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Abstrakt 

Obsahem této bakalářské práce je vytvoření obchodní platformy pro prodej zboţí na internetu. V 

teoretické části je popisována celková problematika elektronické komerce a prodeje zboţí na 

internetu. Teoretická část se zabývá historií internetových obchodů a mapuje nejvýznamnější 

světové komerční řešení. Diskutuje internetové obchody v České republice a zmiňuje rozdíly mezi 

internetovými a kamennými obchody. Jsou zde rozebírány moţnosti pořízení internetového 

obchodu v dnešní době a popis vybraných řešení. V závěru teoretické části je popsána obecná 

logika elektronických obchodů. V praktické části je popsána implementace vlastního řešení 

internetového obchodu. Tato část zahrnuje analýzu funkčních poţadavků na nově vznikající 

řešení, dle kterých je následně sestrojen kontextový diagram a provedena datová analýza. Dále se 

praktická část zaobírá vytvořením Use Case diagramu, dle kterého je zanalyzován seznam 

procesů. Následně je rozebrána implementace nového řešení,  která zahrnuje výběr platformy, 

SŘBD a nakonec popis samotné programátorské činnosti. Poté jsou popsány podmínky nutné pro 

samotný provoz systému a demonstrace systému na modelovém příkladě. V závěru práce je 

popsáno zhodnocení vytvářeného řešení v porovnání s konkurenčními projekty a navrţení 

moţných rozšíření systému. 

Klíčová slova 

Internetový obchod, elektronická komerce, datová analýza, informační systém, prodej na internetu  

 

Abstract 

The content of this thesis is to create a trading platform for selling goods on the Internet. In the 

theoretical part there is described the overall topic of electonic commerce and the sale of goods on 

the Internet. The theoretical part deals with the history of online retailers and maps the world 

leading commercial solutions. It discusses online stores in the Czech Republic and mentions the 

differences between Internet and classical stores. There are discussed the possibilities of making 

Intenernet bussiness today and there are descriptions of selected solutions. In conclusion of the 

theretical part there is described the general logic of electonic transactions. The practical part 

describes the implementation of Internet bussiness solution. This section includes an analysis of 

functional requiremens for new solution according which is constructed context diagram and data 

analysis is created. Furthermore, the practical part deals with creating a Use Case diagram 

according which the process list is analyzed. Then it discusses the implementation of the new 

solution which includes a choice of platform, DBMS and finally the description of the 

programming activities. After that there are described the conditions for the running of the system 

and demonstration of a model example. In conclusion of this thesis there is described the 

evaluation of generated solution compared to competing projects and there are proposed possible 

extensions for the system. 
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1. Úvod  

V dnešním světě se stalo obchodování v internetovém prostředí nedílnou součástí ţivota většiny 

lidí a firem. Nákup na internetu se stal ve velmi krátkém čase jedním z nejoblíbenějších způsobů 

nákupu zboţí. Firmy, které působí v segmentu prodeje a nerozvíjejí svou činnost v prostředí 

internetu, jsou pro velkou část zákazníků neviditelné. 

Během krátkého časového úseku se internet rozšířil do celého světa, následkem čehoţ se 

informace začaly šířit ohromnou rychlostí. Lidé objevili nové způsoby komunikace a ţivot 

celkově se stal mnohem pohodlnější a rychlejší. Díky jednoduchosti, přístupnosti, komfortu a 

rozšířenosti internetu se tomuto trendu přizpůsobila téměř celá lidská populace. 

Firmám tato technologie neotevřela pouze velké mnoţství nových moţností, ale především nové 

trhy. Ty, jak se později ukázalo, mohly svou velikostí konkurovat a mnohdy i překonávat 

stávající známé trhy. Začaly vznikat nové společnosti, které se zaměřovaly především na oblast 

internetu, ať uţ se jedná o internetový marketing, sluţby, prodej apod. Stávající firmy působící v 

oblasti prodeje zboţí a výrobků začaly pociťovat nutnost expandovat na internet. Proto začaly 

vznikat internetové obchody, které nabízely uţivatelům něco, co do té doby bylo moţné jen v 

omezené míře - nákup z pohodlí domova. 

Vzhledem k expanzi internetových trhů začala kaţdá firma, ať uţ stávající či nově vznikající, 

pociťovat nutnost provozovat svůj vlastní internetový obchod. V počátcích tohoto trendu 

existovala pouze moţnost nechat si svůj vlastní internetový obchod navrhnout a naprogramovat 

na zakázku dle potřeb prodejce. Kdyţ se ustálily jisté konvence v internetovém prodeji a blíţe se 

specifikovaly poţadavky na obecná řešení elektronických obchodů, začaly vznikat takzvané 

krabicové a open-source řešení. V těchto případech dostane prodejce do rukou obecně 

zpracovaný elektronický obchod, který si musí dále sám zprovoznit a nastavit, aby fungoval 

podle jeho představ a očekávání. 

Vývoj a objevování nových technologií, jde stále závratným tempem kupředu. To má za následek 

nutnost neustále hledat a nacházet efektivnější, výkonnější a pohodlnější rozšíření a vylepšení. 

Toto by mělo práci usnadnit a především zefektivnit, coţ znamená získávat náskok před 

konkurencí, zaznamenávat větší obraty a generovat větší zisky. 

Hlavním úkolem této práce je specifikovat a vytvořit vlastní obecné řešení internetového 

obchodu, které by mělo splňovat body zmíněné v předchozím odstavci. Pro tento záměr bylo 

hlavním bodem nastudování a zmapovaní dosavadních dostupných řešení, převáţně open-source 

systémů. Bylo zapotřebí zjistit jejích funkcionality, uţivatelskou přívětivost a především 

pouţitelnost. Po dokončení veškerých průzkumů mohlo dojít k vlastnímu návrhu, který se stával 

z mnohých analýz a návrhů. Na konci těchto procesů vzešlo nové řešení internetového obchodu, 

které je obsahem této práce. 
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2. Prodej na internetu 

Internetový prodej je postup, kde zákazník (spotřebitel zboţí) přímo nakupuje zboţí nebo sluţby 

od prodávajících v reálném čase přes jakékoliv zařízení připojené na internet bez 

zprostředkovatelských sluţeb. Tento postup se dnes označuje jako e-business (e-commerce, 

česky „elektronický obchod“) 

2.1 Internetový obchod 

Elektronický obchod je moderní způsob prodeje sluţeb a zboţí mimo kamenné prodejny. Mezi 

lidmi je oblíbený díky své pohodlnosti. Lidé si z domova prohlédnou zboţí, vloţí si ho do 

virtuálního nákupního košíku a uskuteční objednávku. Dalším úkonem je platba pomocí své 

platební karty, účtu PayPal[19] nebo jiných platebních systémů. Po této fázi přijde zboţí 

zákazníkovi domů. 

Díky vývoji informačních technologií se změnil způsob práce lidí a vyvinuly se nové směry 

v obchodování. Vznikla elektronická komerce, kterou se rozumí výměnné transakce vyuţívající 

digitální technologii, které se odehrávají v prostředí internetu. Do těchto transakcí lze zahrnout 

nakupování, prodej nebo výměnu zboţí, sluţeb a informací. Elektronická komerce přinesla 

mnoho změn v podnikání a převáţná část obchodování se přenesla do internetového obchodu. 

[16]  

Elektronická komerce má mnoho podmnoţin a jednou s podmnoţin je e-business. Vyznačuje se 

obchodováním na internetu, převáţně zaměřené na prodej zboţí nebo sluţeb. E-business se 

označuje jako e-shop, internetový obchod, webobchod, online obchod, virtuální obchod, 

elektronický obchod. E-shop je internetová aplikace zaloţená na B2B modelu (Busines to 

Busines, česky „Obchodník k Obchodníkovi“) nebo na strategii B2C (Business to Customer, 

česky „Obchodník k Zákazníkovi”).[3] 

2.2 Historie 

První experimenty s internetovým obchodem jsou datovány ještě před samotným vznikem 

internetu. S inovátorskou myšlenkou přišel Michael Aldrich v roce 1979, kdy publikoval 

technologii na videotextu. V roce 1990 Tim Berners-Lee vyvinul první internetový server a 

prohlíţeč. Záhy v roce 1992 se Charles Stach stal prvním tvůrcem internetového obchodu. 

Následně další velkou událostí bylo otevření online bankovnictví a obchodu pro objednávaní 

pizzy od Pizza Hut v roce 1994. Pro vylepšení bezpečnosti během kupování na internetu 

v tomtéţ roce společnost Netscape představila SSL technologii. Další společností, která se ujala 

moţnosti vyuţít internetový obchod, byla německá společnost Intershop, která představila svůj 

vlastní online obchodní systém. Od roku 1995 je spuštěn internetový obchod Amazon a 

v následujícím roce zahájil svou činnost aukční systém e-Bay. [4] 

2.3 Světové elektronické obchody 

Jedním z nejvýznamnějších světových internetových obchodů je americký Amazon.com. Je to 

jeden z nejstarších online obchodů, který byl zaloţen v Seattlu. Jeho vznik se datuje do roku 

1994, kde ještě byl evidován pod názvem Cadabra.com. Později Jeff Bezos přejmenoval tento 

internetový obchod na Amazon.com, který je pouţíván dodnes. Z počátku to byl pouze 

internetový obchod s knihami. Během času se sortiment rozšiřoval a dnes lze na Amazon.com 

koupit software, počítačové hry, CD, DVD, MP3 apod. Roční obrat firmy nyní činí okolo 7 

miliard dolarů.  Amazon.com má několik poboček v zahraničních zemích, jako jsou Velká 

Británie, Německo.[4] 

Další známou firmou je e-Bay. Je to aukční internetová síň, která své počátky datuje od roku 

1995. Zakladatelem byl mladý Američan íránského původu Pierre Omidyar.  Původní název jeho 

projektu byl AuctionWeb. Aţ po dvou letech byla zaregistrována doména e-Bay.com. Myšlenka 
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tohoto projektu nebylo vytvořit e-business, ale sjednotit lidi. Tomuto člověku se povedlo obojí. 

Vybudoval úspěšnou firmu zabývající se internetovou aukční síní, která se rozšířila do světa, a 

sjednotil díky ní lidi z celého světa. E-Bay se během své existence rozšířila o společnost PayPal, 

kterou koupila v roce 2002 za 1,5 miliard dolarů. V roce 2005 koupila lucemburskou společnost 

Skype za 2,5 miliard dolarů. Všechny tyto firmy sjednocují lidi a zároveň v mnohém usnadňují 

provádět elektronické obchodování. PayPal v moţnostech provádění plateb, Skype [18] v 

moţnostech komunikace mezi lidmi.[5][20] 

2.4 Elektronické obchody v ČR 

V České republice, tak jako jinde, se internetové obchody začaly šířit na počátku 3. tisíciletí. 

První internetové obchody se začaly objevovat na konci 90. let, ale důvěru zákazníků si získaly 

aţ později. Čeští zákazníci zprvu měli strach ze zneuţití svých údajů, ale během času se 

zvyšovala bezpečnost na internetu a lidé začali více důvěřovat on-line nakupování a on-line 

platbám.   

2.5 Porovnání internetového a kamenného obchodu 

Internetový obchode je virtuální obchod, kde si zákazník můţe prohlédnout nabízený produkt či 

sluţbu pomocí téměř jakéhokoliv zařízení připojeného k internetu. Tam by měl zákazník najít 

veškeré informace, popisy a moţnosti koupě vybraného produktu. Výhodou tohoto způsobu je 

pohodlnost nakupování prostřednictvím internetu a to bez různých čekání ve frontě u kasy nebo 

běhání po obchodech. U internetových obchodů je nevýhodou, ţe si nemůţete zboţí fyzicky 

prohlédnout. Provozování internetového obchodu není nákladné, ale je třeba počítat 

s počátečními náklady na tvorbu obchodní platformy, koupi domény, hostingu a pokud je 

zapotřebí, provozování skladů. 

Kamenný obchod je maloobchodní forma podnikání, která pro svoje provozování pouţívá 

klasické prodejní prostory. V kamenném obchodě dochází k fyzické interakci prodávajícího a 

zákazníka. Výhodou této formy prodeje zboţí či sluţeb je například zmíněný přímý kontakt 

se zákazníkem. Zákazník si v kamenném obchodě můţe zboţí prohlédnout a vyzkoušet. 

Nevýhodou jsou náklady na provoz prodejny, výběr vhodného místa a náklady na zaměstnance. 

V poslední době se začínají oba dva způsoby prodeje kombinovat, aby se eliminovaly nevýhody 

obou způsobů. Začaly vznikat prezentační místnosti. Nejedná se o klasické kamenné obchody, 

ale o místa kde má zákazník moţnost si daný výrobek prohlédnout a případně vyzkoušet. Pokud 

o výrobek projeví zájem, má moţnost si ho objednat a nechat doručit domů, případně si ho hned 

odvézt s sebou. 

3. Komerční a open-source řešení internetových obchodů 

Pro vytvoření elektronického obchodu si můţe prodejce zvolit 3 způsoby. Prvním způsobem, jak 

vytvořit svůj vlastní e-shop, je naimplementovat si ho sám. K tomu je zapotřebí mít zkušenosti a 

znalosti ohledně programování. Je určen spíše pro lidi, kteří se programování věnují nebo ho 

studují. Další moţností je vyuţít komerční nabídky a nechat si naimplementovat svůj e-shop přímo 

na míru od společnosti, která se touto problematikou zabývá. Jsou to takzvaná komerční řešení. 

Nejjednodušším a nejlevnějším způsobem pro začínající podnikatele je vyuţít open-source řešení 

internetového obchodu. 

3.1 Komerční řešení 

Komerční řešení je finančně mnohonásobně nákladnější neţ open-source řešení. Pro tento způsob 

se rozhodují podnikatelé, kteří si nechtějí tvořit e-shop sami a chtějí, aby jejích internetový 

obchod vypadal profesionálně a byl tvořen profesionály. Od tvůrců vyţadují danou funkcionalitu 
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a chtějí mít svůj  e-shop sestavený přímo na míru. Někteří zadavatelé očekávají a vyţadují 

neustálý servis, který jim má být poskytován a za který si budou platit. 

3.2 Open-source řešení 

Začínající podnikatelé raději sáhnout pro volbu méně nákladnou a to je open-source řešení.  

Instalace open-source je pro ně jednoduchá, protoţe existuje mnoho návodů a rad, jak 

postupovat. Nevýhodou jsou některá omezení, to znamená, ţe vše nejde úplně přizpůsobit 

poţadavkům prodejce. Na trhu existuje několik open-source řešení, jako jsou například Zen-Cart, 

OsCommerce, VirtueMart, Magento. 

 

3.2.1 Zen-Cart 

Zen-Cart je jedním z nejrozšířenějších a 

nejpouţívanějších open-source řešení vůbec. Je 

napsán v PHP, pouţívá databázi MySQL a 

HTML komponenty. Výhoda tohoto open-

source řešení je podpora více jazyků a 

peněţních měn.  Zen- Cart vznikl rozvětvením z 

osCommerce jako oddělený projekt v roce 2003. 

Poslední uvolněná verze je 1.3.9., a od roku 

2008 je ve vývoji verze 1.4, která by měla 

implementovat funkcionality pro zlepšení výkonu a lepší moţnosti úprav. 

Mezi současné funkcionality Zen-Cartu patří: 

 Přepínání mezi šablonami jedním kliknutím 

 Moţnosti slev jak na jednotlivé produkty, tak na celé kategorie. Slevy určené procentem 

nebo fixní částkou 

 Moţnosti nastavení maximálního počtu kusů jednoho produktu na jednoho zákazníka 

 Moţnost mnoţstevních slev 

 Produkty mohou být nabízeny ve svých variantách pomocí formulářových prvků na 

stránce produktu 

 Vzhled obchodu je jednoduše nastavitelný v administrátorském rozhraní 

 Platba kartou s podporou CVV2 

 Nastavení přístupových práv zákazníkům 

 Nastavení hodnot meta-tagů a klíčových slov ke kaţdému produktu zvlášť 

 WYSIWYG editor pro editování nedatabázových stránek 

 Logování pohybu v administrátorském rozhraní 

 Bannerová reklama 

 Kupóny a dárkové poukazy 

 Systém odesílání novinek e-mailem 

 Nastavení daní 

 Integrace s PayPalem a jinými platebními systémy 

 Podpora více jazyků a měn [6] 

 

3.2.2 OsCommerce 

OsCommerce je jedním z nejstarších open-source řešení. 

Je základem pro několik dalších, propracovanějších open-

source obchodů, jako je například Zen-Cart. 

OsCommerce je definován jako e-commerce a online 

Obrázek 1: logo ZEN-CART 

Obrázek 2: logo OSCOMMERCE 



5 

 

store-management softwarový program. Je velice kompatibilní a můţe byt pouţit na jakýkoliv 

webový server, který podporuje PHP a MySQL databázi. Má volně šiřitelnou licenci pod GNU 

General Public License. 

OsCommerce je projektem Němce Haralda Ponce de Leons. Tento projekt vznikl v roce 2000 

jako The Exchange Projekt. V roce 2008 na oficiálních stránkách bylo zveřejněno, ţe 

osCommerce je pouţíván pro 14000 „ţivých“ webů. 

OsCommerce je jednoduchý a pro uţivatele vhodný díky intuitivním instalaci. Pro laiky je 

vhodný díky svému jednoduchému kódu. 

V současné době je dostupný ve verzi 2.3.1., ale uvolněna je jiţ alfa verze 3.0, která přináší 

osCommerce výhody, kterými se dotahuje na jiná řešení. 

Funkcionality osCommerce: 

 V základní verzi umí tři jazyky (angličtinu, němčinu a španělštinu) 

 Od verze 3 zvládá jednoduchou správu a implementaci šablon 

 Podpora pro virtuální produkty (např. software ke staţení) 

 Jednoduché zálohování a obnovování databáze 

 Tisk faktur a výdejních listů 

 Podpora více jazyků a měn s automatickými aktualizacemi kurzů 

 Podpora bannerové reklamy se statistikami 

 Podpora více adres u jednoho zákazníka 

 Trvalé uloţení košíku pro registrované zákazníky 

 Bezpečné transakce pomocí SSL 

 Seznam nejlépe prodávaných produktů 

 Kontrola skladové dostupnosti produktů 

 "Hlídací pes" 

 Integrace s platebními systémy jako PayPal apod. 

 Moţnost nastavení plateb za doručení podle rozměrů a váhy balíku 

 Nastavení daní [7] 

 

3.2.3 VirtueMart 

VirtueMart je původně znám jako 

mambo-phpShop. Je to open-source e-

commerce řešení navrţené jako 

rozšíření pro Mambo nebo Joomla! 

content managmenet systems (CMS).  

Joomla! je jedním s nejpouţívanějších 

a nejstabilnějších open-source CM, coţ dává VirtueMartu pevnou základnu a zaručuje neustálý 

vývoj. 

Stejně jako jiné nejrozšířenější open-source systémy je napsán v PHP a nad databází MySQL. 

 

Funkcionality VirtueMartu: 

 Zákazníky lze rozdělovat do skupin a jednotlivým skupinám přidělovat cenové úrovně. 

 RSS, které informují o nových nebo upravených produktech. Pro kaţdou kategorii zvlášť. 

 Podpora "virtuálního" zboţí ke staţení. 

 Podpora plateb v reálném čase. Například placení kartou. 

 AJAXová podpora pro prohlíţení katalogu produktů a přidávání produktů do košíku. 

Obrázek 3: logo VIRTUEMART 
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 Registrovaný zákazník můţe spravovat více svých adres, zároveň vidí všechny své 

předešlé objednávky a můţe sledovat stav právě vyřizovaných objednávek. 

 Jednoduché administrační rozhraní s pouţitím JavaScriptu. 

 Skladová dostupnost produktu a upozornění na e-mail zákazníka, ţe produkt je opět na 

skladě 

 Hodnocení produktů a názory zákazníků na produkt. 

 Můţe být pouţit jako obchod nebo jen jako katalog (bez cen) 

 K produktům mohou být přikládány soubory. 

 Podpora několika cen u jednoho produktu. Například v závislosti na mnoţství apod. 

 Kompletní statistiky - noví zákazníci, nové objednávky, prodané zboţí, zisky, atd... 

 Správa různých měn a zemí. 

 Flexibilní moţnosti plateb, jako je PayPal, platba kartou, apod. 

 Flexibilní nastavení doručovacích podmínek v závislosti na vzdálenosti, rozměrech balíku, 

hodnotě objednávky, doručovací společnosti [8] 

 

3.2.4 Magento 

Magento je nové a momentálně nejrychleji rostoucí open-source e-

shopové řešení. Vývojáři se drţí hesla "Svoboda a všestrannost", coţ 

je vidět na jeho vzhledu, pouţitelnosti, funkcích i uţivatelské 

základně. 

Byl vytvořen a oficiálně uveden na trh firmou Varien v roce 2007. 

Nyní poměrnou část vlastní firma e-Bay a to 49%. 

Funkcionality Magenta: 

 Automaticky generovaná mapa stránek pro jednodušší indexaci vyhledávači 

 Meta informace pro kaţdou kategorii a kaţdý produkt 

 "Cool" URL, kdy je moţné nastavit URL pro kaţdý produkt 

 Integrace s Google Analytics 

 RSS s novými objednávkami 

 Hlášení o opuštěných košících 

 Hlášení o vyhledávaných frázích 

 Hlášení a správa zákaznických recenzí u produktů 

 Celkový přehled fakturovaných a navrácených objednávek 

 Přehled nejlepších zákazníků 

 Hlášení o nejvíce prohlíţených a nejvíce prodávaných produktech 

 Odeslání doporučení na produkt známému 

 Moţnost nahrát vlastní vzhled kaţdé kategorií produktů 

 Konfigurovatelné hledání s nápovědou 

 Porovnání produktů 

 Různé cenové hladiny u produktů 

 Prohlíţení produktů buď stylem katalogu, nebo seznamu 

 Produkty, které zákazníci koupili společně s právě prohlíţeným produktem 

 Příbuzné produkty 

 Podpora virtuálních produktů 

 Nastavitelné ceny a daně s ohledem na zákazníka, místo pobytu zákazníka a typ produktu 

 Vytváření letáčků s automatickou změnou velikosti obrázků a vodoznakem 

 RSS s produkty, kterých je málo na skladě 

 Zákazník má moţnost adresáře, kde můţe vloţit několik svých adres a nastavit si 

implicitní 

 Zákaznická "kniha" přání 

Obrázek 4: logo 

MAGENTO 
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 Moţnost odesílání novinek e-mailem 

 Zákaznická nástěnka se současnými objednávkami, osobními informacemi, adresami, 

přáními, produkty v nákupním košíku, apod. 

 Historie objednávek a sledování stavu současných objednávek 

 Upravitelné e-maily o potvrzení objednávky, odeslání objednávky, apod. 

 Vytváření a úprava objednávek z administrátorského rozhraní 

 Moţnost více faktur, dodacích listů k jedné objednávce 

 Tisk faktur a dodacích listů 

 Integrace s platbami přes Amazon a PayPal a dalšími platebními systémy 

 Moţnost odeslání jedné objednávky na více adres 

 Moţnost specifikace území pro jednotlivé doručovací metody 

 Moţnosti nastavení ceny v závislosti na velikosti balíku 

 Moţnost uloţení košíku 

 Akceptování dárkových poukazů 

 Podpora více jazyků a více měn 

 Ankety 

 Moţnosti nastavení slev na produkty, kategorie fixní částkou nebo procentem 

 Moţnost mnoţstevních slev 

 Moţnost nastavení práv pro jednotlivé zaměstnance 

 Webové API pro integraci Magento obchodu s aplikací třetí osoby 

 Jednoduchá správa a implementace šablon 

 podpora pro iPhone[9] 
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4. Logika e-shopu  

Velice důleţitá pro e-shop je propracovaná logika. Logika zahrnuje veškeré informace pro 

zákazníka od vybrání zboţí po uskutečnění platby a předání zboţí zákazníkovi. Po provedení 

objednávky zákazníkem, začíná fáze, kdy dodavatel musí zboţí zabalit, vyskladnit a odeslat 

zákazníkovi. V závislosti na vybraném typu placení je platba uskutečněna před odesláním zboţí, 

při předání zboţí nebo po předání zboţí. 

Mnoho obchodníků vyuţívá ve svých internetových obchodech nákupní košíky tzv. shopping 

cart systém, kde si zákazník můţe akumulovat více poloţek najednou. Další významnou 

informací je moţnost platby a způsob dopravy. Zákazník by měl po nákupu dostat potvrzení od 

obchodníka o přijetí objednávky e-mailem nebo telefonicky. 

4.1 Shopping cart systém (nákupní košík) 

Pro vytvoření shopping cart systému se můţe pouţít jednoduchý systém umoţňující offline 

administraci produktů a kategorií. Obchod je pak generován jako HTML soubory a obrázky, 

které lze nahrát na web. Tyto systémy nepouţívají on-line databáze. 

Sofistikovanější řešení je moţné realizovat na zakázku, zakoupit hotové řešení nebo pronajmout 

jako samostatný program. Další, specifické řešení je doprogramování doplňku k rozšíření 

podnikového systému. Ten je obvykle instalován na vlastní webserver a můţe se integrovat do 

stávajícího dodavatelského systému, jako objednávky, platby, doručení, účetnictví a skladování. 

Pokročilejší platformy jako Interchage, nebo standardní řešení jako Avactis, Satchmo, 

osCommerce, Magneto, Zen Cart, VirtueMart, OpenCart zahrnují open-source řešení nákupního 

košíku. 

4.2 Platební systém  

V dnešní době existuje mnoho moţností platby během nakupování na internetu. Starší generace 

upřednostňují platbu na dobírku, zatímco mladší generace častěji platí platebními kartami nebo 

vyuţívají virtuální platební systémy PayPal, PeySec. Níţe je uvedený přehled nejpouţívanějších 

moţností placení v e-shopech: 

 Platba na dobírku – nejstarší způsob placení, stále je hojně pouţívaný a oblíbený 

 Platba kartou – ve světě je tento způsob populární, avšak zákazníci v ČR se stále 

obávají zneuţití svých platebních údajů. Proto ze strany zákazníků je trochu méně 

oblíbený neţ ostatní platební moţnosti 

 Platba na výdejním místě – způsob, který je pouţíván při osobním převzetí 

v kamenných pobočkách internetových obchodů 

 Platba bezhotovostním převodem – u obchodníků populární z důvodu, ţe dostanou 

své peníze předem a nehrozí navrácení balíku bez provedení platby, jako při placení 

dobírkou 

 Virtuální platební systémy – některé internetové systémy zavedly v poslední době 

moţnost placení pomocí systému jako PayPal, PaySec, PayPay 

 

4.3 Doručovací systém zboží 

Po zaplacení zboţí nebo sluţby následuje způsob doručení.  

 Stahování – u některých produktů jako jsou média (MP3, Software, filmy DVD) lze 

poskytnout staţení produktu 

 Kurýrní služba – PPL, UPC 

 Doručení poštou 
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 Osobní vyzvednutí na prodejním místě  

4.4 SEO optimalizace e-shopu 

Neméně důleţité je podrobit e-shop SEO optimalizaci (Searching Engine Optimalization). Je to 

proces optimalizace webových stránek pro vyhledávače. Tato optimalizace má několik úrovní. 

První z nich je optimalizace zdrojového kódu stránek. Stránky musí čitelné a jednoduše 

indexovatelné pro vyhledávací stroje. Tuto úroveň zajistí tvůrce webu dobrým navrţení struktury 

jednotlivých stránek internetové obchodu. Další úrovní je, napsání vlastních originálních textů, 

které by měly obsahovat klíčová slova a fráze, na které by měl být internetový obchod 

dohledatelný v nejpouţívanějších vyhledávačích. Tuto úroveň zajišťuje správce obsahu obchodu, 

který by měl znát své zákazníky a vědět, na která klíčová slova a fráze cílit. Poslední fází SEO 

optimalizace je tvorba či nákup odkazů, které vedou na daný internetový obchod z jiných webů. 

Tento proces zajistí popularitu obchodu, lidé i vyhledávače na něj dostanou z různých koutů 

internetu a s tím samozřejmě roste i prestiţ obchodu. To má za následek stoupání ve 

vyhledávacích ţebříčcích vyhledávačů. Pokud je tato optimalizace provedena dobře a důkladně, 

zabezpečí stabilní pozice ve vyhledavačích podle daných klíčových slov a frází. Tím obchod 

dostává moţnost oslovit více potencionálních zákazníků.  
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5. Funkční požadavky obchodní platformy 

V předchozích kapitolách jsou uvedeny významné vlastnosti různých internetových obchodů. 

Všechny tyto informace lze nyní pouţít pro specifikaci vlastních poţadavků na funkcionality 

vyvíjeného řešení. 

5.1 Požadované funkcionality internetového obchodu 

5.1.1 Katalog produktů 

 Strom kategorií - Produkty v systému budou zařazeny do stromu kategorií. Jeden 

produkt můţe být i ve více kategoriích 

 Výrobci - Produkty bude moţné filtrovat podle výrobce 

 Statusy - Produkty bude moţné filtrovat podle atributu výpisu jako je Akce, Novinka, 

Doporučujeme apod. 

 Vyhledávání - systém bude mít moţnost vyhledání produktu pomocí fulltextového 

vyhledávání. Vyhledávat se bude v názvech a popisech produktů a řadit se bude dle 

relevance 

 Řazení produktů v katalogu - řadit bude moţné produkty podle ceny a názvu. Vzestupně 

nebo sestupně 

5.1.2 Detail produktu 

 Všeobecné informace - U kaţdého produktu se budou zákazníkovi zobrazovat všechny 

potřebné informace, jako je název, hlavní obrázek, cena, sleva, popis produktu, výše 

DPH, skladová dostupnost, výrobce, záruční doba atd.. 

 Foto galerie - ke kaţdému produktu bude moţnost nahrát jeho vlastní foto galerii 

 Parametry - ke kaţdému produktu se bude evidovat jeho vlastní sada parametrů. Sady 

parametrů bude moţno spravovat a nastavovat je jednotlivým produktům tak, aby se 

nemusely parametry vypisovat u kaţdého produktu zvlášť 

 Diskuze - u kaţdého produktu bude moţnost povolit diskuzi, kde budou zákazníci moci 

vkládat své názory na produkt, příp. diskutovat s ostatními 

 Hodnocení produktu - zákazníci budou mít moţnost oznámkovat produkt 

 Varianty produktu - kaţdý produkt bude moci mít své varianty (barvy, velikosti, atd.), 

které se můţou lišit i cenou 

 Nástroje pro sdílení a komunikaci - k dispozici budou i nástroje pro sledování skladové 

dostupnosti zboţí (tzv. Hlídací pes), graf s vývojem ceny produktu, moţnost poslat 

známému odkaz na produkt, poloţit dotaz prodejci apod. 

 SEO nástroje - u kaţdého produktu se budou moci evidovat meta informace produktu, 

URL stránka produktu a titulek produktu 

5.1.3 Košík 

Proces objednání bude rozdělen do čtyř kroků. 

 Košík - v tomto kroku si bude moci zákazník zkontrolovat obsah jeho košíku. Změnit 

počet kusů, zjistit celkovou cenu objednaných produktů. Na této stránce bude moţnost 

zobrazit panel s podobnými nebo doporučenými produkty 

 Kontaktní údaje - na této stránce bude mít zákazník moţnost se přihlásit, pokud je 

registrován, příp. bude mít moţnost se zaregistrovat. Objednání bude samozřejmě 

moţné i bez registrace, takţe bude zobrazen formulář pro vyplnění fakturačních a 

dodacích údajů. Dodací údaje nejsou povinné, pokud jsou stejné jako fakturační 

 Výběr dopravy a platby - v tomto kroku si zákazník vybere, jaký typ dopravy a platby 

chce pouţít. Následně se mu přepočítá cena objednávky 
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 Platební systémy - Systém bude moţno napojit na několik platebních systémů 

PayPal 

PaySec 

mPeníze 

Raiffeisenbank 

Platební karty - 3-D Secure, PayMUZO 

eBanka 

 Potvrzení - tento krok uţ pouze informuje zákazníka o tom, ţe jeho objednávka byla 

zavedena do systému a další informace byly odeslány na jeho e-mailovou adresu 

5.1.4 Zákaznické nástroje 

Registrace - nový zákazník se bude moci zaregistrovat 

Přihlášení 

 Přehled objednávek - po přihlášení bude mít zákazník moţnost správy svých 

objednávek. Bude je moci procházet, kontrolovat jejich stav, prohlíţet a stahovat 

faktury (v PDF) 

 Kontaktní údaje - zákazník bude mít moţnost editovat své kontaktní údaje, bude mít 

moţnost mít více dodacích adres a při objednání zboţí nebude muset pokaţdé znovu 

vyplňovat kontaktní formulář 

 One-click order - pokud je zákazník přihlášen, můţe produkt objednat jedním kliknutím 

přímo z detailu produktu, aniţ by musel přes Košík 

Novinky e-mailem - zákazník se bude moci přihlásit k odebíráni novinek 

5.1.5 Marketingové nástroje / SEO 

 Bannerový systém - V obchodě budou vyhrazena místa, kde bude moţnost zobrazit 

reklamní banner (např. vedoucí do právě propagované kategorie, nebo na detail 

produktu). Místo banneru můţou být zobrazeny náhledy náhodných produktů z určité 

kategorie nebo mající určitý atribut (Akce, Novinka, ...) 

 Cross-selling nástroj - vedle detailu právě prohlíţeného produktu (v případně na 

prodejcem určených stránkách) budou zobrazeny odkazy na podobné produkty nebo na 

produkty, které byly zakoupeny společně s tímto produktem 

 Statistiky a měření - napojení na nástroj Google Analytics. Zároveň bude moţnost vést 

jednoduché statistiky o počtech prokliků na bannerech. Dále se budou vést statistiky o 

prodejnosti jednotlivých produktů a o výši obratu v určitých obdobích, o tom, jaké 

platby se uţívají atd. 

 Slevy - prodejce bude moci pouţít hromadnou slevu např. na celou kategorii, na 

výrobce nebo na ručně určené produkty. Zároveň bude moţnost nastavit hromadnou 

slevu na celou objednávku. Pouţitelné např. při zadání slevového kódu do Poznámky v 

kontaktních údajích 

 Věrnostní systém – registrovaným zákazníkům bude moţné nastavit slevu po 

překročení určeného objemu objednávek 

 Partnerský systém – partneři dostanou k dispozici bannery a URL a pokud se do 

internetového obchodu dostane zákazník skrz jeho web, partner dostane provizi určenou 

v procentech z provedené objednávky 

 Anketa - jednoduchá anketa s proměnným počtem moţností pro zjišťování názorů 

zákazníků 

 Editovatelná patička - prodejce bude moct do patičky kaţdé stránky vloţit odkazy na 

weby, se kterými např. vyměnil odkazy apod. 
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5.1.6 Import / Export 

 Import produktů - systém bude umět natáhnout hromadně produkty z XML nebo CSV 

feedu
1
 dodaného dodavatelem 

 Agent - systém bude umět v CRONu (automaticky např. co 12 hodin) zkontrolovat feed 

od dodavatele a aktualizovat produkty dle prodejcova nastavení (upravit ceny, obrázky, 

příp. produkt smazat, pokud je dále nedostupný, nedělat s produktem nic, pokud si 

prodejce nepřeje s produktem nic dělat, přidat nové produkty z nabídky dodavatele, atd.) 

 Export produktů - systém bude umět generovat XML feedy pro srovnávače zboţí 

5.1.7 Systémové funkce 

 Kontrola IP - systém bude kontrolovat,  z jakých IP adres přicházejí objednávky a 

pokud vyhodnotí počet objednávek z jedné IP jako abnormální, napíše v administraci 

objednávky, ţe se jedná o podezřelou objednávku a bylo by vhodné ji zkontrolovat 

telefonicky. (obrana proti konkurenčnímu boji) 

 Sitemap - systém bude umět generovat xml sitemap pro vyhledávače 

 Validní kód - Vzhled internetového obchodu bude napsán podle standardů W3C 

 Nastavení měn - systém bude zvládat více měn. Cena stačí zadat v jedné měně a systém 

následně bude cenu přepočítávat dle aktuálních kurzů ČNB 

 Nastavení jazyků - systém bude umět jazykové mutace 

 Obecné nastavení - nastavení názvu, titulků, výchozích hodnot např. pro počet 

zobrazení produktů na stránce apod. 

 Správa - v administraci bude moţné spravovat všechny zobrazené (i některé 

nezobrazené) informace na zákaznické straně obchodu. V jednotlivých seznamech 

(produkty, zákazníci, objednávky, komentáře, ...) v administraci si bude moţno filtrovat 

poloţky podle jednotlivých atributů. Moţnost hromadných úprav, mazání apod. 

 Plánovací databáze - obchodník se bude moci přepnout do "plánovací" databáze, kde 

bude moci provádět různé úpravy v produktech apod. a následně "jedním klikem" 

všechny změny najednou 

5.2 Vstupní data 

Seznam dat a informacích vstupujících do systému: 

 Objednané produkty - informace o tom, které produkty si zákazník objednal (vloţil do 

košíku) 

 Zákazník - doručovací/fakturační adresa, e-mail, telefon 

 Objednávka - způsob doručení, způsob placení 

 Role - název, rodič, přístupová práva,  

 Zaměstnanec - jméno, e-mail, heslo, výše platu, role 

 DPH - název, výše 

 Výrobce - název, popis 

 Parametr - název, povinnost, dědičnost 

 Kategorie - název, popis, pořadí, rodič, parametry 

 Status - název 

 Produkt - název, evidenční číslo, EAN, cena, běţná cena, sleva, PHE, autorský 

poplatek, stav skladu, délka záruky, URL tvar názvu, hlavička stránky, výrobce, DPH, 

                                                      

1
 Katalog produktů nebo jiných informací ve standardizovaném formátu, slouţí pro předávání dat mezi 

různými systémy. 
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krátký popis, popis, klíčová slova, kategorie, hodnoty parametrů, statusy, setové 

produkty, podobné produkty, varianty produktu 

 Skladové místo - název, ulice, město, PSČ 

 Příjemky - datum, zaměstnanec, produkty, mnoţství produkt, cena produktu, skladové 

místo 

 Cenová hladina - název, popis 

 Kurz - měna, kurz 

 Typ platby - název, cena 

 Objednávky - zákazník, objednané produkty, typ platby, poznámka prodejce 

 Faktura - objednávka, fakturované produkty 

 Výdejky - faktura, vydávané produkty 

5.3 Výstupní data 

Seznam dat a informacích vystupujících ze systému: 

 Katalog produktů - informace o nabízených produktech s moţností filtrování dle 

nejrůznějších kritérií 

 Seznam rolí 

 Seznam zaměstnanců 

 Seznam zákazníků 

 Seznam řešených objednávek  

 Seznam dokončených objednávek 

 Seznam zrušených objednávek 

 Seznam nezaplacených faktur 

 Seznam zaplacených faktur 

 Seznam výdejek 

 Seznam příjemek 

 Seznam pohybů na skladě 

 Seznam kategorií 

 Seznam výrobců 

 Seznam typů plateb 

 Seznam parametrů 

 Seznam DPH 

 Seznam statusů 

 Seznam skladových míst 

 Seznam cenových hladin 

 Seznam měn, ve kterých mohou zákazníci platit 

5.4 Okolí internetového obchodu 

S internetovým obchodem budou pracovat: 

 zákazník - provádění objednávek 

 manaţer prodeje - správa objednávek 

 produktový manaţer - správa produktů 

 marketingový pracovník - správa marketingových kampaní 

 skladník - správa skladů 

 vlastník obchodu - kompletní správa 

 administrátor - kompletní správa 
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5.5 Kontextový diagram 

 

Obrázek 5: Kontextový diagram okolí IS 
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6. Analýza návrhu systému 

Během tvorby IS probíhá analýza návrhu systému, která zahrnuje datovou analýzu, kde dochází 

k identifikaci jednotlivých datových struktur systému. Další poloţkou analýzy systému je tvorba 

use case diagramu, který pomáhá identifikovat veškeré procesy a jako poslední a neméně váţná 

záleţitost je podrobnější popis veškerých nalezených procesů. 

6.1 Datová analýza 

Jako výsledek datové analýzy systému dostaneme vhodně navrţený model vyvíjeného systému. 

Model bude navrţen z pohledu datových struktur, se kterými bude systém pracovat. Model bude 

splňovat všechny podmínek správně navrţeného datového modelu, jako jsou konzistence, 

integrita a redundance, které by měla databáze splňovat. [2] 

6.1.1 Lineární zápis 

Lineární zápis vyjadřuje textový seznam entitních typů a vztahů mezi nimi. 

Dle zadání jsou sepsány všechny atributy, které bude potřeba evidovat. Ty jsou následně, podle 

logického uváţení, rozděleny do entit, u kterých je zváţeno přidělení syntetických klíčů. Více 

atributové hodnoty je potřeba rozdělit na tzv. atomické atributy, kdy například atribut 'adresa' je 

rozdělen na atributy 'ulice', 'číslo popisné', 'město' a 'PSČ'.[2] 

Podrobnější specifikace všech atributů je uvedena v datovém slovníku. 

Ukázka lineárního zápisu entit: 

Category(IDCategory, Name, Description, Order, Parrent) 

Variant(IDVariant, Title, Price, IDProduct) 

Address(IDAddress, Title, Street, City, PostalCode, Type, IDCustomer) 

6.1.2 Konceptuální model řešení 

Konceptuální model řešení je jedním ze základních součástí datové analýzy téměř všech 

softwarových projektů. U tohoto projektu na něj byla kladena zvláštní důleţitost, jelikoţ celý 

systém a veškerá jeho funkčnost má základy poloţené na databázi. 

Konceptuální model odráţí popis modelované reality, a jeho hlavní úlohou je nalezení vhodných 

atributů, entit a vztahů mezi entitami, aby odpovídaly, co moţná nejpřesněji, realitě. 

Tento model je dále transformován na samotné databázové schéma. [2] 
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Obrázek 6: Konceptuální model řešení 
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6.1.3 Datový slovník 

Datový slovník poskytuje popis dat, která jsou ukládána do databáze. Datový slovník vytváří pro 

vyvíjený informační systém základ struktury a sloţení datové základny báze dat. Obsahuje 

metadata
2
, která jsou potřebná pro správu dat, a zahrnuje seznam všech datových objektů v 

databázi. [2] 

 

Celý datový slovník je součástí přílohy. 

 

Ukázka z datového slovníku: 

Banner 

Atribut Datový typ Velikost NULL Klíč 

IDBanner smallint 

 

Ne Ano 

Spot smallint 

 

Ne Ne 

Banner varchar 60 Ne Ne 

Display enum 1 Ne Ne 

DisplayFrom datetime 

 

Ne Ne 

DisplayTo datetime 

 

Ne Ne 

ClickCount int 

 

Ne Ne 

Cart 

Atribut Datový typ Velikost NULL Klíč 

IDCart smallint 

 

Ne Ano 

Name varchar 60 Ne Ne 

Session varchar 120 Ne Ne 

IDCustomer smallint 

 

Ano Ano 

Category 

Atribut Datový typ Velikost NULL Klíč 

                                                      

2
 Strukturovaná data o datech 
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IDCategory smallint 

 

Ne Ano 

Name varchar 60 Ne Ne 

Description text 65535 Ano Ne 

Order smallint 

 

Ano Ne 

Parrent smallint 

 

Ano Ne 

 

Tabulka 1: Datový slovník ukázka   
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6.2 Use case diagram 

UML Use Case diagram je pouţíván jako nejvhodnější metoda k identifikaci procesů. Na níţe 

uvedených obrázcích díky use case diagramu jsou identifikovány procesy pro zákazníka, viz. 

Obrázek 7: USE CASE diagram zákazníka a procesy administrace, viz. Obrázek 8: USE CASE 

diagram administrace.  [1] 

 

Obrázek 7: USE CASE diagram zákazníka 
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Obrázek 8: USE CASE diagram administrace 
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6.3 Seznam procesů 

V momentě, kdy je hotova datová analýza projektu, se můţe přistoupit k vytváření seznamu 

procesů, bez čehoţ by se neobešla fáze implementace. Úkolem této části je popis 

identifikovaných procesů, které jsme určili v předchozí analýze, viz obrázek 7, 8.  

Seznam nástrojů vyuţívaných při popisech procesů: 

Mini specifikace 

Je to formální jazyk, který je srozumitelný pro zadavatele i pro programátora systému. Slouţí pro 

lepší pochopení datových toků. 

Sekvenční diagram 

Pouţívá se u sloţitějších procesů, kdy je potřeba provést detailní popis jako posloupnost 

databázových operací nad různými tabulkami. Výhodou sekvenčního diagramu je to, ţe slovní 

popis můţe být často málo detailní a méně přesný neţ jednoznačný obrázek. 

6.3.1 Katalog produktů 

seznam produktů v zákaznické části systému, role Zákazník 

pohled vProduct, tabulka Category, ProductCategory, Status a ProductStatus 

findAllProducts (nalezení všech produktů) 

findProductsInCategory (nalezení produktů v kategorii) 

 JESTLIŢE existuje IDCategory záznam v tabulce ProductCategory 

 NAJDI všechny potomky dané kategorie 

 ZOBRAZ všechny produkty z daných kategorií 

 

Obrázek 9: Sekvenční diagram findProductInCategory 

findProductsByManufacturer (nalezení produktů od daného výrobce) 

findProductsByStatus (nalezení produktů s daným statusem) 

6.3.2 Vložení zboží do košíku 

role Zákazník 

processCartForm (zpracuje data z formuláře pro vloţení zboţí do košíku a výsledek uloţí do 

session Cart) 

 JESTLIŢE data z formuláře jsou validní 
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 JESTLIŢE produkt s IDProduct uţ je v košíku 

  PŘEPOČÍTEJ mnoţství 

  VLOŢ do košíku 

 JINAK 

 VLOŢ do košíku 

6.3.3 Vytvoření objednávky 

role Zákazník 

tabulka OrderedProduct, Customer, Order, Address 

insertCustomer (vloţí nového zákazníka do systému podle dat z formuláře) 

 JESTLIŢE data z formuláře jsou validní 

 VLOŢ nového zákazníka 

insertOrder (vloţí novou objednávku do systému podle dat z formuláře) 

insertOrderedProduct (vloţí informace o objednaných produktech ze session Cart do tabulky 

OrderedProduct) 

6.3.4 Registrace 

role Zákazník 

tabulka Customer, Address 

insertCustomer (vloţí informace o zákazníkovi) 

 JESTLIŢE data z formuláře jsou validní 

 VLOŢ nového zákazníka 

6.3.5 Osobní nastavení 

role Zákazník 

tabulka Customer, Address 

viewCustomer (zobrazí informace o zákazníkovi) 

 JESTLIŢE existuje IDCustomer záznam v tabulce Customer 

 ZOBRAZ IDCustomer záznam 

updateCustomer (upraví informace o zákazníkovi) 

6.3.6 Zaměstnanci 

role Vlastník internetového obchodu, Administrátor 

tabulka Employee 

viewEmployees (zobrazí všechny zaměstnance) 

viewEmployee (zobrazí jednoho zaměstnance) 

insertEmployee (vloţí nového zaměstnance) 

updateEmployee (upraví informace o stávajícím zaměstnanci) 

deleteEmployee (smaţe zaměstnance) 
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 JESTLIŢE IDEmployee existuje v tabulce Employee 

 SMAŢ IDEmployee záznam 

6.3.7 Role 

role Vlastník internetového obchodu, Administrátor 

tabulka Role 

viewRoles (zobrazí všechny role) 

viewRole (zobrazí jednu roli) 

 JESTLIŢE existuje IDRole záznam v tabulce Role 

 ZOBRAZ IDRole záznam 

insertRole (vloţí novou roli) 

updateRole (upraví informace o stávající roli) 

deleteRole (smaţe roli) 

6.3.8 Výrobci 

role Produktový manaţer 

tabulka Manufacturer 

viewManufacturers (zobrazí všechny výrobce) 

viewManufacturer (zobrazí jednoho výrobce) 

insertManufacturer (vloţí nového výrobce) 

updateManufacturer (upraví stávajícího výrobce) 

 JESTLIŢE existuje IDManufacturer v tabulce Manufacturer a data z formuláře jsou validní 

 UPRAV IDManufacturer záznam 

deleteManufacturer (smaţe výrobce) 

6.3.9 Kategorie 

role Produktový manaţer 

tabulka Category 

viewCategories (zobrazí všechny kategorie) 

viewCategory (zobrazí jednu kategorii) 

insertCategory (vloţí novou kategorii) 

 JESTLIŢE data z formuláře jsou validní 

 VLOŢ novou kategorii 

updateCategory (upraví stávající kategorii) 

deleteCategory (smaţe kategorii) 

6.3.10 Statusy 

role Produktový manaţer 

tabulka Status 
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viewStatuses (zobrazí všechny statusy) 

viewStatus (zobrazí jeden status) 

insertStatus (vloţí nový status) 

updateStatus (upraví stávající status) 

deleteStatus (smaţe status) 

 JESTLIŢE exstuje IDStatus záznam v tabulce Status 

 SMAŢ IDStatus záznam 

6.3.11 DPH 

role Produktový manaţer 

tabulka Vat 

viewVats (zobrazí všechny DPH) 

viewVat (zobrazí jedno DPH) 

 JESTLIŢE existuje IDVat v tabulce Vat 

 ZOBRAZ IDVat záznam 

insertVat (vloţí novou hodnotu DPH) 

updateVat (upraví stávající hodnotu DPH) 

deleteVat (smaţe stávající hodnotu DPH) 

6.3.12 Parametry 

role Produktový manaţer 

tabulka Parameter, ParameterCategory 

viewPararameters (zobrazí všechny parametry) 

viewParameter (zobrazí jeden parametr) 

insertParameter (vloţí nový parametr) 

updateParameter (upraví stávající parametr) 

addParameterToCategory (přiřadí parametr ke kategorii) 

 JESTLIŢE je atribut Hereditary true 

 NAJDI všechny potomky dané kategorie 

 PŘIŘAĎ parametr všem těmto kategoriím 
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Obrázek 10: Sekvenční diagram addParameterToCategory 

removeParameterFromCategory (zruší vazbu mezi parametrem a kategorií) 

viewCategoryParameters (zobrazí parametry přiřazené ke kategorii) 

deleteParametr (přeruší vazby parametru na kategorie a smaţe jej) 

6.3.13 Produkty 

role Produktový manaţer 

tabulka Product, ProductCategory, ProductStatus, ProductParameter, Variant, SimilarProduct, 

SetProduct 

viewProducts (zobrazí všechny produkty) 

viewProduct (zobrazí jeden produkt) 

insertProduct (vloţí nový produkt) 

updateProduct (upraví informace o produktu) 

addProductToStatus (vytvoří vazbu mezi produktem a statusem) 

addProductToCategory (vytvoří vazbu mezi produktem a kategorií a zároveň mezi parametry 

přiřazenými k dané kategorii) 

viewSimilarProducts (zobrazí podobné produkty) 

 JESTLIŢE existuje IDPRoduct1 a IDProduct2 záznam v SimilarProduct 

 ZOBRAZ záznam s IDProduct2 z tabulky Product 

viewSetProducts (zobrazí setové produkty) 

addSetProduct (vytvoří vazbu mezi produkty, které tvoří set) 

addSimilarProduct (vytvoří vazbu mezi podobnými produkty) 

viewVariants (zobrazí varianty produktu) 

addVariant (vytvoří variantu produktu) 

6.3.14 Typy plateb 

role Manaţer prodeje 

tabulka PaymentType 

viewPaymentTypes (zobrazí všechny typy plateb) 
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viewPaymentType (zobrazí jeden typ platby) 

insertPaymentType (vloţí nový typ platby) 

updatePaymentType (upraví stávající typ platby) 

deletePaymentType (smaţe typ platby) 

 JESTLIŢE existuje IDPaymentType v tabulce PaymentType 

 SMAŢ IDPaymentType záznam 

6.3.15 Kurzy 

role Manaţer prodeje 

tabulka Rate 

viewRates (zobrazí všechny kurzy) 

viewRate (zobrazí jeden kurz) 

insertRate (vloţí kurz pro novou měnu) 

updateRate (změní stávající kurz) 

 JESTLIŢE existuje IDRate záznam v tabulce Rate a data z formuláře jsou validní 

 UPRAV IDRate záznam 

deleteRate (smaţe kurz) 

6.3.16 Zákaznící 

role Manaţer prodeje 

tabulka Customer, Address 

viewCustomers (zobrazí všechny zákazníka) 

viewCustomer (zobrazí jednoho zákazníky) 

insertCustomer (vloţí nového zákazníka) 

updateCustomer (upraví stávajícího zákazníka) 

addAddress (přidá k zákazníkovi adresu) 

 JESTLIŢE data z formuláře jsou validní 

 PŘIDEJ adresu 

deleteAddress (smaţe zákazníkovi adresu) 

deleteCustomer (smaţe zákazníka a všechny jeho adresy) 

6.3.17 Objednávky 

role ManaţerProdeje 

pohled vOrder, tabulka Order, OrderedProduct, Customer, Address 

viewOrders (zobrazí všechny objednávky) 

viewOrder (zobrazí jednu objednávku) 

updateOrder (upraví stávající objednávku) 

cancelOrder (zruší stávající objednávku) 
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viewOrderedProducts (zobrazí objednané produkty) 

 JESTLIŢE existuje IDOrder záznam v tabulce OrderedProduct 

 ZOBRAZ IDProduct záznamy z tabulky Product 

addOrderedProduct (přidá objednaný produkt) 

removeOrderedProduct (odstraní objednaný produkt) 

viewCustomer (zobrazí zákazníka pro danou objednávku) 

changeAddress (změní doručovací/fakturační adresu) 

changePaymentType (změní typ platby) 

payOrder (označí objednávku jako zaplacenou) 

sendOrder (označí objednávku jako odeslanou) 

6.3.18 Faktury 

role Manaţer prodeje 

Tabulka Invoice, Order, OrderedProduct, InvoiceProduct 

createInvoice (vytvoří fakturu pro danou objednávku s určnými produkty, které se mají 

fakturovat) 

viewInvoices (zobrazí všechny faktury) 

viewInvoice (zobrazí jednu objednávku) 

 JESTLIŢE existuje IDInvoice záznam v tabulce Invoice 

 ZOBRAZ IDInvoice záznam 

payInvoice (označí fakturu jako zaplacenou) 

6.3.19 Skladová místa 

role Skladník 

tabulka StockPlace 

viewStockPlaces (zobrazí všechna skladová místa) 

viewStockPlace (zobrazí jedno skladové místo) 

insertStockPlace (vloţí nové skladové místo) 

updateStockPlace (upraví skladové místo) 

 JESTLIŢE existuje IDStockPlace záznam v tabulce StockPlace a data z formuláře jsou validní 

 UPRAV IDStockPlace záznam 

deleteStockPlace (smaţe skladové místo) 

6.3.20 Příjemky 

role Skladník 

tabulka Receipt, Stock 

viewReceipts (zobrazí všechny příjemky) 

viewReceipt (zobrazí jednu příjemku) 

createReceipt (vytvoří nový příjmový doklad) 
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viewReciptProducts (zobrazí produkty na příjemce) 

addProduct (vloţí produkt na příjemku a přepočítá průměrnou nákupní cenu) 

 JESTLIŢE data z formuláře jsou validní 

 VYBER počet zbývajících produktů na skladě a jejich průměrnou cenu 

 PŘEPOČÍTEJ průměrnou cenu podle vybraných dat a dat z formuláře 

 VLOŢ produkt do příjemky 

 

Obrázek 11: Sekvenční diagram addProduct 

removeProduct (odstraní produkt z příjemky a přepočítá průměrnou cenu) 

updateReceipt (upraví příjemku) 

deleteReceipt (smaţe příjemku a s ní i produkty na ní, přepočítá jejich průměrnou nákupní cenu) 

6.3.21 Výdejky 

role Skladník 

tabulka DeliveryNote, DeliveryNoteProduct 

viewDeliveryNotes (zobrazí všechny výdejky) 

viewDeliveryNote (zobrazí jednu výdejku) 

 JESTLIŢE existuje IDDeliveryNote v tabulce DeliveryNote 

 ZOBRAZ IDdeliveryNote záznam 

sendDeliveryNote (označí výdejku jako vydanou) 

6.3.22 Bannery 

role Marketingový pracovník 

tabulka Banner 

viewBanners (zobrazí všechny bannery) 

viewBanner (zobrazí jeden banner) 
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insertBanner (vloţí nový banner) 

 JESTLIŢE data z formuláře jsou validní 

 VLOŢ nový banner 

updateBanner (upraví stávající banner) 

deleteBanner (smaţe banner) 
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7. Popis implementace systému 

Po provedení všech analýz, zabývajících se od funkčních poţadavků po samotné procesy, se 

můţe přistoupit k implementaci samotného systému. Před začátkem je nutné si ještě stále poloţit, 

a následně vyřešit, několik otázek. První z nich je, jaká platforma bude pouţita k realizaci 

systému? A druhou, na jakém systému řízení báze dat bude postavena naše aplikace? Poté je 

potřeba přemýšlet nad vzhledem systému. Nakonec přijde vlastní programátorská činnost a 

testování. Výsledkem bude funkční systém, který bude splňovat základní funkce uvedené ve 

funkčních poţadavcích systému. 

7.1 Výběr platformy 

S ohledem na dnešní dobu, kdy je na trhu široká škála různých a kvalitních webových 

technologií, je nutné si určit, jaké jsou priority při budování  systému. 

Vzhledem ke sloţitosti daného systému, nebude pro programátora vhodné, aby začínal s prací na 

pro něj neznámé platformě. Mohl by nastat moment, kdy dojde k nezvládnutí situace a problém s 

hlubší neznalostí dané platformy by se mohl projevit na kvalitě výsledného systému. 

Jako další kritérium je potřeba zváţit jednoduchost vybrané platformy. Především proto, ţe se 

jedná o sloţitý systém, který, kdyţ bude psán jednoduše, by mohl získat konkurenční výhodu v 

rychlejším vývoji. 

A v neposlední řadě se nesmí zapomenout na to, ţe tento systém je určen pro hromadné 

pouţívání v mnoha firmách, na mnoha serverech s různými systémy. 

Po zváţení všech tří aspektů byl, jako jediná pouţitelná platforma, vybrán Nette Framework pro 

jazyk PHP a databázová vrstva MySQL. [10][11] 

7.1.1 PHP a Nette Framework 

PHP je široce rozšířený skriptovací programovací jazyk pro vytváření dynamických webů. 

Vznikl v roce 1994 a od té doby je neustále vyvíjen a jeho poslední verze nese označení PHP 5.3. 

Často je začleňován přímo do struktury formátovacího jazyka (X)HTML, coţ se ale veskrze 

nedoručuje a pro PHP jiţ bylo vyvinuto několik šablonovacích systému jako např. Smarty
3
, a 

frameworků, jako např. Nette Framework.[15] 

Nette Framework je vyvíjen českým vývojářem Davidem Grudlem jako tzv. one-man-show
4
. 

Právě proto je tato technologie často zatracována, ovšem i přesto je povaţován za nejrychlejší, 

nejefektivnější a nejbezpečnější PHP framework na světě. Vyrostla kolem něj velká komunita 

vývojářů, která se částečně podílí na jeho vývoji. [10] 

Mezi jeho hlavní přednosti patři vysoká zabezpečenost, ladící nástroje, MVP architektura, výkon, 

komunita a open-source licence. 

Určitě se nesmí zapomenout na jeho integraci s JavaScriptem, kdy dokáţe jednoduše vytvářet 

ajaxové aplikace. 

7.1.2 MySQL 

MySQL je systém řízení báze dat, který je šířen pod dvojí licencí - pod bezplatnou licencí GPL a 

pod placenou licencí. Jedná se o multiplatformní databázi a dotazování na ni probíhá pomocí 

jazyka SQL. Je snadno implementovatelná na většinu operačních systémů, coţ z ní, společně s 

bezplatnou licencí a vysokým výkonem, dělá jednu z nejpouţívanějších databází. [14] 

                                                      

3
 Domovská stránka http://www.smarty.net/ 

4
 Projekt vyvíjený z větší části jedním člověkem. 

http://www.smarty.net/
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Je často pouţívaná právě u webových projektů a je jednou z nejdostupnějších databází. Funguje 

na téměř jakémkoliv hostingu. 

7.2 Příprava 

Neţ začneme programovat, je nutné nejprve fyzicky vytvořit samotnou databázi. Pro návrh 

datového modelu byl pouţit Oracle Data Modeler, který byl schopen vygenerovat SQL skript pro 

fyzické vytvoření databáze v SŘBD. Tento nástroj ale nepodporuje exportování SQL skriptu pro 

MySQL. Vygenerovaný skript byl tedy pro Oracle databázi. Ten byl následně ručně upraven pro 

sestavení databáze v SŘBD MySQL. 

Kdyţ je vytvořena databáze, je nutné si zvolit vrstvu, která danou databázi propojí s vyvíjenou 

aplikací. Vzhledem k výběru Nette Frameworku pro implementaci, byla zvolena pro přístup k 

databázi knihovna dibi, která je volně šiřitelná a navíc je od stejného vývojáře jako celý Nette 

Framework. Proto je zajištěna plná kompatibilita. Navíc dibi umí volně přecházet mezi nejčastěji 

pouţívanými SŘBD , čímţ eliminuje omezení při nasazování tohoto systému pouze na MySQL. 

Jako vývojové prostředí pro samotný vývoj byl vybrán program Eclipse. Eclipse není primárně 

určen pro vývoj v PHP, ale po nainstalování potřebných doplňků vyhovoval nejvíce potřebám 

vývoje. 

7.3 Programování 

Po zvládnutí všech předchozích etap se vývoj dostává k téměř finální etapě, která se stává z 

vlastní programátorské činnosti. Tato etapa vychází ze všech předešlých a jsou v ní zúročeny 

všechny poznatky nabyté analyzováním. Na konci této části vývoje bude existovat funkční a 

pouţitelný program, který splňuje poţadavky zákazníka. 

Vzhledem k tomu, ţe byl pro vývoj vybrán framework a ne čisté PHP, je práce o poznání 

zajímavější a efektivnější. S pouţitím Nette Frameworku odpadá nutnost validovat data z 

formulářů, řešit ochrany proti cross-site scriptingu
5
, řešit sestavování odkazů, vymýšlení 

"hezkých" URL, oddělování (X)HTML kódu od PHP apod. Díky tomu se programátor můţe 

soustředit pouze na samotnou logiku systému a jeho vlastní funkčnost. 

V Nette Frameworku je pouţita MVP architektura. Jedná se o architekturu Model-View-

Presenter. V modelu se řeší veškerá vnitřní logika aplikace, starost presenteru je předávání dat z 

modelu do pohledu a naopak, a samotný pohled je pouze šablona, která zobrazuje data uţivateli. 

Díky této architektuře je programátor schopen udrţet kód velké aplikace čistý, přehledný a 

čitelný. 

Další výhodou je, ţe Nette Framework negeneruje ţádný "magický" (X)HTML kód do stránky, 

proto je údrţba šablon a celkového vzhledu aplikace velice jednoduchá.  

7.4 Testování 

Jako poslední fáze je testování celého systému, která je nutná provést pro správnou funkcionalitu. 

Jde o nezbytný proces, kdy se ověřuje správná funkčnost celého systému a správná implementace 

funkčních poţadavků. Je potřeba zjistit, zdali systém zvládá všechny poţadavky, které na něj 

byly kladeny ze strany zákazníka a zda se někde neobjevují chyby, které by měly vliv na celou 

funkčnost systému.  

Jednou metodou testování je moţnost pouţití různých testovacích nástrojů, kde lze zjistit 

poţadavky systému na výkon a zda je schopný zvládat i velký nápor uţivatelů. 

Druhou metodou je ruční testování a ručně vyzkoušet všechny moţnosti, které můţe uţivatel 

systému provést. 

                                                      

5
 Způsob útoku na webové stránky 
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Ţádné testování ale nikdy není stoprocentní, uţ jenom proto, ţe "v kaţdém programu je alespoň 

jedna chyba". Navíc nejlepší beta-testeři jsou samotní uţivatelé aplikace. Proto systém nejlépe 

otestujeme v praxi na reálných datech, s reálnými uţivateli. K zachytávání chyb disponuje Nette 

Framework třídou Debug, která dokáţe odhalit jakoukoliv chybu generovanou PHP, zalogovat ji, 

odeslat administrátorovi na e-mail a uţivateli zobrazit lidsky čitelnou stránku o výskytu chyby. 

7.5 Vzhled aplikace 

Jak jiţ bylo zmíněno dříve, Nette Framework disponuje propracovaným šablonovacím 

systémem, který umoţňuje naprosto oddělit vzhled jednotlivých stránek od samotné logiky 

aplikace. 

Pro zobrazování systému byl zvolen značkovací jazyk XHTML s podporou kaskádových stylů 

CSS. Tyto technologie jsou nejrozšířenější a jejich pouţití je jednoduché a rychlé, bez omezení 

na typ prohlíţeče a nainstalované doplňky. 

Toto nám dovoluje jednoduše spravovat HTML kód a nasazení jakékoliv designu je otázkou 

několika minut. Proto si můţe kaţdý zákazník sám vybrat, případně sám dodat svůj vlastní 

originální vzhled obchodu, který bude pouţit. [17] 
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8. Provoz systému 

Pro provoz tohoto informačního systému je nutný webový server, který podporuje běhové 

prostředí jazyka PHP. V tomto případě byl zvolen Apache. Nainstalované běhové prostředí PHP 

a nainstalovaný SŘBD MySQL. [13] 

Internetový obchod je vytvořen pro provoz na internetu, tudíţ je tento systém multiplatformní. 

Klientskou část je proto moţné provozovat na jakémkoliv operačním systému pouze s pouţitím 

internetového prohlíţeče, kdy stačí pouze zadat URL adresu obchodu, a můţete systém pouţívat. 

8.1 Bezpečnost 

Otázka bezpečnosti je choulostivým místem kaţdého informačního systému, zvláště toho, který 

je provozován na internetu. 

Vzhledem ke zvolení Nette Frameworku se nemuselo řešit ţádné zvláštní ošetřování 

bezpečnostních děr, vše obratně vyřešil framework a na vývojáře zbyla pouze otázka zabezpečení 

administrační části a rozdělení oprávnění pro jednotlivé role. 

Nette Framework disponuje třídou User, která elegantně řeší autentizaci uţivatelů/administrátorů 

a přiděluje jim role podle nastavení databáze. Jednotlivým rolím jsou uţ poté pouze nastavena 

práva na jednotlivé sekce, které jsou ještě rozděleny na jednotlivé akce. Proto můţe správce 

bezpečnostních oprávnění a rolí do detailu říct, na co má daný uţivatel právo. 

8.2 Zálohování 

Z důvodu velikosti a důleţitosti dat je potřeba, kvůli pádu databázového systému MySQL nebo 

celého serveru, vyřešit zálohování dat z celé databáze a všech souborů. 

Jako nejideálnější cestu k zálohování celého systému byl zvolen nainstalovaný CRON, který 

vţdy v přesně určený čas spouští skript, který exportuje celou databázi, zkomprimuje 

adresářovou strukturu serveru a odešle ji na záloţní server.  
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9. Demonstrace modelového příkladu prodeje knih 

Ještě předtím, neţ obchod představíte svým zákazníkům, je potřeba ho nastavit a naplnit daty, 

aby vše správně zobrazoval a s lehkostí prodával. 

9.1 Instalace 

Všechny soubory z balíčku zkopírujte do sloţky na serveru. Otevřete soubor config.ini, který se 

nalézá ve sloţce /app/. V dolní části v sekci database, upravíme potřebné údaje k přístupu do 

databáze. 

Jako další krok budete importovat databázi. Nejjednodušší to bude asi přes phpMyAdmin nebo 

Adminer. Skript pro import databáze je umístěn ve sloţce /app/ s názvem dbScript.sql. 

Pokud chcete upravovat vzhled zákaznické části e-shopu, všechny soubory s (X)HTML kódy 

jsou umístěny ve sloţce /app/FrontModule/templates/. Tam jsou sloţky se všemi sekcemi a 

soubory, které je zobrazují. Neodborný zásah můţe způsobit kompletní nefunkčnost e-shopu! 

Pokud máme vše nainstalováno, otevřeme si okno prohlíţeče, zadáme adresu e-shopu lomeno 

admin. Například: www.mujeshop.cz/admin. Vyskočí nám přihlašovací formulář, kde zadáme 

dočasné údaje. Login: "a@a.cz", Heslo: "admineshopu". Bez uvozovek. 

9.2 Správa uživatelů 

Pro spravování uţivatelů a nastavování privilegií, je potřeba otevřít stránky Role a Uţivatelé. V 

nastavení rolí přidáte novou roli, zvolíte jí název a případně rodiče, pokud nějakého bude mít. 

To, ţe má rodiče, znamená, ţe dědí všechna práva od něj a nějaká mohou přibýt. Kdyţ jste 

spokojeni s nastavením rolí, otevřete stránku Uţivatelé. Tam máte moţnost přidat nové uţivatele, 

nastavit jim přihlašovací e-mail, heslo a samozřejmě roli, aby měl přístupné jen určené sekce. 

Samozřejmě nezapomeňte změnit dočasný přihlašovací e-mail a heslo! 

9.3 Správa parametrů 

Pro jednodušší postup v budoucnu bude nyní nejideálnější řešení přidat názvy parametrů, které 

budeme chtít u jednotlivých produktů evidovat. Otevřeme proto stránku Parametry a vloţíme 

nové parametry. Políčko Povinnost znamená, ţe parametr bude povinný a bude potřeba ho 

vyplnit u kaţdého produktu. Políčko dědičnost znamená, ţe kdyţ parametr přiřadíme ke 

kategorii, ţe se aplikuje i na její potomky. Přidáme například parametry Počet stránek a ISBN, 

kterým nastavíme povinnost i dědičnost. 

9.4 Správa kategorií 

Pustíme stránku Kategorie a klikneme na Přidat kategorii. Vyplníme její název, popis a pořadí, 

ve kterém se bude zobrazovat v zákaznické části. Naposledy ještě vybereme rodiče. Jedná se o 

stromovou strukturu, kdy kategorie mohou být do sebe zanořeny. Vytvoříme například kategorii 

"Kuchařky". Po vytvoření nové kategorie vybereme dole parametry, které budeme chtít evidovat 

u produktů, které budou umístěny v dané kategorii. V tomto případě to jsou všechny. Poté 

vytvoříme druhou kategorii "Zdravá výţiva", které nastavíme rodičovskou kategorii "Kuchařky". 

9.5 Správa statusů 

Abychom mohli jednoduše přidávat produkty, je potřeba ještě nastavit potřebné statusy. Statusy 

jsou jakési štítky na produktech, které nám říkají, zda je produkt v akci, zda je to novinka apod. 

Přepneme se na stránku Statusy a přidáme statusy, jaké chceme. Například zmiňovaný status 

"Akce" a "Novinka". 
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9.6 Správa DPH 

Přepneme se do stránky DPH a jednoduše přidáme hodnotu DPH, abychom ji potom mohli 

jednoduše nastavit u produktů. 

9.7 Produkty 

Nyní máme nachystáno vše, abychom mohli vloţit nový produkt do systému. Přejdeme tedy na 

stránku Produkty a klikneme na Přidat produkt. Vyplníme všechny poloţky. Pokud některé 

poloţky vyplňovat nepotřebujeme, necháme je prázdné. URL tvar znamená, jak bude vypadat 

text v URL adrese, kdyţ budeme prohlíţet tento produkt přes zákaznickou část e-shopu. Pokud 

ho nechcete vyplňovat či měnit, nechte ho prázdný, vyplní se sám podle názvu produktu. Klíčová 

slova budou uvedena pro vyhledávače ve zvláštní kolonce v hlavičce webu, zákazník je neuvidí. 

Po kliknutí na Uloţ se produkt vloţí do systému a my můţeme pod formulářem vidět další 

formuláře, kde můţeme daný produkt přiřadit do kategorií a nastavit jim statusy. Po přiřazení 

produktu do kategorie můţeme vyplnit hodnoty parametrů. Dále můţeme k danému produktu 

přiřadit podobné nebo setové produkty. Podobné a setové produkty budou zobrazeny zákazníkovi 

v detailu produktu, aby si je mohl případně dokoupit. 

9.8 Typy plateb 

Aby zákazníci mohli dokončovat své objednávky, je ještě potřeba jim sdělit, jakou formou jim 

budou doručeny a aby si mohli při vytváření objednávky vybrat. Proto se přepneme na stránku 

Typy plateb, kde klikneme na Přidat typ platby, formulář intuitivně vyplníme a odešleme. 

Přidáme např. platbu Dobírkou a Převodem. Vše záleţí na vašich moţnostech. 

9.9 Stránky 

Pokud chceme zákazníkům ještě něco sdělit, jako například obchodní podmínky, kontakt na vás, 

informace o tom, jak provést nákup, uděláme to v sekci Stránky. Tam klikneme na Přidat 

stránku, vyplníme její název, např. Obchodní podmínky, vyplníme text, tudíţ samotné obchodní 

podmínky a zaškrtneme políčko Zobrazovat v hlavní navigaci, aby se odkaz na stránku umístil v 

menu. URL tvar necháme prázdný, vyplní se sám, a uloţíme. 

9.10 Skladová místa 

Abychom měli přehled o tom, kolik máme zboţí na skladě a jak to vypadá s průměrnými 

nákupními cenami a zisky, musíme do systému vloţit naše skladové místo. To uděláme tak, ţe se 

přepneme na stránku Skladová místa a tam přidáme nové skladové místo. Formulář vyplníme 

intuitivně a dáme odeslat. 

9.11 Příjemky 

Po vytvoření skladového místa se musíme přepnout do stránky Příjemky a tam vytvořit novou 

příjemku vybráním skladového místa a kliknutím na Vytvořit. Tím se nám vytvoří nová 

příjemka, kde si ve formuláři vybereme, který produkt nám přišel na sklad, v jakém mnoţství a 

za jakou jednotkovou nákupní cenu. 

9.12 Shrnutí 

Nyní je provedeno veškeré základní nastavení obchodu. Pokud se podíváme na zákaznickou část, 

můţeme vidět, ţe e-shop je nastaven a připraven k provozu.  Je samozřejmostí ţe v systému 

nejsou vloţeny veškeré potřebné data a proto je nutné se vrátit do administrace a potřebná zbylá 

data je nutné vloţit do systému. 



36 

 

9.13 Prodej 

Kdyţ nám přijde do systému nová objednávka, je zobrazena v sekci Objednávky. V seznamu 

máme všechny zavedené objednávky, kliknutím na tuţku se dostaneme do detailu objednávky, 

kde můţeme upravovat typ platby, upravovat objednané zboţí a fakturovat ho (i po částech). 

Kliknutím na číslo vytvořené faktury se dostaneme do jejího detailu, kde můţeme vytisknout 

danou fakturu a vytvořit dodací list z fakturovaného zboţí (i pouze z části). 

V přehledu objednávek můţeme objednávku označit za zaplacenou či odeslanou.  



37 

 

10. Zhodnocení dosažených výsledků v porovnání s 

konkurenčními projekty 

Tento systém od začátku nebyl vyvíjen se záměrem ho distribuovat jako open-source. Z tohoto 

důvodu se nemůţe srovnat s mnohými open-source systémy, co se týče instalace a 

"jednoduchosti" zprovoznění systému. Ovšem jeho síla je v jiných aspektech. 

Svými funkcemi se v administrační i zákaznické části vyrovná či předčí  většinu open-source 

řešení internetových obchodů. 

Za stěţejní funkcionality, které předčí jiná řešení, patří vlastní skladová evidence s moţnostmi 

tisku faktur, dodacích i příjmových listů a vratek. Za další důleţitou funkci lze povaţovat do 

detailu editovatelnou správu marketingových nástrojů pro cross-selling
6
. Prodejce je schopen pro 

kaţdou stránku, kategorii, výrobce, kaţdý jeden produkt nastavit přesně, jaké produkty se mají 

zákazníkovi nabídnout. 

Na druhou stranu stále jsou řešení, která disponují lepšími funkcemi a předčí toto řešení. Tyto 

funkce jsou uvedeny v další kapitole jako moţnosti rozšíření. 

To, jestli tento systém obstojí v běţné praxi, osvědčí se a bude povaţován za lepší, ukáţe aţ čas a 

jeho reálné nasazení do provozu. Aţ poté budeme schopni určit, co je opravdu dobře a co špatně. 

11. Možnosti rozšíření 

Samozřejmě ţádný software není dokonalý, a proto i tady se nabízí spousta moţností k rozšíření 

funkcionalit. 

11.1 Mobilní aplikace 

V této době, kdy lidé chtějí stále lepší mobilní zařízení a kdy je internet všude tam, kde je 

mobilní signál , nastává potřeba, kdy by zákazníci rádi nakupovali přímo z telefonu. Celé webové 

stránky se pro to nehodí, a jako velká moţnost rozšíření můţe být vlastní mobilní aplikace s 

napojením na serverovou databázi nebo na XML feedy ze systému. 

11.2 Napojení na aukční systémy 

Hodně lidí dnes nakupuje na různých aukčních systémech, jako je např. Aukro, které umoţňují i 

umístění nových produktů do svých nabídek. Aukční systémy umoţňují XML komunikaci, 

pomocí které systémy spolu komunikují a vyměňují si informace o prodávaných produktech, 

dokončených aukcích apod. 

11.3 Napojení na sociální sítě 

V poslední době proběhl rozmach sociálních sítí, kdy být online je jiţ trendem. A pokud hledáme 

potencionální zákazníky, musíme jít přímo do centra dění, do středu sociální sítě. E-shop by 

mohl disponovat funkcemi, které umoţní automatickou komunikaci s fanoušky či odběrateli 

obchodního kanálu. 

                                                      

6
 Způsob zvýšení hodnoty objednávky doporučením souvísejícího zboţí 



38 

 

11.4 Provizní systém 

Jako dobrý nástroj marketingu se osvědčil takzvaný affiliate marketing
7
, kdy majitel webových 

stránek umístí na svůj web banner nebo odkaz na zákazníkův e-shop. Za kaţdého příchozího 

zákazníka, který provede objednávku v internetovém obchodě, získává partner provizi 

vyjádřenou pevnou částkou nebo procentem z utracené částky. 

11.5 Přeposílání objednávek 

Vyšší formou provizního systému je přeposílání objednávek, kdy obchodní partneři dostanou za 

určitý poplatek jednoduchou formu prodejní platformy. Do té budou importována data z XML 

feedů z mateřského obchodu. Provedené objednávky jsou poté přeposílány do mateřského 

systému, kde jsou zpracovány a odeslány. Z kaţdé objednávky získává partner opět provizi. 

  

                                                      

7
 Marketingový nástroj, který funguje na propojení internetového obchodu prodejce se stránkami, které daný 

obchod doporučují. 
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12. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo podrobně nastudovat a seznámit se s problematikou internetového 

prodeje. Bylo potřeba provést analýzu stávajících řešení, ať uţ open-source nebo komerčních, 

zmapovat jejich funkcionality a navrţení vlastní aplikace, která bude stejnou problematiku řešit a 

pokusí se dosáhnout lepších výsledků neţ jiná řešení. Výsledkem této práce je prodejní 

platforma, která by měla poskytnout univerzální přístup pro prodej nejrůznějšího zboţí na 

internetu. 

Při jeho vývoji byl kladen velký důraz na uţivatelsky přívětivou administraci, která je dnes 

klíčem k úspěchu. Kdyţ můţe člověk pracovat rychle a efektivně, aniţ by mu systém jeho práci 

znepříjemňoval, můţe dosáhnout daleko lepších výsledků neţ konkurence. 

Při vytváření nové obchodní platformy byl vybrán vodopádový model, který rozdělil vývoj do 

několika vývojových fází. Jako první bod byly určeny funkční poţadavky na nově vyvíjené 

řešení. Ty byly zanalyzovány a byl vytvořen návrh databáze, který zohledňoval veškeré 

poţadavky, kladené na systém. Po navrhnutí databázového modelu bylo přikročeno k samotné 

implementaci, kdy byl celý systém naprogramován. 

Po dokončení programátorských prací byl systém otestován, aby se nikde nenacházely systémové 

chyby a zároveň, aby byl systém uţivatelsky přívětivý. Nakonec proběhlo zhodnocení nově 

vzniklého řešení v porovnání s konkurenčními projekty. Tím se podařilo naplnit všechny body 

zadání bakalářské práce.  
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Přílohy bakalářské práce 

A. Obsah CD 

B. Datový slovník 

C. Lineární zápis entit  



 

 

A. Obsah CD 

 
Cesta Popis 

/text/ Celý text práce 

/implementace/ Zdrojové kódy 

/prilohy/ Přílohy k práci 

Tabulka 2: Obsah přiloženého CD 

  



 

 

B. Lineární zápis entit 

Acl IDAcl, Allowed, IDResource, IDPrivilege, IDRole, 

address IDAddress, Title, Street, City, PostalCode, Type, IDCustomer, 

article IDArticle, Title, Text, Time, 

bankaccount AccountNumber, BankCode, IBAN, SWIFT, Currency, Type, 

banner IDBanner, Spot, Banner, Display, DisplayFrom, DisplayTo, ClickCount, 

cart IDCart, Name, Session, IDCustomer, 

category IDCategory, Name, Description, Order, Parrent, UrlName, 

categoryaltlanguage IDLanguage, IDCategory, Name, Description, 

config Title, Value, 

customer 

IDCustomer, TitleBeforeName, TitleBehindName, Name, MiddleName, Surname, Email, Password, 
PhoneNumber, AccountNumber, Newsletter, Registered, IDPriceLevel, Company, CompanyName, ICO, 
DIC, 

customernewsletter IDCustomer, IDNewsletter, 

deliverynote IDDeliveryNote, SentTime, IDInvoice, 

deliverynoteproduct IDDeliveryNote, IDProduct, IDInvoice, Amount, 

discussionpost IDPost, AuthorEmail, Author, Title, Text, Time, IP, IDProduct, 

email Email, Hash, 

employee IDEmployee, Name, Surname, Email, Password, Salary, Phone, Info, Adress, City, Postalcode, IDRole, 

enquiry IDEnquiry, Question, TimeStart, TimeEnd, 

enquiryanswer IDAnswer, Answer, IDEnquiry, 

enquiryrespond IDRespond, IP, IDAnswer, 

evaluation IDEvaluation, Evaluation, IP, IDProduct, 

following IDFollowing, Email, Type, IDProduct, 

invoice IDInvoice, SentTime, PaidTime, IDOrder, IDEmployee, 

invoiceproduct IDInvoice, IDProduct, IDOrder, Amount, 

language IDLanguage, Shortcut, Name, 

manufacturer IDManufacturer, Name, Description, UrlName, 

microsite IDMicrosite, Name, Description, Domain, 

micrositecategory IDMicrosite, IDCategory, 

module IDModule, Name, Description, Place, Type, IDItem, Order, 

modulesection IDSection, IDModule, Presenter, UrlName, 

newsletter IDNewsletter, Title, Text, 

numberline Type, TopNumber, 



 

 

order 

IDOrder, EvidenceNumber, ReceivedTime, SentTime, PaidTime, Sale, TransportNumber, CustomerNote, 
SalemanNote, IP, IDRate, IDAddress, IDDeliveryAddress, IDCustomer, IDPackage, IDPaymentType, 
SaleCode, Canceled, 

orderproduct IDOrder, IDProduct, Amount, Price, DPH, Name, EvidenceNumber, 

package IDPackage, Name, Amount, Weight, Height, Width, Depth, 

parameter IDParameter, Title, Mandatory, Hereditary, 

parameteraltlanguage IDLanguage, IDParameter, Title, 

parametercategory IDParameter, IDCategory, 

payment IDPayment, Value, IDOrder, AccountNumber, 

paymenttype IDPaymentType, Name, Price, 

pricehistory IDPriceHistory, Time, Price, IDProduct, 

pricelevel IDPriceLevel, Name, Description, 

privilege IDPrivilege, Name, 

privilegeresource IDPrivilegeResource, IDPrivilege, IDResource, 

product 

IDProduct, EvidenceNumber, EAN, Name, Price, CommonPrice, AveragePrice, Sale, PHE, AuthorFee, 
ShortDescription, Description, StockAmount, StockStatus, GuaranteeLength, SellFrom, UrlName, 
TitleTag, Keywords, IDManufacturer, IDVat, 

productaltlanguage IDLanguage, IDProduct, Name, ShortDescription, Description, URL, TitleTag, Keywords, 

productcategory IDProduct, IDCategory, 

productincart IDProduct, IDCart, Amount, 

productnewsletter IDProduct, IDNewsletter, 

productparameter IDProduct, IDParameter, Value, 

productpricelevel IDProduct, IDPriceLevel, Price, SalePercentage, 

productstatus IDStatus, IDProduct, 

question IDQuestion, AuthorEmail, Question, Answer, Time, IP, Replied, Public, IDProduct, 

rate IDRate, CurrencyShortcut, Rate, Time, 

receipt IDReceipt, Time, IDStockPlace, IDEmployee, 

reclamation IDReclamation, Description, Solved, IDOrder, IDProduct, 

resource IDResource, Name, 

role IDRole, Name, IDParrentRole, 

salecode SaleCode, SalePercentage, SaleValue, Used, From, To, MinimalOrderValue, IDOrder, 

section IDSection, Name, Description, 

serialnumber SerialNumber, IDStock, 

set IDProduct1, IDProduct2, 

similarproduct IDProduct1, IDProduct2, 

staticcontent IDStaticContent, Title, Text, UrlName, InMenu, 



 

 

status IDStatus, Title, 

statusaltlanguage IDLanguage, IDStatus, Title, 

stock IDStock, Amount, Price, IDProduct, IDReceipt, 

stockplace IDStockPlace, Name, Street, City, PostalCode, Type, 

user id, name, login, password, role, 

valuepack IDValuePack, Amount, Price, IDProduct, 

variant IDVariant, Title, Price, IDProduct, 

variantaltlanguage IDLanguage, IDVariant, Title, 

vat IDVat, Name, Value, 

vorder 

IDOrder, EvidenceNumber, ReceivedTime, SentTime, PaidTime, Sale, TransportNumber, CustomerNote, 
SalemanNote, IP, IDRate, IDAddress, IDDeliveryAddress, IDCustomer, IDPackage, IDPaymentType, 
SaleCode, Canceled, CurrencyShortcut, CustomerName, PaymentType, PaymentTypePrice, 

vproduct 

IDProduct, EvidenceNumber, EAN, Name, Price, CommonPrice, AveragePrice, Sale, PHE, AuthorFee, 
ShortDescription, Description, StockAmount, StockStatus, GuaranteeLength, SellFrom, UrlName, 
TitleTag, Keywords, IDManufacturer, IDVat, Value, ManName, 

vreceipt IDReceipt, Time, IDStockPlace, IDEmployee, StockPlaceName, EmployeeName, 

 

  



 

 

C. Datový slovník 

acl 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDAcl smallint 
 

Ne Ano 

Allowed enum 1 Ne Ne 

IDResource smallint 
 

Ne Ano 

IDPrivilege smallint 
 

Ne Ano 

IDRole smallint 
 

Ne Ano 

address 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDAddress smallint 
 

Ne Ano 

Title varchar 60 Ano Ne 

Street varchar 100 Ne Ne 

City varchar 100 Ne Ne 

PostalCode varchar 10 Ne Ne 

Type smallint 
 

Ne Ne 

IDCustomer smallint 
 

Ne Ano 

article 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDArticle smallint 
 

Ne Ano 

Title varchar 60 Ne Ne 

Text text 65535 Ne Ne 

Time datetime 
 

Ne Ne 

bankaccount 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

AccountNumber int 
 

Ne Ano 

BankCode smallint 
 

Ne Ne 

IBAN varchar 25 Ne Ne 



 

 

SWIFT varchar 25 Ne Ne 

Currency varchar 20 Ne Ne 

Type varchar 20 Ne Ne 

banner 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDBanner smallint 
 

Ne Ano 

Spot smallint 
 

Ne Ne 

Banner varchar 60 Ne Ne 

Display enum 1 Ne Ne 

DisplayFrom datetime 
 

Ne Ne 

DisplayTo datetime 
 

Ne Ne 

ClickCount int 
 

Ne Ne 

cart 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDCart smallint 
 

Ne Ano 

Name varchar 60 Ano Ne 

Session varchar 120 Ne Ne 

IDCustomer smallint 
 

Ano Ano 

category 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDCategory smallint 
 

Ne Ano 

Name varchar 60 Ne Ne 

Description text 65535 Ano Ne 

Order smallint 
 

Ano Ne 

Parrent smallint 
 

Ano Ne 

UrlName varchar 60 Ne Ne 

categoryaltlanguage 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDLanguage smallint 
 

Ne Ano 



 

 

IDCategory smallint 
 

Ne Ano 

Name varchar 60 Ne Ne 

Description text 65535 Ne Ne 

config 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

Title varchar 30 Ne Ano 

Value varchar 30 Ne Ne 

customer 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDCustomer smallint 
 

Ne Ano 

TitleBeforeName varchar 15 Ano Ne 

TitleBehindName varchar 15 Ano Ne 

Name varchar 50 Ne Ne 

MiddleName varchar 50 Ano Ne 

Surname varchar 50 Ne Ne 

Email varchar 100 Ne Ne 

Password varchar 120 Ne Ne 

PhoneNumber varchar 20 Ne Ne 

AccountNumber varchar 25 Ano Ne 

Newsletter enum 1 Ne Ne 

Registered enum 1 Ne Ne 

IDPriceLevel smallint 
 

Ano Ano 

Company enum 1 Ne Ne 

CompanyName varchar 100 Ano Ne 

ICO varchar 20 Ano Ne 

DIC varchar 20 Ano Ne 

customernewsletter 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDCustomer smallint 
 

Ne Ano 



 

 

IDNewsletter smallint 
 

Ne Ano 

deliverynote 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDDeliveryNote smallint 
 

Ne Ano 

SentTime datetime 
 

Ne Ne 

IDInvoice smallint 
 

Ne Ano 

deliverynoteproduct 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDDeliveryNote smallint 
 

Ne Ano 

IDProduct smallint 
 

Ne Ano 

IDInvoice smallint 
 

Ne Ano 

Amount int 
 

Ne Ne 

discussionpost 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDPost smallint 
 

Ne Ano 

AuthorEmail varchar 100 Ne Ne 

Author varchar 50 Ne Ne 

Title varchar 60 Ne Ne 

Text text 65535 Ne Ne 

Time datetime 
 

Ne Ne 

IP varchar 20 Ne Ne 

IDProduct smallint 
 

Ne Ano 

email 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

Email varchar 40 Ne Ano 

Hash varchar 40 Ne Ne 

employee 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDEmployee smallint 
 

Ne Ano 



 

 

Name varchar 60 Ne Ne 

Surname varchar 60 Ne Ne 

Email varchar 100 Ne Ne 

Password varchar 120 Ne Ne 

Salary int 
 

Ano Ne 

Phone varchar 20 Ano Ne 

Info text 65535 Ano Ne 

Adress varchar 50 Ano Ne 

City varchar 50 Ano Ne 

Postalcode varchar 10 Ano Ne 

IDRole smallint 
 

Ano Ano 

enquiry 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDEnquiry smallint 
 

Ne Ano 

Question text 65535 Ne Ne 

TimeStart datetime 
 

Ne Ne 

TimeEnd datetime 
 

Ne Ne 

enquiryanswer 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDAnswer smallint 
 

Ne Ano 

Answer varchar 30 Ne Ne 

IDEnquiry smallint 
 

Ne Ano 

enquiryrespond 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDRespond smallint 
 

Ne Ano 

IP varchar 25 Ne Ano 

IDAnswer smallint 
 

Ne Ano 

evaluation 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 



 

 

IDEvaluation smallint 
 

Ne Ano 

Evaluation smallint 
 

Ne Ne 

IP varchar 60 Ne Ne 

IDProduct smallint 
 

Ne Ano 

following 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDFollowing smallint 
 

Ne Ano 

Email varchar 100 Ne Ne 

Type tinyint 
 

Ne Ne 

IDProduct smallint 
 

Ne Ano 

invoice 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDInvoice smallint 
 

Ne Ano 

SentTime datetime 
 

Ano Ne 

PaidTime datetime 
 

Ano Ne 

IDOrder smallint 
 

Ano Ano 

IDEmployee smallint 
 

Ano Ano 

invoiceproduct 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDInvoice smallint 
 

Ne Ano 

IDProduct smallint 
 

Ne Ano 

IDOrder smallint 
 

Ne Ano 

Amount smallint 
 

Ne Ne 

language 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDLanguage smallint 
 

Ne Ano 

Shortcut varchar 5 Ne Ne 

Name varchar 50 Ne Ne 

manufacturer 



 

 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDManufacturer smallint 
 

Ne Ano 

Name varchar 60 Ne Ne 

Description text 65535 Ano Ne 

UrlName varchar 60 Ne Ne 

microsite 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDMicrosite smallint 
 

Ne Ano 

Name varchar 50 Ne Ne 

Description text 65535 Ne Ne 

Domain varchar 100 Ne Ne 

micrositecategory 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDMicrosite smallint 
 

Ne Ano 

IDCategory smallint 
 

Ne Ano 

module 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDModule smallint 
 

Ne Ano 

Name varchar 60 Ne Ne 

Description text 65535 Ano Ne 

Place varchar 60 Ne Ne 

Type varchar 60 Ne Ne 

IDItem smallint 
 

Ne Ne 

Order smallint 
 

Ne Ne 

modulesection 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDSection smallint 
 

Ne Ano 

IDModule smallint 
 

Ne Ano 

Presenter varchar 60 Ne Ne 



 

 

UrlName varchar 60 Ne Ne 

newsletter 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDNewsletter smallint 
 

Ne Ano 

Title varchar 60 Ne Ne 

Text text 65535 Ne Ne 

numberline 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

Type varchar 30 Ne Ano 

TopNumber int 
 

Ne Ne 

order 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDOrder smallint 
 

Ne Ano 

EvidenceNumber varchar 20 Ano Ne 

ReceivedTime datetime 
 

Ne Ne 

SentTime datetime 
 

Ano Ne 

PaidTime datetime 
 

Ano Ne 

Sale smallint 
 

Ano Ne 

TransportNumber varchar 20 Ano Ne 

CustomerNote text 65535 Ano Ne 

SalemanNote text 65535 Ano Ne 

IP varchar 25 Ne Ne 

IDRate smallint 
 

Ano Ano 

IDAddress smallint 
 

Ano Ano 

IDDeliveryAddress smallint 
 

Ano Ne 

IDCustomer smallint 
 

Ano Ano 

IDPackage smallint 
 

Ano Ano 

IDPaymentType smallint 
 

Ano Ano 

SaleCode varchar 20 Ano Ano 



 

 

Canceled enum 1 Ano Ne 

orderproduct 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDOrder smallint 
 

Ne Ano 

IDProduct smallint 
 

Ne Ano 

Amount smallint 
 

Ne Ne 

Price smallint 
 

Ne Ne 

DPH smallint 
 

Ne Ne 

Name varchar 60 Ne Ne 

EvidenceNumber varchar 60 Ne Ne 

package 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDPackage smallint 
 

Ne Ano 

Name varchar 60 Ne Ne 

Amount smallint 
 

Ano Ne 

Weight float 
 

Ne Ne 

Height float 
 

Ne Ne 

Width float 
 

Ne Ne 

Depth float 
 

Ne Ne 

parameter 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDParameter smallint 
 

Ne Ano 

Title varchar 60 Ne Ne 

Mandatory enum 1 Ne Ne 

Hereditary enum 1 Ne Ne 

parameteraltlanguage 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDLanguage smallint 
 

Ne Ano 

IDParameter smallint 
 

Ne Ano 



 

 

Title varchar 60 Ne Ne 

parametercategory 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDParameter smallint 
 

Ne Ano 

IDCategory smallint 
 

Ne Ano 

payment 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDPayment smallint 
 

Ne Ano 

Value smallint 
 

Ne Ne 

IDOrder smallint 
 

Ano Ano 

AccountNumber int 
 

Ano Ano 

paymenttype 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDPaymentType smallint 
 

Ne Ano 

Name varchar 60 Ne Ne 

Price smallint 
 

Ne Ne 

pricehistory 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDPriceHistory smallint 
 

Ne Ano 

Time datetime 
 

Ne Ne 

Price int 
 

Ne Ne 

IDProduct smallint 
 

Ne Ano 

pricelevel 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDPriceLevel smallint 
 

Ne Ano 

Name varchar 60 Ne Ne 

Description text 65535 Ano Ne 

privilege 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 



 

 

IDPrivilege smallint 
 

Ne Ano 

Name varchar 60 Ne Ne 

privilegeresource 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDPrivilegeResource int 
 

Ne Ano 

IDPrivilege smallint 
 

Ne Ano 

IDResource smallint 
 

Ne Ano 

product 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDProduct smallint 
 

Ne Ano 

EvidenceNumber varchar 30 Ano Ano 

EAN int 
 

Ano Ne 

Name varchar 100 Ne Ano 

Price int 
 

Ne Ano 

CommonPrice int 
 

Ne Ne 

AveragePrice float 
 

Ne Ne 

Sale float 
 

Ano Ne 

PHE float 
 

Ano Ne 

AuthorFee float 
 

Ano Ne 

ShortDescription text 65535 Ano Ne 

Description text 65535 Ne Ne 

StockAmount int 
 

Ne Ne 

StockStatus varchar 60 Ne Ne 

GuaranteeLength smallint 
 

Ne Ne 

SellFrom datetime 
 

Ne Ne 

UrlName varchar 100 Ne Ne 

TitleTag varchar 100 Ano Ne 

Keywords text 65535 Ano Ne 

IDManufacturer smallint 
 

Ano Ano 



 

 

IDVat smallint 
 

Ano Ano 

productaltlanguage 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDLanguage smallint 
 

Ne Ano 

IDProduct smallint 
 

Ne Ano 

Name varchar 60 Ne Ne 

ShortDescription text 65535 Ne Ne 

Description text 65535 Ne Ne 

URL varchar 100 Ne Ne 

TitleTag varchar 100 Ne Ne 

Keywords text 65535 Ne Ne 

productcategory 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDProduct smallint 
 

Ne Ano 

IDCategory smallint 
 

Ne Ano 

productincart 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDProduct smallint 
 

Ne Ano 

IDCart smallint 
 

Ne Ano 

Amount smallint 
 

Ne Ne 

productnewsletter 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDProduct smallint 
 

Ne Ano 

IDNewsletter smallint 
 

Ne Ano 

productparameter 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDProduct smallint 
 

Ne Ano 

IDParameter smallint 
 

Ne Ano 

Value varchar 60 Ne Ne 



 

 

productpricelevel 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDProduct smallint 
 

Ne Ano 

IDPriceLevel smallint 
 

Ne Ano 

Price int 
 

Ne Ne 

SalePercentage float 
 

Ano Ne 

productstatus 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDStatus smallint 
 

Ne Ano 

IDProduct smallint 
 

Ne Ano 

question 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDQuestion smallint 
 

Ne Ano 

AuthorEmail varchar 100 Ne Ne 

Question text 65535 Ne Ne 

Answer text 65535 Ano Ne 

Time datetime 
 

Ne Ne 

IP varchar 60 Ne Ne 

Replied enum 1 Ne Ne 

Public enum 1 Ano Ne 

IDProduct smallint 
 

Ano Ano 

rate 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDRate smallint 
 

Ne Ano 

CurrencyShortcut varchar 6 Ne Ne 

Rate float 
 

Ne Ne 

Time datetime 
 

Ne Ne 

receipt 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 



 

 

IDReceipt tinyint 
 

Ne Ano 

Time datetime 
 

Ne Ne 

IDStockPlace smallint 
 

Ano Ano 

IDEmployee smallint 
 

Ano Ano 

reclamation 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDReclamation smallint 
 

Ne Ano 

Description text 65535 Ne Ne 

Solved enum 1 Ne Ne 

IDOrder smallint 
 

Ne Ano 

IDProduct smallint 
 

Ne Ano 

resource 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDResource smallint 
 

Ne Ano 

Name varchar 60 Ne Ne 

role 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDRole smallint 
 

Ne Ano 

Name varchar 60 Ne Ne 

IDParrentRole smallint 
 

Ne Ne 

salecode 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

SaleCode varchar 20 Ne Ano 

SalePercentage smallint 
 

Ano Ne 

SaleValue smallint 
 

Ano Ne 

Used enum 1 Ne Ne 

From datetime 
 

Ano Ne 

To datetime 
 

Ano Ne 

MinimalOrderValue smallint 
 

Ano Ne 



 

 

IDOrder smallint 
 

Ano Ano 

section 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDSection tinyint 
 

Ne Ano 

Name varchar 60 Ne Ne 

Description text 65535 Ano Ne 

serialnumber 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

SerialNumber varchar 25 Ne Ano 

IDStock smallint 
 

Ne Ano 

set 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDProduct1 smallint 
 

Ne Ano 

IDProduct2 smallint 
 

Ne Ano 

similarproduct 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDProduct1 smallint 
 

Ne Ano 

IDProduct2 smallint 
 

Ne Ano 

staticcontent 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDStaticContent int 
 

Ne Ano 

Title varchar 60 Ne Ne 

Text text 65535 Ne Ne 

UrlName varchar 60 Ne Ne 

InMenu enum 1 Ne Ne 

status 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDStatus smallint 
 

Ne Ano 

Title varchar 30 Ne Ne 



 

 

statusaltlanguage 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDLanguage smallint 
 

Ne Ano 

IDStatus smallint 
 

Ne Ano 

Title varchar 60 Ne Ne 

stock 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDStock smallint 
 

Ne Ano 

Amount smallint 
 

Ne Ne 

Price smallint 
 

Ne Ne 

IDProduct smallint 
 

Ano Ano 

IDReceipt tinyint 
 

Ne Ano 

stockplace 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDStockPlace smallint 
 

Ne Ano 

Name varchar 60 Ne Ne 

Street varchar 100 Ne Ne 

City varchar 100 Ne Ne 

PostalCode varchar 20 Ne Ne 

Type tinyint 
 

Ano Ne 

user 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

id int 
 

Ne Ano 

name varchar 100 Ne Ne 

login varchar 100 Ne Ano 

password varchar 120 Ne Ne 

role varchar 60 Ne Ne 

valuepack 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 



 

 

IDValuePack smallint 
 

Ne Ano 

Amount int 
 

Ne Ne 

Price int 
 

Ne Ne 

IDProduct smallint 
 

Ano Ano 

variant 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDVariant smallint 
 

Ne Ano 

Title varchar 60 Ne Ne 

Price int 
 

Ne Ne 

IDProduct smallint 
 

Ne Ano 

variantaltlanguage 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDLanguage smallint 
 

Ne Ano 

IDVariant smallint 
 

Ne Ano 

Title varchar 60 Ne Ne 

vat 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDVat smallint 
 

Ne Ano 

Name varchar 20 Ne Ne 

Value smallint 
 

Ne Ne 

vorder 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDOrder smallint 
 

Ne Ne 

EvidenceNumber varchar 20 Ano Ne 

ReceivedTime datetime 
 

Ne Ne 

SentTime datetime 
 

Ano Ne 

PaidTime datetime 
 

Ano Ne 

Sale smallint 
 

Ano Ne 

TransportNumber varchar 20 Ano Ne 



 

 

CustomerNote text 65535 Ano Ne 

SalemanNote text 65535 Ano Ne 

IP varchar 25 Ne Ne 

IDRate smallint 
 

Ano Ne 

IDAddress smallint 
 

Ano Ne 

IDDeliveryAddress smallint 
 

Ano Ne 

IDCustomer smallint 
 

Ano Ne 

IDPackage smallint 
 

Ano Ne 

IDPaymentType smallint 
 

Ano Ne 

SaleCode varchar 20 Ano Ne 

Canceled enum 1 Ano Ne 

CurrencyShortcut varchar 6 Ano Ne 

CustomerName varchar 101 Ano Ne 

PaymentType varchar 60 Ano Ne 

PaymentTypePrice smallint 
 

Ano Ne 

vproduct 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDProduct smallint 
 

Ne Ne 

EvidenceNumber varchar 30 Ano Ne 

EAN int 
 

Ano Ne 

Name varchar 100 Ne Ne 

Price int 
 

Ne Ne 

CommonPrice int 
 

Ne Ne 

AveragePrice float 
 

Ne Ne 

Sale float 
 

Ano Ne 

PHE float 
 

Ano Ne 

AuthorFee float 
 

Ano Ne 

ShortDescription text 65535 Ano Ne 

Description text 65535 Ne Ne 



 

 

StockAmount int 
 

Ne Ne 

StockStatus varchar 60 Ne Ne 

GuaranteeLength smallint 
 

Ne Ne 

SellFrom datetime 
 

Ne Ne 

UrlName varchar 100 Ne Ne 

TitleTag varchar 100 Ano Ne 

Keywords text 65535 Ano Ne 

IDManufacturer smallint 
 

Ano Ne 

IDVat smallint 
 

Ano Ne 

Value smallint 
 

Ano Ne 

ManName varchar 60 Ano Ne 

vreceipt 

Atribut Datovy typ Velikost NULL Klíč 

IDReceipt tinyint 
 

Ne Ne 

Time datetime 
 

Ne Ne 

IDStockPlace smallint 
 

Ano Ne 

IDEmployee smallint 
 

Ano Ne 

StockPlaceName varchar 60 Ne Ne 

EmployeeName varchar 121 Ne Ne 

 

 


