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Abstrakt 

Tato práce je zaměřena na vytvoření webové aplikace elektronické knihovny pro vnitřní potřeby 
zaměstnanců a doktorandů Katedry telekomunikační techniky. Hlavním cílem systému je 
umožnit jednotlivým uživatelům jednoduché vkládání dokumentů v elektronické podobě a 
jejich následné sdílení s dalšími uživateli systému. První část práce se zabývá obecným popisem 
a hlavní myšlenkou systému, v dalších částech následuje analýza a samotná implementace 

vybraných odvětví  a funkcí. Celý systém je postaven na technologiích XHTML, skriptovacím 
programovacím jazyku PHP a relačním databázovém systému MySQL. 

Klíčová slova: elektronická knihovna, vkládání a vyhledávání záznamů, PHP, MySQL 

 

 

 

 

Abstract 

The aim of the thesis is to create a web application for an electronic library, which is used by 

the employees and postgraduate students of the Department of Telecommunications. The 

principal objective of the system is to enable individual users to easily insert documents in the 

electronic form and subsequently share them with other users of the system. The first part of the 

thesis deals with general description and the main idea of the system. The following sections 

focus on the analysis and the implementation itself of the selected parts and functions. The 

whole system is based on XHTML technology, PHP scripting programming language, and 

MySQL relational database system. 

Keywords: electronic library, inserting and searching of records, PHP, MySQL 
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1. Úvod 

V dnešní době je zcela běžné sdílet nejrůznější datová média napříč internetem. Člověk 
dnes raději využívá možnost mít dokument v elektronické podobě namísto klasické papírové 
formy. Cílem této bakalářské práce tedy bylo vytvořit aplikaci určenou k poskytování a 
následnému sdílení interních dokumentů v elektronické podobě dalším uživatelům. 

Téma bakalářské práce je zaměřeno na navržení a samotnou realizaci systému 
elektronické knihovny pro vnitřní potřeby Katedry telekomunikační techniky. Systém by měl 
obsahovat standardní funkce typické pro systémy tohoto druhu, jako je např. vkládání 
dokumentů, vyhledávání v dokumentech, evidence registrovaných uživatelů; to vše za použití 
technologií XHTML (Extensible HyperText Markup Language), PHP (PHP: Hypertext 

Preprocessor) a MySQL (My Structured Query Language).  

V kapitole 3 je čtenář obeznámen s obecným popisem systému, požadovanými 
funkcemi a také technologiemi, které byly při vytváření elektronické knihovny využívány. 

Analýza systému a návrh databáze je popisován v kapitole 4, kde je čtenář pomocí 
názorného obrázku seznámen se strukturou databáze. Dále je v této kapitole popsán návrh 
uživatelského rozhraní. 

Následuje rozbor vybraných funkcí, kde je čtenáři popsána a vysvětlena hlavní podstata 
jednotlivých funkcí. 

Kapitola Implementace systému elektronické knihovny je věnována samotné realizaci. 
Zde je popsán princip a zpracování funkcí, týkajících se např. vkládání nových dokumentů a 
jejich následného vyhledávání. 

V samotném závěru je zhodnocen výsledek celé práce a jsou zmíněna možná rozšíření 
aplikace do budoucna. 
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2. Shrnutí dostupných možností a variant realizace 

K realizaci požadované aplikace se nabízela celá řada možností a dostupných 
technologií. Základem se stal značkovací jazyk XHTML pro tvorbu hypertextových dokumentů. 
Z důvodu tvorby dynamických internetových stránek bylo potřeba vybrat vhodný programovací 
(skriptovací) jazyk a také databázi, do které se budou ukládat potřebná data. U programovacích 
jazyků se naskýtá výběr z jazyků, jako jsou např. populární PHP, ASP.NET (Active Server 

Pages na platformě .NET) nebo JAVA. Z databázových systémů máme na výběr např. MySQL, 
Oracle nebo MS SQL Server.  

Bylo nutné si ujasnit, co budeme od navrhované aplikace očekávat a zda vybraný 
programovací jazyk a databáze bude vyhovovat našim požadavkům na aplikaci. Na trhu se 
vyskytuje mnoho různých druhů redakčních systémů a řešení, které by splňovaly naše základní 
požadavky. Rozhodl jsem se však vytvořit aplikaci na míru, která bude přesně odpovídat 
nárokům a zároveň bude v budoucnu možnost tuto aplikaci jednoduše rozšiřovat a doplňovat 
novými funkcemi bez větších zásahů do celé struktury. 

Pro systém elektronické knihovny byl nakonec vybrán skriptovací jazyk PHP a relační 
databáze MySQL. Tento výběr má pro naší aplikaci řadu výhod. Zvolené technologie jsou 
nezávislé na operačním systému, jsou volně dostupné, mají obsáhlou dokumentaci a hlavně 
vyhovují našim požadavkům. 
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3. Obecný popis systému 

3.1 Základní myšlenka 

Hlavním cílem systému je poskytnout jednotlivým uživatelům přístup k dokumentům 
nejrůznějších žánrů a typů v elektronické formě prostřednictvím webového prohlížeče. Celý 
systém je stavěn na principu sdílení dokumentů mezi jednotlivými uživateli. Důraz je kladen na 
jednoduchost použití celé aplikace od vyhledání požadovaného dokumentu, zjištění potřebných 
informací ke konkrétnímu dokumentu v databázi, stažení dokumentu, až po snadné přidaní 
nového dokumentu do databáze prostřednictvím webového formuláře. 

3.2 Požadované funkce systému 

Hlavní funkcí je nahrávání a stahování dokumentů v elektronické podobě jednotlivými 
uživateli systému. 

Uživatelé vystupují vůči systému ve třech rolích – host, uživatel a administrátor. 
Jednotlivé uživatelské role jsou detailněji popsány v kapitole 5.2. 

Uživatel by měl mít možnost hodnocení a přidávání komentářů k jednotlivým 
dokumentům, pokud má dostatečná oprávnění k požadované akci. Dále může využívat funkci 
vyhledávání dokumentů, možnost doporučit dokument dalšímu uživateli, nebo využít funkci 
soukromých zpráv. 

Další funkcí je možnost uživatelů odebírat informace o nově nahraných dokumentech 
prostřednictvím e-mailu. 

Administrátor systému má dohled nad jednotlivými uživateli, dokumenty a také má 
rozšířené možnosti nahrávání dokumentů do systému. 

Protože se jedná o uzavřený systém pro vnitřní potřeby katedry, nebyla implementována 

možnost registrace. Uživatelé jsou do systému registrováni manuálně administrátorem. 

Tak jako uživatelé vystupují v rolích vůči systému, tak i každý dokument má nastavena 
oprávnění pro určité skupiny uživatelů. 

3.3 Použité technologie 

V následující části jsou popsány technologie použité při tvorbě systému elektronické 
knihovny. 

3.3.1 XHTML 

Pro tvorbu webových stránek systému byl použit značkovací jazyk (X)HTML, který 
umožňuje publikaci dokumentů v systému WWW (World Wide Web). 

XHTML je značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových dokumentů, založený na XML 
(Extensible Markup Language) a vyvinutý standardizační organizací W3C (World Wide Web 
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Consortium). Byl navržen jako nástupce jazyka HTML (HyperText Markup Language), 
jehož vývoj byl verzí 4.01 ukončen. V dnešní době se však pracuje na nové verzi s označením  
HTML 5. [7] 

XHTML 1.0 existuje ve třech verzích: 

· XHTML 1.0 Strict – čistě strukturální značkování, neobsahuje žádné značky spojené 
s formátováním vzhledu. Předpokládá se jeho užití společně s CSS (Cascading Style 

Sheets). 

 

· XHTML 1.0 Transitional – povoluje atributy pro formátování textu a odkazů 
v elementu body a některé další atributy. Vhodné pro formátování stránek vytvářených 
pro starší prohlížeče. Umožňuje použití některých zavržených elementů. 

 

· XHTML 1.0 Frameset - umožňuje používat zastaralé značky jako XHTML 1.0 
Transitional a přidává podporu pro rámce, které umožňují rozdělení okna prohlížeče na 
dvě nebo více částí. [7] 

Mezi základní rozdíly XHTML oproti HTML patří: 

· všechny elementy musí být ukončené, včetně nepárových, jako jsou <meta>, <link>, 

<br>, <hr> nebo <img>, 

· všechny elementy a jejich atributy musí být zapsány malými písmeny, 

· veškeré hodnoty atributů musí být uzavřeny do uvozovek, 

· dokument musí začínat XML deklarací; její použití je nepovinné, pokud je dokument 
kódován v UTF-8. [2] 

Základní kostra XHTML dokumentu je uvedena v následujícím výpisu (výpis 3.1). 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE html  

     PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> 

  <head> 

    <title>Virtual Library</title> 

  </head> 

  <body> 

    <p>Moved to <a href="http://example.org/">example.org</a>.</p> 

  </body> 

</html> 

Výpis 3.1: Základní kostra XHTML dokumentu [15] 

Systém elektronické knihovny je napsán s použitím verze XHTML 1.0 Strict a CSS. 
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3.3.2 CSS 

Z důvodu oddělení formátování dokumentu od jeho struktury a vyhovění standardu 
XHTML 1.0 Strict byl k naformátování dokumentu použit jazyk CSS. 

Jazyk CSS (tabulky kaskádových stylů) umožňuje efektivně formátovat dokumenty, 
definovat způsob jejich prezentace, popisovat podobu webových stránek a styl jednotlivých 
prvků. Jeho obrovskou výhodou je, že přitom neovlivňuje obsah dokumentů samotných. Je 
ideální nadstavbou značkovacích jazyků HTML, XHTML nebo XML. [8] 

V CSS definicemi stylů přiřazujeme hodnoty jednotlivým vlastnostem. Definice 

kaskádových stylů sestává z několika pravidel. Každé pravidlo začíná deklarací selektoru a 
pokračuje blokem deklarací. Každý blok deklarací obsahuje seznam vlastností oddělených 
středníky ; a každá vlastnost stylu sestává z identifikátoru vlastnosti, následuje dvojtečka : a 

hodnota vlastnosti. Příklad bloku deklarací je uveden ve výpisu 3.2. [7] 

body { 

 font-family: sans-serif; 

 font-size: 12pt; 

 color: #606060; 

 background: #fff; 

} 

Výpis 3.2: Ukázka bloku deklarací pro selektor body 

Do HTML stránek můžeme kaskádové styly připojit více způsoby. Definici stylu 
můžeme konkrétnímu prvku vepsat přímo do jeho značky jako hodnotu atributu style="…". 

Další možností je použití tabulky stylů, zapsanou do značky <style> v hlavičce dokumentu. 
Poslední možností je načíst definici stylů z externího souboru. [8] 

Nejefektivnějším způsobem je použití tabulky stylů v externím souboru, který k HTML 

souboru připojíme pomocí tagu <link> (výpis 3.3). 

<head> 

... 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styl.css"> 

... 

</head> 

Výpis 3.3: Ukázka načtení stylů z externího souboru 

Použití kaskádových stylů ve srovnání se samotným HTML má své výhody: 

· značné možnosti formátování, 
· konzistentní styl, 
· snadná údržba webové prezentace díky definici stylů pro konkrétní prvky, 

· oddělení struktury dokumentu od stylu; není třeba zasahovat do HTML, 

· dynamická práce se styly, 
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· možnost formátovat XML jazyk, 

· vyšší přístupnost, různé styly pro různá výstupní zařízení, 
· rychlejší nahrávání stránky díky menšímu datovému objemu HTML souboru, atd. [7] 

Tak jako každá technologie má svá pro a proti, tak i jazyk CSS má své určité nevýhody.  
Mezi ty hlavní patří mnohdy nedostatečná podpora některými prohlížeči. Tak se může stát, že 
jsou některé funkce zobrazeny nekorektně. Tento problém se většinou vyskytuje u starších 
prohlížečů. Často se také stává, že různé prohlížeče zobrazují stejnou definici stylů poněkud 
odlišně, a proto bychom měli při formátování webových stránek věnovat pozornost odladění 
stylů minimálně pro nejpoužívanější prohlížeče na trhu. 

3.3.3 PHP 

Jako hlavní skriptovací programovací jazyk byl zvolen jazyk PHP. Tento jazyk je 
základem celého systému. Jeho flexibilita a relativně krátká křivka osvojení z něj činí jeden 
z nejoblíbenějších skriptovacích jazyků vůbec. [5] 

PHP je jazyk pro skriptování na straně serveru, určený především pro programování 
dynamických internetových stránek. Umožňuje dynamizaci webového serveru. Nejčastěji se 
začleňuje přímo do struktury HTML a XHTML jazyka. [5] 

Mezi hlavní výhody jazyka patří již výše zmíněná relativní jednoduchost, obsáhlá 
oficiální dokumentace [14], rozmanitost dostupných funkcí a knihoven, podpora mnoha 

internetových protokolů (HTTP (Hypertext Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer 

Protocol), FTP (File Transfer Protocol) apod.), podpora databázových systémů,  
multiplatformnost a mnoho dalších. [4] 

Nejčastěji je PHP využíváno v kombinaci s webovým serverem Apache  a relačním 
databázovým systémem MySQL. Tak je tomu i v případě systému elektronické knihovny. 

3.3.4 JavaScript, jQuery, AJAX 

K provádění některých úkonů na straně klienta byl vybrán skriptovací jazyk JavaScript 
v kombinaci s knihovnou jQuery. 

JavaScript je skriptovací programovací jazyk (interpretovaný, zpracovává se přímo 
zdrojový kód), určený pro řešení dynamiky webových stránek na straně klienta. Jeho základní 
vlastnosti jsou multiplatformnost a závislost na prohlížeči. Je objektově orientovaný (ale 
beztřídní), beztypový a zápis kódu JavaScriptu rozlišuje malá a velká písmena. Kód JavaScriptu 

nemůže komunikovat se servery. [10] 

S použitím JavaScriptu také úzce souvisí využití javascriptové knihovny jQuery.  
JQuery rozšiřuje funkcionalitu Javascriptu, umožňuje snadno vytvářet, modifikovat a 
vyhledávat jednotlivé elementy DOMu (Document Object Model), kde DOM je objektivně 
orientovaná reprezentace XML nebo HTML dokumentu. [7] 
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K některým funkcím je použita technologie AJAX (Asynchronous JavaScript and 

XML), která pomáhá vytvořit webové stránky, chovající se podobně jako aplikace desktopové. 
AJAX je kombinací technologií, která umožňuje měnit části webové stránky v závislosti na 
datech, a to bez nutnosti aktualizace celé stránky. Tím končí éra cyklu typu „odešli a čekej“, 
jenž byl používán ve většině interaktivních webových stránek. Rozdíl webové aplikace založené 
na technologii AJAX oproti klasické webové aplikaci je znázorněn na obrázku 3.1. [10] 

 

V systému knihovny je JavaScript nejhojněji používán k validaci formulářových polí na 
straně klienta. Z důvodu možnosti vypnutí JavaScriptu uživatelem jsou samozřejmě jednotlivá 
pole kontrolována i na straně serveru.  

3.3.5 MySQL 

Jako databázový systém byla zvolena relační databáze MySQL. Relační databáze je 
pojem, který v roce 1970 poprvé vymyslel E. F. Cood z IBM. Jde o kolekci dat, uspořádaných do 
tabulek, v nichž lze data vytvářet, odstraňovat, upravovat nebo z nich data načítat. To vše je 
možné bez možnosti změny uspořádání samotných tabulek, zejména jsou-li data uspořádána 
efektivně. Pro práci s daty v relačních databázích je používán standardizovaný dotazovací jazyk 
SQL (Structured Query Language). [5] 

MySQL je multiplatformní, rychlá, výkonná a navíc volně šiřitelná databáze.  

Obrázek 3.1: Znázornění principu technologie AJAX [12] 
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Z předešlých popisů použitých technologií je zřejmé, že celý systém je vytvořen za 
použití volně dostupných prostředků. 
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4. Analýza systému 

4.1 Návrh systému 

Jak již bylo zmíněno, celý systém vznikl za účelem shromažďování  jak výukových, tak 

nevýukových materiálů a jejich následné poskytnutí ostatním zaměstnancům katedry a to 
nejjednodušší cestou - prostřednictvím webové aplikace.  Se systémem budou pracovat 
registrovaní uživatelé, kteří vystupují ve výše zmíněných uživatelských rolích.  

U běžných uživatelů probíhá nahrávání dokumentů prostřednictvím webového 

formuláře, administrátor může navíc datově objemné dokumenty nahrávat přes FTP rozhraní do 
předem určeného adresáře. 

4.2 Datové prostředí 
Konceptuální model umožňuje identifikovat entitní typy a vazby mezi entitními typy. 

Tyto entitní typy je nutné v systému evidovat. Entitou rozumíme objekt z reálného světa, jehož 
vlastnosti (hodnoty atributů) chceme evidovat. [9] 

Lineární zápis typů entit:  

- vyznačení primárních a cizích klíčů 

aktualita (aktualita_id, datum, obsah) 

dokument (dokument_id, cesky_nazev, org_nazev, autor, velikost, nazev_souboru, umisteni, 

klicove_slova, hodnoceni, abstrakt, rok_vydani, datum_pridani, datum_posl_zmeny, isbn, 

pocet_stazeni, prava, kategorie_id, typ_id, jazyk_id, uzivatel_id) 

hodnoceni (hodnoceni_id, datum, hodnota, dokument_id, uzivatel_id) 

jazyk (jazyk_id, nazev, zkratka) 

kategorie (kategorie_id, nazev_kategorie) 

komentar (komentar_id, datum, obsah, dokument_id, uzivatel_id) 

prava (prava_id, popis) 

stazeni (stazeni_id, datum, uzivatel_id, dokument_id) 

typ (typ_id, nazev, zkratka) 

uzivatel (uzivatel_id, jmeno, prijmeni, login, heslo, ipadresa, datum_posl_prihl, 

datum_registrace, prava, stav_online, aktivni, email, stazenych_souboru, nahranych_souboru, 

zasilani_novinka, zasilani_souhrn) 
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zprava (zprava_id, datum, predmet, obsah, stav, odesilatel, prijemce, ods_stav, prj_stav) 

Pomocí následujícího diagramu tříd (obr. 4.1) jsou znázorněny jednotlivé relace (vazby) 
mezi objekty navrženého systému. Diagram pomůže odhalit jaké objekty a tím i třídy potřebuji 
k realizaci požadované funkcionality. [11] 

Obrázek 4.1: Diagram tříd 

Dále uvádím ukázku datového slovníku (tab. 4.1) pro typ entity zprava. Datový 
slovník obsahuje seznam datových objektů (typů entit) v databázi a obsahuje údaje o jejich 
názvu a popisu, datovém typu,  integritních omezeních, zda jsou primárním nebo cizím klíčem, 
nebo zda musí daný typ obsahovat nějakou hodnotu. Zbylé entitní typy jsou uvedeny v příloze 

A. [9] 
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Tabulka 4.1: Zprávy 

zprava 

název typ délka klíč index null IO komentář 

zprava_id int 11 PK ano ne unique ID zprávy 

datum datetime  - ne ne ne   datum odeslání 

predmet varchar 50 ne ne ne   předmět zprávy 

obsah text 1000 ne ne ne   obsah zprávy 

stav enum 1 ne ano ne 0, 1 nová/přečtená 

ods_stav enum 1 ne ano ne 0, 1 smazána odesílatelem 

prj_stav enum 1 ne ano ne 0, 1 smazána příjemcem 

odesilatel int 11 FK ano ne   ID odesílatele 

prijemce int 11 FK ano ne   ID příjemce 

 

Na obrázku (obr. 4.2) je zobrazena identifikace procesů týkajících se práce s 
dokumenty, a to pomocí Use Case diagramu (diagram případů užití) pro aktéra v roli host a 
aktéra v roli uživatel. Účel diagramu případu užití je definovat, co existuje vně vyvíjeného 
systému (aktéři) a co má být systémem prováděno (případy užití). [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.2: Znázornění procesů pomocí Use Case diagramu 

4.3 Návrh uživatelského rozhraní 
Grafika vyjadřuje účel a poslání webu a slouží jako doplněk publikovaných informací a 

dat. Utváří často rozhodující první dojem a důvěru k obsahu. Snaží se zvyšovat přístupnost a 
použitelnost webu a nehraje hlavní roli na webu ani není jeho primárním prvkem. [3] 
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Při navrhování grafického vzhledu byl kladen důraz na přehlednost a jednoduchost. 
Hlavním záměrem bylo sladit uživatelské rozhraní do jemných barev, které by uživatele nijak 
nerušily při prohlížení samotného obsahu.  

Při vytváření grafického návrhu bychom měli dodržovat určité zavedené webové 
konvence, jako je například umístění loga, menu, zpracování patičky, rozmístění jednotlivých 
grafických prvků, atd. Dodržením výše zmíněných konvencí usnadníme uživatelům orientaci při 
procházení webových stránek. [6] 

Grafický návrh má tři základní sekce: 

· hlavičku (obsahuje informace o přihlášeném uživateli), 
· pole pro vyhledávání, 
· navigační menu.  

Dále hlavička obsahuje dvě loga, která odkazují na domovskou stránku aplikace a na 

stránky katedry. Celkový podklad hlavičky tvoří tematicky laděný grafický motiv. 

Další sekcí je hlavní obsahová část, která se dále dělí na dvě části. První část je 
zpravidla vyplněna informacemi o dokumentech. Druhá část může obsahovat např. panel 
s aktualitami, podmenu kategorií u seznamu dokumentů nebo menu administrátorské části 
systému. 

Poslední sekce slouží jako patička, která obsahuje navigační menu a informace o 
autorovi. 

Na následujícím obrázku (obr. 4.3) je znázorněno celkové rozložení zvoleného návrhu. 

1. hlavička s graficky tematickým podkladem 

2. hlavní obsahová část 
3. postranní panel 

4. patička s navigačním menu 

5. logo odkazující na Katedru telekomunikační techniky 

6. logo odkazující na úvodní stránku elektronické knihovny 

7. panel s informacemi o přihlášeném uživateli, vyhledávací pole 

8. panel s navigačním menu 
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Pro celkové zpracování návrhu jsem zvolil program Adobe Photoshop CS5 [1], který 
disponuje rozmanitými funkcemi a nástroji pro zpracování grafických představ. 

Celý návrh je laděn do třech základních barev (obr. 4.4), kterými jsou bílá, šedá a tmavě 
modrá. Poslední zmíněná barva slouží hlavně pro zvýraznění nadpisů, odkazů a důležitých 
výrazů v textu. Od těchto základních barev se odvíjí další barvy v jemných odstínech. 

Obrázek 4.4: Základní barvy 

Další obrázek (obr. 4.5) zobrazuje informační panel a navigační menu. Panel se skládá 
z části týkající se přihlášeného uživatele a části určené pro formulářové pole k vyhledání 
dokumentu. Tři odkazy v informační panelu nás odkazují na profil přihlášeného uživatele, dále 
do sekce soukromých zpráv (zobrazení obálky se mění v závislosti na tom, zda uživatel má, 
nebo nemá novou zprávu). Poslední odkaz slouží k odhlášení uživatele a následnému 

Obrázek 4.3: Grafické rozložení návrhu 
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přesměrování na úvodní stránku systému s přihlašovacím formulářem. Obsah navigačního menu 
se mění v závislosti na přihlášeném uživateli a jeho právech. 

Obrázek 4.5: Informační panel a navigační menu 

Konečnou podobu grafického návrhu elektronické knihovny můžete vidět v příloze B na 

konci dokumentu. 
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5. Popis vybraných funkcí systému 

5.1 Registrace, nový uživatel 
Jak už bylo v práci zmíněno dříve, registrace do systému neprobíhá obvyklým 

způsobem, ale prostřednictvím uživatele s právy administrátora. Administrátor vytvoří nového 
uživatele zadáním potřebných údajů prostřednictvím formuláře. Při vytvoření přiřadíme 
uživatele do určité role, ve které bude vystupovat vůči systému, a od které se bude odvíjet 
přístup k dalším funkcím. Dále můžeme omezit přístup uživatele do systému z konkrétní IP 
adresy. 

5.2 Role uživatelů 

Uživatel může vůči systému vystupovat ve třech různých rolích (typech oprávnění). 

5.2.1 Role host 

Smyslem této role je umožnit uživateli nahlédnout do databáze nahraných dokumentů. 
Uživatel může v dokumentech vyhledávat a nahlížet do jejich detailních výpisů. Stahovat a 
komentovat může však pouze dokumenty s nastavenými právy typu host. Uživatel nemá přístup 
k editaci přihlašovacích údajů, k osobnímu profilu, soukromým zprávám ani k funkci přidání 
dokumentu. Jak již vypovídá samotný název, tato role by měla být přidělována pouze dočasně, 
neboť tento typ oprávnění uživatele značně omezuje. 

5.2.2 Role uživatel 
Role uživatel je základní typ role pro běžného uživatele systému. Uživatel má přístup ke 

svému profilu, může jej editovat a má taktéž přístup k funkci soukromých zpráv, které může 
využívat k vnitřní komunikaci s dalšími uživateli. Dále má možnost stahovat, komentovat, 
hodnotit, nebo doporučit dokument, ke kterému má dostatečná oprávnění. Hodnotit dokument 
však může pouze jednou. Hlavním rozdílem oproti uživateli s oprávněním typu host je možnost 
přidávání vlastních dokumentů prostřednictvím webového formuláře. Uživatel se taktéž může 
přihlásit k odebírání informací o nově přidaných dokumentech prostřednictvím e-mailu. 

5.2.3 Role administrátor 

Role administrátor je nejvyšší typ oprávnění v systému. Uživatel má obdobné 
pravomoce typu role uživatel s tím rozdílem, že má přehled nad celým systémem zahrnující 
evidenci dokumentů, uživatelů a aktualit. Dalším rozdílem je možnost nahrávání objemných 
dokumentů prostřednictvím FTP klienta a následným zadáním údajů pomocí příslušného 

formuláře. 

5.3 Přihlášení/odhlášení uživatelů 

Přihlášení uživatelů probíhá prostřednictvím formuláře zadáním platné kombinace 

uživatelského jména a hesla. Pro úspěšné přihlášení musí být uživatel ve vnitřní počítačové síti 
VŠB-TUO. V případě, že má uživatel nastaveno podmíněné přihlášení z konkrétní IP adresy, 
musí právě z této adresy přistupovat. 
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Z bezpečnostních důvodů je v systému nastaven časový interval nečinnosti uživatele. 
Při překročení časového intervalu a následné aktualizaci prohlížeče je uživatel automaticky 
odhlášen. Po opětovném přihlášení dochází k přesměrování na požadované umístění před 
automatickým odhlášením. 

5.4 Vyhledávání v dokumentech 

Základní vyhledávání probíhá podle českého názvu dokumentu. V případě, že 
vyhledávání skončí neúspěšně, je uživateli nabídnuta možnost rozšířeného vyhledávání.  

U rozšířeného vyhledávání může uživatel specifikovat více faktorů ovlivňujících 
výsledky vyhledávání. Mezi tyto faktory patří např. jazyk a kategorie dokumentu, originální 
název, autor, ISBN (International Standard Book Number), atd. 

5.5 Přidání nového dokumentu 

Běžní uživatelé mohou nové dokumenty nahrávat prostřednictvím webového rozhraní. 
Maximální velikost nahrávaného dokumentu je pro tyto uživatele omezena. Uživatel vyplní 
povinná pole identifikující nový dokument, nastaví práva dokumentu a pokud všechna 
formulářová pole úspěšně projdou validací na straně serveru, je dokument úspěšné přidán do 
databáze. 

Uživatel role administrátor může skrze FTP rozhraní využít funkci Nahrávání 
objemných dokumentů, která umožňuje přidat dokumenty s větším datovým objemem, než je 

povoleno běžným uživatelům prostřednictvím klasického formuláře pro přidávání nových 
dokumentů. 

5.6 Administrace 

Cílem administrace je mít přehled nad jednotlivými uživateli a dokumenty. Pomocí 
administračního rozhraní můžeme uživatele editovat, měnit jeho práva přístupu, nebo také 
omezit jeho přístup do systému z konkrétní IP adresy. Obdobné funkce má administrátor i u 
práce s vloženými dokumenty.  

Za zmínku stojí funkce mazání uživatelů. Při smazání požadovaného uživatele 
nedochází k fyzickému odstranění uživatele z databáze. Pouze se změní hodnota atributu 
aktivni z hodnoty 1 na 0. Tím získáváme možnost kdykoliv uživateli opětovně povolit 
přístup do systému a zároveň je zachována referenční integrita dat mezi tabulkami dokument a 

uzivatel. 

Dále je v administrační sekci možnost přidat a editovat krátké aktuality týkající se změn 
systému. 

5.7 Soukromé zprávy 

Uživatelé mohou využívat funkci soukromých zpráv ke komunikaci s ostatními 
uživateli uvnitř systému. Systém zpráv je také využíván při funkci doporučení dokumentu, kdy 

je uživateli zaslána zpráva ve formě odkazu na daný dokument. 
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V databázové tabulce zprava jsou dva atributy ods_stav a prj_stav, jejichž 
funkce je zamezit odstranění záznamu z tabulky zprava bez vědomí příjemce nebo 
odesílatele. Často totiž nastane situace, kdy buď odesílatel nebo příjemce nebude již dále chtít 
mít danou zprávu uloženou, a jelikož jak odesílatel, tak příjemce pracují se stejným záznamem   
z databáze, nastavíme atributy ods_stav nebo prj_stav na hodnotu 0 a daná zpráva se 
uživateli již nebude zobrazovat. Jakmile oba uživatelé danou zprávu označí za smazanou, teprve 
poté je daný záznam (zpráva) odstraněn z databáze. 

5.8 Zasílání novinek a souhrnů 

Každý uživatel systému v roli uživatel a vyšší má možnost v osobním nastavení profilu 
zvolit odebírání novinek a zasílání souhrnů novinek. Při zvolení možnosti zasílání novinek je 
uživateli pravidelně při nahrání nového dokumentu do systému zaslán e-mail s informacemi 

týkajícími se nového dokumentu. V případě, že uživatel zvolí možnost zasílání souhrnu, je 
navíc při každém desátém vloženém dokumentu zaslán souhrn informací posledních deseti 
vložených dokumentů. 

5.9 Zaznamenávání událostí 
Funkce zaznamenávání událostí (logování) má na starost zaznamenávat veškeré 

podstatné akce uživatelů uvnitř systému. Logování probíhá prostřednictvím připraveného 
skriptu, který po požadované akci zapisuje informace do textového souboru. Zapisovány jsou 
hlavně akce týkající se aktualizací databáze. Dále jsou zaznamenány např. jednotlivá přihlášení 
a odhlášení uživatelů.  
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6. Implementace systému elektronické knihovny 

6.1 Struktura aplikace 

Struktura celé aplikace je rozdělena do několika částí z důvodu zpřehlednění a 
jednodušší údržby celého systému a to i pro administrátora, který aplikaci přímo nevytvářel. 
Hlavní adresář obsahuje samotné .php soubory, sloužící k zobrazení jednotlivých webových 
stránek.  

Dále struktura obsahuje následující podadresáře: 

css\ adresář obsahující .css soubor s definicí kaskádových stylů 

doc\ adresář obsahuje veškeré dokumenty nahrané uživateli; přístup k tomuto adresáři je 
zakázán pomocí .htaccess souboru z důvodu zamezení přístupu k jednotlivým dokumentům 
skrze URL adresu 

images\ adresář s obrázky designu  a grafických prvků 

install\ obsahuje instalační skript, pomocí kterého vytvoříme jednotlivé tabulky a indexy 
databáze 

js\ obsahuje jQuery knihovnu a soubor s javascriptovými funkcemi 

log\ adresář s .txt souborem; obsahuje zaznamenané události 

skripty\ adresář s .php skripty důležitými pro chod systému 

tmp\ obsahuje objemné dokumenty nahrané administrátorem pomocí FTP klienta; z tohoto 
adresáře jsou dokumenty následně překopírovány do adresáře doc\ a v adresáři tmp\ jsou 

smazány 

6.2 Instalace a nastavení 
Po nahrání veškerých souborů aplikace na server a vytvoření prázdné databáze musíme 

nakonfigurovat připojení k naší databázi. Jednotlivá nastavení provedeme v souboru 
pripojeni_db.php, který najdeme v adresáři skripty\.  

Nastavení hodnot potřebných k připojení k databázi: 

- jednotlivé hodnoty jsou definovány jako konstanty (výpis 6.1) 
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// zadame hostitele 

define('SQL_HOST', 'localhost');  

// jmeno uzivatele, pomoci ktereho se budeme pripojovat k databazi  

define('SQL_USER', 'uzivatel'); 

// heslo k databazi      

define('SQL_PASS', 'heslo'); 

// jmeno databaze, s kterou chceme pracovat        

define('SQL_DB', 'eknihovna'); 

Výpis 6.1: Nastavení připojení k databázi 

Po zadání potřebných hodnot můžeme připojení k databázi otestovat pomocí skriptu 
test_db.php v adresáři install\, který nám po úspěšném připojení k databázi zobrazí 
hlášku o úspěšném připojení. V opačném případě dostaneme zprávu o chybě, která nastala. 

Po úspěšném připojení musíme dále vytvořit jednotlivé tabulky a indexy databáze. 
Potřebný skript install.php najdeme rovněž v adresáři install\. Po úspěšném vykonání 
skriptu se nám zobrazí informace o vytvořených tabulkách. 

Nakonec je potřeba nastavit konstanty ve skriptu funkce.php v podadresáři 
skripty\. Následující nastavení konstant (výpis 6.2) slouží například k nastavení časového 
limitu nečinnosti uživatele, počtu zobrazených dokumentů na jedné stránce při stránkování, 
maximální velikost nahrávaného dokumentu skrze webový formulář, atd. 

// nastaveni casoveho limitu necinnosti uzivatele v sekundach 

define('TIMEOUT', 900);  

// nastaveni adresare, ve kterem je aplikace spoustena   

define('BASEURL', '/bc');  

// pocet zobrazenych uzivatelu na jedne strance  

define('LIMIT_UZ', 15); 

// pocet zobrazenych dokumentu na jedne strance   

define('LIMIT_DOC', 25);  

// nastaveni rozsahu zobrazeneho strankovani   

define('ROZSAH', 5);  

// nastaveni maximalni velikosti dokumentu v MB     

define('MAX_VELIKOST', 250); 

Výpis 6.2: Nastavení konstant 

Po dokončení všech nastavení je aplikace připravena k provozu. Můžeme se přihlásit 
pomocí testovacího uživatele s právy administrátora abc123/admin (login/heslo), který byl 
automaticky vytvořen při vytváření samotných tabulek databáze. 

6.3 Přidělování a realizace přístupových práv uživatelů 

Práva jsou jednotlivým uživatelům přidělována administrátorem při vytváření nového 
uživatele. Administrátor může přidělovat práva host, uživatel a administrátor. Práva přidělená 
uživateli úzce souvisí s nastavením práv konkrétních dokumentů. Platí zde pravidlo, že uživatel 
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s danými právy může nahlížet do detailních informací všech dokumentů, ale akce spojené s 
jednotlivými dokumenty může využívat pouze u dokumentů s právy stejnými, nebo nižšími, než 
jsou práva přihlášeného uživatele. 

Než dojde k popisu samotného ověřování práv uživatele, je potřeba popsat některé 
úkony, které se dějí při přihlašování uživatelů. 

6.3.1 Přihlášení uživatele 

Po zadání správné kombinace uživatelského jména a hesla je na základě údajů 
načtených z databáze o konkrétním uživateli kontrolována podmínka týkající se přístupu z dané 
IP adresy. Veškeré potřebné informace o aktuálně přihlášeném uživateli jsou uchovávány v 
uživatelské relaci tzv. session. [5] 

Pro uživatele jsou v session proměnných ukládány následující informace (výpis 6.3): 

// ID uzivatele 

$_SESSION['id'] = $uzivatel_id; 

// login uzivatele   

$_SESSION['login'] = $login; 

// prava pridelena uzivateli     

$_SESSION['prava'] = $prava; 

// jmeno a prijmeni uzivatele    

$_SESSION['jmeno'] = $jmeno.' '.$prijmeni; 

Výpis 6.3: Nastavení session proměnných 

V našem případě je nejdůležitější proměnná $_SESSION['prava'], která je 
využívána k ověřování práv uživatele vůči jednotlivým stránkám a úkonům týkajících se 
jednotlivých dokumentů. 

Po úspěšném přihlášení je také nastavena proměnná $_SESSION['posl_aktv'], 

která je dále využívána ke kontrole aktivity uživatele. Před samotným přesměrováním na úvodní 
stránku elektronické knihovny je aktualizován záznam uživatele v databázi, kde nastavíme 
datum posledního přihlášení a také, že daný uživatel je ve stavu online. Taktéž je událost 
přihlášení zaznamenána do souboru log.txt. 

6.3.2 Přístup k jednotlivým stránkám aplikace 

Jelikož se jedná o uzavřený systém, s výjimkou stránky s přihlašovacím formulářem, 

jsou všechny stránky aplikace podmíněny úspěšným přihlášením uživatele. Na začátku každého 
skriptu je tedy provedena kontrola přihlášení uživatele zavoláním funkce overeni(). 

Zdrojový kód volané funkce je zobrazen ve výpisu 6.4. 

V případě, že není splněna podmínka přihlášeného uživatele, dojde k přesměrování na 
stránku s hlášením o neoprávněném vstupu do požadované sekce nepřihlášeným uživatelům. 
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function overeni(){ 

  if (jePrihlasen()) { 

  // doslo k prekroceni casoveho limitu 

    if ($_SESSION['posl_aktv'] < (time() - TIMEOUT)) { 

            

      $url =     

 'http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['PHP_SELF'];  

              

      redirect('/odhlasit.php?url='.$url);             

    // kontrola probehla v poradku, aktualizujeme posl. aktivitu 

    } else {      

 $_SESSION['posl_aktv'] = time(); 

    }       

  } else {   

    redirect('/false.php'); 

  } 

} 

Výpis 6.4: Ukázka kódu ověření přihlášení uživatele 

Funkce overeni() slouží jak k ověření přihlášení uživatele, tak ke zjištění poslední 
aktivity uživatele. V případě překročení časového limitu nečinnosti uživatele dojde k 
automatickému odhlášení. 

U stránek se specifickým přístupem, jako jsou například  stránky týkající se profilu 
uživatele, soukromých zpráv, administrace atd., je ověření realizováno voláním funkce na 
začátku skriptu ihned po ověření přihlášení uživatele. Voláme funkci 
overeni_uz($_SESSION['prava']) pro přístup uživatelů s právy uživatel, respektive 
funkci overeni_ad($_SESSION['prava'] (výpis 6.5) pro stránky podmíněné přístupem 
uživatelů s právy administrátor. 

 

function overeni_ad($prava_uz) { 

 $dotaz = mysql_query("SELECT prava_id FROM prava WHERE popis = 

          'admin'") or die("Nastala chyba"); 

  

 $prava_ad = mysql_fetch_array($dotaz); 

 // overeni prav uzivatele 

 if($prava_uz < $prava_ad['prava_id']) { 

  redirect('/opravneni.php'); 

 } 

} 

Výpis 6.5: Ukázka funkce ověřující práva administrátora 
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Po zavolání výše uvedených funkcí ověříme práva přihlášeného uživatele. V případě 
nedostatečného oprávnění je uživateli přístup na požadovanou stránku odepřen. 

6.3.3 Přístup k jednotlivým dokumentům 

Podobný způsob ověřování práv je aplikován i v případě jednotlivých dokumentů. U 
zobrazení seznamu jednotlivých dokumentů kontrolujeme práva přihlášeného uživatele vůči 
dokumentu. V případě, že má uživatel právo stáhnout dokument, je zobrazen odkaz umožňující 
stáhnutí požadovaného dokumentu. V opačném případě je před uživatelem odkaz skryt. Z 
důvodu možnosti odhalení potřebné URL adresy vedoucí ke stažení dokumentu jsou práva 
taktéž ověřována i v těle samotného skriptu obstarávající stažení dokumentu. 

Je také myšleno na situaci, kdy by se uživatel pokusil zadat absolutní URL adresu 
požadovaného dokumentu. V tomto případě dojde k odmítnutí přístupu na základě konfigurace 
.htaccess souboru (výpis 6.6), umístěného v adresáři s dokumenty. [13] 

order allow,deny 

deny from all 

Výpis 6.6: Konfigurace .htaccess souboru 

Na základě práv přidělených uživateli se odvíjí i další možnosti spojené s dokumentem. 
V detailním zobrazení dokumentu má uživatel kromě stáhnutí dokumentu také možnost daný 
dokument hodnotit, komentovat, nebo doporučit jinému uživateli. Možnost jednotlivých úkonů 
je uživateli zobrazována po ověření práv vůči dokumentu. Tak jako v případě stáhnutí 
dokumentu se i zde nabízí možnost obejití ověření práv zadáním URL adresy skriptu 
obstarávající požadovanou akci. Opět tedy dochází k ověření práv uživatele ke konkrétní akci i 
v těle konkrétního skriptu. 

6.4 Realizace vkládání nových dokumentů do systému 

Funkce vkládání nového dokumentu do systému plní jednu z hlavních podstat budované 
aplikace. Je třeba podotknout, že tato funkce je zpřístupněna uživatelům s oprávněním uživatel a 
vyšším.  

6.4.1 Vkládání nového dokumentu - webový formulář 

Uživatel zadává požadované údaje do jednotlivých polí formuláře, mezi které patří 
kromě názvu dokumentu a autora také např. abstrakt, jazyk a práva dokumentu, kategorie a typ 
souboru, atd. Před odesláním formuláře uživatel vybere požadovaný dokument na svém disku. 

Samotná validace vyplnění povinných polí probíhá na straně serveru. Pokud není 
splněna některá z podmínek, je uživateli vrácen formulář s předvyplněnými hodnotami 
zadaných formulářových polí a zobrazena hláška s chybou validace. Po úspěšně provedené 
validaci pokračuje skript dále ve zpracování zadaných hodnot.  
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Před samotným uložením dokumentu na disk musí být provedeny dvě fáze zpracování: 

1. odstranění diakritiky, mezer a všech speciálních znaků z názvu souboru 

2. přidání náhodného čísla k názvu souboru a kontrola, zda už neexistuje na serveru 

soubor se stejným názvem 

Kontrola názvu souboru probíhá tak dlouho, dokud není nalezen takový název, který by 
splňoval podmínku jedinečnosti. Tato fáze je prováděna pomocí cyklu do - while (výpis 
6.7), kdy je při každém dalším průchodu cyklem generováno nové náhodné číslo. Cyklus        
do - while nám zaručuje, že tato operace proběhne minimálně jednou. 

do { 

  // generovani nahodneho cisla 

  $cislo = rand(000,999); 

  // slozeni nazvu souboru 

  $doc .= $cislo.'_'.$db_nazev;        

} 

while(file_exists($slozka_cesta.$doc)); 

Výpis 6.7: Hledání jedinečného názvu dokumentu 

Po provedení těchto dvou fází je soubor nahrán na server a informace o dokumentu jsou 
uloženy ve formě nového záznamu do databáze. Zaznamenáme vložení nového dokumentu do 
souboru log.txt a uživateli aktualizujeme počet nahraných dokumentů. 

6.4.2 Vkládání nového dokumentu - FTP klient 

Možnost vložení dokumentu pomocí FTP klienta má pouze administrátor a to v případě 
dokumentů, jejichž velikost přesahuje povolený limit pro soubory vkládané přes webový 
formulář. 

Přidání nového dokumentu zahrnuje tři kroky: 

1. nahrání dokumentu na server pomocí FTP klienta do adresáře tmp\ 

2. v administraci pod odkazem Nahrávání objemných dokumentů vybere požadovaný 
dokument, který v předchozím kroku nahrál na server 

3. zadá potřebné údaje k vložení nového dokumentu 

Po vybrání požadovaného dokumentu je uživatel odkázán na totožný formulář jako v 
předchozím případě, s tím rozdílem, že už nevybírá požadovaný dokument na disku. Dokument 
určený ke zpracování je formuláři předán skrze skryté formulářové pole, které je nastaveno v 

předchozím kroku. Po úspěšném vyplnění povinných polí je zpracování obdobné jako v případě 
klasického nahrávaní přes webový formulář. Jedinou změnou ve zpracování je zkopírování 
zpracovávaného dokumentu do cílového adresáře doc\; původní dokument v adresáři tmp\ je 

smazán. 
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6.5 Realizace vyhledávání záznamů 

V aplikaci má uživatel možnost využít dva typy vyhledávání. V hlavičce každé stránky 
se nachází jednoduché vyhledávácí pole, pomocí kterého prohledáváme dokumenty v databázi 
na základě českého názvu. Další možností je využití rozšířeného vyhledávání. 

U rozšířeného vyhledávání uživatel pomocí formuláře specifikuje další možná kritéria, 
která mají být zahrnuta k úspěšnému vyhledání dokumentu. Na základě kritérií navolených ve 
formuláři je po odeslání formuláře ke zpracování sestaven dotaz, který bude odeslán do 
databáze. 

Samotné vyhledávání je realizováno pomocí operátoru LIKE za klauzulí WHERE v SQL 

dotazu. Dotaz je sestaven na základě ověřování dat odeslaných formulářem, a to zda uživatel 
dané kritérium vybral nebo nevybral k vyhledávání. 

Výsledkem vyhledávání jsou záznamy z databáze, jejichž atributy zahrnuté do oblasti 
vyhledávání obsahují hledaný výraz. Před zobrazením výsledků vyhledávání uživateli jsou 

záznamy seřazeny podle českého názvu dokumentu. 
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7. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a zrealizovat systém elektronické knihovny, 
jejíž hlavní podstatou je sdílení dokumentů mezi jejími uživateli. Výsledkem je nově vzniklá 
aplikace, postavená na technologiích XHTML, PHP a MySQL. Byly splněny požadavky na 

jednoduchost použití z pohledu běžného uživatele a zároveň vznikla přehledná administrační 
sekce, jejíž hlavní část tvoří evidence registrovaných uživatelů a dokumentů. Uživatelům je 
umožněno vkládání nových dokumentů prostřednictvím webového formuláře nebo v případě 
administrátora i pomocí FTP klienta. Některé navržené a následně implementované funkce do 
jisté míry umožňují interakci mezi jednotlivými uživateli v podobě komentování, hodnocení, 
doporučování dokumentů dalším uživatelům nebo posílání soukromých zpráv. Uživatelé vůči 
aplikaci vystupují v uživatelských rolích, od kterých se odvíjí oprávnění k dalším úkonům. 
Velký důraz byl kladen na ošetření uživatelského vstupu formou ověřování veškerých akcí 
uživatele spojených se zásahem do databáze. Celý systém je zasazen do přehledného grafického 
zpracování, které se snaží uživateli usnadnit orientaci v aplikaci. 

Mezi možná další rozšíření vzniklé aplikace navrhuji umožnění přístupu širšímu okruhu 
uživatelů školy prostřednictvím jednoduché registrace nebo využití možnosti ověřování 
uživatelů vůči LDAP serveru. Dalším možným vylepšením by mohla být funkce hromadného 
vkládání PDF dokumentů, která by umožňovala načítat jednotlivé dokumenty např. ze .zip 
archivu a následně získávat informace o těchto dokumentech na základě jejich metadat. 

Před samotným spuštěním a uvedením do ostrého provozu byla aplikace podrobena po 
dobu dvou týdnů testovací fázi a v současné době je dostupná z vnitřní počítačové sítě VŠB-

TUO na URL adrese http://158.196.81.92/. 

Vytvoření této aplikace bylo mým prvním větším projektem tohoto druhu. Musel jsem 
vyřešit víceuživatelský přístup k aplikaci a zároveň ověřovat akce uživatelů na základě jejich 
oprávnění. Díky této práci jsem se naučil, jak je důležité věnovat značnou část práce ověřování, 
zpracování a následnému prezentování vstupů jednotlivých uživatelů aplikace. Nabyté 
zkušenosti a nové vědomosti nepochybně využiji při práci na dalších projektech podobného 
typu. 
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Přílohy 

A Datový slovník 

Tabulka 1: Aktuality 

aktualita 

název typ délka klíč index null IO komentář 

aktualita_id int 11 PK ano ne unique ID zprávy 

datum date  - ne ne ne   datum aktuality 

obsah text 15000 ne ne ne   obsah aktuality 

 

Tabulka 2: Dokumenty 

dokument 

název typ délka klíč index null IO komentář 

dokument_id int 11 PK ano ne unique ID dokumentu 

cesky_nazev varchar 255 ne ano ne   český název 

org_nazev varchar 255 ne ano ne   originální název 

autor varchar 255 ne ano ne   autor dokumentu 

velikost int 11 ne ne ne   velikost dokumentu 

nazev_souboru varchar 240 ne ano ne   název souboru 

umisteni varchar 255 ne ne ne   umístění dokumentu 

klicove_slova varchar 255 ne ano ne   klíčová slova 

hodnoceni int 11 ne ne ne   hodnocení dokumentu 

abstrakt text 15000 ne ne ne   abstrakt 

rok_vydani int 4 ne ne ne čččč rok vydání 

datum_pridani datetime  - ne ne ne   datum přidání 

datum_posl_zmeny datetime  - ne ne ne   datum posl. změny 

isbn varchar 255 ne ano ano   ISBN 

pocet_stazeni int 11 ne ne ne   počet stažení 

prava int 2 FK ano ne   ID práv 

kategorie_id int 2 FK ano ne   ID kategorie 

typ_id int 2 FK ano ne   ID typu 

uzivatel_id int 11 FK ano ne   ID uživatele 

jazyk_id int 2 FK ano ne   ID jazyka 
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Tabulka 3: Hodnocení 

hodnoceni 

název typ délka klíč index null IO komentář 

hodnoceni_id int 11 PK ano ne unique ID hodnocení 

datum datetime  - ne ne ne   datum hodnocení 

hodnota int 2 ne ne ne -1, 1 hodnota hodnocení 

dokument_id int 11 FK ano ne   ID dokumentu 

uzivatel_id int 11 FK ano ne   ID uživatele 

 

Tabulka 4: Jazyky 

jazyk 

název typ délka klíč index null IO komentář 

jazyk_id int 11 PK ano ne unique ID jazyka 

nazev varchar 30 ne ne ne   název jazyka 

zkratka varchar 3 ne ne ne   zkratka jazyka 

 

Tabulka 5: Kategorie 

kategorie 

název typ délka klíč index null IO komentář 

kategorie_id int 11 PK ano ne unique ID kategorie 

nazev_kategorie varchar 30 ne ne ne   název kategorie 

 

Tabulka 6: Komentáře 

komentar 

název typ délka klíč index null IO komentář 

komentar_id int 11 PK ano ne unique ID komentáře 

datum datetime  - ne ne ne   datum přidání 

obsah text 1000 ne ne ne   obsah komentáře 

dokument_id int 11 FK ano ne   ID dokumentu 

uzivatel_id int 11 FK ano ne   ID uživatele 
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Tabulka 7: Práva 

prava 

název typ délka klíč index null IO komentář 

prava_id int 11 PK ano ne unique ID práv 

popis varchar 15 ne ne ne   popis práv 

 

Tabulka 8: Stažení 

stazeni 

název typ délka klíč index null IO komentář 

stazeni_id int 11 PK ano ne unique ID stažení 

datum datetime  - ne ne ne   datum stažení 

dokument_id int 11 FK ano ne   ID dokumentu 

uzivatel_id int 11 FK ano ne   ID uživatele 

 

Tabulka 9: Typy 

typ 

název typ délka klíč index null IO komentář 

typ_id int 11 PK ano ne unique ID typu 

nazev varchar 50 ne ne ne   název typu  

zkratka varchar 5 ne ne ne   zkratka typu 
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Tabulka 10: Uživatelé 

uzivatel 

název typ délka klíč index null IO komentář 

uzivatel_id int 11 PK ano ne unique ID uživatele 

jmeno varchar 30 ne ne ne   jméno uživatele 

prijmeni varchar 30 ne ne ne   příjmení uživatele 

login varchar 30 ne ano ne unique login k přihlášení 

heslo varchar 32 ne ne ne   heslo uživatele 

ipadresa int 10 ne ano ano   IP adresa 

datum_posl_prihl datetime  - ne ne ano   datum posl. přihlášení 

datum_registrace datetime  - ne ne ne   datum registrace 

prava int 2 FK ano ne   práva uživatele 

stav_online enum 1 ne ne ne 0, 1 online/offline 

aktivni enum 1 ne ano ne 0, 1 aktivní/neaktivní 

email varchar 255 ne ano ne unique email uživatele 

stazenych_souboru int 11 ne ne ne   stažených souborů 

nahranych_souboru int 11 ne ne ne   nahraných souborů 

zasilani_novinka enum 1 ne ano ne 0, 1 zasílání novinek 

zasilani_souhrn enum 1 ne ano ne 0, 1 zasílání souhrnů 
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B Grafický návrh 

 

Obrázek 1: Grafický návrh 


