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Abstrakt 
 

Tato diplomová práce pojednává o tvorbě webového informačního systému, určeného 

pro podporu potřeb výuky předmětů Teorie obvodů I a II, směrovaného primárně studentům 

kombinovaného studia. Systém by měl studentům poskytnout oporu při studiu a přípravě ke zkouškám 

formou možnosti automatického testování, doplněný o systém pro správu zadání semestrálních 

projektů. Tato práce vás provede procesem tvorby informačního systému od úvodního seznámení 

s problematikou, základními vlastnostmi a podstatou metody e-learning, přes přehled a specifika 

vhodných webových technologií, až po samotnou analýzu a návrh implementace požadovaného 

informačního systému.  Práce dále formou popisu a komentářů referuje o samotném procesu 

a výsledcích implementace, technických možnostech nasazení systému do provozu a začlenění 

do služeb jednotného přihlášení. Na závěr jsou shrnuty přínosy systému, společně s návrhy 

pro další možné rozšíření systému. 
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Abstrakt 
 

This thesis deals with the creation of web based information system designed to support 

the needs of the courses Circuit Theory I and II, directed primarily to students combined study. 

The system should provide support to students studying and preparing for examinations 

by the auto testing, complete system of management assignments for projects.  

This work will guide you through the process of creating an information system from the initial 

introduction to the issue, the fundamental properties and nature of e-learning methods, through 

an overview and specifics of appropriate web technologies to the analysis and design implementation 

of the information system. This thesis also describes and also comments on the process and results 

of implementation, technical capabilities of the system, deployment and integration into services 

Single Sign-on. The conclusion summarizes the benefits of the system, together with proposals for 

possible further expansion of the system. 
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1 Úvod 

 

Tato diplomová práce si klade za cíl návrh a implementaci webového informačního systému 

určeného pro podporu výuky, jenž by vzdělávací proces efektivně zkvalitnil a stal se oporou studentů 

v přípravě ke studiu zejména odborně zaměřených předmětů jakými jsou Teorie obvodů I a II. 

Jako součást informačního systému je požadován modul pro správu zadání semestrálních projektů 

a také modul automatického testování pro účely přípravy studentů ke zkouškám, či po důkladném 

ověření kvalit systému i pro potřeby zkoušky samotné. 

 

V současnosti jsou tyto úkony vykonávány nesystémově, tedy testování studentů probíhá buďto 

písemně formu testu, či případně ústním přezkoušením. Podobná situace je také u správy zadání 

semestrálních projektů. Záměrem práce je tedy pokusit se tyto procesy pokud možno co nejvíce 

automatizovat a ulehčit tak práci nejen studentům, ale i pedagogům. 

 

 

1.1 Struktura dokumentu 

Struktura dokumentu částečně vychází z doporučené struktury analýzy a dokumentace 

informačních systémů, avšak jelikož se jedná o diplomovou práci, je tato analýza doplněna o mé 

poznatky a komentáře, v nichž prezentuji své postoje, připomínky a zkušenosti nabyté při návrhu 

a implementaci nejen tohoto projektu. 

 

V úvodní kapitole dokumentu krátce nahlédneme „pod pokličku“ teoretické stránky  

e-learningu, metod výuky a porovnání jejich přínosů. Jako další v pořadí následuje kapitola věnovaná 

představení vybraných předních webových technologií, potřebných pro implementaci a provoz 

informačního systému. Třetí kapitola zpracovává analýzu navrhovaného informačního systému, a to 

z pohledu tří dimenzí – datové, funkční a dynamické. Následující kapitola je věnována návrhu 

implementace – konkrétně volbě hardwarového a softwarového prostředí. V předposlední kapitole 

jsou neformálně shrnuty výsledky konečné implementace. Kapitola popisuje nejen vlastnosti 

implementovaného systému, ale například i průběh implementace, události k nímž došlo a jak byly 

řešeny. Poslední kapitola se z technického hlediska věnuje možnostem nasazení implementovaného 

systému a v závěru jsou výsledky práce zhodnoceny a shrnut další možný postup a rozšíření systému. 
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2 E-learning 

 

E-learning je všeobecně nazýván proces vzdělávání pomocí technických prostředků informačních 

technologií, za účelem vzdělávací proces zlepšit, zrychlit a v neposlední řadě i zlevnit.  

Jak již název napovídá, je za e-learning označován jakýkoliv proces vzdělávání efektivně využívající 

elektronické podpůrné prostředky, např. dříve typicky vzdělávací programy či výukové systémy na 

CD. Dnes je ovšem veřejností jako e-learning často považován systém pro podporu výuky dostupný 

především přes elektronickou síť Internet, nejčastěji formou webových stránek či v podobě více 

sofistikovaného informačního systému, za což může zejména masivní růst a rozvoj technologií 

Internetu a jejich rozšíření mezi širokou veřejnost v minulém desetiletí [2].  

 

Prostředky jako například dynamicky generovaný obsah či virtuální třídy umožňují zefektivnit 

výukový proces a přinést do něj nové, dosud při klasické výuce nemožné prvky, které přispějí k tomu, 

aby byl výukový proces více individuální, interaktivní a pro studenta poutavý. 

 

 

2.1 E-learning kurzy 

E-learning kurz je elektronický výukový kurz, jenž by měl studentovi umožnit variabilní volbu 

výukových tématických okruhů a otázek, možnosti opakovatelného testování s poskytnutím zpětné 

vazby s následným vyhodnocením i ohodnocením [1], [2]. 

 

2.1.1 Metody elektronické výuky 

Synchronní výuka 

Jedná se o kurz, v němž výuka probíhá v reálném čase – typicky se může jednat například 

o výuku jazyků přes video-telefonní hovor, či výuku ve virtuální třídě, přičemž všichni účastníci 

výuky mohou v reálném čase reagovat na podněty ostatních účastníků [2]. 

Asynchronní výuka 

Jde o kurz, v němž výuka může probíhat v různých časových intervalech a každý student si tak 

například může sám, bez ohledu na ostatní účastníky výukového kurzu, volit čas i tempo výuky, avšak 

nelze komunikovat v reálném čase. Typicky se jedná o elektronické testy [2]. 

„Blended Learning“ 

Tato metodika navzájem kombinuje výhody synchronní i asynchronní výuky, tak aby tato 

kombinace zajistila co nejefektivnější vzdělávací proces. Představit si ji můžeme jako například 

tutorem vedený elektronický kurz, což lze ovšem velmi dobře aplikovat i na vzdělávací proces 

studentů kombinovaného studia, u kterých se jeví jako velmi výhodná [1][2], [2]. 
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2.2 Srovnání s klasickým přístupem 

E-learning metoda výuky je oproti klasické výuce v mnoha ohledech velmi rozdílná. 

Pravděpodobně největší výhoda e-learningu je v jeho mnohem větší míře flexibility – výuka může být 

dostupná kdykoliv ve chvíli potřeby, nezávisle například na ostatních studentech, časových 

možnostech pedagoga, či logistických problémech, jako je zajištění volné učebny. 

 

U klasického přístupu se předpokládá, že všichni studenti v učebně chtějí či musí v danou chvíli látku 

studovat, vnímají stejně rychle a mají tak stejné tempo výuky. E-learning se pokouší tyto nedostatky 

odstranit, jelikož je schopen poskytnout mnohem více individuálního přístupu. Student si tedy může 

sám volit tématické okruhy a procházet je svým tempem ve chvíli, kdy sám chce.  

Existuje tedy vyšší pravděpodobnost, že se probíranému tématu bude i důkladněji věnovat a víc si 

z výuky „takříkajíc odnese“ [1], [2]. 

 

2.3 Intuitivnost ovládání e-learning systému 

Jelikož e-learning proces výuky probíhá pomocí technických prostředků a samotná forma 

komunikace a předávání informací je oproti systému klasické formy výuky výrazně odlišná, měl by 

být, alespoň dle mého názoru, u e-learning systémů kladen vyšší důraz i na dobrou intuitivnost jejich 

ovládání. Uživatelské rozhraní by mělo být jasné, přehledné a snadno ovladatelné a výsledek by se 

měl uživateli viditelně zvýraznit tak, aby systém ovládání co nejvíce ulehčil orientaci i práci a aby 

pro uživatele byla radost se systémem pracovat a aktivně ho používat. 

 

2.4 LMS 

LMS - Learning Management Systém jsou označovány systémy pro řízené vzdělávání, jež 

v sobě zpravidla zahrnují nástroje pro správu a organizaci studijního procesu. Pro účely této práce jde 

především o nástroje pro vytváření a správu testů, evidenci studentů, jejich testování a hodnocení. 

Pro tyto systémy bylo vyvinuto několik standardů, zejména kvůli snazší přenositelnosti dat – 

výukových kurzů mezi systémy, které daný standard podporují. Mezi nejznámější standardy  

pro e-learning patří například dnes již poměrně starší norma AICC anebo či dnes velmi rozšířená 

norma SCORM, založená na objektech sdíleného obsahu, přičemž tyto objekty mohou představovat 

například obrázek, otázku, zkušební test a další. 

2.4.1 Moodle 

Systém Moodle patří mezi jeden z nejznámějších a nejpoužívanějších představitelů LMS 

systémů. Systém je vyvíjen pod veřejnou licencí GNU a tedy jeho využití je zdarma. Systém Moodle 

podporuje vzdělávací obsah dle standardů SCORM či IMS balíčků, má k dispozici řadu tématických 

modulů, řadu výchozích typů otázek s jejichž pomocí lze sestavit velmi variabilní zkušební testy či 

kurzy[2]. Pro systém existuje mnoho výukových kurzů, ovšem dle mého názoru vhodných spíše 

pro lingvistické či obecně netechnické obory. Aktuální verze systému je Moodle 2.5 [36]. 
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3 Přehled webových technologií 

Jelikož úkolem této práce je navrhnout a implementovat informační systém přístupný přes webové 

rozhraní, budeme se v této kapitole zaobírat dostupnými webovými technologiemi a zběžně 

se seznámíme s technickými prostředky, které budou k tvorbě systému nutně potřeba či jejich použití 

bude vhodné ke zlepšení kvalitativní úrovně. 

3.1 Webový server 

Webový server nebo též HTTP server je software, jenž pomocí protokolu HTTP komunikuje 

mezi serverem a webovým prohlížečem koncového uživatele a na základě HTTP požadavku 

poskytuje požadovaný webový obsah. 

 

Obr. 1 Schéma průběhu HTTP požadavku 

3.1.1 Protokol HTTP 

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) je základním aplikačním protokolem pro komunikaci a 

distribuci hypertextových dokumentů na celosvětové síti Internet. K jednoznačné specifikaci umístění 

zdroje dat na internetu používá unikání lokátor – tzv.URL adresu (Uniform Resource Locator). 

Rozšířením protokolu HTTP je šifrovaný protokol HTTPS, rozšířený o vrstvu SSL/TLS operující 

nad protokolem TCP, krerá se stará o šifrování dat a jejich zabezpečení. 

Později byl protokol revidován na verzi HTTP 1.1, který doplnil pro původně bezstavový protokol 

HTTP 1.0 podporu tzv. sezení (relace – session) a podporu přenosu po částech [3][4], [4]. 

3.1.2 Apache HTTP Server 

Apache HTTP Server je webový server s otevřeným kódem (open source) distribuovaný 

pod vlastní licencí Apache Licence, jenž je odvozená od svobodné licence GNU. Serverový balík 

je tedy bezplatně dostupný i pro komerční použití. Server je k dispozici v distribucích pro širokou škálu 

operačních systémů – jen namátkou GNU/Linux, Microsoft Windows, BSD, Solaris či Mac OS X.  

Jedná se v současnosti o nejpoužívanější HTTP webový server, zejména u poskytovatelů  

tzv. freehostingu se jedná de facto o nepsaný standard. Server se využívá nejen pro statické HTML 

prezentace, ale často i s moduly skriptovacích jazyků jako PHP, Python či PERL.  

Aktuální verze je Apache HTTP Serveru 2.4.4 [5]. 

Konfigurace 

Jelikož se jedná o nejrozšířenější HTTP server, nahlédneme zběžně i do konfigurace Apache 

HTTP serveru pomocí dvou významných konfiguračních souborů http.conf a .htaccess. 
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httpd.conf 

Jedná se o textový konfigurační soubor, který je používán Apache HTTP server. Ukládá do něj 

informace o funkcích a nastavení serveru jako například název serveru, IP adresy a porty na nichž 

bude server naslouchat, chybová hlášení, umístění kořenového adresáře pro dokumenty a mnoho 

dalších direktiv. Ve výchozím nastavení bývá soubor již předkonfigurován a nepoužité direktivy jsou 

pouze zakomentovány pomocí znaku # na začátek řádku [5]. 

.htaccess 

Jedná se o tzv. dodatečný konfigurační soubor webových serverů, především HTTP Apache 

serveru. Jeho použití není nutné, avšak jeho dodatečným umístěním do adresáře, můžeme aplikovat 

a přepisovat výchozí nastavení a pravidla webového serveru, vztahující se k souborům v konkrétním 

adresáři i jeho podadresářích. Tečka v názvu souboru .htaccess není chybou ani překlepem, ale jedná 

se o záměr, protože v systémech založených na Unixu jsou soubory začínající tečkou považovány 

za skryté a nezobrazují se při běžném výpisu adresáře.  Výhodou .htaccess je zejména okamžitá změna 

konfigurace, avšak nese sebou bezpečnostní rizika změny lokálního nastavení méně znalými uživateli 

(administrátorů webového obsahu, nejedná se o koncové uživatele), a proto bývá zejména 

u neplacených služeb konfinace pomocí souboru .htaccess omezena nebo i úplně zakázána. 

Možnosti konfigurace pomocí souboru .htaccess jsou obrovské, jen pro příklad lze uvést 

například blokování přístupu na základě IP adresy uživatele, možnost autentizace a autorizace, 

přepisování URL adres pomocí modulu mod_rewrite pro uživatelsky přívětivý tvar adresy (využívané 

především pro SEO optimalizaci), nastavení vlastní chybové (404) stránky a mnoho dalších [5]. 
 

3.1.3 Apache Tomcat 

Apache Tomcat multiplatformní server je open source softwarová implementace aplikačního 

serveru založeného na jazyce Java a tedy primárně určeného jako webový server pro webové 

technologie Java Servlet a JavaServer Pages (JSP). Apache Tomcat je podobně jako Apache 

HTTP Server vyvíjen a distribuován pod vlastní licencí Apache, odvozenou od GNU. 

Mezi přednosti serveru Apache Tomcat, oproti komerčním konkurentům na platformě Java, 

patří jeho jednoduchost a nižší nároky na výpočetní výkon. Ačkoliv je server primárně určen pro 

platformu JAVA, lze na server provozovat například i PHP modul.  

Aktuální verze Apache Tomcat serveru je 7.0 [6]. 
 

3.1.4 Internet Information Services 

Internet Information Services (IIS), dříve známý jako Internet Information Server, je webový 

server a sada modulů rozšiřujících funkcí vytvořených společností Microsoft pro použití na operačním 

systému Microsoft Windows. Je součástí některých zejména serverových distribucí a jedná se tak tedy 

o komerční software. K dispozici je ovšem i freeware odlehčená verze Internet Information Express, 

omezená o některé pokročilé funkce s možností komunikace přes protokol HTTP či HTTPS,  

dostupná ke stažení na oficiálních stránkách firmy Microsoft. 

Server IIS je úzce provázán s dalším produktem firmy Microsoft frameworkem .NET, 

respektive s jeho součástí ASP.NET pro tvorbu webových aplikací. Aktuální stabilní komerční verze 

je Internet Information Services 8.0, určená pro Windows 8 a Windows Server 2012, respektive 

u freeware verze Internet Information Services 7.5 Express, běžící již na Windows XP SP3 a vyšší [7]. 
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3.2 Databáze 

Jak již jsme se v minulé kapitole seznámili, úkolem webového serveru je poskytnout uživateli 

požadovaná data, ovšem ta musí být někde uložena. Nejjednodušší takovýto způsob představují data 

uložená přímo v požadovaném souboru jako text či HTML. Tohle řešení je vhodné například 

pro statické prezentace, ovšem pro dynamické stránky či dokonce sofistikované informační systémy 

je takovéto uložení všech dat naprosto nemyslitelné. Naskýtá se pak otázka, jak tato data ukládat.  

Osobě nezasvěcené by se na první pohled mohl zdát nejjednodušší způsob, využívající vlastní datové 

soubory například se serializovanými daty ve formátu XML či JSON. Toto řešení je značně 

neefektivní a skýtá spoustu problémů, jako obtížné vyhledávání, ošetření souběžného přístupu apod. 

Proto je mnohem výhodnější využít některou z existujících typů databází (datové základny) 

se systémem řízení báze dat (SŘBD), což je software pro přístup a manipulaci s uloženými daty [9]. 

3.2.1 Standard SQL 

SQL (Structured Query Language ) je standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s 

daty v relačních databázích, využívaných v různých jazykových dialektech ve většině předních SŘBD.  

SQL původně vychází z dotazovacího jazyku SEQUEL, který byl dále mnohými firmami doplňován 

a upravován, což vedlo k potřebě jazyk sjednotit a tak v roce 1986 vznikl standard SQL-86. 

Tento standard byl později ještě dvakrát doplněn a revidován, a to v roce 1992 jako SQL-92 a v roce 

1999 jako SQL-99. Ač se jedná o standard, ne všechny SŘBD jej plně dodržují a vytvářejí si tak 

vlastní dialekty jazyka, základní syntaxi však většinou zachovávají, takže ve většině SŘBD najdeme 

příkazy pro manipulaci s daty SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE – tedy výběr, vložení, úprava 

či smazání uložených dat [8][9], [9]. 

 

3.2.2 Oracle database management system 

Oracle database management system je komerčně dostupný objektově relační databázový 

systém od stejnojmenné firmy Oracle Corporation. Databázový systém je multiplatformní a je tedy 

k dispozici pro široké spektrum operačních systémů (Linux, Windows, Solaris, AIS, …) a jako 

komerční produkt je orientován na poskytnutí vysokého výkonu s pokročilými možnostmi zpracování 

dat. Systém podporuje relační dotazovací jazyk SQL dle standardu SQL-92 současně s rozšířením 

PL/SQL plně podporuje použití pohledů, triggerů, uložených procedur či ukládání ve formátu XML. 

Jedná se tedy o vysoce profesionální SŘBD určenou především pro velmi náročné komerční aplikace. 

Aktuální verzí je Oracle Database 11g [10].  

3.2.3 Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server (MSSQL) je relační databázový systém vyvinutý společností Microsoft, 

jako dotazovací jazyk využívá vlastní dialekt SQL vycházející ze standardu SQL-92, doplněný 

transakční rozšíření T-SQL s rozšířenou podporou procedurálního programování přímo v SQL dotazu. 

Samozřejmostí je nativní podpora vytváření vlastních pohledů, triggerů a uložených procedur. 

Databázový systém Microsoft SQL Server je úzce využíván s dalšími produkty firmy Microsoft, 

například pro vývojovou platformu .NET se nabízí použití MSSQL jako nativní SŘBD. 
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MSSQL je distribuován v mnoha edicích, lišících se např. maximálním množstvím procesorů, 

velikostí dat apod. Podobně jako u IIS, tak i zde Microsoft uvolnil omezenou edici Microsoft SQL 

Server Express. Aktuální nejvyšší stabilní verze je Microsoft SQL Server 12 (i v Express edici) [11]. 
 

3.2.4 PostgreSQL 

PostgreSQL je objektově-relační open source databázový systém distribuovaný pod vlastní 

svobodnou licencí PostgreSQL, která odvozená od licence MIT. PostgreSQL je multiplatformní a je 

k dispozici široké škále operačních systémů jako například Linux, Microsoft Windows, Mac OS X,  

Solaris či FreeBSD. PostgreSQL podporuje jak transakce, tak vytváření pohledů, triggerů a uložených 

procedur a mnoho dalších rozšíření (např. možnost datového typu pole, což ovšem na druhou stranu 

může vést ke špatnému návrhu databáze).  

PostgreSQL využívá vlastní dialekt standardu SQL, doplněný několik rozšíření jako například 

PL/pgSQL (obdoba PL/SQL od Oracle) nebo SQL/MED pro správu externích dat. 

Aktuální stabilní verze je PostgreSQL 9.2 [13][14]. 

3.2.5 MySQL 

MySQL je multiplatformní světově nejpoužívanější relační databázový systém distribuovaný 

pod dvojí licencí,  pod bezplatnou licencí GPL pro nekomerční projekty, tak pod komerční placenou 

licencí. Jako dotazovací jazyk používá vlastní dialekt standardu SQL-92. 

MySQL je dostupná pro široký rozsah operačních systémů, pro příklad Linux, Microsoft Windows, 

Mac OS, NetBSD, Solaris a mnoho dalších. 

V MySQL je dispozici několik typů úložných systémů, jenž se liší možnostmi použitím a způsobem 

ukládání dat do souborů, mezi nimiž jsou i některé pouze pro testovací účely a pro praxi tedy 

nepoužitelné. Níže uvedený výběr úložných systémů jen demonstruje jejich možnosti, v praxi  

ve většině případů jsou použity úložné systémy MyISAM nebo InnoDB, ostatní typy se hodí spíše 

pro velmi specifický okruh využití [15]. 

Některé typy MySQL úložných systémů:  [15] 

 MyISAM – do verze 5.5 výchozí typ úložiště, bez podpory transakcí a cizích klíčů 

 InnoDB – od verze 5.5 výchozí typ úložiště, podpora transakcí, cizích klíčů a kontrola 

integrity dat (díky tomu mírně pomalejší než MyISAM) 

 ARCHIVE – úložný typ pro archivaci velkého množství dat 

 MEMORY – data jsou uloženy pouze v operační paměti => vysoký výkon, ovšem při restartu 

serveru jsou data ztracena – vhodný pro dočasné tabulky. 

 CSV – úložný typ v textovém formátu CSV – nevýkonný, uživatelsky čitelný 

 

MySQL bylo od zprvu koncipováno jako jednoduchá rychlá databáze, optimalizována pro vysokou 

propust s co nejlepším poměrem cena/výkon. Teprve od verze 5.1 (2005) MySQL podporuje pohledy, 

triggery a uložené procedury, ale i tak dosáhla mezi širokou veřejností vysoké popularity,  

zejména také díky široké podpoře v mnoha programovacích jazycích. Oblíbený a často používaný je 

tzn. balík LAMP, což je spojení Linux + Apache + MySQL + PHP. Za zmínku stojí, že MySQL 

používají i takoví giganti jako Wikipedie, Facebook či Twitter. 

Aktuálně nejnovější stabilní verze je MySQL 5.7. 
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3.3 Server-side programovací jazyk 

V předchozích kapitolách jsme si řekli o serverech, které nám obsah „odešlou“ a o databázích, 

ve kterých jsou data uložena. Pro návrh informačního systému však budeme ještě potřebovat 

prostředek, který zpracuje požadavek klienta a dynamicky vygeneruje odpověď – mluví se tedy 

o tzv. skriptování na straně serveru. Jedná se o technologii pro tvorbu dynamického obsahu, kdy je 

například potřeba přistupovat do databáze nebo zpracovávat požadavky odeslané klientem. 

Skriptování na straně serveru může obstarávat například modul webového serveru (např. PHP, ASP) 

nebo se může jednat o tzv. CGI skript ve kterém se mohou volat aplikace (napsané např. i v C/C++), 

jejichž výstupem je vygenerovaný kód (např. HTML), jen je následně HTTP serverem odeslán 

klientskému webovému prohlížeči [16]. 

 

Jelikož skriptování probíhá na straně serveru,  nemá uživatel svévolný přístup k uloženým 

datům ani zdrojovým souborům – jsou mu odeslána pouze ty data, které skript na straně serveru 

na základě požadavku vygeneruje. Lze tak tedy omezit přístup koncových uživatelů k proprietárním 

zdrojům dat. Jako příklad lze uvést bankovní systém, ve kterém skript na dotaz zůstatku účtu vrátí 

opravdu jen informace o stavu konkrétního účtu, kdežto stav ostatních účtů je mu zapovězen. 

 

 

Obr. 2 Schéma průběhu skriptování na straně serveru 

 

Architektura MVC 

Jelikož se v následujících odstavcích několikrát odvolávám na architekturu MVC, zmíním se 

o této technologii trochu více. MVC, neboli Model-view-controller je softwarová architektura, která 

aplikaci rozděluje na tři, pokud možno vzájemně nezávislé vrstvy [17]:  

 Model – datová vrstva   

 View –  prezenční vrstva – uživatelské rozhraní 

 Controller - řídicí logika – zpracování událostí  
 

Jak již z tohoto rozdělení vyplývá, největší předností architektury MVC je oddělení aplikační, 

datové a prezenční logiky, takže například změna v datové vrstvě (např. změna databáze) by se neměla 

dotknout zbývajících dvou vrstev. Architekturou MVC se lze řídit buďto při vlastním návrhu a 

implementaci, resp. lze využít existujících MVC frameworků nebo MVC rozšíření. 
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3.3.1 .NET Framework 

Jedná se vývojovou platformu společnosti Microsoft, zastřešující širokou oblast softwarových 

technologií, mimo jiné ASP.NET pro webové aplikace. Framework poskytuje třídy pro uživatelské 

rozhraní, přístup k datům, kryptografii, síťovou komunikaci a mnohé další. Platforma .NET 

nepředepisuje použití konkrétního programovacího jazyka. Implementaci aplikací je tedy možné 

provádět například v jazycích C#, Visual Basic či  J++, protože při prvním spuštění je tento kód 

přeložen do společného „mezijazyka“ Common Intermediate Language (CLR) [18]. 

ASP.NET 

Jak již bylo výše zmíněno ASP.NET je součást .NET Frameworku určená pro tvorbu především 

dynamických webových aplikací a služeb. Technologie ASP.NET je tak jako celá .NET platforma 

založena na Common Language Runtime, takže ASP skripty jsou při prvním spuštění předkompilovány 

do DLL souborů, díky čemuž pak může být jejich běh, ve srovnání s ostatními skriptovacími jazyky 

rychlejší. Pro lepší oddělení aplikační logiky je v ASP.NET k dispozici oficiální MVC framework 

nazvaný ASP.NET MVC umožňující snadněji vyvíjet aplikace dle architektury Model-View-Controller. 

Aktuálně nejnovější stabilní verze je .NET Framework 4.5 [18]. 
 

3.3.2 Java Apache Struts 

Apache Struts je open-source framework pro vývoj webových aplikací.  

Framework je implementován v jazyce Java a spadá do edice Enterprise Edition (Java EE), poskytující 

runtime prostředí pro vývoj a provoz webových aplikací, včetně API pro objektově-relační datové 

mapování, vícevrstvé architektury a webových síťových služeb, na což navazuje Apache Struts,  

jenž rozšiřuje technologii Java Servlets o architekturu Model-View-Controller (MVC). 

Aktuálně nejnovější verze Java Enterprise Edition je Java EE 7, respektive Apache Struts 2.3.15 [19]. 
 

3.3.3 PHP 

PHP je jeden z nejpoužívanějších server-side skriptovacích jazyků vytvořený pro tvorbu 

a vývoj dynamických webových stránek a aplikací. Jedná se o jazyk skriptovací, tudíž není 

kompilován, ale pouze interpretován, což může mít za následek pomalejší běh skriptů. Ovšem jelikož 

je PHP určen spíše pro menší a střední projekty, u kterých je rychlost PHP plně dostačující,  

je pro svou relativní jednoduchost a dostupnost hojně využíván. Často se nesprávně uvádí, že PHP 

je beztypový jazyk, což ovšem není pravda – PHP je jazyk s dynamickou typovou kontrolou, tedy že 

pokud není speciálním operátorem výslovně vynucena striktní typová kontrola, je stávající datový typ 

přetypován, což pokud se s tímto faktem uvážlivě pracuje, může značně ulehčit práci. 

PHP nabízí velmi rozsáhlé vlastní API (práce s obrázky, soubory, síťové služby atd.), k němuž 

jsou k dispozici mnohé další moduly od třetích stran, má výborně vedenou dokumentaci a velmi 

velkou podporu na webových serverech. Od verze PHP 5 má výrazně zlepšenou podporu objektového 

programování (OOP) a tato podpora se s každou verzí ještě dále zlepšuje. Nabízí taky přímo 

ve výchozí distribuci konektory na široké spektrum nejpoužívanějších databází. 

PHP kód se vkládá mezi značky <?php a ?> přímo do (X)HTML kódu, což ale u rozsáhlejších 

projektů způsobuje nepřehledný mix PHP a HTML kódu. Proto pro PHP vzniklo několik 

šablonovacích systémů a MVC frameworků, které tento problém řeší. 
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Jazyk PHP je distribuován pod vlastní svobodnou licencí a je zdarma dostupný pro většinu operačních 

systémů, nejčastěji se však vyskytuje na systémech Linux jako součást balíku LAMP. 

Ke konfiguraci PHP slouží textový konfigurační soubor php.ini, ve kterém je možno nastavit například 

přiřazení prostředků (paměť, maximální běh skriptu atd.), úroveň výpisů chyb, import rozšiřujících 

knihoven (konektory db, SSL rozšíření apod.) a mnoho dalších direktiv. 

Aktuálně nejnovější stabilní verze je PHP 5.5.0 [20]. 

 

PHP frameworky 

Framework je označení pro strukturu softwarového projektu a sadu API knihoven sloužících 

jako opěrná konstrukce při návrhu a implementaci softwarových projektů. Může obsahovat podpůrné 

programy, knihovny API, podporu pro návrhové vzory nebo doporučené postupy při vývoji. 

Účelem softwarových frameworků je usnadnit vývoj projektů, řešením typických problémů daného 

odvětví, v našem případě tedy webových aplikací. U webových frameworků se často využívá struktura 

MVC, jež má za úkol oddělit prezenční a datovou vrstvu projektu.  

V následujících kapitolách si krátce představíme nejznámější představitele PHP frameworků. 

Zend Framework 

Zend Framework je objektově orientovaný MVC PHP framework  určený pro vývoj 

rozsáhlejších webových aplikací. Jedná se o open source projekt a je distribuován pod vlastní licencí 

New BSD license. Pro usnadnění vývoje Zend Framework obsahuje řadu, u webových aplikací typicky 

používaných komponent jako například stránkovaní, filtry a validátory vstupních údajů, cachování 

výstupu a mnoho dalších. Zend Framework je plně objektově implementován a struktura pohledu 

je rozdělená dle MVC architektury [21] do tří typů souborů – tříd Model, Controller a View, tedy 

například pro správu uživatelů je Model PHP třída Uzivatel.php s množinou funkcí pro operace 

s databází, Controller s předepsaným názvem UzivatelController.php, jenž má implementovánu 

množinu Action metod, jenž jsou spouštěny na základě prohlížečem odeslaných požadavků. 

Pro prezenční vrstvu View je vytvořena složka pro daný model s jednou či více action.phtml šablonami 

určenými pro zobrazení dat, tedy například views/uzivatel/vypis.phtml pro zobrazení výpisu seznamu 

uživatelů modelu Uzivatel.php. 

 

Ačkoliv lze u frameworku používat klasickou strukturu URL
1
, nativně je uzpůsoben, 

aby využíval direktivu mod_rewrite s vlastní strukturou URL, která vychází z MVC struktury: 

protokol://host/controller/action/parametr1/hodnota1/parametr2/hodnot2 

Tedy například: 

 http://nazev-serveru.cz/uzivatel/editace/login/zpe003/  

při které se provede action metodu editaceAction v controlleru UzivatelController, pomocí dat  

z modelu Uživatel a zobrazí šablonu /uživatel/editace.phtml pro uživatele s loginem zpe003. 

                                                      
1
 Např. protokol://host/soubor.php?parametr1=hodnota1&pametr2=hodnota2 
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Nette 
 

Nette Framework je MVC PHP framework pro tvorbu dynamických webových stránek 

a webových aplikací, založený na událostmi řízeného programování a využití komponent. 

Nette Framework je open source je distribuován pod dvojí licencí – jednak licencí GNU GPL a také 

vlastní licencí Nette. Framework obsahuje celou řadu komponent, například pro automatickou JS 

validaci uživatelských vstupů apod. Také jako Zend Framefork využívá mod_rewrite pro vytváření 

vlastních uživatelsky přívětivých tvarů URL adres, přičemž jejich mapování či změnu lze provést 

až na konci projektu, bez nutných zásahů do ostatního kódu aplikace [22]. 
 

PHP šablonovací systémy 
 

Šablonovací systémy slouží podobně k oddělení aplikační logiky od prezenční vrstvy,  

zaměřuje se přitom pouze prezenční část, v aplikační vrstvě se obvykle šablonovaní systém pouze 

nakonfiguruje a šabloně přiřadí sadu proměnných, s kterými je pak při zpracování šablony pomocí 

speciálních značek pro řízení toku aplikace manipulováno nebo mohou být jimi zobrazovány.  

Narozdíl však od předchozích frameworků neřeší aplikační část webové aplikace, tudíž její návrh 

a implementace je plně „v rukou a fantazii“ vývojáře. Využití šablonovacího systému je výhodné 

pro středně rozsáhlé projekty, u kterého je již výhodné oddělit prezenční část od aplikační logiky, 

který ovšem nedosahuje velikosti, aby u něj bylo využití některého z vývojových frameworků 

efektivní [23]. 
 

Smarty 
 

Smarty (Smarty template engine) byl ještě donedávna oficiální PHP šablonovací systém, 

určený pro oddělení aplikační a prezenční logiky. Obsahují velké množství dobře dokumentovaných 

interních funkcí (řízení toku, cykly, formátování výstupu, vkládání „podšablon“, …), možnost vytvářet 

si uživatelské funkce, zabudovaný cachovací systém atd. 

 

Aplikační logiku obstarávají klasické PHP skripty, prezenční část .tpl šablony, z nichž jsou 

při prvním spuštění vygenerovány předzpracované PHP skripty, na kterých aplikace reálně běží. 

V literatuře tento proces často nesprávně nazývají „kompilací“, ovšem jde pouze o sloučení aplikační 

a prezenční části, což ovšem přispívá k vyšší rychlosti aplikace, protože je prováděna pouze 

při prvním spuštění skriptu a poté již se používá sloučený tj. „zkompilovaný“ PHP skript. 

Smarty open source projektem a jsou distribuovány pod svobodnou LGPL licencí vhodnou 

i pro komerční užití, nejnovější stabilní verze jsou Smarty 3.1.14 [24]. 
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3.4 Výstupní formát 

V předchozích kapitolách jsme probrali serverové technologie pro zpracování a transport dat, 

chybí nám tedy poslední nutná technologie, a to výstupní formát pro webové prohlížeče a tedy 

značkovací jazyk. Nejčastější výstupní formáty jsou HTML/XHTML stránky s případným, dnes už 

standardním stylováním vzhledu pomocí kaskádových stylů, či alternativa pomocí XML značkovacího 

jazyka a následné XSLT transformace, kterou se ovšem nebudu v této práci dále zabývat. 

 

3.4.1 HTML 

HTML (HyperText Markup Language) je značkovací jazyk vytvořený z univerzálního 

značkovacího jazyku SGML, určený jako výstupní formát pro hypertextové stránky a dokumenty v síti 

Internet, vyvinutý a navržený konsorciem W3C. Během let jazyk HTML prodělal řadu změn, přičemž 

byl hodně ovlivněn implementacemi webových prohlížečů, které si často vytvářely vlastní značky, 

čímž trpěl proces standardizace jazyka. 

Přes prvotní verze jazyka, které nepodporovaly grafický režim, přišla revoluční verze HTML 3.2 

s podporou grafiky a tvorbou formulářových prvků. HTML dále obsahuje značky pro ovlivnění vzhledu, 

což ovšem odporovalo původní myšlence, tedy že HTML má určovat pouze sémantiku dokumentu.   

Dále verze HTML 4.0, resp. v praxi spíše využívaná HTML 4.01 opravující některé chyby(1999) přinesla 

zlepšenou podporu tabulek a tvorbu rámů (rozdělení stránky do samostatných oken). Tato verze měla být 

i poslední verzí před přechodem na XHTML (dle syntaxe XML), ovšem již posledních pár let je vyvíjena 

HTML verze 5, jenž má být revolucí v rodině HTML jazyků a měla by poskytnout dosud nové dynamické 

možnosti pro tvorbu webových stránek[25], [26][27],[27]. 

 

HTML dokument se skládá ze stromově strukturovaných značek ohraničených znaky < a >, 

přičemž tyto značky mohou být buď párové (odkaz: <a href=“stranka.html“>odkaz na stranka.html</a>) 

anebo nepárové (obrázek: <img src=“obrazek.jpg“ alt=“titulek“>). Dokument začíná tzv. deklarací, kde je 

uveden jazyk a jeho verze a dále je celý obsah uvnitř značek html. Dokument je dále rozdělen na hlavičku 

(head), v níž jsou uvedené informace o stránce, jako titulek, kódování znaků, meta informace atd. a tělo 

stránky (body), v které je pomocí HTML značek uveden již obsah stránky [26]. 

 

3.4.2 XHTML 

XHTML (extensible hypertext markup language) je značkovací jazyk pro tvorbu 

hypertextových dokumentů v prostředí sítě Internet, vyvinutý podobně jako HTML konsorciem W3C . 

Vychází z jazyka HTML, využívá ovšem striktní XML syntaxi, takže i nepárové značky musí být 

uzavřené (obrázek: <img src=“obrazek.jpg“ alt=“titulek“ />) . Všechny značky musí být psány malými 

písmeny a atributy uzavírány do uvozovek. Jazyk je také sémanticky čistší, jelikož již neobsahuje 

HTML značky měnící vzhled dokumentu, ale spoléhá se v tomto ohledu již téměř výhradně 

na kaskádové styly (CSS). V současnosti se jedná o de facto standard pro tvorbu profesionálních 

webových stránek. 

Aktuální verze specifikace je XHTML 1.1, pracuje se již i na specifikaci XHTML 2.0 [25][26], [26]. 
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3.4.3 CSS  

CSS (Cascading Style Sheets), neboli kaskádové styly je jazyk pro popis vzhledu a způsob 

zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML a XML, navržené konsorciem W3C. 

Kaskádové styly jsou určené především k oddělení struktury dokumentu od jeho vzhledu a lze jimi 

tedy měnit vlastnosti elementů dokumentu jako například šířka, výška, velikost, barvu či řez písma 

a mnoho dalších vlastností. CSS vlastnosti se přiřazují takzvaným identifikátorům, a to  buďto názvem 

elementu, odkazem na jeho id (#id), třídu (.class), či jejich kombinací. Každý definovaný identifikátor 

má blok středníkem oddělených CSS vlastností, kterými se definují vizuální vlastnosti odkazovaných 

prvků. CSS pravidla lze přepisovat a přetěžovat, čímž tyto pravidla stavíme do pomyslné prioritní 

kaskády, od čehož je odvozen i samotný název technologie.  

Při deklaraci CSS stylů lze také mimo jiné určit pro jaké zobrazovací médium bude styl použit, 

lze tedy přiřadit rozdílné styly pro zobrazení na klasickém displeji, na mobilním zařízení,  

zobrazení pro tisk nebo dokonce i zobrazení pro nevidomé. 

 

Postupem času se specifikace CSS vyvíjela, takže přišlo na svět CSS verze 2, která rozšiřuje 

původní CSS o některé vlastnosti, zejména však o další selektory (jako např. výběr n-tého prvu, každý 

sudý prvek apod.). V současnosti se pracuje na verzi CSS 3, která CSS obohacuje zejména o 

vzhledově velmi zajímavé grafické efekty a operace (stínování, zakulacené rohy elementů, gradientní 

přechody, animace, translace, rotace…) a další vylepšení selektorů. I když se na CSS 3 zatím stále 

pracuje, již nyní má ve většině internetových prohlížečů jejich velmi dobrou podporu. 

Mezi výhody použití CSS spadá především vyšší flexibilita ve specifikaci vizuálních vlastností, 

vytvoření CSS stylů pouze na jednom místě a pomocí identifikátorů jejich přiřazení k vícero 

elementům [25][26], [26][28],[28]. 

 

3.5 Skriptování na straně klienta 

V jedné z předchozích kapitol jsme si představili pojem skriptování na straně serveru, což je 

pro činnost například informačního systém nezbytné, nyní se zmíníme o skriptování na straně klienta. 

Použití této techniky není bezpodmínečně nezbytné, je ovšem výhodné zejména pro vyšší 

dynamičnost systému a uživatelskou přívětivost. Skript pro skriptovací jazyk serverem odeslán 

klientovi – typicky webovému prohlížeči, jenž pokud má implementován interpret tohoto 

skriptovacího jazyka (například JavaScript, Visual Basic), tak je vykonáván na straně klienta, což 

snižuje zatížení serveru , výrazně zrychluje odezvu, a zvyšuje tak uživatelský komfort [29]. 
 

 

Obr. 3 Schéma průběhu skriptování na straně klienta 
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3.5.1 JavaScript 

JavaScript je skriptovací jazyk s dynamickou typovou kontrolou, s rysy prototypového, 

funkcionálního a objektového programování. Jedná se o skriptovací jazyk na straně serveru se širokou 

podporou většiny internetových prohlížečů, který má poskytnout rozhraní pro přístup k prostředkům 

hostitelského prostředí. Ačkoliv byl JavaScript formalizován a standardizován, implementace jeho 

interpretu v prohlížečích bývá v detailech mírně odlišná,  v čemž nechvalně vyniká zejména 

ve starších verzích Internet Explorer do firmy Microsoft [29], [30].  
 

AJAX 

Běžné webová komunikace probíhá synchronně, tedy tak, že prohlížeč zašle serveru 

požadavek, ten „na něj odešle odpověď“ a prohlížeč ji jako celou stránku zobrazí. Někdy je tento 

způsob zbytečně zdlouhavý, obzvláště v případech, potřebujeme-li znovu načíst pouze její malou část. 

V těchto případech je výhodné použít technologii AJAX (Asynchronous JavaScript and XML), 

jenž pomocí JavaScriptu zašlou asynchronní požadavek na server, jeho odpověď zpracují a změny 

promítne do stránky. Výhodou je uživatelsky příjemnější prostředí – dynamická změna stránky 

bez nutnosti jejího znovunačtení – tudíž jistá kontinuita prohlížení s provedením operací na straně 

serveru, tedy například načtení dat z databáze či jejich změna [29]. 
 

jQuery  

jQuery je open source JavaScriptová knihovna distribuovaná pod GNU i MIT licencí, 

umožňující vytváření bohatých dynamických webových stránek a aplikací. Účelem je poskytnout 

rozmanitou sadu funkcí a unifikované rozhraní pro široký rozsah nejpoužívanějších internetových 

prohlížečů a eliminace rozdílné implementace interpreta JavaScriptu. jQuery obsahuje například 

funkce pro práci a manipulaci se styly a objekty dokumentu (DOM) ve kterých využívá identifikátory 

inspirované z technologií jako CSS nebo XPath, dále funkce technologie AJAX, zpracování událostí a 

grafické efekty. jQuery také umožňuje tvořit přídavné plug-iny, což vede k vysoké popularitě 

a komunitě vývojářů těchto plug-inů a tedy i dalšímu rozšíření knihovny jQuery [30], [31].  
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4 Analýza systému 

 

Cílem projektu je vytvoření komplexního informačního systému pro správu a evidenci testových 

zadání, správu semestrálních projektů a modulu automatického testování, určené primárně pro 

studenty kombinovaného studia. Idea projektu je vytvořit lehce ovládatelný intuitivní informační 

systém, který má za cíl stát se vyhledávaným pomocníkem při přípravě k závěrečné zkoušce předmětů 

Teorie obvodů I a II. 

4.1 Funkční požadavky 

Funkční požadavky představují požadavky kladené na funkce systému, identifikují nutné úkony, 

aktivity a akce, které musejí být v rámci systému vykonány [12].  

4.1.1 Požadavky zadavatele 

 systém přístupný přes webového rozhraní  

 systém umožňující vytvářet testy s tvořenými odpověďmi a jejich následným vyhodnocením 

 systém by měl umět pracovat s matematickými výrazy 

 systém pro správu semestrálních projektů  

 systém pro kontrolou duplicity vstupních parametrů semestrálních projektů 

4.1.2 Uživatelé systému 

Uživatelé systému budou vystupovat ve třech hierarchicky strukturovaných uživatelských 

rolích, tj. administrátor, pedagog a student. Po přihlášení do systému, tedy po úspěšné autentizaci
2
 

(ověření identity) se uživateli přidělí jedna z těchto přednastavených rolí. Výchozí nastavení po 

prvním přihlášení je role student, přičemž změnu – tj. povýšení do vyšší role, může provést pouze 

uživatel s rolí administrátora. Po zralé úvaze byl navržen hierarchický model práv, kdy nadřazená 

uživatelská role může provádět všechny operace, jako role podřazené. Tento model by se mohl zdát 

být nelogickým například v případě, že pedagogovi bude umožněno absolvovat zkušební testy, avšak 

výhodou tohoto modelu je, že pedagog uvidí přesně to, co student a ne jen jeho náhled, který může být 

do jistý míry odlišný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Hierarchie uživatelských rolí 

                                                      
2
 Autentizace bude probíhat ideálně přes systém jednotného přihlášení pomocí LDAP, případně přes vlastní 

autentizační mechanismy implementovaného systému 
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Student – 1.uživatelská úroveň 

Studentovi bude mu umožněno absolvovat zkušební testy, přihlášení k semestrálním 

projektům a editace svého osobního profilu (změna svého přístupového hesla aj.). 

Pedagog – 2.uživatelská úroveň 

Pedagogickému pracovníkovi bude mu umožněno vytvářet a spravovat své testové zadání, 

okruhy otázek a zadání semestrálních projektů, jakož i výsledky studentů, kteří je absolvují. 

Administrátor – 3.uživatelská úroveň 

Administrátorovi systému budou mu umožněny všechny funkce systému, jedná se 

o zobecněnou roli pedagoga, která je navíc obohacena o administrátorská vyšší práva editovat 

záznamy (testy, profily atd.) ostatních uživatelů. 

 

4.1.3 Okolí informačního systému 

Okolí informačního systému tvoří veškeré objekty a uživatelské entity, které změnou svých 

vlastností ovlivňují samotný systém nebo naopak v závislosti na systému mění své vlastnosti [12].  

Na diagramu je pomocí orientovaných šipek znázorněn směr datových toků mezi objekty. 

V horní části diagramu jsou znázornění uživatelé zastupující všechny tři uživatelské role, vpravo pak 

šedě znázorněn systém jednotného přihlášení SSO, pomocí něhož může být použita autentizace 

uživatelů pro ověření identity při přihlášení do systému. 

 

 

Obr. 5 Diagram znázorňující okolí informačního systému 
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4.1.4 Seznam funkcí informačního systému 

 

Následná tabulka uvádí stručný seznam zásadních skupin funkcí a uživatelské role – aktéra, 

pro nějž je uvedená funkce dostupná [12]: 

 

Tabulka č.1. seznam uživatelských funkcí 
 

Funkce systému Aktér 

Registrace do systému všichni 

Přihlášení do systému všichni 

Změna vlastních osobních údajů všichni 

Absolvování vlastního testu všichni 

Zobrazení výsledků vlastního testu všichni 

Přihlášení k semestrálnímu projektu všichni 

Výpis předmětů všichni 

Zobrazení cizích osobních údajů pedagog, administrátor 

Vytváření tématických okruhů otázek pedagog, administrátor 

Vytváření zkušebních testů pedagog, administrátor 

Vytváření zadání semestrálních projektů pedagog, administrátor 

Správa vlastních tématických okruhů otázek pedagog, administrátor 

Správa vlastních zkušebních testů pedagog, administrátor 

Správa vlastních semestrálních projektů pedagog, administrátor 

Zobrazení a použití cizích tématických okruhů otázek pedagog, administrátor 

Zobrazení výsledků cizích zkušebních testů pedagog, administrátor 

Zobrazení výsledků cizích semestrálních projektů pedagog, administrátor 

Vyhodnocení výsledků zkušebního testu pedagog, administrátor 

Vyhodnocení výsledků semestrálního projektu pedagog, administrátor 

Import testových otázek pedagog, administrátor 

Export testových otázek pedagog, administrátor 

Změna cizích osobních údajů administrátor 

Správa cizích tématických okruhů otázek administrátor 

Správa cizích zkušebních testů administrátor 

Správa cizích semestrálních projektů administrátor 

Změna uživatelských rolí administrátor 

Založení cizích uživatelských účtů v systému administrátor 

Správa předmětů administrátor 
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4.2 Nefunkční požadavky 

Mezi nefunkční požadavky se řadí požadavky na systém, které kladou omezení na vývojovou 

platformu a architekturu, výkonnost, dodržování předepsaných standardů či úroveň kvality [12]. 

Nefunkční požadavky na systém: 

 přístupnost přes webové rozhraní 

 přístupnost jak z vnitřní VŠB sítě, tak i sítě Internet 

 poskytnutí vhodného autentizačního mechanismu studentů VŠB 

 rychlost, spolehlivost, jednoduchost 

 správná funkce ve většině nejpoužívanějších internetových prohlížečů 

 nízké náklady a snadné nasazení 

 

Z hlediska výše uvedených požadavků se předběžně jako vhodné jeví použití architektury LAMP,  

což je zkratka pro platformu Linux + Apache + MySQL + PHP. 
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4.3 Datová analýza 

Úkolem datové analýzy je návrh statické struktury databáze a to tak, aby bylo možné potřebná 

data vhodně strukturovaně ukládat a následně v nich efektivně vyhledávat.  

Pro tyto potřeby máme k dispozici metody tvorby datového modelu jako lineární zápis typů entit a 

jejich atributů, grafický tvar v podobě ER diagramu a tabulky atributů nazývané datový slovník 

společně se seznamem vstupně/výstupních omezení týkajících se entit a vztahů [12]. 

 

4.3.1 Lineární zápis entitních typů a vazeb 

Lineární zápis entitních typů popisuje relačně ukládané typy objektů a jejich atributy [12]. 

V zápise jsou vyznačeny klíče, a to tzv. primární klíče jednoznačně identifikující entitu v rámci 

entitního typu a dále tzv. cizí klíče, jenž odkazuje na primární klíč jiné entity, pomocí kterých se mezi 

entitami vytváří vazby.  

 

Vyznačení klíčů: primární klíč, cizí klíč 

Entitní typy:  

 kategorie_otazky (id, id_predmet, nazev_kategorie, bodu) 

 odpoved (id, id_otazka, spravna, data) 

 odpoved_history (id, id_otazka_history, spravna, uspesnost, data) 

 otazka (id, id_typ_otazky, id_kategorie_otazky, zneni, data) 

 otazka_history (id, id_test_history, id_otazky, id_typ_otazky, zneni, bodu, dosazeny_bodu, 

uspesnost, data) 

 otazky_testu (id, id_kategorie, id_test, pocet ) 

 predmet (id, zkratka, nazev, aktivni ) 

 projekt (id, id_zadani, id_student, stav, datum, hodnocení ) 

 promenne_projektu (id, id_projekt, promenna, jednotka, hodnota) 

 promenne_zadani (id, id_zadani, promenna, jednotka) 

 terminy_testu (id, id_test, datum_od, datum_do, ucebna ) 

 test (id, id_predmet, id_vytvoril, nazev, minut, datum, aktivni, zkouškový) 

 test_history (id, id_test, id_student, id_predmet, nazev, dosazenych_bodu, bodu_celkem, 

uspesnost, spusten, ukončen, zkouskovy ) 

 typ_otazky (id, nazev, obsluzna_trida, moodle_typ) 

 uzivatel (id, login, jmeno, prijmeni, role, heslo, email, autorizace, zalozen ) 

 zadani (id, nazev, text_zadani, id_predmet, id_pedagog, poznamka, bodu, aktivni, 

datum_ukonceni, datum_odevzdani, data) 
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Lineární zápis vazeb 

Lineární popis vazeb znázorňuje navržené relační vazby mezi entitními typy [12].  

Název může být odvozen od verbálního názvu vztahu nebo v praxi spíše od počátečních písmen 

entitních typů mezi nimiž vazba vzniká. 
 

 z_p (zadani, promenne_zadani) 

 p_pr (projekt, promenne_projektu) 

 z_pr (zadani, projekt) 

 pd_z (predmet, zadani) 

 u_z (uzivatel, zadani) 

 u_pr (uzivatel_projekt) 

 pd_t (predmet, test) 

 u_t (uzivatel, test) 

 t_te (test, terminy_testu) 

 u_th (uzivatel, test_history) 

 pd_th (predmet, test_history) 

 t_th (test, test_history) 

 t_ot (test, otazky_testu) 

 k_ot (kategorie_otazky, otazky_testu) 

 ty_oh (typ_otazky, otazka_history) 

 k_o (kategorie_otazky, otazka) 

 th_oh (test_history, otazka_history) 

 ty_o (typ_otazky, otazka) 

 oh _odh (otazka_history, odpoved_history) 

 o_od (otazka, odpoved) 

 pd_k (predmet, kategorie_otazky) 
 

4.3.2 ER diagram 

ER – Entity-relationship diagram je v softwarovém inženýrství využíván k datovému 

modelování pro konceptuální znázornění datových entit a jejich vzájemných vazeb (uvedených 

v minulé podkapitole), které budou následně mapovány na relační databázový model. 

V ER diagramu jsou znázorněny entitní typy (obdélníky), které jsou pomocí vazeb (kosočtverce) 

propojeny do relací. U těchto vazeb je dále vyznačena kardinalita a povinnost (např. pro jeden předmět 

může být vytvořeno více testových zadání, ale naopak jedno testové zadání musí být přiřazeno právě 

jednomu předmětu). Kardinalita se v ER diagramu vyznačuje znaky 1 a N, M, označující relace 1:1, 

1:N, případně vazbu typu M:N, které se ovšem v rozvinutém relačním schématu transformuje pomocí 

tzv. vazebních tabulek na vztahy 1:N. Povinnost se v ER diagramu označuje jako malý kroužek, 

přičemž černě vyplněný kroužek vyznačuje povinnost (atribut entity se odkazuje na asociovanou 

entitu), bíle vyplněný kroužek pak naopak vyznačuje tzv. „nepovinnost“ vazby, tedy, že entita může 

existovat samostatně (př. předmět nemusí mít přiřazen žádný test, ale test musí být přiřazen některému 

z předmětů). Předností ER diagramu je, že díky grafickému pojetí je diagram snáze čitelnější a 

přehlednější než-li lineární zápis entitních typů a jejich vazeb [12]. 
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Obr. 6 ER diagram informačního systému 
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4.3.3 Datový slovník 

Datový slovník slouží pro přesný a detailní popis dat a jejich transformací a je základem 

pro návrh relační struktury báze dat navrhovaného informačního systému, ze kterého je pak odvozena 

skutečná struktura relačních tabulek databáze [12].  

 

Každá tabulka obsahuje množinu atributů, kterým je přiřazen datový typ a informace  

zda-li daný atribut: 
 

 je klíč (PK – primární klíč, FK, cizí klíč, N – není) 

 může nabývat hodnoty NULL (A – ano NULL, N – ne)  – laicky řečeno, zda atributu nemusí 

být přiřazena hodnota 

 má být atribut indexován (A – ano, N – ne) pro rychlejší vyhledávání podle hodnoty atributu, 

přičemž ale platí, že čím víc má tabulka indexů, tím pomalejší je vkládání do ní a indexy se 

tedy přiřazují jen atributům, podle nichž se často vyhledává nebo se pomocí nich realizují 

spojení mezi tabulkami (typicky primární a cizí klíče) 
 

V poznámce můžou být uvedené některé z integritních omezeních nebo například tzv. autoinkrementace 

hodnoty atributu u generovaných primárních klíčů či prostý popisek dat. 

 

Tabulka uzivatel 

Tabulka slouží k evidenci uživatelů, obsahuje základní informace o uživateli jako jeho jméno, 

přihlašovací školní login či uživatelskou roli. Atribut heslo je využíván pouze při nastavené lokální 

autentizace a je ukládán pouze její otisk – tzv. hash (výstup hashovaní funkce. E-mailová adresa je ve 

výchozím stavu přednastavena na školní adresu ve tvaru login@vsb.cz, přičemž může být uživatelem 

později změněna. Atribut autorizace slouží jako příznak, podstoupil-li uživatel proces autorizace, typicky, 

potvrdil-li ověřovací e-mail při registraci (pracovat se systémem mohou pouze autorizovaní uživatelé). 
 

Tabulka: uzivatel 

Atribut Typ Klíč NULL Index Poznámka 

id int(11) PK N A autoinkrement 

login int(11) N N A jedinečný login uživatele 

jmeno varchar(32) N N N  

prijmeni varchar(32) N N N  

role char(1) N N N [S (výchozí), P, A] 
3
 

heslo varchar(64) N N N 
uložená hash hesla  

při lokální autentizaci 

email varchar(255) N N N výchozí: login@vsb.cz 

autorizace tinyint(1) N N N 0|1 zda je uživ. autorizován 

zalozen datetime N N N datum založení uživatele 

                                                      
3
  Označení uživatelský rolí: S - student, P - pedagog,  A - administrátor 

mailto:login@vsb.cz
mailto:login@vsb.cz
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Tabulka predmet 

 Tabulka slouží k evidenci vyučovacích předmětů, přičemž obsahuje název předmětu, jeho 

jedinečnou zkratku a příznak, zda je předmět aktivní. 
 

Tabulka: predmet 

Atribut Typ Klíč NULL Index Poznámka 

id int(11) PK N A autoinkrement 

zkratka varchar(8) N N A unikátní zkratka předmětu 

nazev varchar(128) N N N  

aktivni tinyint(1) N N N 0|1- zda je předmět aktivní 
 

Tabulka test 

 Tabulka slouží k evidenci testových zadání, přičemž se pomocí cizích klíčů odkazuje na záznamy 

z tabulek uzivatel a predmet – tedy kdo testové zadání vytvořil a k jakému předmětu je přiřazeno.  

Dále je evidován název, tj.titulek testu, maximální doba vykonávání test a příznaky, je-li testové zadání 

aktivní a jedná-li o zadání test určené ke zkoušce, na které se mohou vztahovat další nastavení. 
 

Tabulka: test 

Atribut Typ Klíč NULL Index Poznámka 

id int(11) PK N A autoinkrement 

id_predmet int(11) FK N A cizí klíč z tab. predmet 

id_vytvoril int(11) FK N A cizí klíč z tab. uzivatel 

nazev varchar(64) N N N popisek testu 

minut int(3) 
N A N 

0-240 – omezení na dobu 

vykonávání testu 

datum datetime N N N datum vytvoření 

aktivni tinyint(1) N N A 0 | 1 – zda je test aktivní 

zkouskovy tinyint(1) N N A 0 | 1 – zda je test zkouškový 
 

Tabulka terminy_testu 

Tabulka slouží k evidenci termínů zkouškových testů, přičemž se odkazují na testové zadání 

v tabulce test a je mu určen rozsah data možného spuštění testu a textový popisek názvu učebny. 
 

Tabulka: terminy_testu 

Atribut Typ Klíč NULL Index Poznámka 

id int(11) PK N A autoinkrement 

id_test int(11) FK N A cizí klíč z tab. test 

datum_od datetime N N A test lze spustit od 

datum_do datetime N N A test lze spustit do 

ucebna varchar(64) N N N označení učebny 
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Tabulka typ_otazky 

Tabulka slouží k dynamické evidenci typů testových otázek, které mohou být do systému 

vkládány jako přídavné moduly. Je zde evidováno uživatelsky přívětivé označení – název typu otázky 

a také název obslužné třídy, které bude mít na starosti datové zpracování daného typu otázky. 
 

Tabulka: typ_otazky 

Atribut Typ Klíč NULL Index Poznámka 

id int(11) PK N A autoinkrement 

nazev varchar(32) N N N uživatelský název 

obsluzna_trida varchar(255) N N A 
unikátní název obslužné 

třídy typu otázky 

moodle_typ varchar(32) N A N 
odpovídající typ otázky 

pro převod do LMS Moodle 
 

Tabulka kategorie_otazky 

Tabulka slouží k dynamické evidenci a správě tématických okruhů otázek, tj. každá testová 

otázka spadá do některého z tématických okruhů dle kategorie otázky. Je zde evidován název 

kategorie, vyučovací předmět, do které kategorie spadá a maximální počet bodů, který lze za správně 

zodpovězenou otázku dané kategorie získat. 
 

Tabulka: kategorie_otazky 

Atribut Typ Klíč NULL Index Poznámka 

id int(11) PK N A autoinkrement 

id_predmet int(11) FK N A cizí klíč z tab. predmet 

nazev_kategorie varchar(255) N N N  

bodu tinyint(4) N N N  
  

Tabulka otazka 

Tabulka slouží k evidenci a správě zadání testových otázek. Každé toto zadání testové otázky 

má přiřazeno své znění otázky, její kategorií (okruh) a typ otázky, podle něhož může otázka nabývat 

rozmanitých dat, proto je zde i neatomický atribut pro serializované data ve formátu JSON, určené 

pro potřeby rozmanitých typů otázky, a to pouze pro výpis (atribut nebude nikdy využit pro vyhledávání), 

čímž je zajištěna dostatečná modularita typů otázek bez nutné změny struktury databáze. 
 

Tabulka: otazka 

Atribut Typ Klíč NULL Index Poznámka 

id int(11) PK N A autoinkrement 

id_typ_otazky int(11) FK N A cizí klíč z tab. typ_otazky 

id_kategorie_otazky int(11) FK N A - | | -  kategorie_otazky 

zneni mediumtext N N N znění – zadání otázky 

data mediumtext N A N JSON data 
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Tabulka odpoved 

Tabulka slouží k evidenci a správě možných odpovědí na zadání testové otázky.  

Eviduje tedy odkaz na záznam v tabulce otazka, dále příznak je-li odpověď správná (existují typy 

otázek, u kterých se nabízí množina odpovědí, z nichž některé jsou správné a jiné špatné, ale i typy 

otázek tvořených bez zobrazené nabídky možné odpovědi, u kterých se ukládá jedna čí více správných 

odpovědí, které jsou pak dle typu otázky porovnány se studentem zodpovězenou odpovědí). 

I zde je umístěn atribut pro serializované data pro rozmanité potřeby modulárních typů otázek a jsou 

opět využita pouze pro výpis či pozdější zpracování (ne pro vyhledávání). 

 

Tabulka: odpoved 

Atribut Typ Klíč NULL Index Poznámka 

id int(11) PK N A autoinkrement 

id_otazka int(11) FK N A cizí klíč z tab. otazka 

spravna tinyint(1) N N N 0 | 1 

data mediumtext N A N JSON data 

 

Tabulka otazky_testu 

Tabulka slouží k přiřazení počtu otázek z tématických okruhů (kategorií otázek) k testovému 

zadání. Studentem spuštěná instance testu podle této tabulky vygeneruje předepsaných počet náhodně 

zvolených otázek z určených kategorií – tématických okruhů. 

 

Tabulka: otazky_testu 

Atribut Typ Klíč NULL Index Poznámka 

id int(11) PK N A autoinkrement 

id_kategorie int(11) FK N A cizí klíč z tab. kategorie 

id_test int(11) FK N A cizí klíč z tab. test 

pocet tinyint(2) N N N 0-99 

 

Tabulka test_history 

Tabulka představuje studentem spuštěnou instanci testového zadání – tedy vykonání testu. 

Některé atributy tabulky jsou redundancí odkazovaného záznamu v tabulce test testového zadání, 

a to z důvodu časové konzistence vykonaného testu – pozdější změna v zadání se nepromítne 

do již dříve  vykonaných testů. Nový záznam v tabulce je založen ihned po spuštění testu, kdy jsou 

přiřazeny odkazy cizí klíče testového zadání, vyučovacího předmětu a id studenta, který test spustil 

a také všechny ostatní atributy u kterých není uveden příznak NULL. Tyto atributy jsou vyplněny 

až po ukončení, respektive vyhodnocení testu – tedy datum a čas ukončení testu, bodové ohodnocení 

a úspěšnost dle metriky typů obsáhlých typů vybraných testových otázek. 
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Tabulka: test_history 

Atribut Typ Klíč NULL Index Poznámka 

id int(11) PK N A autoinkrement 

id_test int(11) FK N A cizí klíč z tab. test 

id_student int(11) FK N A cizí klíč z tab. uzivatel 

id_predmet int(11) FK N A cizí klíč z tab. predmet 

nazev varchar(64) N N N popisek testu 

dosazenych_bodu tinyint(3) N A N počet dosažených bodů 

bodu_celkem tinyint(3) N N N maximální počet bodů 

uspesnost tinyint(3) N A N úspěšnost testu 

spusten datetime N N A datum spuštění 

ukončen datetime N A N datum ukončení 

zkouskovy tinyint(1) N N A 0|1 - zda byl test zkouškový 

 

Tabulka otazka_history 

Tabulka představuje instanci otázky studentem spuštěného testu – tedy otázka, která byla 

vybrána na základě výběru dle tabulky otazky_testu. Z důvodu konzistence je i zde část dat redundancí 

záznamu z tabulky otazka. Nový záznam v tabulce je vložen při spuštění testu, přičemž vloženy jsou 

atributy, které nenabývají hodnoty NULL. Ostatní atributy jsou doplněny po ukončení a vyhodnocení 

testu nebo dle potřeby typu otázky, což se týká hlavně serializovaného atributu data. 

 

Tabulka: otazka_history 

Atribut Typ Klíč NULL Index Poznámka 

id int(11) PK N A autoinkrement 

id_test_history int(11) PK N A cizí klíč z tab. test_history 

id_otazky int(11) PK N A cizí klíč z tab. otazka 

id_typ_otazky int(11) FK N A cizí klíč z tab. typ_otazky 

zneni mediumtext N N N znění – zadání otázky  

bodu tinyint(3) N N N 0-100 

dosazeny_bodu tinyint(3) N A N 0-100 

uspesnost tinyint(3) N A N 0-100 [%] 

data mediumtext N A N JSON data 
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Tabulka odpoved_history 

Tabulka představuje instanci odpovědi testové otázky studentem spuštěného testu. 

Nový záznam v tabulce je vložen při spuštění testu, vloženy jsou opět pouze atributy, které nenabývají 

hodnoty NULL. Do serializovaného atributu data jsou ukládány průběžné odpovědi studenta, přičemž 

tyto data mohou být změněna, pokud se student k otázce ještě vrátí. Struktura těchto serializovaných 

dat je plně v kontrole tříd obsluhujících daný typ otázky (otázce, které je přiřazena odpověď). 

Úspěšnost odpovědi je vyhodnocena až po ukončení testu. 

 

Tabulka: odpoved_history 

Atribut Typ Klíč NULL Index Poznámka 

id int(11) PK N A autoinkrement 

id_otazka_history int(11) FK N A cizí kl. z tab. otazka_history 

spravna tinyint(1) N N N 0 | 1 

uspesnost tinyint(3) N A N 0-100 [%] 

data mediumtext N A N JSON data 

 

Tabulka zadani 

Tabulka slouží k evidenci zadání semestrálních projektů, přičemž se odkazuje na záznam 

v tabulce predmet - vyučovací předmět do nějž zadání projektu spadá a na záznam v tabulce uzivatel, 

čímž eviduje tvůrce zadání semestrálního projektu. Dále jsou evidovány atributy jako například název, 

maximální možný počet bodů za úspěšně provedený projekt, příznak je-li zadání projektu aktivní 

a data ukončení přiřazení hodnot projektu a jeho nejzazšího odevzdání. 

 

Tabulka: zadani 

Atribut Typ Klíč NULL Index Poznámka 

id int(11) PK N A autoinkrement 

nazev varchar(30) N N N krátké označení 

text_zadani mediumtext N N N rozsáhlý text zadaní 

id_predmet int(11) FK N A cizí klíč z tab. predmet 

id_pedagog int(11) FK N A cizí klíč z tab. uživatel 

poznamka mediumtext N A N  

bodu tinyint(3) N N N 0-100 – max. počet bodů 

aktivni tinyint(1) N N A 0 | 1 – zda je projekt aktivní 

datum_ukonceni datetime N N A datum ukončení přiřazení 

datum_odevzdani datetime N N A datum nejpozdějšího odevz. 

data mediumtext N A N JSON data 
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Tabulka promenne_zadani 

Tabulka slouží k definici názvů a jednotek proměnných pro zadání semestrálních projektů,  

pro které pak při instanci projektu studenti volí unikátní množinu hodnot (viz promenne_projektu). 
 

Tabulka: promenne_zadani 

Atribut Typ Klíč NULL Index Poznámka 

id int(11) PK N A autoinkrement 

id_zadani int(11) FK N A cizí klíč z tab. zadani 

promenna varchar(64) N N N  

jednotka varchar(32) N A N  

 

Tabulka projekt 

Tabulka představuje přiřazení studenta k semestrálnímu projektu, přičemž se tedy odkazuje 

na záznam z tabulky zadani a tabulky uzivatel. Dále je evidován stav projektu, který se může nacházet 

ve stavech inicializován, přiřazen, odevzdán a vyhodnocen, přičemž v tomto stavu se očekává bodové 

ohodnocení projektu vyplněním atributu hodnoceni v rozpětí nula až sto bodů. 
 

Tabulka: projekt 

Atribut Typ Klíč NULL Index Poznámka 

id int(11) PK N A autoinkrement 

id_zadani int(11) FK N A cizí klíč z tab. zadani 

id_student int(11) FK N A cizí klíč z tab. uživatel 

stav int(1) N N A [0, 1, 2, 3] 
4
 

datum datetime N N N datum vytvoření 

hodnocení tinyint(3) N A N 0-100 

  

Tabulka promenne 

Tabulka slouží k uchování studentem zvolených a přiřazených hodnot proměnných semestrálního 

projektu, které jsou pro dané zadání projektu definovány v tabulce promenne_zadani. 
 

Tabulka: promenne_projektu 

Atribut Typ Klíč NULL Index Poznámka 

id int(11) PK N A autoinkrement 

id_projekt int(11) FK N A cizí klíč z tab. projekt 

promenna varchar(64) N N N  

jednotka varchar(32) N A N  

hodnota varchar(32) N N N nemusí být numerická 

  

                                                      
4
  Stav projektu: 0 -  inicializován, 1 - přiřazen, 2  - odevzdán, 3  - vyhodnocen 
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4.4 Funkční analýza 

Úkolem funkční analýzy je popsat operace, které je potřeba provádět nad daty, získanými 

pomocí datové analýzy. Funkční analýza vychází ze zadání informačního systému a požadovaných 

funkcí, z nichž je vytvářen analytický funkční model, vyjadřující funkcionální strukturu systému [12]. 

4.4.1 DF diagramy 

DF diagram (Date Flow Diagram, DFD) je grafický prostředek pro návrh a zobrazení 

funkčního modelu systému, který vyjadřuje funkční strukturu a datové transformace mezi nimi pomocí 

datových toků. Funkční model je zobrazen pomocí hierarchické struktury grafů, využívající prvky jako 

aktéry, funkce, datovou paměť, které jsou propojeny orientovanými datovými toky [12]. 

Diagramy jsou hierarchicky strukturovány od nejvyšší úrovně, nazvané kontextový diagram, 

představující nejvyšší míru abstrakce systému, přes DFD 0. úrovně zobrazující základní funkční 

moduly, až po elementární DF diagramy pro nejnižší úroveň. 

 

Kontextový diagram 

Kontextový diagram znázorňuje aktéry, kteří se systémem budou moci se systémem pracovat, 

systém zobrazuje jako bílou skříňku a pomocí datových toků zobrazuje směr dat – v tomto případě 

oboustranný datový tok. 

 

 

Obr. 7 Kontextový diagram 
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DFD úroveň 0 

 Diagram datových toků 0. úrovně ukazuje systém jako bloky základních funkcí a je tedy vidět, 

že všichni aktéři budou mít přístup do všech funkčních bloků. 

 

 

Obr. 8 Data flow diagram - úroveň 0 

 

DFD úroveň 1 – evidence uživatelů 

Diagram datových toků 1. úrovně znázorňuje modul pro evidenci uživatelů jako soubor 

funkčních bloků, ze kterých je složen. Jsou zde také již rozlišena práva aktérů k daným funkcím. 

 

 

Obr. 9 Data flow diagram – úroveň 1 – evidence uživatelů 
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DFD úroveň 2. – evidence předmětů 

Diagram datových toků 2. úrovně znázorňuje modul pro evidenci předmětů, který je složen 

z bloku pro výpis předmětů dostupný všem aktérům a blok pro správu předmětů (vytvoření, editace...) 

dostupný pouze aktérovi v roli administrátora. 

 

Obr. 10 Data flow diagram – úroveň 2 – evidence předmětů 

DFD úroveň 3. – evidence testů 

Diagram datových toků 3. úrovně znázorňuje modul pro evidenci testů, testových zadání 

a okruhů tématických testových otázek společně s datovými toky aktérů. 

 

 

Obr. 11 Data flow diagram – úroveň 3 – evidence testů 
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DFD úroveň 4. – evidence projektů 

Diagram datových toků 4. úrovně znázorňuje modul pro evidenci projektů a jejich zadání 

společně s datovými toky aktérů, zobrazujících jim dostupné funkce. 

 

 

Obr. 12 Data flow diagram – úroveň 4 – evidence projektů 

4.4.2 Minispecifikace 

Dalším prostředkem pro funkční modelování jsou minispecifikace, která slouží k popisu 

elementárních funkcí systému. Popis bývá proveden nejčastěji pomocí pseudojazyka, který podrobně 

a strukturovaně popisuje algoritmus elementárních funkcí. Tento popis by měl být srozumitelný nejen 

programátorovi, ale i uživateli [12]. 
 

Příklad minispecifikace pro přihlášení do systému při lokálním přihlašování: 
 

1. Uživatel zadá svůj přihlašovací login a heslo 

2. Načti záznam v tabulce Uzivatel pro zadaný login 

2.1. Pokud byl záznam načten pak: 

2.1.1. Pokud se shoduje hash hesla s uloženým hash heslem pak: 

2.1.1.1. Proveď přihlášení uživatele 

2.1.2. Jinak:  

2.1.2.1. Zobraz informaci o chybném přihlášení 

2.2. Jinak: 

2.2.1. Zobraz formulář pro registraci 
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4.5 Časová analýza 

Časová analýza, někdy též nazývaná jako dynamická analýza, popisuje dynamickou strukturu 

systému, tj. časové návaznosti ve sledu funkcí či procesů [12]. Doplňuje tak předchozí dvě dimenze 

analýzy (datovou a funkční) o třetí rozměr – čas. 

 

4.5.1 Stavový diagram STD 

Stavový diagram (State Transition Diagram) je používán k modelování chování systému 

v závislosti na čase či na pořadí prováděných funkcí. Popisuje životní cyklus entity v závislosti 

na působení vnějších událostí nebo na základě změn vnitřních stavů objektů a je tedy vhodný 

pro nejnižší úroveň popisu stavů entit [12]. 
 

Stavový diagram sestává z následujících položek [12]: 
 

 Stav - podmnožina hodnot atributů jednoho nebo více objektů (typů entit) 

 Přechod  - taková změna hodnot atributů objektu, že objekt přejde z jednoho stavu do druhého  

 Akce - provedení elementární operace nad objektem. 

 

Stavový diagram pro objekt typu uzivatel  

Stavový diagram pro objekt typu uzivatel popisuje vytvoření a autorizaci uživatele, přičemž 

přístup do systému mají jen autorizovaní uživatelé. Po registraci je na školní e-mailovou adresu 

uživatele odeslán potvrzující mail, pomocí kterého autentizuje svou totožnost a účet bude autorizován. 

Při přidání nového uživatele administrátorem je autorizace úmyslně přeskočena, jelikož administrátor 

nově přidaného uživatele autorizuje už jen tím, že ho ručně přidává a tedy zná jeho totožnost. 

 

 

Obr. 13 Stavový diagram – entitní typ uzivatel 
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Stavový diagram pro objekt typu predmet 

Stavový diagram pro objekt typu predmet popisuje vytvoření a následnou aktivaci, případně 

deaktivaci předmětu. Předmět je při vytvoření nastaven jako neaktivní a je tedy nutné ho aktivovat. 

Pokud postupem času nastane situace, že předmět již není vyučován, či z jakéhokoliv důvodu 

je nežádoucí, aby se studentům zobrazovaly informace z daného předmětu, může být administrátorem 

kdykoliv deaktivován. 

 

 

Obr. 14 Stavový diagram – entitní typ predmet 

 

Stavový diagram pro objekt typu test 

Stavový diagram pro objekt typu test popisuje vytvoření a následnou aktivaci, případně 

deaktivaci testového zadání. Při vytvoření nové instance testového zadání je přímo nevhodné, aby se 

tento test ihned studentům zobrazoval ve výběru, proto i tento objekt může pedagog – tvůrce testového 

zadání, či případně administrátor, aktivovat a následně po čase deaktivovat. 

  

 

Obr. 15 Stavový diagram – entitní typ test 
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Stavový diagram pro objekt typu test_history  

Stavový diagram pro objekt typu test_history popisuje vytvoření instance testu – tedy jeho spuštění 

a následné ukončení, a to buďto uživatelsky tak, že samotný uživatel zvolí (předčasně) ukončit 

a vyhodnotit test, anebo vypršením maximálního časového limitu určeného k vykonání testu. 

 

 

Obr. 16 Stavový diagram – entitní typ test_history 

 

 

Stavový diagram pro objekt typu zadani 

Stavový diagram pro objekt typu zadani popisuje vytvoření a aktivaci/deaktivaci zadání 

semestrálního projektu. Při vytvoření nové instance zadání semestrálního projektu je podobně jako 

u testového zadání vytvořeno ve stavu neaktivní, aktivovat je může buďto pedagog – tvůrce zadání 

anebo administrátor. Na základě časových atributů zadání projektu se pak řídí stavy jeho spuštěných 

instancí, tj. studentům přiřazených semestrálních projektů. 

 

 

Obr. 17 Stavový diagram – entitní typ zadani 
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Stavový diagram pro objekt typu projekt  

Stavový diagram pro objekt typu projekt, což je vlastně uživateli přiřazené zadání projektu, 

popisuje přihlášení k projektu, čímž je projekt inicializován. Následně je zadáním určeného data 

studentovi umožněno přiřazení vlastních unikátních hodnot proměnným jeho projektu. Pokud si 

do zadáním určeného data tyto hodnoty student nezvolí, budou mu systémem přiřazena a projekt 

přejde do stavu přiřazen. Nyní má student čas daný atributem zadání projektu datum_odevzdani, 

do kterého může odeslat soubor s řešením projektu či jeho opravu. Po vypršení data odevzdání projekt 

automaticky přejde do stavu odevzdan a bude pedagogovi k dispozici k hodnocení, přičemž jakmile 

pedagog projekt ohodnotí, tj. přiřadí mu bodové ohodnocení, přejde projekt do stavu vyhodnoceno. 

Jelikož může nastat i situace, že student projekt neodevzdá, je zde vyznačen i přechod ze stavu 

přiřazen do stavu vyhodnocen s automatickým ohodnocením projektu nula body. 

  

 

 

Obr. 18 Stavový diagram – projekt 
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5 Návrh implementace 

Návrh implementace je zaměřen na tzv. systémový návrh, tj. návrh koncepce technického řešení 

a volby vhodného softwarového a hardwarového vybavení. 

5.1 Softwarové vybavení 

 Vzhledem k požadavkům na uživatelsky přívětivý systém, dostupný přes webové rozhraní, 

pro implementaci volím ověřenou a vysoce dostupný vývojový balík LAMP [32]. Jelikož všechny 

součásti balíku jsou open source, jsou tak lehce dostupné jak pro nekomerční, tak i komerční projekty. 
 

 Linux – stabilní open source operační systém, vhodný pro serverové aplikace, zdarma 

i pro komerční využití, možnost využití systémových funkcí 

 Apache HTTP Server – open  source HTTP Server, vysoce propustný webový server, zdarma 

i pro komerční využití, velká dostupnost 

 MySQL – open source systém pro řízení báze dat, zdarma i pro komerční využití, nyní 

i s funkcemi pokročilých komerčních databází, vysoká dostupnost, přívětivý výkon, 

dobře zpracovaná dokumentace, požadavek na verzi: MySQL 5.1 a vyšší 

 PHP – open source objektově orientovaný skriptovací jazyk, zdarma i pro komerční užití, 

široká vývojářská základna, rozsáhlé API a výborně zpracovaná dokumentace, vysoká 

dostupnost a dostatečná rychlost, požadavek na verzi: PHP 5.0 a vyšší 

 

Jako výstupní formát bude použit moderní značkovací jazyk XHML ve verzi 1.1, o definici 

vizuální stránky se postarají kaskádové styly CSS, již i s některými kompatibilními prvky CSS 3. 

Dále, především pro zvýšení uživatelského komfortu bude použit skriptovací jazyk na straně klienta 

JavaScript především prostřednictvím knihovny jQuery verze 1.7.1 a jQuery-UI 1.8.21. 
 

Z hlediska požadavků softwarového vybavení klienta se jedná pouze o použití, pokud možno 

nejnovější verze některého z moderních internetových prohlížečů (Mozilla Firefox, Chrome, Opera, 

Safari, Internet Explorer), a to například z důvody kompatibility s některými CSS 3 vlastnostmi. 

 

5.2 Hardwarové vybavení 

Z  hlediska hardwarové náročnosti na vybavení serveru a předpokládané relativně nízké špičce 

návštěvnosti, nepřesahující 50 souběžně aktivně se systémem pracujících studentů, by systém neměl 

klást významné nároky na výkon serveru a tedy jako plně dostačující by se jevila varianta např. využití 

služby školního serveru HomeL pro studentské účty, či služeb z široké nabídky freehostingu. 

Je ovšem třeba dbát o dostatečně velký diskový prostor, zejména pro ukládání studenty vypracovaných 

semestrálních projektů, kdy jeden projekt může mít i několik megabajtů, což by například 

u zmíněného freehostingu mohl být postupem času problém, takže bych v případě ostrého nasazení 

systému doporučil provozovat jej na některém z poskytnutých školních serverů. 
 

Z hlediska požadavků na hardwarové vybavení klienta bude postačující běžné kancelářské PC či 

jiné zařízení s aktivním připojením k síti Internet, splňující požadavky na softwarové vybavení klienta. 



38 

6 Implementace systému - pojednání o implementaci  

 

V předchozí kapitole jsem uvedl, že jsem se rozhodl pro vývojovou platformu LAMP, z čehož 

pro fázi implementace vyplývá jako nejpodstatnější použití skriptovacího jazyku PHP a databáze 

MySQL. V prvotní fázi návrhu implementace byl zvolen plně objektový Zend Framework, a to 

zejména z důvodů rozvržení struktury aplikace oddělením datové a aplikační logiky od prezenční 

vrstvy, dle MVC architektury a možnosti využití integrovaných komponent systému. Z vlastní 

zkušenosti mám ověřené, že vývoj pomocí Zend Frameworku je u rozsáhlejších systémů, zvláště 

ve větším týmu vývojářů velmi komfortní. Díky definované struktuře architektury je aplikace 

intuitivně přehledná a málokdy dochází ke konfliktu, tedy stavu, kdy dva vývojáři potřebují pracovat 

s jedním souborem.  Ovšem použití Zend Frameworku nese i jisté nevýhody. Respektování této 

architektury vedlo, tedy alespoň u mne (což může být individuální), ke značnému snížení produktivity, 

a to tím, že i pro relativně jednoduché operace bylo nutno koncepčně vytvářet předepsanou strukturu, 

což u menší aplikace a vývoji vedeném jediným vývojářem, vedlo k eliminaci výše uvedených výhod. 

Rovněž se webová aplikace postavená na Zend Frameworku díky rozsáhlému jádru a mnoha režijním 

operacím probíhajícím na pozadí, zvláště na slabších strojích bez PHP akcelerátoru, ukázala řádově 

pomalejší než aplikace napsaná v „čistém“ PHP.  A jelikož z dostupných komponent frameworku jsem 

aktivně využíval pouze modul pro stránkování, rozhodl jsem se raději v této prvotní fázi implementace 

k migraci od aplikace Zend Frameworku na šablonovací systém Smarty postavený na vlastním 

aplikačním objektově založeném API s jednodušším, účelnějším, a tedy rychlejším jádrem  

aplikace a oddělenou datovou vrstvou založenou na rozšíření PHP Data Objects (PDO). 
 

6.1 Struktura systému 

Struktura navržené aplikace:  
 

 cache – adresář šablonovacího systému Smarty pro cache soubory 

 configs – adresář pro konfigurační soubory systému šablonovacího Smarty 

 css – adresář pro soubory kaskádových stylů 

 files – adresář sloužící pro upload souborů (připojené obrázky, soubory atd.) 

 img – adresář pro systémové obrázky (ikony atd.) 

 js – adresář pro skripty jazyka JavaScript 

 libs – adresář pro PHP knihovny, a to jak pro systém Smarty, tak i pro vlastní aplikační jádro 

Core.php a třídy představující datovou vrstvu 

o smarty – adresář pro knihovnu šablonovacího systému Smarty 

o typy_otazek – adresář pro třídy představující moduly typů testových otázek 

 plugins – adresář pro rozšíření šablonovacího systému Smarty 

 scripts – adresář pro PHP skripty představující spojení mezi datovou a prezenční vrstvou 

(obdoba controlleru Zend Frameworku)  

 templates – adresář pro .tpl šablony systému Smarty 

o typy_otazek – adresář pro šablony modulů typů testových otázek 

 templates_c - adresář pro „kompilované“ šablony systému Smarty 
 

config.php – konfigurační soubor aplikační části systému (nastavení přístupu k DB apod.) 

index.php – výchozí soubor, jenž je serverem prováděn a jsou přes něj vedeny všechny požadavky 
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Z výpisu na předchozí stránce je patrné, že struktura aplikace vychází z doporučené adresářové 

struktury aplikací využívajících šablonovací systém Smarty, doplněnou o strukturu vlastní navržené 

aplikační části. Interní struktura aplikace se v mnohém inspiruje přínosy MVC architektury pro 

oddělení prezenční a datové části aplikace. Datovou vrstvu představují databázové třídy, dědící 

z rodičovské třídy Db.php. Prezenční část zajišťují šablony systému Smarty a funkci controlleru 

supluje jádro systému – třída Core.php a v ní volané skripty pro zpracování dat konkrétních stránek. 

 

Aplikace využívá mod_rewrite pro tzv. uživatelsky přívětivý tvar URL adresy, přičemž tyto 

požadavky jsou směrovány na soubor index.php, který jej pomocí třídy Core.php zpracuje a na 

základě přednastaveného směrování volá požadované skripty a šablony. 

 

6.2 Library classes 

Následující kapitola je zaměřena na vlastní implementaci mnou navržených PHP tříd umístěných 

v adresáři libs. Tyto třídy představují základ implementovaného informačního systému, a proto si u nich 

uvedu některé jejich zajímavé metody a vlastnosti. Většina těchto tříd implementuje návrhový vzor 

Singleton, který zajišťuje běh pouze v jediné instanci, což mimo jiné snižuje paměťovou náročnost 

implementované webové aplikace. 

6.2.1 Core.php 

Třída Core.php představuje jádro informačního systému, obsahuje základní metody 

pro zpracování uživatelem odeslaných parametrů, metody pro informační a chybové zprávy, metody 

pro validaci vstupu a další podpůrné funkce, jenž jsou dostupné ve všech skriptech složky scripts, 

jelikož tyto skripty jsou vkládány a zobrazovány pomocí metody includePage, resp. metody getAjax 

určené pro asynchronní požadavky. 

 

Výběr některých dalších metod třídy: 
 

 getParams – metoda načte proměnné z GET a POST požadavků a ošetří uživatelské vstupy 

 getParam($name) – metoda vrátí hodnotu parametru se jménem $name 

 getIdFromParam($name) – metoda vrátí id, jenž je zanesen ve jméně proměnné  

(používané u formulářových prvků jako name=“otazka-12“, což označuje otázku s id=12) 

 isGet($name), isPost($name) – metody ověří, zda byl přijat parametr se zadaným jménem 

metodou GET, resp. POST (tedy i v případě, že byl odeslán prázdný) 

 redirect($url) – metoda pro přesměrování v rámci domény 

 sendMailTo – metoda pro zaslání e-mailu s předdefinovaných nastavením (kódování znaků atd.) 

 info($msg), err($msg) – globální metody systému pro informační a chybové zprávy, jenž jsou 

automaticky uživateli zobrazené při následujícím načtení stránky 

 includePage($name) – metoda s ošetřeným vkládáním stránek, a to jak skriptů, tak šablon 

 getAjax($name) – metoda pro vykonání asynchronní AJAX požadavky, bez volání Smarty šablon 
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6.2.2 Db.php 

Třída Db.php slouží jako konektor k databázi, k čemuž využívající oficiální rozšíření 

PHP Data Objects (PDO). Třída implementuje několik užitečných metod, které jsou děděny třídami 

potomků, jenž představují datovou vrstvu aplikace – konkrétně User, Predmet, Testy a Projekty. 

 

Výběr zajímavých metod třídy: 
 

 getInsertSQL – metoda pro automatické sestavení SQL dotazu pro operaci INSERT  

dle zadaného pole atributů 

 getUpdateSQL  – metoda pro automatické sestavení SQL dotazu pro operaci UPDATE  

dle zadaného pole atributů 

 insertAndGetId – metoda využívaná pro vkládání záznamů s automaticky generovaným id, kdy 

je s tímto id nutno dále pracovat (jako například cizí klíč do další tabulky); metoda v rámci 

transakce provede operaci INSERT a v zápětí se dotáže na id posledního vloženého záznamu, 

které po ukončení transakce metoda vrátí jako návratovou hodnotu. 

 

6.2.3 User.php 

Třída User.php je implementována dle návrhového vzoru Singleton a rozšiřuje třídu Db.php. 

Třída slouží nejen jako datové rozhraní pro operace s databázovou tabulkou uzivatel, ale například 

obsahuje i  metody pro přihlášení a odhlášení ze systému, ověření práv uživatelské role a podobně. 

Třída má také definovanou množinu konstant, které definují například stavy autorizace, uživatelské 

role, či identifikátory pro data v sessions. 

 

Výběr zajímavých metod třídy: 
 

 login, logout – metody pro přihlášení/odhlášení uživatele 

 isLogged – metoda ověří, zda je uživatel přihlášen do systému 

 isAdmin($login=null), isPedagog($login=null), isStudent($login=null) – přetížené metody 

vracející booleovskou hodnotu, zda má uživatel se zadaným loginem přiřazenou požadovanou roli; 

parametr $login je nepovinný, pokud není zadán, použije se login aktuálně přihlášeného uživatele 

 getLogin($id=null) – podobně přetížená metoda pro získání přihlašovacího jména uživatele  

dle zadaného id nebo id aktuálně přihlášeného uživatele 

 getPasswordHash – metoda pro generování vlastního hash otisku hesla (při lokální autentizaci) 
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6.2.4 Predmet.php 

Třída Predmet.php slouží pro běžné datové operace v rámci databáze, a to výhradně nad 

tabulkou predmet. Třída je implementována dle návrhového vzoru Singleton a rozšiřuje konektor 

databáze třídu Db.php. Má implementovány základní metody pro vkládání a editaci záznamů, včetně 

sady několika metod pro výběr dat (získání jednoho záznamu podle id či zkratky, získání množiny 

záznamů dle různorodých kritérií, např. pouze aktivních předmětů atd.). 

 

6.2.5 Testy.php 

Třída Testy.php, implementující návrhový vzor Singleton, rozšiřující třídu Db.php, slouží jako 

datové rozhraní pro databázové operace nad tabulkami určenými pro část aplikace automatického 

testování (tabulky test, otazka, odpověď, test_history, otazka_history, odpoved_history, otazky_testu, 

kategorie_otazky, typ_otazky a terminy_testu). Pro tyto tabulky má implementováno řadu metod,  

ať již pro vkládání, editaci, mazání či selekci záznamů. 

 

6.2.6 Projekty.php 

I třída Projekty.php implementuje návrhový vzor Singleton a rozšiřující třídu Db.php.  

Třída slouží jako datové rozhraní pro databázové operace nad tabulkami určenými části aplikace 

pro správu semestrálních projektů (tabulky zadani, promenne_zadani, projekt a promenne_projektu).  

I zde platí v podstatě to samé jako u předchozích dvou tříd, tedy, že obsahuje řadu metod pro vkládání, 

editaci, mazání a selekci záznamů dle širokého rozsahu výběr omezujících kritérií. 
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6.3 Typy testových otázek 

Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, typy testových otázek jsou do systému 

přidávány dynamicky jako moduly. Typ otázky se sestává z definované struktury adresářů a souborů.  

Import nového typu otázky tedy probíhá zkopírováním této struktury do  adresáře systému a 

 „registrace“ typu otázky zavedením nového záznamu do tabulky typy_otazky. Ta definuje uživatelský 

název typu otázky, název obslužné PHP třídy a případný typ Moodle otázky pro import a export dat. 
 

Ukázková struktura modulu typu otázky se vzorovým názvem obslužné třídy „NazevTridy“:  
 

 libs/typy_otazek: 

o NazevTridy.php – obslužná třída modulu typu otázky 

 templates /typy_otazek: 

o nazevTridy_show - šablona pro zobrazení otázky, včetně všech odpovědí 

o nazevTridy_show_one - šablona pro zobrazení odpovědi otázky 

o nazevTridy_create - šablona pro vytvoření otázky 

o nazevTridy_create_one - šablona pro vytvoření odpovědi 

o nazevTridy_exec - šablona pro zobrazení otázky ve vykonávacím (testovém) módu 
 

Z výše uvedené struktury je patrné, že modul se skládá z implementované obslužné PHP třídy 

umístěné v adresáři libs/typy_otazek a sady šablon pro zobrazení otázky či odpovědí v různých 

situacích umístěných v adresáři templates/typy_otazek. 
 

6.3.1 AbstractTypOtazky 

Jedná se o abstraktní třídu, kterou implementují třídy představující modulární typy testových 

otázek. Třída obsahuje sadu metod, které mohou být v potomcích třídy, dle potřeb konkrétního typu 

testové otázky, přetíženy. V původním návrhu byly i některé metody zvoleny jako abstraktní (např. 

evaluate), tedy s nutností implementace této metody v potomcích třídy, avšak jelikož se část kódu pro 

ukládání dat neustále opakuje, byla tato část implementována v rodičovské třídě, přičemž potomek 

třídy ji v této přetížené metodě dle potřeby může či nemusí provést. 
 

Výběr zajímavých metod třídy: 

 createOtazku – metoda pro vytvoření zadání otázky v administraci 

 updateOtazku – metoda pro úpravu zadání otázky v administraci 

 createOdpoved – metoda pro vytvoření zadání odpovědi otázky v administraci 

 updateOdpoved – metoda pro úpravu zadání odpovědi otázky v administraci 

 createOtazkuHistory – metoda pro vytvoření záznamu otázky testu v tabulce otazka_history 

v okamžiku spuštění testu – tedy pro vytvoření záznamů spuštěného testu 

 updateOdpovedHistory – metoda pro vytvoření záznamu odpovědi otázky testu v tabulce 

odpoved_history v okamžiku spuštění testu – tedy pro vytvoření záznamů spuštěného testu 

 exec – metoda volaná při exekuci testu, udržuje a ukládá uživatelem zvolené odpovědi 

 evaluate – metoda pro vyhodnocení testu, volaná po jeho ukončení 

 importOtazku – abstraktní metoda pro import dat testové otázky z XML formátu Moodle 

 exportOtazku – metoda pro export společných dat testových otázek do XML formátu Moodle 

 exportDataOtazky – abstraktní metoda pro export specifických dat otázek do XML formátu Moodle 
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6.3.2 Výběr z možností 

Jedná se o klasický typ otázky, která umožňuje volbu jedné či více nabízených odpovědí. 

U odpovědí se tedy při vytváření uvádí, jde-li o správnou či chybnou odpověď. Otázka je 

vyhodnocena procentuálním přepočtením úspěšných odpovědí na bodové hodnocení, přičemž 

zaškrtnutím chybné odpovědi se tato poměrná hodnota odečítá. Celkové bodové hodnocení je nakonec 

zaokrouhleno na celá čísla. 
 

Příklad z Obr. 19: Maximální příděl za správně zodpovězenou otázku je 12 bodů.  

Správné odpovědi jsou dvě, tudíž bodové ohodnocení za správnou odpověď je 12 / 2 = 6 bodů.  
 

Pokud student zaškrtne:  
 

 pouze dvě správné odpovědi, získá 12 bodů 

 pouze jednu správnou odpověď, získá 6 bodů 

 dvě správné odpovědi a chybnou odpověď, získá 6 bodů 

 dvě správné odpovědi a dvě chybné odpovědi, získá 0 bodů 

 všechny odpovědi, získá 0 bodů – student za otázku nemůže získat minusové body 

 

 

Obr. 19 Náhled otázky typu „výběr z možností“ 

 

6.3.3 Hodnota 

Jedná se o jednoduchý typ otázky, spočívající v prostém zadání konkrétní, v ideálním případě 

číselné hodnoty a její porovnání na základě rovnosti. I když se jedná o poměrně jednoduchý typ 

otázky, jistě nalezne uplatnění v mnoha testových otázkách. 

Hodnocení probíhá na základě porovnání studentovy odpovědi s jednou či více pedagogem vložených 

správných odpovědí, přičemž v případě shody je otázka ohodnocena plným počtem bodů, v opačném 

případě je studentovi za otázku udělen nulový počet bodů. 

 

 

Obr. 20 Náhled  otázky typu hodnota 
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6.3.4 Skládačka 

Jde o tvořivý typ otázky s intuitivním ovládáním, založený na výběru bloků odpovědi 

ve správném pořadí z nabízeného výběru všech částí odpovědi, tak aby dohromady tvořily správnou 

odpověď. Jde tedy o variaci bez opakování, výběrem k prvků z celkového počtu n prvků.  

 

Při vytvoření zadání otázky, nejprve pedagog vytvoří všechny bloky, které budou při skládání 

odpovědi k dispozici a z nich sestaví jednu, či více správných odpovědí. Ovládání je u administrační 

i testové části velmi intuitivní, jelikož pro skládání prvků je využita metoda drag&drop neboli 

v češtině táhni a pusť, čímž je manipulace s daty velmi přívětivá. Vyhodnocení správnosti odpovědi 

studentů je prováděno na základě pořadí hodnot bloků, které je pak porovnáno se vzorovým či více 

vzorovými správnými odpověďmi. V případě shody s některou se vzorových odpovědí je uděleno 

plné bodové ohodnocení, za chybně sestavenou odpověď pak žádné.   

 

Lépe si funkci toho typu otázky představíte pomocí níže uvedených ilustračních obrázků.   

Na obrázku Obr. 21 je zobrazena testová otázka tak, jak je studentovi zobrazena ve výchozím stavu. 

Nyní je na studentovi, aby pomocí metody drag&drop přetáhl zvolené bloky do druhého pole, a to 

ve správném pořadí tak, jak je to zobrazeno na obrázku Obr. 22, kde je situace zachycena zrovna 

ve chvíli, kdy student přetahuje poslední blok a zasouvá je mezi dva již dříve vložené bloky. 

 

 

Obr. 21 Náhled  otázky typu Skládačka ve výchozím stavu 

 

 

Obr. 22 Náhled  otázky typu skládačka již v téměř vyplněném stavu 
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6.3.5 Matematická skládačka 

Tento typ otázky vychází z typu otázky „Skládačka“, rozšiřuje ji ovšem o matematické 

výrazy. Sazbu výrazů obstarává, tak jako u ostatních komponent systému, typografický nástroj LaTeX 

pomocí webové služby http://latex.codecogs.com. Dalším rozšířením je možnost vložení 

editovatelného bloku, určeného primárně pro zadání numerických konstant a zvýšení tak možností 

použití tohoto typu otázky. Metoda ověření správnosti studentem odeslané odpovědi, probíhá jako 

kontrola pořadí hodnot zvolených bloků, přičemž zadavatel – tvůrce zadání otázky musí dbát na 

pravidla matematických operací, a tedy uvést všechny možné správné odpovědi. Při shodě odpovědi 

studenta s některou ze správných odpovědí je otázka ohodnocena maximálním počtem bodů, 

v ostatních případech, tedy pokud není shodná ani s jedním uloženým vzorem odpovědi, je otázce 

přiřazen nulový počet bodů. Tento modul je stále ve vývoji a v budoucnu připadá v úvahu i možnost 

aplikace např. i komutativních či asociativních zákonů.  

 

 

Obr. 23 Náhled otázky typu matematická skládačka  

 

6.3.6 Pravda / nepravda 

Jde o jednoduchý typ otázky typu „ANO / NE“,  u které student volí, je-li výrok, tedy zadání 

otázky pravdivé či nikoliv. Ačkoliv zodpovězení otázky spočívá v prostém výběru odpovědi ze dvou 

možností, z nichž právě jedna odpověď je správná a svádí tak studenta k tipovací metodě 

„pokus/omyl“, byl tento typ otázky v systému dodatečně implementován jako demonstrace 

rozšiřitelnosti systému, s následnou možností importu více typů testových zadání ze systému Moodle. 

 

 

 

Obr. 24 Náhled otázky typu Pravda / nepravda 

http://latex.codecogs.com/
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6.4 Import a export dat 

Systém byl na základě doporučení dodatečně rozšířen o možnost importu a exportu zadání 

testových otázek s LMS systémem Moodle. Jako transportní prostředek byl zvolen XML formát 

Moodle XML formát ve specifikaci pro aktuálně nejnovější verzi Moodle 2.5 (14.července 2013) 

umožňující importovat a exportovat nejen samotné zadání testových otázek, ale i celé tématické 

okruhy otázek, v Moodle terminologii kategorie otázek [35].  

Součástí mnoha testových zadání mohou být i obrázky, například elektrická schémata, které je 

potřeba při importu/exportu také přenést. Jednodušší volbou je na tyto obrázky pouze odkazovat, což 

nemusí být vždy vyhovující. Moodle XML formát ovšem podporuje i transport obrázků v datovém 

formátu Base 64 [35] a obrázek se tak stane součástí exportovaného XML souboru, což na druhou 

stranu může výrazně zvětšovat velikost výsledného souboru. V systému byly implementovány 

obě tyto možnosti a tak je volba typu exportu obrázků ponechána na uživateli.  
 

V implementovaném systému jsou funkce importu a exportu dat realizovány především 

pomocí třídy AbstractTypOtazky, která definuje jednak obecné metody pro transport dat, tedy ty 

operace, které jsou pro všechny typy otázek totožné a jednak abstraktní metody pro import a export, 

které implementují dědící třídy, reprezentující již konkrétní typy otázek. Tyto metody zohledňují 

specifické vlastnosti a charakteristiky daného typu otázky. Ovšem je nutno dodat, že přenos dat 

z jednoho systému do druhého nemusí být vždy bezeztrátový. Oba systémy (Moodle i náš systém) 

mají svá specifika – vlastnosti, které druhý systém nemá a je tedy na implementaci těchto abstraktních 

metod tyto rozdíly co nejvíce eliminovat. Například při převodu otázky výběru z možností, systém 

Moodle umožňuje definovat atribut říkající, že pouze jediná odpověď otázky je správná a nelze tedy 

označit jako správných více odpovědí. V tomto případě bude při konverzi do našeho systému tento 

atribut ignorován. V opačném směru přenosu by například nestandardní typ otázky Skládačka či 

Matematická skládačka mohl být v systému Moodle reprezentován otázkou typu Doplňovací úloha se 

sekvencí výběrových bloků, ovšem na úkor mnoha omezením a snížení uživatelského komfortu. 

Rozdílný algoritmus automatického vyhodnocení správnosti odpovědi však činí tento převod v praxi 

nepoužitelným. 
 

 

Obr. 25 Formulář pro import testových zadání otázek včetně kategorií otázek 
 

 

Obr. 26 Formulář pro export testových zadání otázek kategorie „Modely dvojbrannů“ 
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6.5 Autentizace uživatelů 

Proces autentizace uživatelů, tedy ověření jejich identity prováděný v momentě přihlášení 

do systému, pomocí školního loginu a hesla, byl, jako jedna z prvních součástí systému navrhnut 

a implementován tak, aby využíval služeb protokolu LDAP [33], který škola využívá k evidenci 

studentů a školních pracovníků. V této době byla služba dostupná ze školního rozsahu IP adres a tedy 

i ze serveru HomeL, na kterém byl implementován prototyp funkce pro autentizaci uživatelů vůči 

LDAP a později byla tato funkce integrována i do vyvíjeného informačního systému.  

Bohužel v průběhu podzimu 2011 byla provedena revize bezpečnostní politiky a mezi mnoha dalšími 

změnami, byla ukončena i podpora LDAP modulu.Tento problém jsem řešil prostřednictvím služby 

Helpdesk CIT s odpovědným pracovníkem a bylo mi doporučeno LDAP autentizaci z práce vyjmout 

a případně využít služeb jednotného přihlášení SSO [34]. Po nastudování poměrně přísných podmínek 

začlenění aplikace do SSO, jsem přehodnotil přístup k autentizaci a systém jednotného přihlášení jsem 

dočasně zavrhl, přičemž může být doplněn dodatečně po ověření funkčnosti a přínosu systému. 

Pro autentizace jsem následně zvolil model registrace uživatelů následnou autorizací, pomocí 

potvrzujícího e-mailu, odeslaným na studentovu školní e-mailovou adresu (login@vsb.cz). Po úspěšné 

autorizaci je uživateli automaticky přiřazena role student, přičemž povýšení do vyšší uživatelské role 

může provést administrátor systému manuálně. 

mailto:login@vsb.cz
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6.6 Problematika porovnání matematických výrazů 

 Problematika porovnání matematických výrazů, ač se to nemusí na první pohled zdát, 

je vskutku netriviální operace. U jednoduchých příkladů, ve kterých vystupují pouze numerické 

konstanty, lze porovnání dvou výrazů snadno provést jejich vypočtením a porovnáním jejich číselných 

hodnot. Pro zjištění hodnoty takovéhoto matematického výrazu je již naimplementováno mnoho 

funkcí, a proto není velký problém toto porovnání implementovat. Složitější situace ovšem nastává, 

pokud porovnávané výrazy obsahují proměnné. Pro tento typ vyhodnocení výrazu jsem nenašel 

vhodnou knihovnu ani funkci. Žádná z nich nebyla schopna vyhodnotit matematický výraz obsahující 

proměnné, takže se nabízí možnost si takovouto funkci (i když u složitějších výrazů pravděpodobně ne 

100% spolehlivou) naimplementovat. Tímto se ovšem proces porovnání značně komplikuje a nelze se 

již spoléhat pouze na sémantiku – hodnotu výrazu, ale je třeba brát zřetel na syntaxi výrazu, zvlášť 

pokud se v něm objevují i závorky, které mění priority zpracování matematických operací. 
 

Jak by tedy porovnání matematických výrazů mohlo vypadat? Pomocí matematických 

pravidel a cyklického zjednodušení získat minimální tvar výrazů v unifikovaném tvaru a ty pak 

vzájemně porovnat. Při tomto porovnání by bylo třeba dbát na prioritu operátorů, čímž by se výraz 

rozložil do tzv. stromu výrazu (Obr. 27), který představuje sled vykonávaných operací. Dále by bylo 

nutné implementovat základní matematické pravidla jako komutativní, asociativní a distributivní 

zákon, ale také na  postupné vyhodnocení výrazu, tak jako u následujícího jednoduchého příkladu: 
 

                     222)4(2
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Také je třeba dbát na kontrolu správnosti výrazu, a to jak na sémantické chyby, jakou 

je například dělení nulou, tak i na chyby syntaktické, což mohou být typicky neukončené závorky. 
 

 

Obr. 27 Strom výrazu představující priority vykonávaných operací 
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6.7 JavaScript moduly 

Pro informační systém byly vyvinuty následující JavaScript komponenty, které rozšiřují 

možnosti systému, zvyšují uživatelský komfort a jelikož se jedná o komponenty, lze je velmi snadno 

použít i u dalších v budoucnu implementovaných projektů. 

6.7.1 Spinner 

Spinner JavaScript komponenta pro uživatelsky přívětivou volbu číselných hodnot s funkcemi 

inkrementace, dekrementace i validace hodnoty. Komponentě se při inicializaci přiřadí id 

formulářového prvku, ke kterému bude vygenerován, číselný typ a nepovinné atributy určující 

minimální a maximální hodnotu prvku. Validace pak probíhá pro tento určený rozsah, a to jak 

pro číselné hodnoty mimo tento rozsah, tak i pro nesmyslné hodnoty (prázdné pole, nečíselné znaky). 

 

       

Obr. 28 Ukázka použití komponenty Spinner a omezení minimální a maximální hodnoty 

 

6.7.2 MEdit 

MEdit je komponenta pro jednořádkové prvky formulářů, obohacená o sazbu matematických 

výrazů a rovnic pomocí syntaxe typografického nástroje LaTeX, který zajišťuje dokonalou 

matematickou sazbu. Komponentě je při inicializaci přiřazeno id formulářového prvku a sada 

představených znaků, které budou v komponentě zobrazeny jako tlačítka pro snadné „naklikávání“ 

znaků do textového pole. Mimo to může zadavatel samozřejmě využít i jiné, v menu neuvedené, 

složitější konstrukce LaTeX.   
 

Všechny zobrazené součásti jsou generovány dynamicky, což bude více zřejmé z ukázky použití:  
 

 <input type="text" name="popisek" id="popisek" /> 
 

  <script type="text/javascript"> 
  <!— 

     // přidání komponenty pro prvek s id=popisek a třemi tlačítky 

     MEdit('popisek', '\\Omega::&Omega;', 'V::V', 'A::A'); 

     --> 
 </script> 

 

             

Obr. 29 Ukázka použití komponenty MEdit  



50 

6.7.3 MTextarea 

 

MTextarea je komponenta pro blokové prvky formulářů – konkrétně pro html prvek textarea, 

kterou rozšiřuje o možnost formátování textu (tzv. rich text – bohatý text) a podobně jako MEdit 

přidává možnost vkládat i složité matematické výrazy s dokonalou sazbou ve formátu LaTeX, 

vkládanou prostřednictvím služby http://latex.codecogs.com. Velkou předností komponenty je, 

že pracuje jako WYSIWYG editor, tedy uživatel nevkládá text formátující značky, ale vizuální změny 

aplikuje pomocí označení textu a tlačítky menu, přičemž změny vidí přímo tak, jak bude zobrazen. 

Při inicializaci je komponentě předáno, podobně jako u komponenty MEdit, id prvku textarea 

a seznam znaků pro usnadňující tlačítka při vkládání LaTeX výrazů. Poté skript původní prvek 

textarea skryje a namísto něj vygeneruje tzv. kontejner div, kterému přiřadí direktivu editable, čímž se 

stane editovatelným. Tato relativně nová vlastnost je implementována již v rámci prohlížeče, nyní je 

funkční u všech běžně používaných prohlížečů a tato podpora se neustále zlepšuje.  

Použití takto editovatelného elementu je důležité zejména z WYSIWYG hlediska, protože v elementu 

textarea nelze přímo zobrazit interpretované HTML znaky, zatímco u editovatelného prvku 

je již vkládání HTML znaků prohlížečem ošetřené. Editor umožňuje měnit velikost, barvu a řez písma, 

vkládat obrázky, odkazy, matematické výrazy pomocí služby LaTex (podobně jako MEdit, avšak 

ve více instancích) či oddělovače textu pomocí vodorovné čáry. 

 

 

 

Obr. 30 Ukázka možností použití komponenty MTextarea 

 

Pro určování polohy textového kurzoru a označené textu komponenta využívá služeb volně 

dostupné JavaScriptové knihovny Rangy. Ačkoliv je tato knihovna velice dobře zpracovaná, 

zpracování tohoto úkonu není tak triviální jak se může na první a možná i druhý pohled zdát, takže 

občas se může při selekci textu vyskytnou drobná chyba, jelikož přístup k pozici textového kurzoru 

prakticky není standardizován jeho implementace se u různých prohlížečů značně liší. Kupodivu ani 

knihovna jQuery, či odvozený jQuery-UI tuto problematiku spolehlivě neřeší, avšak osobně 

očekávám, že v budoucnu by podpora těchto operací měla být standardizována nebo alespoň 

sjednocena např. pomocí některé z budoucích verzí knihovny jQuery. 

 

http://latex.codecogs.com/
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7 Nasazení 

 

Tato kapitola je věnována především technickým aspektům nasazení aplikace do provozu. 

V počátcích projektu bylo uvažováno o testovacím provozu systému na školním serveru HomeL, 

ovšem revize nastavení a bezpečnostní politiky serveru, provedená v průběhu podzimu 2011,  

způsobila omezení či zákaz mnoha funkcí, ať již serveru nebo nastavení týkajících se PHP, a proto 

od něj bylo upuštěno. Po komunikaci s oddělením CIT mi bylo sděleno, že HomeL je primárně určen 

pro prezentační účely a laborování na tomto stroji nebude do budoucna podporovat. 

 

Rozhodl jsem se tedy o testovací nasazení na free webhostingu Andor – tento hosting jsem začal 

používat po změně bezpečnostních politik serveru HomeL jako vývojový a testovací server. Tento 

hosting patří v kategorii freehostingu mezi ty poměrně výkonnější a kvalitnější, obzvláště ve srovnání 

s tradičními českými konkurenty jako např. Webzdarma či Internet Centrum. Ovšem postupem času se 

ukázalo, že tento hosting je sice výhodný pro zkušební testování, zejména díky výhodnému poměru 

cena/výkon/umožněné funkce, ale pro ostrý provoz systému jsem raději pořídil profesionální placený 

hosting u společnosti Wedos, přičemž systém je dostupný na adrese http://diplomka.uh-cko.cz. 

 

Do budoucna, po řádném a důkladném ověření služeb systému v testovacím provozu, je jedna 

z alternativ podat, prostřednictvím zástupce katedry, na oddělení CIT žádost o poskytnutí webhostingu 

a následná migrace systému a případně i jeho začlenění do systému jednotného přihlášení SSO [34]. 

http://wz.cz/
http://ic.cz/
http://diplomka.uh-cko.cz/
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Závěr 

 

V rámci této diplomové práce byla vyvinuta webová aplikace, která představuje velmi dobrý 

základ pro budoucí komplexní systém pro podporu výuky, zaměřený především na poměrně specifické 

požadavky předmětů Teorie obvodů I a II. Implementovaná webová aplikace zahrnuje systém 

pro automatické testování studentů, přičemž testové otázky jsou sdružovány do tématických okruhů. 

Dále je v systému implementováno několik typů otázek (např. výběr z možností či variační výběr), 

které jsou dále rozšiřitelné díky modulárně pojaté implementaci typů testových otázek.  

Dále byl implementován i systém pro správu a hodnocení semestrálních projektů s kontrolou 

a zamezení duplicity studenty samostatně volených vstupních hodnot parametrů těchto projektů. 

Na doporučení komise bylo dodatečně také implementováno rozhraní pro import a export dat – 

zejména zadání testových otázek ve formátu Moodle XML a také výrazně rozšířena databáze 

testových zadání otázek, která jsou součástí příloh této diplomové práce. 

 

Jelikož jsem v rámci požadavků nenalezl v jinak velmi rozsáhlé nabídce volně dostupných 

knihoven JavaScript funkcí takové, které bych si pro účely řešení tohoto projektu představoval,  

vytvořil jsem v rámci informačního systému také několik JavaScriptových modulů, mimo jiné s velmi 

dobrou podporou sazby matematických výrazů, využívajících webové služby 

http://latex.codecogs.com. Tyto moduly byly navrženy jako znovupoužitelné, zapouzdřené 

komponenty, schopné běžet souběžně ve více instancích, s vizí, že mohou být v budoucnu kýmkoliv 

snadno volně použity i u dalších projektů. 

 

Implementovaný systém je plně funkční a po odladění případných provozních chyb 

či uživatelských nedostatků, odhalených na základě zpětné vazby od uživatelů ve zkušebním režimu 

má potenciál dalšího rozvoje díky jeho otevřenosti a snadné rozšiřitelnosti. Přímo se zde nabízí návrh 

a implementace dalších modulů typů otázek, jako konkrétní příklad bych uvedl možný typ testové 

otázky s komparátorem matematických výrazů, což by mohla být příležitost pro  mezioborovou 

spolupráci s odporníky z katedry aplikované matematiky. 

Dalším návrhem na rozšíření je migrace systému na školní server a jeho následné začlenění 

do systému jednotného přihlášení SSO a implementací autentizace uživatelů pomocí tohoto rozhraní. 

 

Z mého hlediska byla pro mne práce na tomto projektu velmi prospěšná, jelikož jsem při jejím 

návrhu i implementaci získal mnoho cenných zkušeností a příležitostí řešit nové, mnou dosud neřešené 

úkoly i problémy, což bylo pro mě výzvou. 

http://latex.codecogs.com/
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Přílohy 
  

A Příloha na CD  - obsah přiloženého CD: 
 

 

 databaze_testu – tématické okruhy zadání testových otázek ve formátu Moodle XML 

 dokumentace – adresář s veškerou dokumentací diplomové práce 

o programatorska_dokumentace – adresář s programátorskou dokumentací 

o uzivatelska_dokumentace – uživatelská dokumentace je nyní dostupná přímo 

v systému formou on-line nápovědy 

 server – instalační balík pro serverovou platformu WAMP 

 text – text diplomová práce ve formátech DOC, DOCX. a PDF 

 zdrojove_kody – adresář s implementovanými zdrojovými kódy 

o aplikace – adresář s výslednou webovou aplikací 

o databaze – adresář s MySQL skriptem pro vytvoření struktury databáze 

o ostatní – adresář s implementovanými avšak nepoužitými zdrojové kódy 

 


