno menu a 

v pravém vlastní obsah dané stránky. V hlavičce webu je umístěno logo firmy a v patičce 

odkaz na e-mail a odkaz na Google kalendář, ve kterém jsou vidět všechny akce. Tolik 

tedy základní rozdělení.  
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Obr. 7 Návrh struktury presenterů 

Nyní vytvořím presentery pro všechny použité stránky v příslušné složce 

app/presenters. Složka obsahuje také základní abstraktní presenter - BasePresenter.php, 

který obsahuje následující kód: 

use Nette\Application\UI\Presenter; 

abstract class BasePresenter extends Presenter 

{ 

}  

Dále upravím soubor HomepagePresenter.php, do nějž vložím: 

class HomepagePresenter extends BasePresenter 

{ 

} 

Zde je nejdůležitějším prvkem právě definování třídy HomepagePresenter, protože ta 

právě zajišťuje automatické vyhledávání šablon app/templates/@layout.latte a 

app/templates/Homepage/default.latte. 

Tento základní kód postupně vložím do všech vytvořených presenterů. 

BasePresenter 
{abstract} 

HomepagePresenter  OfferPresenter ProductsPresenter EventPresenter FuturePresenter 
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Obr. 8 Šablona @layout.latte 

Dalším krokem je vytvoření šablon, které budeme používat. Základní šablonou je ve 

složce app/templates šablona @layout.latte. Do ní se nahrávají další podšablony nebo 

bloky. Každému výše vytvořenému presenteru nyní vytvořím vlastní default.latte, které 

umístím do příslušných složek (tzn. souboru OfferPresenter.php přísluší šablona 

v app/templates/OfferPresenter/default.latte a obdobně pro všechny další presentery). 

Šablona @layout.latte obsahuje základní kostru dokumentu, včetně doctypu, meta 

tagů, link tagů a všech stavebních prvků stránky. Určité bloky je výhodné definovat 

v souboru default.latte a ty se budou objevovat v každé šabloně. V mé prezentaci jsou 

těmito prvky blok title a blok patička.  

Dalším krokem k cíli je vytvoření menu. Menu není v Nette bráno jako soupis 

absolutních adres, odkazů na konkrétní soubory. Nette nahlíží na linky jako na pokyny 

k nějaké akci. Jinak řečeno – kliknutím je spuštěna definovaná metoda nebo funkce. 

Základem je v BasePresenter.php zápis  

abstract class BasePresenter extends Presenter 

{ 

 

public function beforeRender() 

{ 

parent::beforeRender(); 
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$this->template->menuItems = array( 

'Domů' => 'Homepage:', 

'Nabídka' => 'Offer:', 

'Produkty' => 'Products:', 

'Proběhlé akce' => 'Events:', 

'Připravované akce' => 'Future:', 

); 

} 

} 

Aby se menu zobrazilo tak do šablony @layout.latte doplníme na příslušné místo 

kód s n:inner a tím je úprava šablony hotová. 

4.2. Jednoduchá aplikace 

Jak jsem již zmínila, Nette má širokou podporu stran programátorů v PHP a 

rozsáhlou „planetu“ pla.nette.org plnou návodů a screencastů. Pro začátky s aplikacemi 

v Nette jsem použila rady a postupy právě z ní. [16]. Tento návod ukazuje jak sestavit 

jednoduše použitelný Todo list, neboli úkolníček. 

4.2.1. Databázová struktura 

Základem každé aplikace je databáze, ze které čerpá data, která následně zpracovává 

a zobrazuje. Každá databáze musí mít předem určenou strukturu, definované položky a její 

atributy. Nette používá pro správu databází Adminer (dříve phpMinAdmin), který je již 

v sandboxu předinstalovaný. Je to nástroj napsaný v PHP, který umožňuje jednoduchou 

správu databází přímo ve webovém rozhraní. Samozřejmě je potřeba v konfiguračních 

souborech nastavit parametry připojení k databázi (jméno, heslo), což se provádí v souboru 

config.neon.  

4.2.2. Model 

Funkčním základem celé aplikace je doménový model, který reprezentuje problém 

řešený aplikací. Do modelu patří jednotlivé entity, vazby mezi nimi a popis jejich chování. 

Model je nezávislý na prezentační logice aplikace, neboli na části, která daný model 

ukazuje uživateli a provádí překlad jeho požadavků. 
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Nette při tvorbě nepostupuje obvyklým způsobem (tzn. vytvořit třídy reprezentující 

jednotlivé entity a jejich vazby, práci s databází přenechat samostatným třídám, využití 

knihovny Doctrine 2 či využít práci fasád), ale používá nástroj Nette\Database\Table. 

Tento nástroj je svým způsobem průzkumník pro databázi, který usnadňuje práci 

programátora. 

Abychom nastavili základní kostru datového modelu, napíšeme si potřebné 

repositáře ve jmenném prostoru, které nám budou umožňovat přístup k jednotlivým 

entitám ze stejnojmenných tabulek (tabulka User – repositář UserRepository), přičemž 

všechny dědí ze společného abstraktního repositáře Repository.  

4.2.3. Služby 

V konfiguračním souboru je sekce services, která definuje tzv. služby. Ve výchozím 

konfiguračním souboru jsou zavedeny 3 služby: 

- authenticator – stará se o ověření platnosti uživatelského jména a hesla, což je 

později využíváno při implementaci přihlašování uživatelů, 

- routerFactory – nastavuje směrování, 

- router – nastavuje směrování. 

Směrování neboli routování, je určování cest datagramů vždy jeden krok dopředu, 

tzn. komu je předat jako dalšímu. Třídy datového modelu tedy zaregistruji jako služby 

(tedy userRepository obsahující isntanci Todo\UserRepository) 

Jelikož tvorbě presenterů jsem se věnovala v předchozí kapitole, zde tento krok 

přeskočím a budu se věnovat dalšímu kroku – tvorbě formulářů, které budou sloužit pro 

zadávání nového úkolu a vytváření nového seznamu. 

4.2.4. Formuláře 

Základní třídy, které pro formuláře budeme používat, jsou umístěny ve jmenném 

prostoru Nette/Forms. Myslí se tím jak základní třída formuláře, tak formulářové 

komponenty a třídy pro jejich vykreslování. Pro napojení na presenter se pak využívá třída 

Nette\Application\UI\Form. 
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Formulář pro zadání úkolů obsahuje políčko s textem a tlačítko s výběrem uživatele, 

kterému bude úkol přidělen. Potřebujeme tedy rozšířit již definovanou metodu startup() 

o získání modelu pro uživatele ($this->userRepository = $this->context->userRepository;). 

Dále přidáme do kódu jednotlivá políčka. 

Abychom mohli vytvořený prvek formuláře použít také na jiných místech aplikace (s 

mírnými úpravami), můžeme jej oddělit do samostatné komponenty (více o komponentách 

v kapitole 6.) 
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5. Použití doplňků, pluginů (výběr) 

Doplňky pro Nette jsou většinou dodávány z řad programátorské veřejnosti 

podporující Nette. Ráda bych zde zmínila několik doplňků, které zpříjemní život a jsou 

běžně používané i začátečníky, jako jsem já. 

5.1. Jak doplňky instalovat 

Jeden z možných způsobů instalace je instalace pomocí Composeru, což je nástroj, 

který spravuje v PHP závislosti. Jeho pomocí deklarujeme libovolné závislosti 

jednotlivých knihoven, a on je posléze sám nainstaluje do projektu. 

5.2. Šablony 

Šablony slouží k přizpůsobování aplikace „k obrazu svému“. Ukládají se do 

podsložky template a úzce souvisí s vrstvou view. Pro jejich použití není potřeba prakticky 

nic víc, než napsat kód do šablony. Všechno ostatní již za nás vykoná framework.  

Nette má k dispozici vlastní šablonovací systém, který se nazývá Latte. Jeho 

prostřednictvím lze šablony zapisovat jednodušeji než pomocí PHP. Obsahuje dva druhy 

speciálních značek – makra (např. {foreach …} a n:makra (n:if=“…“). Výpis maker je 

k dispozici na webu nette a kromě těchto lze vytvářet i vlastní makra. Každé párové makro 

(např. {if}…{/if}) operující nad jedním HTML elementem, lze přepsat do podoby n:makra 

(tedy n:if). 

5.3. Debugger bar 

Debugger (v oblasti Nette známý jako Laděnka) je ladící nástroj zobrazený jako 

plovoucí panel (odtud Debugger Bar), který se defaultně zobrazí v pravém dolním rohu 

stránky. Lze pomocí myši snadno přesunout na jakékoli jiné místo stránky a po 

znovunačtení si svou novou pozici pamatuje. Pro povolení použití Laděnky je nutno 

doplnit bootstrap.php o dva řádky kódu (již jsem zmiňovala v předchozí kapitole). 

Díky rozsáhlé programátorské základně je k dispozici mnoho panelů pro doplnění 

základních funkcí Debugger Baru. Preferovaný způsob instalace je pomocí Composeru. 
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5.3.5. HTML validator panel 

Tento panel se stará o validaci kompletního výstupu stránky a nalezené chyby v kódu 

přehledně vypisuje. 

 

Obr. 9 HTML validator panel 
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6. Spolupráce Frameworku Nette s některými dalšími 

komponentami 

V následujícím textu jsem čerpala z přednášky Jana Tvrdíka – Jak na komponenty 

v Nette [17]. Nejprve se podíváme na základní hierarchii, která je v Nette věnována 

komponentám. 

1. Nette\ComponentModel\Component 

2. Nette\ComponentModel\Container 

3. Nette\Application\UI\Control 

4. Nette\Application\UI\PresenterComponent 

5. Nette\Application\UI\Presenter 

Velice zjednodušeně lze říct, že komponenta je objekt, který má své jméno a 

schopnost být součástí jiných objektů, a může být vykreslena. Základem implementace 

komponent v Nette je složka Nette/ComponentModel/Component. Některé komponenty 

mohou být tzv. kontejnery, které jsou schopné mít v sobě vnořené další komponenty – 

Nette/ComponentModel/Component. Komponenty a kontejnery nám umožňují vytvořit 

libovolnou hierarchickou strukturu aplikace. Mezi komponenty patří například menu, 

ankety, formuláře a další. 

 

Obr. 10 Ukázka vztahu mezi komponentou a kontejnerem 

Nette\Application\UI\PresenterComponent je speciální druh kontejneru, který si je 

vědom existence Presenteru. Mimo jiné v sobě nese některé základní chování komponent – 

zpracování signálu, tvorba odkazů, persistentní parametry a umožňuje ArrayAcces pro 

komponenty. 
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Nette\Application\UI\Control rozšiřuje PresenterComponent a přidává podporu pro 

šablony a pro snippety (posílání výřezů šablony). Většina komponent je právě jejím 

potomkem. 

Počet komponent na stránce není omezen. Podle povahy bychom je mohli rozdělit na 

dva typy – vykreslitelné a nevykreslitelné. 

Vykreslitelné (vizuální) komponenty 

Vykreslitelnou komponentou je myšlena jakákoli komponenta, která může být 

zobrazena na webu – např. formulář nebo anketa. Díky rozsáhlé podpoře Nette je na 

webových stránkách mnoho komponent ke stažení ve formě open-source, které sem 

umístili právě dobrovolníci z komunity okolo Nette. 

 

Obr. 11 Ukázka vykreslitelné komponenty 

Nevykreslitelné (nevizuální) komponenty 

Nevykreslitelnou komponentou je například Nette AppForm, neboli formulář. 

Vlastní vykreslení formuláře je zajištováno komponentou DefaultFormRender, která je 

nevykreslitelná. Logika formuláře je zde oddělena od vykreslitelné části. Nebo 

komponenty pro usnadnění tvorby RSS kanálu (RssControl). 

6.1. EventCalendar 

Vizuální komponenta, která začlení do stránek jednoduchý kalendář s přehledem akcí, 

umožňuje posun mezi měsíci, nastavení vlastního jazyka i popisků. Je k dispozici pro verzi 

PHP 5.3 a vyšší. Tvořena je dvěma základními soubory – EventCalendar.php a 

Even.Calendar.latte, které standardně uložíme mezi ostatní komponenty (neboli do složky 

app/components). Další soubory obsahují styly pro kalendář a model událostí. 
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Pokud využijeme doplněk Ajax s jQuery, pak se kalendář bude chovat jako ajaxová 

aplikace a kvůli změně v kalendáři se nebude překreslovat celá stránka. [18] 

6.2. ForumControl 

Vytváření a používání diskuzních fór je dnes možno považovat za standard. Tato 

vizuální komponenta, napsaná pro PHP 5.3 je databázovým modelem diskuzního fóra dle 

předlohy Jakuba Vrány. Je v ní implementováno uživatelské oprávnění k zamykání tabulek 

a různé SQL dotazy (například zobrazení vybraných názorů v diskuzi). [19] 

6.3. File  Downloader 

Nevizuální komponenta podporující navazování přerušeného stahování, segmentové 

stahování, větší soubory (nad 4 GB) atd. Umí také omezit rychlost stahování a zobrazit 

soubor přímo v prohlížeči. [20] 

6.4. RssControl 

Nevizuální komponenta, která usnadňuje tvorbu RSS kanálu. 

 

Na závěr by se hodilo malé shrnutí. Zásadní výhodou použití frameworku pro 

programování webové aplikace je jeho připravenost. Na jeho vývoji se podílí přinejmenším 

desítky programátorů a podle pravidla „více očí více vidí“ je zaručeno nižší procento 

chybovosti, než když programátor píše vše úplně sám. Postupy, které by samotný 

programátor musel vymýšlet, ladit a kontrolovat, jsou ve frameworku již zaneseny a 

připraveny k použití. Poskytuje bezpečný provoz, má ošetřena riziková místa aplikace. 

Jsou ošetřeny přístupy k databázím. Programátor se tak nemusí věnovat naprosto všem 

ohledům bezpečnosti a provázanosti aplikace, ale může řešit konkrétní požadavky, vzhled, 

funkce, atp. Dalším plusem pro framework je určitá unifikace, sjednocení postupů a 

konvencí. Toto je výhodné především pro programování v týmu, kdy každý programátor se 

řídí danými pravidly a kód nevypadá pokaždé jinak podle toho, kdo jej zrovna sepsal. 

Někteří programátoři by mohli zmínit, že programování ve frameworku naopak 

výhodné není a to proto, že programátor nemá plnou kontrolu nad kódem aplikace, ale 

vzhledem k rozsáhlé dokumentaci bych se já osobně tohoto problému nebála.  
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7. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem zpracovávala téma použití Frameworku Nette k tvorbě 

webových aplikací. V úvodu práce jsem se věnovala vysvětlení co to vlastně framework je, 

jaké typy frameworků existují a podle čeho se dělí. Dále jsem vysvětlila rozdíl mezi 

jednotlivými architekturami frameworků, a uvedla kritéria, podle kterých programátoři volí 

mezi jednotlivými frameworky. 

Ve druhé části své práce jsem představila Framework Nette, jeho tvůrce a verze, 

které jsou programátorům k dispozici, představila jsem Laděnku, která je specialitou Nette 

a uvedla porovnání frameworků podle různých kritérií jako je verze PHP kterou podporují, 

webové služby se kterými spolupracují, implementování šablon, modulů atd. Poté jsem 

Nette zprovoznila na svém localhostu a vytvořila jednoduchou ukázkovou aplikaci a na ní 

předvedla použití doplňků a komponent. 

Framework Nette, nejen podle mého zjištění, není vhodný pro začátečníky 

v programování v jazyce PHP. Má silnou základnu a podporu zkušených programátorů, má 

i výborně zpracovanou dokumentaci, ale přesto bych tvůrcům doporučila být přívětivější i 

k naprostým začátečníkům v objektově orientovaném programování. U plno návodů a 

screencastů jsou používány určité vžité názvy (např. továrnička), kterým začátečník 

nerozumí a tudíž si není jistý dalším postupem. Naštěstí je zde velmi silná podpora a na 

fóru zkušenější vždy rádi poradí. Samozřejmě existují i slabiny, které Nette má a těmi jsou 

například „one-man vývoj“ (David Grudl si jako tvůrce zachovává své výhradní postavení 

a je schopen zmiňovat připravované vychytávky například na svém blogu, ale nevystoupí 

s nimi na veřejnost, dokud není plně spokojen. Tento přístup je sice dobrý, ale mnohem 

lepší by například bylo sdílet takové nápady s malou skupinou programátorů – vývoj by šel 

dopředu rychleji), nebo instalace pluginů (rozšíření je hodně, ale instalace je v mnoha 

případech problémová, neodpovídají aktuálním verzím, jsou puštěny do provozu i přesto, 

že obsahují mnoho chyb). 

Určitě bych doporučila jako téma další práce zpracování rozsáhlejší webové aplikace 

ve Frameworku Nette, neboť nabízí velké možnosti a je to dynamický, neustále se 

rozvíjející projekt. 
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