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Abstrakt 

Problematika tvorby webových informačních systému je velmi rozsáhlá a pro tvorbu 

těchto systémů se užívá celá řada nástrojů, prostředků a technik. Ve své práci se pokusím 

tyto nástroje, prostředky a techniky popsat a vystihnout jejich poznané výhody a nevýhody. 

V práci je uvedeno kompletní řešení ukázkového příkladu realizace webového 

informačního systému za použití rychlé tvorby prototypu. Tento systém bude sloužit pro 

sdílení zdrojů mezi univerzitami. Důležitou součástí práce budou také doporučení, 

vycházející z mých nabytých zkušeností a vědomostí. 

 

Klíčová slova 

Webový informační systém, Databáze, Framework, Šablonovací systém, Uživatelské 

rozhraní, PHP, Nette, MySQL 

 

Abstract 

Problems of web information system creation are very comprehensive and a variety  

of tools, resources and techniques is used  for the creation of these systems. In my work I 

will try to explain these tools, resources and techniques and describe their identified 

advantages and disadvantages. This work presents a complete solution example as the 

implementation of a web information system using rapid prototyping. This system will be 

used for the sharing of resources among universities. The important part of this work are 

recommendations based on my experience and knowledge. 
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Seznam použitých zkratek 

API (Application Programming Interface) Rozhraní pro programování aplikací 

CSS (Cascading Style Sheets) Kaskádové styly 

ERD (Entity Relational Diagram) Entitně relační diagram 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Internetový protokol určený pro výměnu 

hypertextových dokumentů ve formátu HTML 

HTML (HyperText Markup Language) Značkovací jazyk pro hypertext 

JS (Java Script) 

KISS (Keep It Simple, Stupid) Princip „udělat to jednoduše, stupidní“ 

PHP (Hypertext Preprocessor), Hypertextový preprocesor 

RDM (Relational Data Model) Relační datový model 

SŘBD (Systém řízení báze dat) Nebo také „DBMS“ (Data base management 

system) je znám jako systém řízení báze dat 

SQL (Structured Query Language) Strukturovaný dotazovací jazyk 

SW (Software) Programové vybavení 

UML (Unified Modeling Language) Sjednocený modelovací jazyk 

URL (Uniform Resource Locator) Jednotný lokátor zdrojů 

UI (User Interface) Uživatelské rozhraní 

WIS Webový informační systém 

WF (Wireframe) Skica nebo také „Drátěný model“ aplikace 
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ÚVOD 

 V každodenním životě jsme obklopeni obrovským množstvím informačních systémů, 

které nám mají poskytovat včasné a správné informace. Speciálním případem jsou webové 

informační systémy přístupné z webového rozhraní. Při tvorbě těchto systémů je nezbytné 

zohlednit požadavky zadavatele a také budoucích uživatelů. Pro tvorbu se používají různé 

nástroje, prostředky a techniky, jež se pokusím ve své práci popsat z vlastních praktických 

zkušeností a nabytých teoretických vědomostí. 

 

 Touto prací bych chtěl uvést nejčastěji využívané nástroje, prostředky a techniky, se 

kterými jsem se během tvorby webových informačních systémů setkal.  Svou stěžejní 

tvůrčí práci spatřuji v kapitole ukázkový příklad realizace WIS, kde se budu zabývat 

konkrétní tvorbou webového informačního systému, sloužícího pro mezinárodní sdílení 

zdrojů mezi univerzitami, a také v kapitole s názvem návrh „best-practices“, kde se 

pokusím sepsat doporučení nejlepších praktik, ke kterým jsem došel při tvorbě mnoha 

WIS. 

 

 Ukázkový příklad realizace se bude týkat WIS EARN (European Automation Resource 

Network). Navrhovaný systém bude sloužit především společnostem a studentům. Popis 

systému a konkrétní realizaci WIS EARN budu blíže specifikovat v kapitole ukázkový 

příklad realizace WIS. 

 

 Přestože je problematika tvorby webových informačních systémů velmi rozsáhlá, 

rozhodl jsem se na základě svých praktických zkušeností a teoretických vědomostí zabývat 

zejména šesti okruhy, souvisejícími s tvorbou WIS. Webové informační systémy a jejich 

specifika, analýza požadavků WIS, analýza nástrojů, služeb a softwarových postupů 

použitelných pro tvorbu WIS, přehled a zhodnocení metod tvorby WIS, ukázkový příklad 

realizace WIS a návrh "best practices" pro tvorbu WIS. 

 

 Práce v jistých ohledech navazuje na mou bakalářskou práci, kde se zabývám 

hodnocením rizik zavádění informačního systému (viz T. Vojtek, Bakalářská práce - 

HODNOCENÍ RIZIK ZAVÁDĚNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU, 2012). 
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1 WEBOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH 

SPECIFIKA 

Webové informační systémy se od klasických informačních systémů liší především 

použitými technologiemi a způsobem prezentace dat a přístupností. Zatímco klasické pojetí 

informačních systémů odpovídá prezentaci informací pro určitou uzavřenou skupinu 

jedinců s přístupem do systému lokálního charakteru, jsou WIS dostupné prakticky 

odkudkoliv skrze webové rozhraní prohlížečů. Je nutné si uvědomit, že webové informační 

systémy mohou existovat samostatně nebo ve formě nástavby jiného informačního 

systému. Všeobecně jsou informační systémy komplexními systémy, jejichž působením 

jsou vytvářeny a současně vznikají interakce prováděné samy o sobě a se svým vlastním 

prostředím [1]. 

 

WIS se běžně skládá z těchto částí: 

• Dissatisfier (nutnost) - samozřejmost 

• Satisfier (požadované funkce) - spokojenost 

• Exciter (funkce navíc) - nadšení 

Disatisfier můžeme chápat jako něco, bez čeho daný produkt nebo služba nemůže 

fungovat, ale co je bráno jako samozřejmost [7].  

1.1 Možná bezpečnostní rizika 

Skvělá přístupnost webových informačních systémů má své výhody, ale také nevýhody, 

které není možné přehlížet. Tyto systémy musí mnohem více řešit stránku zabezpečení, 

autentizace a autorizace. 

 

Autentizace 

Uživatel prokáže svou totožnost prostřednictvím hesla, otisku prstu apod. [6]. 

Autorizace 

Každý uživatel je oprávněn k určitým úkonům odpovídajícím přiřazené roli, kterou 

zastává [6]. 
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1.1.1 SQL Injekce 

Jde o jednu z nejčastějších zranitelností webových aplikací, která umožnuje útočníkovi 

získat přístup do databáze a tím získat některé specifické informace [15]. Často je cílem 

tohoto útoku získat uživatelská jména, hesla a emaily nebo aplikaci uvést do 

nepoužitelného stavu (smazaní obsahu databáze, podstrčení jiných dat). Pod tímto pojmem 

se skrývá podvržení vstupních dat z formulářů nebo jiných vstupů s cílem změnit výsledek 

SQL dotazu. Tato chyba se nachází v mnoha webových aplikacích, a proto jsou ohroženy. 

1.1.2 Cross-Site Request Forgery 

Tento typ útoku na aplikaci je známý pod zkratkou CSRF. Podstata útoku spočívá 

v tom, že uživatele nalákáme na stránku aplikace napadené škodlivým kódem, která 

provádí v pozadí nějakou akci, aniž by to uživatel věděl [18]. Útok tak bývá nejčastěji 

veden proti aplikacím, kde se útočník může sám přihlásit a zjistit tak strukturu aplikace, 

nebo proti aplikacím, jejichž zdrojový kód je veřejně přístupný (například redakční 

systémy CMS atpod.) [18]. Ani ostatní aplikace však nemusí být dostatečně chráněny. 

Někdy je možné názvy operací uhodnout a poté není nic snazšího, než je přidat do odkazu. 

 

Příklad:   

Mějme URL ve tvaru  

http://example.com/admin/articles.php?action=edit&id=9 

a předpokládejme existenci operace DELETE.  

http://example.com/admin/articles.php?action=delete&id=9 

Pak jednoduše stačí upravit odkaz do potřebné podoby a můžeme například mazat 

záznamy v databázi. 

1.1.3 Distribuované odepření služby 

Útok je známý pod zkratkou DDoS z anglického spojení Distributed Denial-Of-Service 

attack. V dnešní době jde o jednu z hlavních zbraní „kyberválky“. Její velké nebezpečí 

spočívá v jednoduchosti a masovém použití. Připojit se k útoku aktivně nebo pasivně může 

prakticky kdokoliv bez větších nároků na znalosti počítačových technologií nebo 

programovacích jazyků. Zjednodušeně řečeno jde o zahlcení serverů služby mnoha 

http://example.com/admin/articles.php?action=edit&id=9
http://example.com/admin/articles.php?action=delete&id=9
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požadavky ve stejný okamžik. Útok si můžeme představit jako množinu n útočníků, kteří 

za čas t odešlou m požadavků na server aplikace, která je předmětem útoku. Každý 

z útočníků ve své podstatě spustí skript se smyčkou načítající neustále nějakou stránku 

nebo konkrétní obrázek atpod. Každý z nás může být do útoku zapojen, a to jak aktivně, 

tak také pasivně. Pasivním zapojením do útoku se rozumí využití našich prostředků, nad 

nimiž má útočník kontrolu (připojení k internetu a hardware) za našimi zády. 

1.1.4 Odcizení session ID - Session Hijacking  

Jedná se o krádež SID (session id) oprávněnému uživateli. Obvykle se označuje jako 

Session Stealing a ještě častěji Session Hijacking [17]. Existuje mnoho cest vedoucích 

k odcizení SID, se kterým úzce souvisí například získání přístupu k účtům daného 

uživatele. Během celé činnosti uživatele i dlouho po ní je SID trvale uloženo na různých 

místech u klienta, na serveru i po cestě. Odtud může útočník získat platné SID, aniž by 

musel odchytávat právě probíhající komunikaci. 

Jednotlivá místa uložení SID jsou vždy závislá na konkrétním způsobu předávání SID 

mezi serverem a klientem. 

1.2 Struktura webového informačního systému 

Struktura webového informačního systému se liší dle jeho realizátora. Doporučenou  

a nejčastěji používanou strukturou podporující znovupoužitelnost komponent a snadnou 

orientaci ve zdrojových kódech aplikace je architektura MVC (respektive MVP), což je 

zkratka pro strukturu Model-View-Controller (potažmo presenter). Na obrázku níže 

můžeme vidět běžnou strukturu webového informačního systému s použitím MVC (viz 

Obr. 1).  Architektura MVC (MVP) rozděluje aplikaci na 3 logické části, aby bylo možné 

každou část upravit samostatně a byly minimalizovány dopady na ostatní části [2]. 
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Obrázek 1: struktura webového informačního systému 

Tato struktura rozděluje celou aplikaci na dvě hlavní části. Těmito částmi jsou Frontend 

a Backend. Frontend slouží jako uživatelské rozhraní a backend poté tvoří pozadí systému 

neboli administraci. Celá aplikace je rozdělena na tři části: Model, View, Controler. Model 

slouží k přímé komunikaci s databází, view pro zobrazení informací a controler příjmá 

požadavky, komunikuje s modelem a výstupy zobrazuje pomocí view. V architektuře 

MVC v principu existují pouze dvě přímé vazby (viz Obr. 2). Systém funguje na webovém 

serveru, který používá zvolený databázový server a zvolený interpreter programovacího 

jazyka. Uživatelé i administrátoři přistupují k aplikaci skrze webový prohlížeč dle jejich 

výběru. 
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Obrázek 2: architektura MVC (www.zdrojak.cz) 

1.3 Použité technologie 

Webový server 

 Je program, který nabízí poskytované služby jiným programům (klientům). Pro 

prohlížení určité webové stránky si ji náš prohlížeč vyžádá (zde vystupuje v roli klienta) od 

serveru. Jelikož klient i server jsou programy, nemohou spolu komunikovat lidskou řečí, 

ale musí spolu komunikovat jiným, přesně definovaným způsobem. V Internetu se těmto 

pravidlům komunikace říká protokoly. Pro přenos webových stránek se používá protokol 

HTTP (HyperText Transfer Protocol). 

 

Webovým serverem se rovněž rozumí počítač, který nabízí své služby ostatním 

počítačům. Na pevném disku serveru jsou jednotlivé webové stránky uloženy ve formě 

souborů. Na webovém serveru (počítači) je spuštěn webový server (program).  

Server-program komunikuje s prohlížečem a na základě požadavků mu protokolem HTTP 

zasílá webové stránky. 

 

http://www.zdrojak.cz/
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Obrázek 3: komunikace webového prohlížeče s webovým serverem 

 Celá komunikace se odehrává prostřednictvím webového prohlížeče a webového 

serveru, kdy formou URL odešleme požadavek na webový server a ten nám vrátí odpověď 

ve formátu HTML (viz Obr. 3). 

 

Interpreter programovacího jazyka 

 Jde o jeden z modulů software webového serveru. Interpretovaný jazyk je programovací 

jazyk, u něhož je pro spuštění programu nezbytný jeho zdrojový kód a zvláštní program 

zvaný interpret, který zdrojový kód provádí (interpretuje).  

 

Databáze  

 Databází rozumíme systém řízení báze dat. Jedná se o softwarové vybavení, které 

zajišťuje práci s databází. Tvoří tak rozhraní mezi aplikací a uloženými daty. Tvoří další 

z nedílných součástí software webového serveru. 

 

Webový prohlížeč 

 Známý jako browser, je počítačový program, který požíváme k prohlížení webových 

stránek (World Wide Webu). Program zajišťuje komunikaci s HTTP serverem a 

zpracování přijatého kódu (HTML, XHTML, XML, CSS apod.), který podle daných 

standardů zformátuje a zobrazí webovou stránku. 
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Framework 

 Jedná se o softwarovou strukturu, která slouží jako podpůrný prostředek při 

programování. Využití některého z dostupných frameworků (Nette, CodeIgniter aj.) přináší 

řadu výhod, ale také jistá omezení. Tyto struktury podporují modularitu systému  

a znovupoužitelnost již vytvořených komponent. Frameworky rovněž oddělují obsah 

šablon od samotných skriptů a ulehčují tak práci kodérům HTML, CSS, JS. Pokud se 

rozhodneme využít některý z dostupných frameworků, musíme počítat s nutností 

pochopení jeho fungování (v podstatě se jedná o „nový“ programovací jazyk) a jsme také 

vázáni na vývoj tohoto frameworku. Pokud z jakéhokoliv důvodu přestane být tento 

framework vyvíjen, budeme se do budoucna potýkat s velkými komplikacemi. 

1.4 Služba založená na službě 

Webové informační systémy, potažmo služby, dnes často implementují a využívají 

externí software třetích stran. Existuje mnoho důvodů, proč je výhodnější implementovat 

službu třetí strany, než ji vyvíjet. Hlavními důvody jsou jednoduchost, rychlost, malé 

náklady. Vyvíjet například komplexní službu lokalizace na online mapě by bylo velmi 

zdlouhavé a finančně náročné. 

 

Internet-based Self-Service 

 Jsou podtypy služeb řízených samoobslužnými technologiemi, které poskytují 

technologické rozhraní, které umožňuje zákazníkům využívat služby nezávisle na zapojení 

přímého servisního pracovníka. Příkladem jsou služby pro samoobslužné nákupy 

vstupenek, rezervaci letenek za použití internetu aj. 

 

LBS – location based service 

 Mnoho aplikací využívá jako přidanou hodnotu a uživatelský komfort lokalizaci 

návštěvníka na mapě, zobrazení sítě prodejen atpod. V současné době jsou majoritními 

poskytovateli online map Google maps v zahraničí a tuzemský poskytovatel Seznam mapy. 
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Rozšíření sociálních sítí 

 S nástupem sociálních sítí, přišla také nová rozšíření pro implementaci do webových 

informačních systémů a webových stránek. Nejrozšířenějšími jsou přihlášení skrze sociální 

sítě, vkládání komentářů, sdílení aj. 

2 ANALÝZA POŽADAVKŮ NA WIS 

Analýza požadavků definuje vlastnosti celého návrhu systému. Analytik i realizátor 

musí brát v potaz, že zadavatel může v průběhu své požadavky upravovat a rozšiřovat. 

 Během tvorby webových informačních systémů, jsem se setkal často se situací, kdy 

zadavatel nebyl schopen správně formulovat své požadavky do doby, než byl vytvořen 

první prototyp. Často zadavatel vychází z již existujícího systému a bere jej za vzor, což 

může být značně omezující. 

 Každý požadavek musí mít svůj identifikátor (ID), název požadavku, typ požadavku a 

stanovenou prioritu. 

 

Příklad seznamu požadavků pro systém knihovny: 

Tabulka 1: seznam požadavků 

Identifikátor  Název požadavku Typ požadavku Priorita 

ID01 Systém musí mít funkci pro 

evidenci vypůjčených knih 

Funkční Velmi důležité 

ID02 Systém musí umět evidovat 

knihy (přidání, editace). 

Funkční Velmi důležité 

ID03 Systém by měl automaticky 

udělovat pokutu za pozdní 

navrácení knihy 

Funkční Nedůležité 

ID04 Odezva vyhledávácího dotazu 

pro nalezení knihy bude menší 

než 1 vteřina. 

Nefunkční Nedůležité 
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2.1 Vlastnosti požadavků  

Základní vlastnosti požadavků: 

Realizovatelnost  

 Každý požadavek musí být realizovatelný. Realizovatelnost požadavku musí posoudit 

analytik nebo realizátor. Nerealizovatelné požadavky musí být odstraněny. 

 

Příklad: Systém každý den převede obsah celé databáze do excelového souboru jako 

výstup pro kontrolu dat. 

 

 Výše uvedený požadavek by pravděpodobně byl realizovatelný, ale pouze do určitého 

rozsahu dat uložených v databázi, poté by byl excelový soubor neúměrně velký a jeho 

načítání by bylo kontraproduktivní. 

 

Měřitelnost 

Osvědčeným postupem při vytváření seznamu požadavků je opakovaně se ptát na 

otázku: "Proč?", až se nakonec odhalí skutečné účely požadavku.  

 

Testovatelnost 

Zainteresované strany a také realizátor může navrhnout testy tak, aby bylo možné zjistit, 

nakolik bylo zatím dosaženo cíle. 

2.2 Typy požadavků 

Funkční požadavky 

 Funkční požadavky identifikují nutné úkony, aktivity a akce, které musí být vykonány 

(co se musí udělat). Analýza funkčních požadavků slouží jako základ tzv. „top-level“ 

funkce systému pro funkční analýzu. 
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Požadavky na výkon 

 Stanovují, do kdy, nebo jak májí být funkce vykonány. Celková kvalita a výkonnost 

jsou na základě požadavků interaktivně vyvinuty v rámci identifikovaných funkcí. 

 

Designové požadavky 

 Požadavky týkající se vzhledové stránky systému, provedení a uživatelského rozhraní 

(UI). 

 

Odvozené požadavky 

 Požadavky, které vycházejí z požadavků vyšší úrovně. Příkladem může být požadavek 

na co nejmenší spotřebu paliva, což jistě souvisí s požadavkem na aerodynamiku a nízkou 

hmotnost vozidla. 

 

Alokované požadavky 

Jedná se o požadavky vzniklé rozdělením nebo alokováním požadavků vyšší úrovně. 

2.3 Postup analýzy požadavků 

- Komunikace se zadavatelem a koncovými uživateli včetně důsledků projektu 

- Řešení nejasných, nekompletních, protichůdných požadavků 

- Zaznamenání požadavků 

- Prototypizace 

o možnost návrhu prázdných prototypů (vizualizace aplikace) 

o use-case (zjednodušená verze, případně rozšířená o scénáře) 

- Doprovodný text, use-case, specifikace procesů, scénáře 

2.4 Konečný rozsah požadavků 

Rozsah požadavků musí být co nejpřesněji definován, aby nedošlo k nekonečnému 

koloběhu požadavků, a tím oddalování dokončení systému. Požadavky se v průběhu 

mohou měnit a přibývat, musí však být stanovena mez, kdy jde již o předmět práce navíc, 
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vhodnou pro další budoucí spolupráci. S tímto jevem jsem se v praxi vícekrát setkal. Pro 

lepší představu uvádím tento příklad: Realizace projektu měla trvat, dle zjištěných 

požadavků trvat asi jeden měsíc. S neustále rostoucími požadavky zadavatele, které nebyly 

na začátku stanoveny, se realizace protáhla na asi jeden rok.  

 

 

 

Obrázek 4: smyčka požadavků 

3  ANALÝZA NÁSTROJŮ, SLUŽEB A SOFTWAROVÝCH 

POSTUPŮ POUŽITELNÝCH PRO TVORBU WIS 

K tvorbě každého webového informačního systému je nutné zvolit vhodné nástroje, 

usnadňující vývoj systému a také podporující budoucí udržitelnost systému podle 

charakteru WIS.  

3.1 Nástroje pro tvorbu WIS 

V rámci usnadnění práce a lepšího pochopení vztahů ve složitých systémech, 

převyšujících mentální schopnosti člověka, se při tvorbě WIS využívá řada nástrojů 

a podpůrného software. V této části jsou popsány nejčastěji používané nástroje a nastíněny 

jejich výhody a nevýhody. 

3.1.1 Webový server 

 Důležitým nástrojem pro tvorbu webového informačního systému nebo také 

prostředkem je software webového serveru. Bez tohoto softwarového prostředku by tvorba 

nebyla možná. Díky předkonfigurovaným balíčkům webových serverů můžeme lokálně 

vyvíjet celou aplikaci a poté ji umístit do cílové destinace. Pří vývoji systému je aplikace 

přístupná pouze z adresy: „http://localhost/“ a následně je přesunuta do produkčního 
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prostředí. Nejsme však vázáni využívat pouze předkonfigurované balíčky, můžeme si 

webový server nakonfigurovat a rozšířit sami. 

 

Dostupné předkonfigurované balíčky s webovým serverem Apache: 

Tabulka 2: předkonfigurované balíčky webového serveru 

Název Operační systém 

Lamp Linux 

Wamp Windows 

Mamp Mac OS X 

XAMPP Windows, Linux, Mac OS X 

 

Poslední z dostupných předkonfigurovaných balíčků XAMPP je oproti ostatním rozšířen o 

mnoho dalších funkcí. Zahrnuje podporu programovacího jazyku Perl, Ftp server Filezilla, 

Mercury email a další. 

 

Dostupné software webového serveru: 

Tabulka 3: výzkum společnosti Netcraft, červen 2013 

Produkt Výrobce Počet hostovaných 

stránek 

Podíl [%] 

Apache Apache Foundation 359,441,468 53,34 

IIS Microsoft 112,303,412 17,22 

Nginx Igor Sysoev 104,411,087 14,56 

GWS Google 23,029,260 3,87 

Ostatní   11 

 

V případě použití jiného programovacího jazyku, než nejvíce k tomuto účelu užívaných, 

můžeme využít software jako je Tomcat (programovací jazyk Java), modul Python web 

server (programovací jazyk Python), Phusion Passenger (Ruby on Rails). 
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3.1.2 Editor zdrojového kódu 

 Pro zápis zdrojového kódu (PHP, HTML, JS, CSS) je využíván preferovaný textový 

editor. Zdrojový kód je možné psát i v obyčejném poznámkovém bloku, ale ztrácíme tak 

přehlednost a hůře se nachází chybný úsek kódu.   

 

Mezi nejčastější základní funkce editorů patří: 

 

- Barevné zvýraznění syntaxe 

- Skrytí vybraných úseků kódu 

- Změna odsazení bloku 

- Pokročilé vyhledávání a nahrazování 

- Popis metod daného programovacího jazyka 

- Zvýraznění chybných výrazů 

- Změna kódování dokumentu 

- Hlídání neuzavřených tagů 

 

Několik editorů zdrojového kódu, se kterými jsem se setkal: 

Tabulka 4: oblíbené editory zdrojového kódu 

Název Operační systém 

PSPad Windows 

Notepad++ Windows 

NetBeans Windows, Linux, Mac OS X 

Notepad Windows 

 

- PSPad 

Stránky je možné ukládat v různých českých kódováních včetně iso-8859-2 [9]. 

Poskytuje pokročilé vyhledávání a nahrazování ve více souborech [9]. Nechybí zde 

ani funkce rychlého náhledu stránky klávesou F10. Velkou výhodu spatřuji 

v existenci slovníku pro kontrolu pravopisu češtiny. Naopak jeho nevýhodu spatřuji 

v absenci funkce skrytí logických celků. 
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- Notepad ++ 

Jedná se o často preferovaný, pokročilý editor s funkcemi barvení kódu, 

prohledávání souborů, tvorba maker a další pokročilé funkce. Nechybí ani skrývání 

logických celků. V základní verzi chybí našeptávač metod a příslušných argumentů. 

Pokud je otevřen větší počet souborů najednou, dochází k horší orientaci. 

 

- NetBeans 

NetBeans je vysoce vyspělý editor, kde nechybí dokonalá organizace jednotlivých 

souborů, ani našeptávač metod a pořadí argumentů. Editor je velmi komplexní a dá 

se sehnat v mnoha verzích, dle příslušného programovacího jazyka včetně PHP. 

Nevýhodou je velká rozsáhlost, která má vliv na dobu načítání programu. 

 

- Notepad  

Českým názvem „Poznámkový blok“ je ve své současné verzi vhodný pouze na 

rychlou editaci a poznámkové soubory typu „READ ME“. Určitě jej nelze doporučit 

jako seriózní prostředek na složitější práci z důvodu absence jakýchkoliv rozšíření 

usnadňujících práci. Dobrou vlastností je možnost UTF-8 kódování [9]. 

3.1.3 FTP klient 

 Pro přístup k souborům uloženým jinde než na lokálním webovém serveru se přistupuje 

skrz FTP (anglicky File Transfer Protocol) klient nebo přes webový FTP klient. Těchto 

klientů existuje velké množství, níže uvádím některé z nejpoužívanějších. 

 

Tabulka 5: nejpoužívanější FTP klienty 

Název Operační systém 

Total Comander Windows 

CuteFTP Windows, Mac OS X 

LeechFTP Windows 

FileZilla Windows, Linux, Mac OS X 
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V současné době nejvíce preferovaný je FTP klient FileZilla a TotalComander (souborový 

manažer). Výhodou FTP klienta FileZilla je jednoduchost a také spolehlivost. V případě 

TotalComanderu jde především o souborový manažer s funkcí FTP přenosu souborů. 

3.1.4 Case nástroje 

Název těchto nástrojů vychází z anglického spojení Computer Aided Systems 

Engineering, což v překladu znamená počítačem podporované softwarové (systémové) 

inženýrství nebo vývoj software s využitím počítačové podpory. 

Pro analýzu a následnou realizaci jsou tyto nástroje často používány pro ujasnění 

požadavků a pochopení souvislostí.  

 

MySQL Workbench 

 Software pro tvorbu ERD, RDM modelů. Po sestavení diagramu databázového 

schématu a vzájemném provázání jednotlivých entit, je možné tento diagram převést na 

zdrojový kód jazyka SQL. Tento nástroj mimo jiné poskytuje možnost synchronizace 

databázového modelu, což znamená, že je možné načíst již existující schéma, upravit jej  

a nahrát zpět do zdrojové databáze. Tento software podporuje operační systémy Windows, 

Linux i Mac OS X. 
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Obrázek 5: uživatelské rozhraní software MySQL Workbench 

Navicat premium 

 Tento software slouží především pro správu databází. Uživatelské rozhraní je přívětivé 

a nabízí možnost editace jednotlivých záznamů i struktury databáze. Každá entita je 

vyobrazena jako tabulka s možností její in-line editace. Tento software podporuje operační 

systémy Windows, Linux i Mac OS X. Je to velice užitečný nástroj poskytující celou řadu 

funkcí pro práci s databázemi. Mezi jednu z často používaných patří například možnost 

exportu nebo importu jednotlivých entit nebo celé databáze. 
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Obrázek 6: uživatelské prostředí software Navicat 

Visual Paradigm  

 Tento software slouží především pro tvorbu UML diagramů, je komplexní a poskytuje 

možnost vyzkoušet si jej zdarma. Obsahuje nástroje pro kompletní vizuální návrh 

architektury aplikací a její vyjádření pomocí nejnovější notace jazyka UML (Unified 

Modeling Language). Tento software může  být dokonce integrován s vývojovými 

prostředími Visual Studio .NET, Eclipse/WSAD, NetBeans/Sun ONE a JBuilder. Výhodou 

je získání kontroly nad životním cyklem návrhu a také vývoje aplikace. Návrh je možno 

následně exportovat do různých grafických formátů a vytisknout. 
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Obrázek 7: uživatelské prostředí software Visual Paradigm 

3.1.5 Online generátory 

Online generátory se rozumí online dostupné prostředky (přes webové rozhraní), které 

usnadňují periodicky se opakující činnosti spojené s tvorbou WIS. Nejčastěji se jedná  

o různé prostředky týkající se UI.  

 

CSS a HTML generátory 

Do této skupiny patří všechny online nástroje pro tvorbu CSS a HTML kódů. Mezi 

nejznámější generátory této třídy patří, generátory odkazových map, barevných přechodů, 

menu, transparentního pozadí, zaoblených rohů, vzhledů tabulek, grafů atpod. Využití 

těchto nástrojů šetří mnoho času a zacházení s nimi je velmi jednoduché. 

 

Sitemap generátory a jiné 

Sitemapa slouží jako kompletní mapa dané webové stránky a hojně je využívána 

crawlery vyhledavačů. Na internetu je možné najít nástroje pro jejich automatické 

vygenerování a následnou manuální úpravu vygenerovaného kódu. 
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3.2 Integrovatelné služby 

V dnešní době existuje mnoho služeb, které můžeme chápat jako určitou formu 

outsourcingu. Tyto služby jsou dostupné zdarma nebo jsou zpoplatněny pomocí placených 

rozšíření. S webovými informačními systémy komunikují prostřednictvím API (zkratka 

pro Application Programming Interface) označující v informatice rozhraní pro 

programování aplikací. Jejich hlavními výhodami jsou jednoduchost integrace a cena. Níže 

jsou uvedeny některé typy z velkého množství integrovatelných služeb. 

 

Sociální pluginy 

 Stránky a WIS je možné rozšířit například o přihlášení pomocí sociálních sítí, 

doporučení přátel, instantní komentáře atpod. Sociální rozšíření zahrnují funkce zvyšující 

komfort užívání a také poskytují funkce urychlující tvorbu aplikace. Hlavní nevýhodou se 

stává závislost na software třetích stran.  

 

Sdílení 

 Současným fenoménem internetu je především sdílení. Sdílení je zodpovědné za velkou 

část trafficu (toku návštěvníků). Na internetu je možné nalézt mnoho rozšíření, které 

automaticky generují panel pro sdílení obsahu dle zvolených kritérií. 

 

Online mapy 

 V případě nutnosti zobrazení daného objektu nebo pozice na mapě (ať už jde o sídlo 

podniku, pozici konání nějaké akce aj.) jsou využívány aplikace online map. Tyto mapy lze 

snadno integrovat do aplikace a interaktivně s nimi pracovat. 

 

Google API - Jsapi 

 Jsapi je konkrétní službou sloužící především pro vzdálené načítání skriptů napsaných 

v jazyce Javascript. Výhodou je, že je možné omezit zátěž vlastních zdrojů načítáním 

některých knihoven externě. Nevýhodou je zde opět závislost na softwaru třetích stran  

a také možnost nestability při zatížení zdrojů poskytovatele služby.  
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3.3 Softwarové postupy 

V tomto bodě se zaměřím především na postupy při realizaci WIS z úhlu pohledu 

realizátora, který má podklady z analýzy požadavků. 

 

UI 

 UI neboli česky uživatelské rozhraní, tvoří strukturu, přes kterou uživatel 

komunikuje se systémem. Tato struktura by měla být co nejvíce uživatelsky přívětivá  

a jednoduchá na ovládání. Pokud bude rozhraní příliš složité, bude znepříjemňovat až 

znemožňovat práci se systémem.  

 

Framework 

 Naprogramovaná struktura nebo také „kostra“ systému postavená na konkrétním 

programovacím jazyce. Jde o nástavbu nad daným programovacím jazykem, která ulehčuje 

realizátorům práci a zároveň podporuje budoucí udržitelnost systému (viz Obr. 9). 

Použitím frameworku je možné využívat již existující komponenty a integrovat je do 

aplikace namísto jejich tvorby, což příznivě ovlivňuje rychlost tvorby systému. 

3.3.1 Využití již existujících komponent 

Ať už se jedná o grafickou nebo funkční stránku WIS, může realizátor využít existující 

úseky kódů. Téměř každý problém již někdo řešil, a proto je na internetu možné nalézt 

nespočet komponent plnící námi řešený problém. V případě funkční stránky systému jde  

o různé třídy, kde stačí znát a využívat poskytované metody. Po grafické stránce je 

například možné zdarma sehnat zpracované CSS menu, které si přizpůsobíme dle vlastních 

potřeb. Pokud se rozhodneme využít pro stavbu WIS framework, můžeme využít 

existujících modulů řešících konkrétní problematiku. Každý framework poskytuje svá 

vlastní rozšíření. 

V případě celých funkčních komponent je zde riziko spojené s využíváním skriptů 

třetích stran (nikdo nám nezaručí kvalitu a bezchybnost daných komponent. 

V mnoha případech se nevyplatí vyrábět danou komponentu od základu a lze se 

poohlédnout po existujícím vhodném řešení. 
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3.3.2 Tvorba uživatelského rozhraní (UI) 

 Během analýzy jsou většinou vytvořeny takzvané drátěné modely (wireframe), které 

slouží jako podklad pro tvorbu uživatelského rozhraní. Tyto modely jsou doprovázeny 

taktéž představami zadavatele na jejich funkci. Tvorba uživatelského rozhraní se skládá 

z grafického návrhu jednotlivých obrazovek, vycházející z wireframe, následně je návrh 

převeden do HTML + CSS. V případě nutnosti se dodá interaktivita prostředí 

prostřednictvím Javascriptu (dále jen JS) a dodá se potřebná dynamika systému 

serverovými programovacími jazyky (viz Obr. 8). 

 

 

Obrázek 8: postup realizace UI 
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Wireframe 

 Prvním předpokladem tvorby UI je existence wireframe simulujícího funkční stránku 

systému. Doplňkové grafické prvky a obrázky jsou zde nežádoucí. Následně je vytvořen 

grafický návrh a poté je převeden do použitelné formy pomocí HTML a CSS. 

 

Tvorba HTML struktury z grafického návrhu  

 Grafický návrh není možné přímo použít, nejprve je nutné převést jej z grafického 

editoru do HTML podoby. Návrh je rozdělen na jednotlivé řezy a poté převeden. Pro 

pozicování jednotlivých prvků návrhu a nastavení jejich zobrazování ve webových 

prohlížečích, se používají kaskádové styly známé pod zkratkou CSS. Tato struktura je 

vytvářena ve zvoleném editoru zdrojových kódů 

 

Interaktivita UI 

 Interaktivita UI je vytvořena pomocí Javascriptu. Stejně jako u ostatních 

programovacích jazyků, je i zde k dispozici framework usnadňující práci. Jedním 

z nejpoužívanějších v současné době je javascriptový framework JQuery. Javascript 

dodává aplikaci dojem „dynamičnosti“ u jinak statické HTML struktury. 

 

Šablonovací systémy 

 Tyto systémy umožňují efektivně oddělit kód řídících skriptů od HTML šablony, což je 

velmi výhodné například, když grafický návrh zpracovává externí dodavatel. Šablonovací 

systémy aktivně podporují přehlednost výsledných zdrojových kódů a práce s částmi, které 

mají být změněny, jsou pak snadněji dohledatelné a následně editovatelné. V každém 

šablonovacím systému, je dynamický kód nahrazen specifickými symboly. Velmi často 

bývají tyto systémy součástí frameworku, lze je však použít i samostatně bez jeho 

přítomnosti. 

 

Příklad: 

Chceme do šablony WIS vložit úsek kódu „<?php echo $this->user->name; ?>“. 

Systém tento zápis nahradí například za úsek „{$userName}“. 
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3.3.3 Tvorba databázové struktury 

ERD 

 Při analýze je vytvořen entitně-relační diagram, který udává podobu databázové 

struktury. Tento diagram je postupně rozšiřován o další entity a jejich atributy. Je 

základem pro tvorbu RDM. 

 

RDM 

 Relační datový model vychází z ERD. Oproti ERD jsou zde již konkrétní datové typy 

jednotlivých atributů. Celé schéma již neobsahuje diakritiku a vztahy mezi entitami M:N 

jsou rozděleny pomocnou entitou. RDM  je vytvářen již v konkrétním software. Pro SŘBD 

MySQL je zdarma k dispozici software MySQL Workbench, ze kterého lze po dokončení 

návrhu diagram rovnou převést do databáze, která je součástí software webového serveru. 

Po dobu realizace systému se RDM mění a je potřeba udržovat aktuální verzi uložené 

databázové struktury. Je nutné dávat pozor na správnost provedení synchronizace modelu 

s databází z důvodu výskytu chybných přenosů. Relační datový model popisuje 

databázovou strukturu a její vlastnosti i manipulaci s daty pomocí matematických pojmů 

především z teorie množin a matematické logiky [16]. 

3.3.4 Tvorba řídících skriptů systému (Backend a Frontend) 

Po navržení podoby uživatelského prostředí a navržení databázové struktury je potřebné 

vytvořit řídící strukturu, která bude zprostředkovávat uživatelské podněty, vracet příslušná 

data a poskytovat žádané funkce. Skripty WIS je možné psát buď čistě ve zvoleném 

programovacím jazyce (např. PHP, ASP, Python aj.) nebo je možné využít některý 

z existujících frameworků, který tvoří určitou nástavbu nad zvoleným programovacím 

jazykem. Využití frameworku nabízí mnoho již zmíněných výhod. Jednotlivé části 

struktury jsou vytvářeny ve zvoleném editoru zdrojových kódů. Na obrázku níže můžeme 

vidět pozici frameworku v popsané struktuře (viz Obr. 9). 
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Obrázek 9: pochopení role frameworku 

4  PŘEHLED A ZHODNOCENÍ METOD TVORBY WIS 

Metod tvorby WIS potažmo všech IS je mnoho, rozhodl jsem se popsat především 

nejpoužívanější metody, a metody, s nimiž jsem se v praxi setkal. U WIS je velmi častá 

nutnost co nejrychlejšího nasazení systému, proto je největší důraz kladen na funkce 

s vysokou prioritou, které utváří jádro systému. Je nutné zdůraznit, že WIS z většiny 

případů nebývají tak rozsáhlé jako klasické IS, a tudíž jsou pro ně příliš komplexní 

metodiky nevhodné. Webové informační systémy se liší od komplexních podnikových IS 

rozsahem, objemem dat a účelem. 

4.1 Tradiční metodiky 

V tradičním přístupu je kladen důraz především na procesy a nástroje.  Při větším 

rozsahu systému bývá během tvorby utvářena dokumentace systému, při menším rozsahu 

postačuje pečlivě komentovaný zdrojový kód. Tradiční přístup také zahrnuje uzavírání 
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smluv s restrikcemi a je vyžadováno plnění plánu. Tradiční metodiky jsou založeny na 

striktní definici postupů a projektovém řízení.  

Rozhodl jsem se zhodnotit výhody a nevýhody nejznámějších metodik aplikovatelných 

především na webové informační systémy.  

4.1.1 Napiš - oprav 

Tato programátorská metoda se dá charakterizovat výrazem „napiš a oprav“, kdy je 

nejprve co nejrychleji naprogramována dynamická část sytému (řídící skripty), a následně 

se vyhledávají chyby, které jsou opraveny. Tato metoda má jednu velkou nevýhodu, která 

vychází z tvrzení: „při opravení jedné chyby vzniknout alespoň dvě další“. Často se 

ukazuje toto tvrzení jako pravdivé. Dodávka systému bývá formou tzv. „velkého třesku“, 

kdy i za funkčního nasazení systému jsou stále nacházeny chyby ve funkčnosti.  

 

Příklad:  

Zjístíme, že máme v názvu proměnné $userNme s mnoha výskyty (které si 

neuvědomíme) chybu, a opravíme název na $userName pouze v určitém úseku. 

Následně zjistíme, že v ostatních úsecích počítá skript se starým názvem proměnné,  

a tato změna nám ve výsledku způsobí několik dalších chyb. 

 

V průběhu přibývání nových funkčností systému je nutné testovat vždy funkce nové i 

stávající. 

4.1.2 Vodopádový model (waterfall) 

Každá etapa má stanovený přesný cíl a také má nadefinováno, jaké dokumenty musí 

v průběhu tvorby vzniknout. Při ukončení dané etapy je vytvořeno vyhodnocení a následně 

dojde k přepracování nebo opravám. Nyní je zde možnost vrátit se zpět do předchozí etapy. 

Dále se pokračuje pouze v případě, kdy je daná etapa zcela dokončena a schválena. Pokud 

již je daná etapa jednou schválena, není již možné se vracet.  Výhodami jsou jednoduchost 

modelu „vodopád“, ideální využití pro řízení a vnášení disciplíny do vývoje [4]. 
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Obrázek 10: vodopádový model (Roman Danel) 

 

 Velkou nevýhodou je dodávka formou „velkého třesku“ a rovněž nepružnost tohoto 

modelu. V průběhu se mohou požadavky měnit.  

 

Jak uvádí Roman Danel (2007): „Začnu-li padat, nezastavím se dříve, než se rozbiji o 

kámen zvaný předvedení.“ 

4.1.3 Striktní posloupnost fází (Stagewise model) 

Jak již název napovídá, je tato metodika založena na striktní posloupnosti fází. Nejprve 

je definován problém a je udělána analýza. V dalším kroku jsou specifikovány požadavky. 

Následuje návrh, zvolení architektury, implementace systému, testování a následný provoz. 

Tato metodika má absenci zpětné vazby, neprovádí se revize žádné fáze, nerevidují se 

požadavky ani se nehledají rizika. Výhody této metodiky vidím především v jednoduchosti 

při použití u účelových systémů beze změny požadavků v průběhu tvorby. 
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4.2 Agilní metodiky 

Předešlé metodiky založené na důsledné analýze a kvalitně propracovaném návrhu jsou 

obecně považovány za lepší, avšak v dnešní době a vysoce konkurenčním prostředí je 

stěžejní čas [4]. Čas může váš projekt odsoudit k neúspěchu nebo vám získá konkurenční 

výhodu. Agilní metodiky jsou samotnými autory označovány jako metodiky umožňující 

vytvořit řešení velmi rychle a optimálně a toto řešení dovolují pružně přizpůsobovat [11]. 

 

Jak uvádí Roman Danel (2007): „Děláte web půl roku? Konkurence mezitím spustila 

dva…“ 

4.2.1 Rychlá tvorba prototypu 

Jedná se o jednu z běžných metod tvorby, kdy je po počáteční analýze požadavků 

vyrobena částečně funkční kostra systému, která je předvedena zadavateli a po konzultaci 

upravena dle dalších požadavků. Po předvedení částečně funkčního prototypu zadavatel 

získá mnohem lepší představu o výsledném systému a je schopen lépe formulovat 

předchozí požadavky nebo také vyvstanou požadavky, které dosud nebyly známy nebo si 

je zadavatel neuvědomoval. Prototyp je postupně rozšiřován o nové funkce, graficky 

přizpůsoben až do doby, kdy již zahrnuje všechny stanovené požadavky. Výhodou je 

postupná dodávka systému, kdy se zadavatel aktivně účastní tvorby systému dle jeho 

představ a představ koncových uživatelů. Tato metoda se vyhýbá dodávkám ve stylu tzv. 

„velkého třesku“. Jediným způsobem, jak prověřit správnost navrhovaného systému, je co 

nejrychleji jej vyvinout, předložit zákazníkovi a na základě zpětné vazby upravovat [4].  

Oproti implementačním scénářům před desítkami let, kdy na projekt bylo dostatek času a 

finančních prostředků, je dnes tlak na krátkou dobu vývoje a co nejnižší investici [5].   

4.2.2 Extrémní programování 

Jedná se o agilní metodiku vývoje software, která předepisuje specifické činnosti všem 

účastníkům zapojeným do vývojového procesu tvorby software. Tradiční činnosti jsou zde 

dovedeny do extrému. Díky tomu je extrémní programování schopné přizpůsobit se 

změnám požadavků zadavatele v průběhu tvorby systému. Výhodou je zde specifická 

vlastnost metodiky, a to sice dodávání software vyšší kvality. Je zde kladem důraz na čtyři 
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hodnoty: komunikace, jednoduchost, zpětná vazba, odvaha. Hlavní myšlenkou je 

používání osvědčeného v maximální možné míře. 

4.2.3 Vývoj řízený užitnými vlastnostmi (Feature Driven 

Development) 

Vývoj zde řídí samotné vlastnosti produktu a mají zde hlavní roli. Vlastnost neboli 

„feature“ je malá konkrétní funkčnost užitečná z pohledu zadavatele [4]. Vždy je brána 

v potaz měřitelnost, srozumitelnost a realizovatelnost těchto funkčností. Tato metodika je 

vhodná zejména pro menší projekty. 

4.3 Zhodnocení  

Pro tvorbu WIS se mi osvědčil jako nejlepší přístup rychlé tvorby prototypu pro malé až 

střední rozsahy systémů. V praxi se však můžeme setkat i s častým využitím metodiky 

„Najdi – oprav“, což odporuje základnímu předpokladu dlouhodobější udržitelnosti 

realizovaného systému. Využití ostatních metod a metodik se odvíjí od rozsahu a účelu 

každého navrhovaného systému. Ke každému systému je nutné přistupovat individuálně.  

 

5 UKÁZKOVÝ PŘÍKLAD REALIZACE WIS 

Pro ukázkový příklad realizace WIS, jsem si vybral systém pro sdílení zdrojů mezi 

univerzitami EARN. Tento WIS byl vyvinut, testován a je nyní reálně nasazen. Mou 

úlohou v tomto projektu bylo analyzovat požadavky, vytvořit UI včetně grafického 

zpracování a realizovat dynamiku systému včetně databázové struktury. Pro realizaci 

tohoto WIS byla využita metoda tvorby „rychlé vytvoření prototypu“, která spočívala v co 

nejrychlejším vývoji první podoby systému a následně byly postupně upřesněny 

požadavky a vize. 

5.1 Analýza požadavků a zhodnocení stávajícího stavu 

Sepsáním seznamu požadavků na zamýšlený systém a stanovením priorit těchto 

požadavků, dostaneme přibližnou představu o budoucím systému. Požadavky se v průběhu 



Tomáš Vojtek: Analýza nástrojů, prostředků a technik pro tvorbu webových 

informačních systémů 
 

2014 30 

 

tvorby mění, upravují nebo odstraňují, nejsou tedy všechny známy najednou. Teprve až po 

vývoji prototypu vyvstalo mnoho nových požadavků a změn. 

 Tabulka 6: seznam požadavků 

Identifikátor  Název požadavku Typ požadavku Priorita 

ID01 Partnerské univerzity musí mít 

možnost vkládat služby, a to 

dle jejich kategorie (kurzy, 

konzultace, laboratoř, 

networking, vybavení). 

Funkční Velmi důležité 

ID02 Detaily nabízených služeb by 

měly být přístupné pouze 

registrovaným uživatelům. 

Funkční Důležité 

ID03 Prezentace by měla být 

multijazyčná. 

Funkční Důležité 

ID04 Hlavní menu bude obsahovat 

tyto položky: vzdělávání, 

služby, projekty, cíle, o nás, 

kontakt. 

Funkční Důležité 

ID05 Systém bude obsahovat 

uživatelský frontend a také 

backend pro administrátora a 

partnerské univerzity. 

Funkční Velmi důležité 

ID06 Přehled nabízených služeb si 

budou moci zobrazit 

společnosti i studenti. 

Funkční Důležité 

ID07 Pro partnery s právem editace 

možnost vkládat k zadané 

službě materiály (=upload 

souborů – PDF, DOCX, 

JPG…). Soubory by pak měly 

být formou seznamu ke 

stažení pro registrované 

účastníky v režimu prohlížení. 

Funkční Nedůležité 

ID08 Bylo by dobré, kdyby bylo 

možné zaslat požadavky na 

dosud neexistující služby 

(„Request/demand form“). 

Funkční Nedůležité 

 

 Po výrobě prototypu jsou postupně kladeny nové upřesňující požadavky. Po 

přehodnocení účelů systému, byly během tvorby vyloučeny požadavky s identifikátorem 
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ID02 a také ID25. Seznam požadavků byl až na drobné úpravy v přijatelném rozsahu 

stanoven jako konečný. 

Tabulka 7: odvozené požadavky a úpravy 

Identifikátor  Název požadavku Typ požadavku Priorita 

ID09 Změna loga EU LongLife 

Learning (na webu je staré 

logo, nutné změnit). 

Nefunkční Důležité 

ID10 Logování, kdo se do webu 

přihlásil (IP adresy, ideální by 

bylo vědět, odkud dotyčný je). 

Funkční Důležité 

ID11 Později bude realizován 

přesun WIS včetně dat na 

server (s OS Linux Ubuntu 

server). 

Nefunkční Nedůležité 

ID12 „Project partner“ – změnit 

například na: 

„Acknowledgment“. 

Nefunkční Nedůležité 

ID13 Změna popisů poptávkového 

formuláře (Demand form => 

Service Demand Form, Name 

of Service => Service). 

Nefunkční Nedůležité 

ID14 U položky email v 

poptávkovém formuláři 

doplnit poznámku „mandatory 

field“. 

Nefunkční Nedůležité 

ID15  Změna popisků u detailu 

služby (ResponsiblePerson => 

Responsible Person, 

MinAttend => Minimum 

Participants, MaxAttend => 

Maximum Participants). 

Nefunkční Nedůležité 

ID16 V detailu služeb odstranit 

header tabulek s popisy 

„atribute“ a „value“. 

Nefunkční Nedůležité 

ID17 Ve výpisu detailu služeb 

doplnit instituci. 

Funkční Důležité 

ID18 V detailu služeb umístit 

nahoru i dolů návratový 

odkaz. 

Funkční Důležité 

ID19 Změna položek menu Funkční Důležité 
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(odstranit Equipment, přidat 

Education a Projects). 

 

ID20 Z menu položky Education 

bude odkaz na Moodle, 

otveřený v novém okně. 

 

Funkční Důležité 

ID21 Opravit chybu při vkládání 

role – pokud není role 

vyplněna. 

Funkční Nedůležité 

ID22 Poptávku odeslanou ze 

stránek rozeslat partnerům na 

emaily. 

Funkční Důležité 

ID23 Systém by měl umožnit 

partnerským univerzitám 

vložit k dané službě také 1 až 

n videí. 

Funkční Nedůležité 

ID24 Při registraci nového uživatele 

zaznamenat datum registrace a 

zobrazit tento atribut 

administrátorovi systému. 

Funkční Důležité 

ID25 Změna hlavní stránky – 

výměna obrázku za obrázek 

z letáku. 

Nefunkční Nedůležité 

 

 Všechny požadavky byly realizovatelné. V případě požadavku s identifikátorem ID23 

(vkládání videa), bylo po konzultaci doporučeno využití vkládání videí přes streamovací 

službu, což se ukázalo být rychlejší a méně náročné. 

5.2 Posouzení realizovatelnosti 

Po posouzení realizovatelnosti všech požadavků, kdy jsou brány v potaz dostupné 

technologie, časová náročnost a uvážení přínosu pro koncové uživatele, jsou nejprve 

realizovaný požadavky s nejvyšší prioritou, tvořící jádro systému. Poté je částečně funkční 
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jádro systému předvedeno zadavateli a společně s analytikem konzultován další vývoj 

systému.  

5.2.1 Volba struktury systému 

Za normálních okolností by byla struktura systému striktně rozdělena na oddělený 

frontend a backend, zde však s přihlédnutím na rozsah administrace a požadavek na 

multijazyčnost systému, byl backend zakomponován do frontendu. Tento krok přinesl 

výhody, jako jsou: nutnost pouze jedné šablony, jednodušší orientace ve struktuře a 

neustálou přítomnost uživatele ve frontendu. 

 

 

Obrázek 11:backend umístěný ve frontendu 

5.2.2 Posouzení dodaných podkladů 

K požadavkům na systém byl dodán již vytvořený grafický návrh převedený do HTML. 

Po prvotním zhodnocení jsem se rozhodl zažádat o původní grafický návrh, který jsem 

následně uvedl do nové podoby. K tomuto rozhodnutí vedlo několik dílčích zhodnocení 

dodané šablony systému: 

 

1) Nekonzistentní struktura – důraz byl kladen na špatné prvky a vzhled působil 

poněkud chaoticky. 
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2) Některé texty byly součástí obrázků, což znemožňovalo manipulaci s texty v případě 

překladů a rovněž to nebylo optimální pro internetové vyhledávače. 

3) Struktura nepodporovala větší rozlišení. 

4) Pro zamýšlené použití frameworku a jeho šablonovacího systému bylo jednodušší 

vytvořit návrh znovu, než upravovat stávající. 

5) Každý programátor má trochu jiné představy a návyky, jak by měla struktura a 

grafický vzhled WIS vypadat. 

  

 

Obrázek 12: původní dodaná verze grafického návrhu 
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Obrázek 13: přepracovaná verze grafického návrhu 

 

K požadavkům byl rovněž dodán koncept databázové struktury. Koncept byl 

konzultován, a byly z něj převzaty názvy atributů a entit. Poté byly mezi entitami 

vytvořeny vztahy a byl vytvořen nový relační datový model založený na zjištěných 

entitách a jejích atributech. 

 

Při vytváření nového RDM došlo k špatně odhalitelné chybě, která vznikne, pokud 

název některého atributu nese nebo obsahuje název stejný jako tzv. „rezervovaná klíčová 

slova“ jazyka SQL. 

 

Příklad: 

Pokud nazveme atribut whenDate, bude si SŘBD myslet, že je použito klíčové slovo 

WHEN, které je (stejně jako klíčová slova: WHERE, FOR, IF atpod.) rezervováno pro 

funkce daného programovacího jazyka. 

 

V dodaném konceptu výsledné databáze byly pro atributy správně použity prefixy 

(například: event_whenDate), které zabraňují výše popsaným konfliktům. Při přepisu 

schématu se však vytratily. 
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5.3 Tvorba databázové struktury 

Tvorba databázové struktury se skládala z analyzování dodaných podkladů,  

a následném zahrnování potřebných entit a jejich atributů s přihlédnutím na zamýšlenou 

strukturu systému (jak bude systém nakládat s daty). V dalším kroku byly mezi sebou 

entity provázány příslušnými vztahy, určeny datové typy atributů a byly vytvořeny data, 

která budou některé entity statického charakteru obsahovat (uživatelské role, názvy zemí, 

typy služeb). V průběhu tvorby systému se databáze edituje a rozšiřuje. 

 

Příklad předpřipravených dat pro některé entity: 

//role 
INSERT INTO `earn`.`roles` (`role_id`, `name`) VALUES (1, 'user'); 

INSERT INTO `earn`.`roles` (`role_id`, `name`) VALUES (2, 'student'); 

INSERT INTO `earn`.`roles` (`role_id`, `name`) VALUES (3, 'company'); 

INSERT INTO `earn`.`roles` (`role_id`, `name`) VALUES (4, 'partner'); 

INSERT INTO `earn`.`roles` (`role_id`, `name`) VALUES (5, 'admin'); 

 

//typy služeb 
INSERT INTO `earn`.`serviceTypes` (`serviceTypes_id`, `name`, `description`)  

VALUES (1, 'Courses', 'Course, training'); 

INSERT INTO `earn`.`serviceTypes` (`serviceTypes_id`, `name`, `description`)  

VALUES (2, 'Consulting', 'Consulting, how-know '); 

INSERT INTO `earn`.`serviceTypes` (`serviceTypes_id`, `name`, `description`)  

VALUES (3, 'Laboratory', 'Laboratory, measurement, prototype, product'); 

INSERT INTO `earn`.`serviceTypes` (`serviceTypes_id`, `name`, `description`)  

VALUES (4, 'Networking', 'Conference, workshop, panel discussion'); 

INSERT INTO `earn`.`serviceTypes` (`serviceTypes_id`, `name`, `description`)  

VALUES (5, 'Equipments', 'Equipments, measurement, testing '); 

 

//instituce 
INSERT INTO `earn`.`institution` (`institution_id`, `name`) VALUES (1, 

'JAMK University'); 

INSERT INTO `earn`.`institution` (`institution_id`, `name`) VALUES (2, 

'Fachhochschule Vorarlberg'); 

INSERT INTO `earn`.`institution` (`institution_id`, `name`) VALUES (3, 

'Hochschule Esslingen'); 

INSERT INTO `earn`.`institution` (`institution_id`, `name`) VALUES (4, 

'VB-Technical University'); 

 

 V prvním kroku jsou vytvořeny entity související s jádrem systému, všechny ostatní 

entity jsou od těchto základních entit odvozeny (viz Obr. 14). 
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Obrázek 14: první krok realizace RDM 
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 Předchozím krokem byla definována entita služeb a s ní související entity s uživateli, 

městy působnosti služeb a institucemi. V dalším kroku jsou dle požadavků odvozeny další 

potřebné entity (viz Obr. 15). Byla přidána entita pro vkládání nadcházejících událostí a 

entita pro přiřazení role každému uživateli. 

 

Obrázek 15: odvozování potřeby nových entit 
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Každá služba má s ostatními službami některé společné atributy, ale také své vlastní 

specifické atributy. Proto je nutné pomocí dalších entit specifikovat typ dané služby a také 

definovat její specifické atributy. V následujícím schématu byla přidána entita „typy 

služeb“ a také odvozená entita „konzultace“ (viz Obr. 16). 

 

 

 

Obrázek 16: rozšíření schématu o entity konzultace a typy služeb 

 

Na dalším schématu je možno vidět přírůstek dalších dvou entit sloužících k rozšíření 

služeb o specifické atributy (viz Obr. 17). Jak je vidět z databázového schématu, jádrem i 

účelem systému je poskytování služeb. 
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Obrázek 17: rozšíření schématu o entity s detaily daných služeb 

 

 Nyní je nutné do schématu doplnit dle požadavků entity s detaily služeb laboratoře a 

networkingu (viz Obr. 18). Po doplnění těchto entit budou scházet pouze entity pro 

zaznamenání nahrávaných příloh k daným službám. 
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Obrázek 18: rozšíření RDM o entity laboratoř a networking 

 

Doplněním posledních nezbytných entit (viz Obr. 19) je RDM dokončen a následuje 

příprava obsahu entit serviceTypes, country a roles. V systému rovněž musí být vytvořen 

účet, který bude moci spravovat celý systém. Nejjednodušším způsobem pro vytvoření 

„God administrátora“ je zaregistrovat si uživatelský účet a následně SQL dotazem přidělit 

tomuto uživateli roli administrátora. 
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Obrázek 19: rozšíření schématu o entity pro přílohy služeb 

 

Po vytvoření databázové struktury často v průběhu tvorby přibývají nové atributy nebo 

celé entity. V použitém software MySQL Workbench je možné provést synchronizaci 

modelu s databází, což vede k pohodlnému aktualizování struktury databáze bez ztráty již 

vytvořených dat. Na obrázku níže můžeme vidět podobu finálního RDM (viz Obr. 20). 
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Obrázek 20: finální RDM 
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5.4 Realizace 

Pro realizaci WIS Earn jsem se rozhodl využít PHP Framework Nette. Důvodem tohoto 

rozhodnutí byla existence potřebných rozšíření poskytovaných komunitou spojenou  

s frameworkem a také existencí mnou již vytvořených komponent a struktur. Framework 

podporuje architekturu MVC a jeho integrovanou součástí je i šablonovací systém 

s názvem Latte. 

5.4.1 Tvorba šablon (UI) 

V prvním kroku realizace prototypu bylo nutné rozbalit a zprovoznit zamýšlený 

Framework na lokálním webovém serveru. Následně byla šablona utvářena přímo ve 

struktuře frameworku. Nejdříve byla vybudována stránka @layout_en.latte, která 

symbolizuje hlavní šablonu, do níž se budou následně includovat ostatní pohledy (viz Obr. 

21). 

 

 

Obrázek 21: první kroky tvorby prototypu 

 

Současně bylo pracováno se souborem screen.css (ten je vložen v souboru 

@layout_en.latte) v němž jsou uloženy všechny kaskádové styly. Úkolem zde bylo 

vytvořit jednotlivé prvky šablony a následně je napozicovat a doplnit grafickými prvky 

(viz úseky kódů níže). Jednotlivé bloky jsou zvýrazněny různými barvami pro lepší 

orientaci ve velikosti jednotlivých prvků a jejích pozicích.  
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Html složka s prvky šablonovacího systému: 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head></head> 

<body> 

    <div id="wrap">  

        <div id="header"> 

            <div id="logo"></div>    

            <div id="headerRight"> 

                <div id="language"></div> 

                <div id="menu"></div> 

            </div> 

        </div> 

         

        {if $showPromo} 

            <div id="promo"> 

                <div id="promoContent"> 

                    {block promo} 

                        <div id="promoLeft"></div> 

                        <div id="promoRight"></div> 

                    {/block} 

                </div> 

            </div> 

        {/if} 

         

        <div id="contentWrap"> 

            <div id="content"> {include #content} </div> 

            <div id="university"></div> 

        </div> 

    </div>   

    {include 'footer.latte'} 

</body> 

</html> 

 

 

Ukázka kaskádových stylů ze souboru screen.css: 

 

#header{ 

    position:relative; 

    top:0px; 

    margin:auto; 

    width: 900px; 

} 

 

#logo{ 

    float:left; 

    width:189px; 

    margin-top:12px; 

} 
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#headerRight{ 

    float:right; 

    width:650px; 

    margin-left:10px; 

} 

 

#language{ 

    width:100%; 

    height:20px; 

    text-align:right; 

    margin-top:10px; 

} 

 

#login{ 

    margin-left:20px; 

    display:inline-block; 

} 

 

#login a:link, #login a:visited{ 
    color:#393939; 

} 

 

#login a:hover{ 
    text-decoration:none; 

    color:#474747; 

} 

 

#menu{ 

    text-align:right; 

    width:100%; 

    margin-top:25px; 

} 

 

#promo{ 

    width:100%; 

    height:232px; 

    background: #fff url("../images/headerBg.jpg") repeat-x; 

    color:#fff; 

} 

  

Výsledkem tohoto snažení je co nejvíce se přiblížit grafickému návrhu. Samotné 

kaskádové styly čítají více než 600 řádků kódu. Podobným způsobem jsou vytvořeny i 

ostatní šablony s tím, že je nutné počítat s úpravami vzhledu pro jazykové mutace. Zdaleka 

ne všechny výrazy v různých jazykových mutacích jsou stejně dlouhé.  

 

Příkladem jsou specifické úpravy kaskádových stylů (přepis původních nastavení) 

například pro jazykovou mutaci ve finštině. Do hlavní šablony, v tomto případě půjde o 

šablonu @layout_fi.latte, je umístěno do hlavičky následující rozšíření: 
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<style> 
    /* lang specific */ 

    div#promo2Content>h2{ 
        font-size: 17px; 

    } 

    div#promo2Content>h3{ 
        font-size: 14px; 

    } 

    ul#navlist>li{ 
        font-size: 12px; 

    } 

</style> 

 

 Toto konkrétní rozšíření slouží k zmenšení velikosti fontů v sekcích, kde byl text příliš 

dlouhý a vybočoval z grafického návrhu. 

5.4.2 Tvorba presenterů 

Presentery, nebo také jinak řečeno controllery, představují jednu z nejdůležitějších 

složek WIS. Všechny požadavky uživatele jsou kladeny právě na příslušné presentery. 

Uživatel zašle požadavek a příslušná data, presenter čerpá data skrze model z databáze  

a následný výstup je uživateli poskytnut přes pohledy (jednotlivé šablony). 

 

V této konkrétní aplikaci byla zvolena struktura složená z šesti řídících presenterů: 

 

 BasePresenter 

 ErrorPresenter 

 SignPresenter 

 SecuredPresenter 

 HomepagePresenter 

 MyAccountPresenter 

 

BasePresenter 

 Tento presenter je děděn všemi ostatními uvedenými presentery. Jeho úkolem je 

především zobrazování správných jazykových mutací pohledů uživateli a jeho rodičem je 

třída frameworku Presenter. Rovněž řeší změnu jazyka a automatické načítání modelů. 

Ukázku zdrojového kódu můžeme vidět níže. 
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abstract class BasePresenter extends Nette\Application\UI\Presenter 

 

{ 

    /** @persistent */ 

    public $lang; 

     

    final public function getModels() 

    { 

        return $this->context->modelLoader; 

    } 

 

    protected function beforeRender(){ 

        parent::beforeRender(); 

        $this->template->lang = $this->lang; 

         

        $this->template->showPromo = ($this->presenter->name == 

'MyAccount') ? false:true; 

         

         

//pokud soubor v cizim jazyce existuje pouzije se, jinak se pouzije 

defaultnich EN souboru 

if(file_exists(__DIR__.'/../templates/'.$this->presenter->name.'/'.$this-

>lang . '/' . $this->action.'.latte')) 

            $this->setView( $this->lang . '/' . $this->action); 

        else 

            $this->setView($this->action); 

         

        if(file_exists(__DIR__.'/../templates/@layout_' . $this-

>lang.'.latte'))         

            $this->setLayout("layout_$this->lang"); 

        else 

            $this->setLayout("layout_en"); 

    } 

     

    public function handleChangeLang($lng){ 

        $langs = array('en', 'cz', 'fi', 'de'); 

        if(!in_array($lng, $langs)) return false; 

         

        else{ 

            $this->lang = $lng;  

            $this->template->lang = $lng; 

        } 

    } 

} 

 

ErrorPresenter 

 Tento presenter řeší správné zobrazování chybových hlášení uživateli a zároveň je 

zodpovědný za logování chyb.  

 

Ukázka zdrojového kódu: 

 

class ErrorPresenter extends BasePresenter 
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{ 

 

    /** 

     * @param  Exception 

     * @return void 

     */ 

    public function renderDefault($exception) 

    { 

        if ($this->isAjax()) { // AJAX request? Just note this error in 

payload. 

            $this->payload->error = TRUE; 

            $this->terminate(); 

 

        } elseif ($exception instanceof 

Nette\Application\BadRequestException) { 

            $code = $exception->getCode(); 

            // load template 403.latte or 404.latte or ... 4xx.latte 

            $this->setView(in_array($code, array(403, 404, 405, 410, 

500)) ? $code : '4xx'); 

            // log to access.log 

            Debugger::log("HTTP code $code: {$exception->getMessage()} in 

{$exception->getFile()}:{$exception->getLine()}", 'access'); 

 

        } else { 

            $this->setView('500'); // load template 500.latte 

            Debugger::log($exception, Debugger::ERROR); // and log 

exception 

        } 

    } 

 

} 

 

SignPresenter 

 V tomto presenteru je řešena autentizace uživatele. Mimo jiné je zde řešena také ztráta 

hesla k přístupu do systému, zaslání nového hesla a registrace nového uživatele. 

 

Ukázka struktury této třídy: 

 

class SignPresenter extends \BasePresenter 

{ 
    //Login 

    public function actionIn($backlink= NULL){…} 

 
    // Logout 

    public function actionOut($fbLogoutUrl){…} 

 
    // Login form 

    protected function createComponentLoginForm($name){…} 

 
    public function loginFormSubmitted($form){…} 
 

    //Register form 

    protected function createComponentRegisterForm(){…} 
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    //Register form submitted 

    public function registerFormSubmitted($form){…} 

 
    protected function createComponentLostPasswordForm(){…} 

 
    public function lostPasswordFormSubmitted($form){…} 
} 

 

SecuredPresenter 

 Tato třída je děděna presentery Homepage a MyAccount. Tyto dva presentery dědí 

zprostředkovaně od třídy BasePresenter. Hlavní úlohou tohoto presenteru je autorizace. 

Dle acceslistu rozhoduje, zda je, nebo není uživatel oprávněn přistoupit k definovaným 

zdrojům.  

 

Zdrojový kód presenteru: 

 

abstract class SecuredPresenter extends BasePresenter 

{ 

    public function startup() 

    { 

        parent::startup(); 

 

        $user = $this->getUser(); 

        if (!$user->isLoggedIn()) { 

            if ($user->getLogoutReason() === User::INACTIVITY) { 

                $this->flashMessage('The time of inactivity has elapsed.  

The system has signed you out for safety reason.', 'warning'); 

                 

            } 

            $this->redirect('Sign:in', $this->backlink); 

        } else { 

            if (!$user->isAllowed($this->name, $this->action)) { 

                $this->flashMessage("[$this->name:$this->action] You 

don't have permission rights for this page!", 'warning'); 

                $this->redirect('Homepage:'); 

            } 

         

        } 

    } 

} 

 

HomepagePresenter 

 Tento presenter řeší téměř všechny úlohy frontendu, dalo by se říci, že jej přímo 

reprezentuje. Zde je řešena převážná část nejdůležitějšího požadavků na nabízení služeb, 

zbytek je řešen v rámci backendu. Je zde obsažen poptávkový formulář, datové mřížky 

s informacemi o nabízených službách, zobrazení detailu služeb a zobrazení novinek  
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(viz úsek kódu níže).  

 Nejsou zde uvedeny akce reprezentující jednotlivé odkazy, v tomto případě to není 

nutné, protože s nimi dále nepracujeme (actionServices(), actionProjects(), actionAims(), 

actionAboutUs(), actionContact()).  

 

class HomepagePresenter extends BasePresenter 

{    

    private $serviceId; 

    private $serviceType; 

     

    public function actionDefault(){…} 

 
    //Pouzito take v MyAccountPresenter 

    public function actionHomepageServiceDetail($id, $type){…} 

 
    public function actionEventMore($id){…} 

 
    protected function createComponentGrid_courses($name){…} 

 
    protected function createComponentGrid_consulting($name){…} 

 
    protected function createComponentGrid_laboratory($name){…} 

 
    protected function createComponentGrid_networking($name){…} 

 
    protected function createComponentGrid_equipments($name){…} 

 
    protected function createComponentDemandForm(){…} 

 
    public function demandFormSubmitted($form){…} 

 
} 

 

MyAccountPresenter 

 Jedná se o jednoznačnou reprezentaci backendu. Jsou zde obsaženy všechny funkce 

reprezentující interní administraci systému. 

 

class MyAccountPresenter extends SecuredPresenter 

{ 

    private $serviceId; 

    private $serviceType; 

    private $serviceTypes; 

    private $userId; 

    private $eventId; 

 

    public function renderDefault(){…} 
    public function actionAcl($id){…} 
    public function actionAddService(){…} 
    public function actionEditService($id){…} 
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    public function actionCoursesDetail($id){…} 
    public function actionConsultingDetail($id){…} 
    public function actionLaboratoryDetail($id){…} 
    public function actionNetworkingDetail($id){…} 
    public function actionEquipmentsDetail($id){…} 
    public function editUser($id){…} 
    public function actionAddEvent($id){…} 
    public function actionServiceDetail($id, $type){…} 
    public function createComponentPlupload(){…} 
    public function registerFile($file){…} 
    protected function createComponentEditUserForm($name) {…} 
    protected function createComponentAclForm(){…} 
    public function aclFormSubmitted($form){…} 
    protected function createComponentUsersGrid($name){…} 
    protected function createComponentGrid($name){…} 
    protected function createComponentGridMyServices($name){…} 
    protected function createComponentEventsGrid($name){…} 
    protected function createComponentAddServiceForm(){…} 

 
    //jednotlive formulare k detailum sluzeb   

    protected function createComponentAddCoursesForm(){…} 
    protected function createComponentAddConsultingForm(){…} 
    protected function createComponentAddEquipmentsForm(){…} 
    protected function createComponentAddNetworkingForm(){…} 
    protected function createComponentAddLaboratoryForm(){…}  
    protected function createComponentAddEventForm(){…} 

 
    //obsluhy formularu  

    public function eventFormSubmitted($form){…} 
    public function coursesDetailFormSubmitted($form){…} 
    public function consultingDetailFormSubmitted($form){…} 
    public function equipmentsDetailFormSubmitted($form){…} 
    public function networkingDetailFormSubmitted($form){…} 
    public function laboratoryDetailFormSubmitted($form){…} 
    public function addServiceFormSubmitted($form){…} 
    public function editUserFormSubmitted($form) {…} 

 
} 

 

5.4.3 Tvorba modelů 

Modely slouží primárně pro získávání dat z libovolného uložiště. Může se jednat  

o datové soubory nebo databázi, nejčastěji modely získávají data z databáze. Presentery 

prostřednictvím modelů obstarávají potřebná data. 

 

BaseModel 

 Tento model je používán všemi ostatními modely. Jedná se o inicializační model pro 

práci s databází. 
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namespace Models; 

 

abstract class Base extends \Nette\Object 

{ 

    /** @var \Nette\DI\Container */ 

    private $context; 

 

    public function __construct(\Nette\DI\Container $container) 

    { 

        $this->context = $container; 

    } 

 

    /** 

     * @return \Nette\DI\Container 

     */ 

    final public function getContext() 

    { 

        return $this->context; 

    } 

 

    /** 

     * @return \DibiConnection 

     */ 

    final public function getDatabase() 

    { 

        return $this->context->database; 

    } 

} 
 

UserModel 

 Tento model je zodpovědný za všechny operace týkající se přímo uživatele. Je zde 

obsažena jeho registrace, editace, řešení zapomenutého hesla atpod. Protože je obsah 

zdrojového souboru velmi obsáhly, je na ukázce většiny metod jejich tělo zarolováno. 

 
namespace Models; 

 

use Nette\Object; 

 

/** 

 * Users authenticator. 

 */ 

class User extends Base 

{    

    public function selectHash($email){…} 
    public function addHash($hash, $userId){…}  
    public function activateUser($hash){…} 
    public function deleteHash($hash){…} 
    public function changePassword($password, $email){…} 
    // last Login 

    public function setActiveFlag($userId){…} 
    public function getAccountData($userId){…} 
    public function updateUserAccount($values, $userId){…} 
    public function checkCode($userId, $hash){…} 
    public function addCode($mobil, $userId, $hash){…} 
    public function isUserAuthorized($userId){…} 
    public function findByEmail($email){…} 
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    /* dostuopnost uziv. Jmena */ 

    public function isUsernameAvailable($username){ 

        $row = dibi::select("user_id")->from("users")->where("username = 

%s", $username->getValue())->fetchSingle(); 

        return ($row) ? FALSE : TRUE; 

    } 

    /* dostupnost prihlasovaciho emailu, existuje jiz? */ 

    public function isEmailAvailable($email){…} 
    public function emailExists($email){…} 
    public function usernameExists($username){…} 
    public function registerUser($values){…} 
} 

 

MyAccount 

 Tento model pracuje převážně s daty backendu. Je zde vše, co se týká poskytovaných 

služeb a partnerských univerzit. Jsou zde rovněž metody používané ve frontendu 

(především metody týkající se poskytovaných služeb pro plnění datagridů). 

 
namespace Models; 

 

class MyAccount extends Base 

{ 

    public function registerFile($values){…} 
    public function serviceFiles($id){…} 
    public function getUserDetails($id){…} 
    public function getUserEmail($id){…} 
    public function getRoleName($id){…} 
    public function updateUserRole($values){…} 
    public function getRoles(){…} 
    public function getCountryList(){…} 
    public function getInstitutionList(){…} 
    public function getServiceTypes(){…} 
    public function getServiceType($serviceId){…} 
    public function serviceData($id){…} 
    public function serviceDetail($id){…} 
    public function eventData($id){…} 
    public function serviceDetailData($id, $where){…} 
    public function registerService($values){…} 
    public function updateDetailData($values, $where){…} 
    public function updateEventData($values, $where){…} 
    public function deleteService($id){…} 
    public function deleteUser($id){…} 
    public function deleteEvent($id){…} 
    public function getDataSource(){…} 
    public function getServiceOwner($id){…} 
} 

 

Homepage 

 Tento model pracuje s daty pro domovskou stránku. 

 
namespace Models; 

 

class Homepage extends Base 
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{ 

    public function getEvents($limit = 3){ 

        $result = dibi::query("SELECT * FROM events ORDER BY adDate LIMIT 

%i", $limit)->fetchAll(); 

        return (!empty($result))? $result:array(); 

    } 

     

    public function getPartnersEmail(){ 

        $result = dibi::query("SELECT email FROM users WHERE role_id IN 

(4, 5)")->fetchAll(); 

        return (count($result)>0)? $result:array(); 

    } 

} 
 

 Všechny tyto modely využívají presentery pro získávání, změnu a ukládání dat. V tomto 

konkrétním případě je pro komunikaci s databází využíván databázový layer Dibi 

(nástavba nad prostými příkazy pro práci s databází, zvyšující bezpečnost a efektivitu psaní 

databázových dotazů). 

5.5 Oprava chyb (bugfix) 

V průběhu tvorby systému vzniká řada chyb. Chyby mohou být logické nebo 

syntaktické. Zatímco syntaktické chyby jsme schopní testováním odhalit poměrně rychle, 

logické chyby nemusí být zprvu vůbec patrné. Je nutné myslet na to, že pokud opravíme 

nalezenou chybu, můžeme tím způsobit N dalších chyb, aniž bychom si to uvědomili.   

Během tvorby a pravidelného testování funkčnosti bylo odstraněno pro WIS tohoto 

rozsahu běžné množství syntaktických a malé množství logických chyb (logické chyby se 

zde vyskytly řádově v jednotkách výskytů). 

5.5.1 Syntaktické chyby  

Jsou snadno zachytitelné a opravitelné. Tyto chyby můžeme odhalit pomocí takzvaného 

Debuggeru (nástroje určeného pro odlaďování chyb). Syntaktické chyby vznikají na všech 

úrovních zdrojových kódu, ať už se jedná o šablony HTML, dynamické skripty JS, CSS, 

PHP, nebo jde o databázové dotazy. 

5.5.2 Logické chyby 

Logické chyby se špatně odhalují a mohou přispět k velmi závažným narušením 

funkčnosti celého systému. Tyto chyby vznikají zejména na úrovni řídících skriptů 
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a databázových dotazů. Zakořeněná logická chyba se nemusí při testech projevit. Může jít 

například o stav, ke kterému „určitě nedojde“. V případě databázové struktury může jít 

například o pojmenování atributů nebo entit vyhrazenými klíčovými slovy, což bylo také 

problémem navrhovaného systému, nebo například bude SQL dotaz obsahovat vyloučení 

některých záznamů špatným způsobem atpod. Na úrovni řídících skriptů jde často o 

zapomenuté, nedodělané funkce a metody, nezamýšlené užití daných funkcí.  

5.6 Překlady obsahu a optimalizace 

Pokud bude, nebo by v budoucnu mohl být kladen požadavek na multijazyčnost WIS, je 

nutné s tímto aspektem dopředu počítat a navrhnout adekvátně strukturu systému. Pozdější 

doplnění multijazyčnosti prezentace je samozřejmě možné, nýbrž mnohem 

komplikovanější. Při znalosti tohoto požadavku je nutné přizpůsobit zejména strukturu 

šablon, dle označení příslušných jazyků jsou doplněny prefixy názvu souborů hlavních 

šablon atpod. Ve mnou realizovaném WIS, byl požadován jako hlavní jazyk angličtina, pro 

systémové prvky jakou jsou například formuláře a popisy datagridů. Pro ostatní jazyky 

byly vyrobeny konkrétní šablony s přeloženým obsahem. V tomto konkrétním případě 

vznikl požadavek na překlady obsahu do angličtiny, němčiny, finštiny a češtiny. 

 

Optimalizace 

 Každá jazyková mutace má jiný počet znaků ve slovech, to způsobuje „rozhození“ 

dizajnu UI. Po doplnění překladových šablon (pohledů) je důležité vše zkontrolovat a 

upravit vždy pro konkrétní jazykovou mutaci. Na ukázce níže můžeme vidět úpravu hlavní 

šablony pro finský jazyk. V lokacích, kde text vystupoval ze svého rodičovského prvku, 

musela být modifikována velikost textu. 

 

<head> 

    <style> 
        /* lang specific */ 

        div#promo2Content>h2{ 
            font-size: 17px; 

        } 

        div#promo2Content>h3{ 
            font-size: 14px; 

        } 

        ul#navlist>li{ 
            font-size: 12px; 

        } 
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    </style> 

</head> 

6 NÁVRH "BEST PRACTICES" PRO TVORBU WIS 

Za dobu, po kterou vytvářím webové informační systémy, jsem si osvojil celou řadu 

způsobů jak aplikaci navrhovat a vytvářet efektivněji. Již mám za sebou asi desítku 

realizací konkrétních webových informačních systémů a vždy se mi oplatilo dodržování 

těchto zásad a postupů. 

6.1 Znovupoužitelný kód 

Je důležité zdrojové kódy vhodně komentovat a vytvářet tak, jako bychom je chtěli 

znovu použít v jiném projektu. Webové informační systémy mají vždy společné rysy, pro 

které je vhodné využít již existující naprogramovaný kód. Tento znovu používaný kód má 

mimo jiné výhodu v tom, že již prošel funkčními obdobími a prošel zcela jistě mnoha 

zdokonaleními. Ne vždy je toto tvrzení pravdivé, v některých případech můžeme zavést do 

systému například zapomenutou chybu. 

6.1.1 Založení systému na jiném existujícím projektu 

Pokud již máme za sebou realizaci podobného systému a není chráněn smluvně jiným 

vlastníkem, máme možnost postavit zamýšlený systém na tomto základě. Je však nezbytné 

uvědomit si, že oba systémy se zcela jistě budou lišit v poskytovaných metodách  

i struktuře. 

Je nezbytné redundantní, zbytečné soubory a metody odstranit. Pokud bychom tento 

krok nepodstoupili, měli bychom velmi chaotickou strukturu s potencionálně 

nebezpečnými soubory navíc. 

V některých případech, kdy se zamýšlený systém s již realizovaným systémem 

výrazněji odlišují a jsou stejné pouze v některých funkcích, je lepší začít budovat systém 

„na čistém stole“ a pouze zkopírovat společné funkce, moduly, třídy a následně je 

customizovat. 
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6.2 WIS postavený na CMS 

Před tvorbou každého WIS stojíme před otázkou, zda vytvořit systém od základu znovu 

nebo stačí pouze použít CMS (Content management systém), což je redakční systém pro 

správu obsahu. Existuje mnoho volně dostupných CMS systémů a tisíce modulů k těmto 

systémům. Zde záleží pouze na rozsahu zamýšleného systému, jeho charakteru, 

specifických funkcích a preferencích zadavatele. Pokud se jedná o vyloženě specializovaný 

systém se specifickou funkčností, bude použití a přizpůsobení zvoleného CMS příliš 

složité a je lepší naprogramovat nový systém od základu. V případě, že je dostupná většina 

modulů splňujících funkčnost zamýšleného systému, je naopak použití CMS přínosné. 

Opět zde však platí nebezpečí ohrožení systému použitím softwaru třetích stran a navíc 

nemáme žádnou záruku kvality tohoto řešení. Pokud skončí podpora a vývoj daného CMS, 

jsme odkázáni na vlastní úpravy cizího zdrojového kódu a můžeme narazit na řadu 

komplikací. Pro úpravy daného CMS na úrovni zdrojových kódů musíme pochopit  

a zároveň se naučit funkce a nabízené metody daného systému, k čemuž je nezbytná 

existence dokumentace (např. pro CMS Wordpress je dostupná velmi kvalitní 

dokumentace). 

6.3 WIS postavený na frameworku 

Při použití některého z dostupných frameworků platí podobná omezení jako při použití 

CMS. Jedná se rovněž o software třetích stran, pokud ovšem nemáme k dispozici vlastní 

framework. Obdobně jako u CMS se musíme naučit s daným frameworkem pracovat  

a používat jej, což může být zdlouhavé a v případě nekvalitní dokumentace frameworku 

velmi obtížné, až nemožné. 

6.4 Návrhový vzor KISS 

Přístup KISS vychází z anglického spojení Keep It Simple, Stupid! (tj. „Zachovej to 

jednoduché, hlupáku!“). Tímto přístupem je řečeno, že čím více jsou systémy vytvořeny 

složitě, tím hůře se udržují a tím více jsou poruchové. Je zde snaha vytvořit každý modul, 

každou jednotlivou funkci vytvořit nejjednodušším, nejvíce transparentním způsobem.  

Mnohdy jsem napřed vymyslel velmi složitě fungující modul, který počtem řádků 

zdrojového kódu připomínal Bibli. Když jsem se na problematiku podíval z jiného úhlu 

pohledu, přišel jsem na řešení, které je mnohem jednodušší a bezproblémové. 
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6.5 Využití vhodných softwarových prostředků 

Pro úspěšnou a kvalitní realizaci je využití vhodných softwarových prostředků 

rozhodující. Nestačí mít pouze dobrý přehled o zamýšleném systému a znalosti k jeho 

tvorbě. Aktivní podpora tvorby systému vhodným software urychlí dobu realizace, pomáhá 

vytváření kvalitnější struktury a zjednodušuje práci realizátorům i analytikům. 

6.6 Využití existujících komponent a API 

Téměř vše již někdo před vámi řešil, je zde tedy předpoklad, že se můžete jeho řešením 

inspirovat, případně, pokud autor poskytuje hotové řešení například v podobě třídy 

s metodami nebo rozšiřujícího modulu, můžete zvážit jeho využití. 

6.6.1 Využití „polotovarů“ UI 

Tvorbou uživatelského rozhraní se zabývá obrovské množství designérů z celého světa 

a poskytují zdarma „polotovary“ různých CSS menu, šablon, formulářů, tabulek atpod., 

které je možné jednoduše přizpůsobit potřebám zadavatele a není nutné je vytvářet celé 

znovu (viz Obr. 22). U tvorby UI jde o velmi často se opakující úkony, tvorba menu patří 

mezi velmi frekventované činnosti. 
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Obrázek 22: kostra (polotovar) CSS menu (http://css.maxdesign.com.au) 

6.6.2 Využití API 

Ať už se jedná o aktuální měnové kurzy, tvorbu javascriptového UI, počasí, mapy nebo 

generování QR kódu, můžeme v dnešní době využívat zmíněné software třetích stran skrze 

API (zkratka pro Application Programming Interface) označující v informatice rozhraní 

pro programování aplikací. Prostřednictvím API tedy získáváme požadovaná data. 

6.7 Předvídání požadavků 

Zkušenosti z předchozích realizací jsou velmi přínosné a pomáhají analytikovi i 

realizátorovi předvídání některých budoucích požadavků. Tento nadhled zabraňuje 

nenaplněným očekáváním zadavatele a upevňuje důvěru zadavatele v dodavatelskou 

společnost. 

6.8 Modularita systému a tvorba šablon 

Pro podporu kontinuálního vývoje a rozšiřování systému o nové funkční celky je velmi 

výhodné koncipovat systém jako modulární. Modulární systém také podporuje 

znovupoužitelnost komponent. Téměř všechny CMS a frameworky aktivně podporují 

modulárnost aplikace. 

 

Pro zadavatele i realizátora je výhodnější napsat aplikaci, která bude rozšiřitelná  

v budoucnu, než monolitický systém, který bude obsahovat všechny možné funkce [6]. 

http://css.maxdesign.com.au/


Tomáš Vojtek: Analýza nástrojů, prostředků a technik pro tvorbu webových 

informačních systémů 
 

2014 61 

 

 

 Pro tvorbu šablon se mi osvědčilo používání šablonovacích systémů, které zpřehledňují 

výsledný zdrojový kód a zároveň oddělují logiku aplikace od jejího dizajnu. Šablonovací 

systémy můžeme používat jak samostatně, tak jako součást námi preferovaného 

frameworku. Šablonovací systémy používají pro nahrazování aplikační logiky specifické 

symboly pro otevření a uzavření tagu.  

6.9 Změnové řízení během vývoje 

Aby nedošlo k nenaplněným očekáváním a byly eliminovány logické a syntaktické 

chyby v aplikaci, je důležité po přidání nových funkčních bloků jak nově vzniklé funkce 

tak ty stávající. Je zde totiž možnost, že nově přidaný funkční blok naruší funkce jiného 

funkčního bloku. Dalším důležitým krokem je vyhradit si dostatečně dlouhý záložní 

interval na testování celé aplikace zadavatelem a budoucími uživateli po odevzdání 

aplikace. Nikdy není aplikace po dokončení stoprocentní. Některé logické chyby odhalí 

zadavatel až po delším prozkoušení aplikace.  

 

Zadavatel 

 

  Zná problematiku své společnosti a umí popsat průběh  

a stavy výrobního či jiného procesu, jež se v ní vyskytují. Nerozumí technologiím  

a prostředkům používaným při tvorbě WIS. 

 

Realizátor, analytik 

Znají dostupné prostředky i technologie, neznají však know-how zadavatele. 
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ZÁVĚR 

Během analýzy nástrojů, prostředků a technik pro tvorbu webových informačních 

systému jsem rozšířil své znalosti o nové techniky pro tvorbu webových informačních 

systémů a také jsem se seznámil s mnoha novými nástroji a jejich možnostmi. Získané 

poznatky a nově nabyté znalosti zcela jistě využiji při dalších realizacích podobných 

systémů. 

 

Stěžejní body mé práce jsou obsaženy především v kapitolách ukázkový příklad 

realizace WIS a návrh "best-practices" pro tvorbu WIS. V těchto kapitolách jsem se 

zabýval kompletní tvorbou WIS včetně databázové struktury a také doporučeními, která 

vycházejí z mých předchozích zkušeností s tvorbou těchto systémů. Pro ukázkovou tvorbu 

WIS bylo využito metody „rychlá tvorba prototypu“ za pomocí softwaru pro tvorbu RDM 

MySQL Workbench, Nette frameworku, Notepadu++  a ostatních pomocných 

softwarových nástrojů. Pro závěrečný bod své práce jsem vypracoval řadu doporučení 

vycházejících z mých dosavadních zkušeností a nabytých teoretických poznatků. 

 

Reálným výstupem mé diplomové práce je funkční webový informační systém pro 

sdílení zdrojů mezi univerzitami EARN, který je určen pro studenty a společnosti. Tento 

systém je veřejně přístupný. 

 

Souhrnně lze tedy konstatovat, že všechny vytyčené cíle byly splněny a obsah práce byl 

naplněn v plném rozsahu. 
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