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ABSTRAKT 

Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením informačného systému na správu článkov 

publikovaných účastníkmi konferencie Mendel. Okrem správy článkov je úlohou 

informačného systému odosielanie hromadných emailov ľubovoľného typu, správa obsahu 

jednotlivých stránok užívateľského rozhrania, uverejňovanie noviniek a správa užívateľov, 

ktorý majú možnosť prihlásiť sa do užívateľského rozhrania. 

 

 

ABSTRACT 
Bachelor thesis deals with creating an information system for managing articles 

published by Mendel conference participants. In addition, the information system is able to 

send a bulk email of any type, manage contents of individual pages in user interface, 

publish news and manage users who are able to log into the user interface. 
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ÚVOD 

 

Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvoriť informačný systém pre 

správu publikácii a zároveň  plnohodnotný informačný systém na ktorom bude možné 

jednoducho uverejňovať informácie akéhokoľvek typu. Samotné publikácie vkladá do 

systému administrátor, respektíve poverená osoba s prístupom do administračného 

rozhrania informačného systému. Publikácie sa následne zobrazia v užívateľskom rozhraní 

informačného systému, kde si každý návštevník môže prezrieť názvy jednotlivých 

publikácii s uvedeným menom autora, menami spoluautorov a rokom publikovania 

konkrétnej publikácie. Návštevníci vlastniaci užívateľské konto sa môžu prihlásiť do 

užívateľského rozhrania systému a následne po prihlásení im je umožnený prístup 

k jednotlivým publikáciám podľa ich práv, ktoré im udelil administrátor pri vytváraní ich 

užívateľského konta. Práva jednotlivých užívateľov sa udeľujú na publikácie podľa roku 

publikovania. Samotné práva užívateľov sú rozdelené na právo umožňujúce čítať abstrakt 

publikácie a právo stiahnuť si publikáciu, ktorá je prístupná vo formáte PDF. 

 Ďalšou z hlavných úloh systému je možnosť rozosielania emailov. Pre tento účel 

slúži v systéme samostatný modul s názvom e-mail. Tento modul je rozdelený na viacero 

časti. Prvá časť slúži na vytváranie a správu samotných emailov, ktoré bude následne 

možné rozposielať jednotlivým osobám. Príjemcovia sú rozdelený do dvoch hlavných 

skupín. Prvú skupinu tvoria autori publikácii, keďže pri pridávaní publikácie sa u každého 

autora vypĺňa okrem iného aj jeho emailová adresa. Druha skupina  príjemcov je vytvorená 

z emailov pridaných respektíve importovaných do databázy emailov v rámci tohto modulu. 

Pri samotnom odosielaní emailov je možné zvoliť jednotlivých príjemcov emailu 

s možnosťou filtrovať príjemcov podľa krajiny, inštitúcie v ktorej pôsobia, prípadne 

skupiny v ktorej sú emaily zaradené. 

Ostatné moduly slúžia pre možnosť upravovať väčšinu časti užívateľského 

rozhrania a zabezpečujú viac účelovosť systému. Systém obsahuje modul novinky, kde je 

možné uverejňovať aktuality rôzneho typu, ktoré sa následne zobrazia priamo na hlavnej 

stránke užívateľského rozhrania. Modul statické stránky slúži na úpravu úvodnej stránky 

užívateľského rozhrania a umožňuje vytvárať neobmedzený počet stránok s ľubovoľným 

obsahom. Modul menu slúži na správu menu, ktorá je v užívateľskom rozhraní umiestnená 

v pätičke. 

Táto dokumentácia bakalárskej práce popisuje tvorbu projektu, od návrhu 

samotného informačného systému, cez použité technológia až po implementáciu. V prvej 

kapitole z názvom rozbor problému je na začiatku rozobraný pojem informačný systém. 

Ďalej nasleduje, popis programov používaných pri vývoji informačného systému 

a v poslednej časti prvej kapitoly je rozobraný návrh a požiadavky na vytváraný 

informačný systém, vrátané jednotlivých modulov. Druhá kapitola popisuje použité 

technológie. V tretej kapitole s názvom implementácia je podrobné popísaný celý 

informačný systém od grafického návrhu až po popis jednotlivých modulov. 
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1 ROZBOR PROBLÉMU 

1.1 Čo je to informačný systém 

Informačný systém je obecne systém pre spracovanie a poskytovanie informácii 

a dát. Informačný systém môže mať rôzne úlohy. V tomto projekte bude pojem informačný 

systém vyjadrovať presnejšie internetový informačný systém. Výhodou internetových 

informačných systémov je ich dostupnosť. K systému je možné pristupovať z akéhokoľvek 

miesta. K prístupu do systému stačí internetový prehliadač a pripojenie na internet. Táto 

jednoduchá prístupnosť si ale vyžaduje zvýšenú pozornosť bezpečnosti celého 

informačného systému.  

1.2 Programy pre vývoj informačného systému 

Pre vývoj informačného systému boli použité nasledujúce programy. Bolo potrebné 

používať program na pripojenie k serveru, pomocou ftp protokolu, program pre správu 

databázy, program pre písanie php skriptov, html stránok a css štýlov a program na 

vytvorenie grafického návrhu informačného systému. 

1.2.1 WinSCP 

Pre pripojenie k serveru pomocou ftp protokolu bol použitý program WinSCP. 

WinSCP je SFTP / FTP / SCP klient pre operačný systém Windows.  Tento klient je 

preložený do väčšiny jazykov vrátane češtiny. Podporuje šifrovaný prenos pomocou SSH. 

Umožňuje spúšťanie skriptov z príkazového riadku, synchronizáciu adresárov a mnoho 

ďalších funkcii. Program obsahuje vstavaný textový editor, ktorý je možné nahradiť 

nainštalovaným editorom napríklad PsPadom. V programe je možné ukladať nastavenia 

pripojenia bez obáv z bezpečnostných rizík zneužitia prihlasovacích údajov [5]. 

 

 

Obr. 1  WinSCP 



  Strana 16 

1.2.2 PsPad 

PsPad je textový editor používaný predovšetkým na vývoj webových stránok. 

Program poskytuje radu funkcii pre uľahčenie písania html stránok, php skriptov či css 

štýlov. V podstate sa jedná v jednoduchý editor, ktorý práve vďaka tejto vlastnosti získal 

veľkú popularitu [6]. 

 

Obr. 2  PsPad 

1.2.3 Navicat Lite 

Navicat Lite je program na správu databázy. Je možné sa pomocou neho pripojiť na 

databázový server a v prípade, že server umožňuje len lokálne pripojenie, program 

umožňuje nastaviť http tunel. Práca s programom je prehľadná a jednoduchá. Dajú sa 

v ňom jednoducho pridávať, mazať a spravovať tabuľky, umožňuje vytvárať dotazy 

a mnoho ďalších funkcii.  

 

 

Obr. 3  Navicat Lite 
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1.2.4 Adobe Photoshop CS3 

Adobe Photoshop je bitmapový grafický editor. Na návrh a tvorbu grafiky 

webových stránok sa najčastejšie používa práve tento program. Tvorcom programu je 

spoločnosť Adobe. Na torbu grafiky vyvíjaného informačného systému bol použití tento 

program vo verzii CS3. 

 

Obr. 4  Adobe Photoshop CS3 

1.3 Návrh informačného systému 

Vytváraný informačný systém bude obsahovať jadro systému a jednotlivé moduly 

z ktorých každý bude mať svoju špecifickú úlohu. Medzi najdôležitejšie moduly, ktoré 

zabezpečujú funkcionalitu hlavných funkcii informačného systému, budú patriť moduly, 

články, emaily a konta užívateľov. Ďalšie moduly budú novinky, statické stránky, menu 

a administrátori. Tieto ďalšie moduly budú rozširovať funkčnosť systému, podľa ich 

špecifickej úlohy. 

1.3.1 Modul články 

Články sa budú pridávať cez administračne rozhranie. Cieľom je vytvoriť čo 

najjednoduchší formulár pre pridávanie nových článkov, aby pridávanie bolo jednoduché 

a rýchle. Pri pridávaní nového článku je potrebné zabezpečiť korektné pridanie nového 

autora, bez potreby zaťažovať užívateľa, pridávať autora a článok oddelene. Pri pridaní 

nového článku sa autorovi článku automaticky vytvorí užívateľské konto s právom, ročnej 

publikácie pridávaného článku. Informácie o vytvorení konta a prihlasovacie údaje budú 

autorovi zaslane na jeho email. V prípade že autorovi konto už bolo vytvorené, ďalšie 

konto sa mu nebude vytvárať, ale jeho práva na existujúcom konte budú rozšírene o rok 

publikovania pridávaného článku. 

V správe článkov je potrebne vytvoriť filter a vyhľadávanie, pretože sa predpokladá 

veľké množstvo článkov v systéme. Pri editácii rovnako ako pri pridávaní je vhodné 

zachovať jednoduchosť. Z tohto dôvodu sa predpokladá vytvorenie prepínača pri editácii 
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informácii o autorovi v rámci článku, ktorý bude slúžiť na možnosť rozhodnúť sa, či sa 

informácie o autorovi majú zmeniť u všetkých článkov, kde je daný autor uvedený, alebo 

len u konkrétneho upravovaného článku. 

V užívateľskom rozhraní bude mať návštevník možnosť prezrieť si zoznam 

článkov. V prípade že návštevník vlastní užívateľské konto, bude sa môcť prihlásiť a podľa 

jeho práv následne pracovať s článkami. 

1.3.2 Modul konta užívateľov 

Moduly články a konta užívateľov budú navzájom prepojené. Návštevník stránky 

po prihlásení do užívateľského rozhrania bude mať možnosť stiahnuť si konkrétny článok, 

pripadne prečítať si abstrakt k danému článku. Práva užívateľov pre možnosť pristupovať 

k článkom sa budú prideľovať na skupiny článkov, podľa roku publikovania daného 

článku. Pre prípad potreby bude v užívateľskom rozhraní možnosť resetovať užívateľské 

heslo. 

Užívateľov bude môcť pridávať administrátor cez administračné rozhranie, alebo sa 

budú vytvárať automaticky, napríklad pri pridaní článku sa hlavnému autorovi automaticky 

založí užívateľské konto. 

Súčasťou tohto modulu v administračnom rozhraní bude aj možnosť upravovať 

šablóny emailov, ktoré budú doručované pri založení respektíve úprave užívateľského 

konta. 

1.3.3 Modul e-mail 

Prvá časť tohto modulu bude slúžiť na tvorbu a správu emailových šablón. Pre 

uľahčenie tvorby emailov bude použitý wysiwyg editor, pomocou ktorého bude možné 

jednoducho formátovať email. Šablóna bude obsahovať aj alternatívny text, bez html 

formátovania. 

Ďalšou časťou bude správa pätičiek. Dôvodom pridávať k odosielanému emailu 

pätičku je napríklad možnosť do pätičky vytvoriť podpis a tak sa daný podpis nebude 

musieť kopírovať do každej emailovej šablóny. 

Súčasť tohto modulu bude aj správa príjemcov emailov. Príjemcovia sa budú 

získavať z viacerých zdrojov. Predpokladá sa vytvorenie aj importu a exportu emailových 

adries. 

Pri samotnom odosielaní emailov bude potrebné vyriešiť viacero problémov. 

Predpokladá sa odosielanie emailov na väčší počet emailov a v prípade, že by bola zaslaná 

len jedná požiadavka na server s odoslaním emailu na všetky emailové adresy, mohlo by 

dôjsť k zastaveniu odosielania z dôvodu uplynutia času, povoleného pre trvanie 

spracovanie procesu. Z toho dôvodu sa bude odosielať samostatne požiadavka na odoslanie 

emailu na každú emailovú adresu prostredníctvom technológie ajax. Tento spôsob 

odosielania vyrieši aj ďalšiu požiadavku, aby príjemca mal uvedenú len svoju emailovú 

adresu v položke príjemcu. 

1.3.4 Modul novinky 

Tento modul bude slúžiť na uverejňovanie rôznych noviniek. Novinky sa budú 

vytvárať a spravovať cez administračné rozhranie a následne sa budú zobrazovať 

v užívateľskom rozhraní. Pre tvorbu a editáciu noviniek bude použitý wysiwyg editor. 

V užívateľskom rozhraní bude vytvorená stránka s výpisom všetkých noviniek a box 

novinky, ktorý bude umiestnený na úvodnej stránke v ktorom sa budú zobrazovať 

najnovšie novinky. 
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1.3.5 Modul statické stránky 

Modul bude slúžiť na vytvorenie stránky s ľubovoľným obsahom. Stránky sa budú 

vytvárať pomocou wysiwyg editora. Súčasťou tvorby statickej stránky bude možnosť 

vyplniť aj titulok, kľúčové slova a popis danej stránky, takže stránka bude čiastočne 

optimalizovaná pre vyhľadávače. V užívateľskom rozhraní sa užívateľ bude môcť dostať 

na danú statickú stránku cez menu, ktoré sa bude spravovať cez modul menu, alebo 

odkazom z inej statickej stránky. 

1.3.6 Modul menu 

V administračnom rozhraní sa budú v module menu vytvárať položky v menu, 

ktoré bude umiestnené v užívateľskom rozhraní. Modul bude prepojený s modulmi články, 

novinky a statické stránky. Pri vytváraní novej položky v menu sa bude voliť modul, pre 

ktorý bude položka v menu vytvorená a v prípade, že sa bude jednať o modul statickej 

stránky, bude sa následne voliť aj statická stránka na ktorú bude položka odkazovať. 

1.3.7 Modul administrátori 

Úlohou modulu bude možnosť pridávať a spravovať administrátorov. 

Administrátori budú mať možnosť prihlásiť sa do administračného rozhrania a spravovať 

celý informačný systém. Administrátori budú rozdelení do dvoch skupín a podľa 

požiadaviek sa bude dať nastaviť prístup určitej skupiny, len k správe niektorých modulov. 
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2 POUŽITÉ TECHNOLÓGIE 

2.1 Apache HTTP Server 

Apahce HTTP Server je webový server. Tento webový server je v súčasnosti 

najpoužívanejší webový server. V spojení s PHP a MySQL poskytuje kompletné riešenie 

potrebné pre fungovanie moderných webových aplikácii. Okrem iného, tento webový 

server obsahuje modul pre presmerovanie url adries. Jedná sa o takzvaný rewrite_mode, 

pomocou ktorého je možné vytvárať url adresy s ohľadom na internetové vyhľadávače a na 

potrebnú adresu s ktorou bude pracovať informační systém sa presmeruje len v rámci 

servera. 

2.2 XHTML 1.0 Transitional 

Skratka XHTML pochádza z anglických slov „eXtensible HyperText Markup 

Language“. V preklade to znamená „rozšíriteľný hypertextový značkovací jazyk“. 

XHTML je štandard medzi HTML a XML. XHTML bolo vytvorené z dvoch dôvodov. 

Prvý dôvod  je vytvoriť prísnejšiu normu pre vývoj webových stránok, za účelom zvýšenia 

kompatibility prehliadačov. Druhý dôvod  je možnosť používať jeden štandard, na rôznych 

zariadeniach bez zmeny [4]. 

Rozdielov XHTML oproti HTML je niekoľko. Najpodstatnejšie rozdiely sú tieto. 

V XHTML sú všetky tagy párové. To znamená, že každý tag musí byť ukončený. Ďalší 

rozdiel je v tom, že v XHTML musia byť všetky tagy napísane malými písmenami a 

hodnoty atribútov  musia byť uzatvorené v úvodzovkách.  

2.3 XML 

Jazyk xml vznikol za účelom distribúcie a ukladania dát, zatiaľ čo účelom HTML 

jazyka je dáta zobrazovať. Skratka xml vznikla zo slov „Extensible Markup Language“. 

Xml je rovnako, ako html značkovací jazyk, ale oproti html v xml jednotlivé tagy nie sú 

definované. Užívateľ si potrebné tagy definuje sám. Xml nie je náhrada za html. 

V informačných systémoch xml slúži na prepravu dát, zatiaľ čo html je používane na 

formátovanie a zobrazovanie dát. V súčasnosti je xml rovnako dôležitý, ako bol dôležitý 

vznik html pre web [7]. 

2.4 PHP  

PHP je oficiálne známy ako "PHP: Hypertext Preprocessor". Jedná sa o skriptovací 

jazyk zvyčajne používaný v súvislosti s HTML. Syntax jazyka je inšpirovaná viacerými 

jazykmi (Perl, C, Pascal a Java). Skripty napísane v PHP  sa vykonávajú na strane servera. 

Na rozdiel od bežnej stránky HTML, nie je PHP skript priamo zaslaný klientovi, ale 

spracováva sa na servery. HTML kód v skripte zostáva nezmenený, ale PHP kód je 

interpretovaný a spustený na servery. PHP kód môže komunikovať s databázou, čítať a 

zapisovať do súborov, komunikovať so vzdialenými servermi, pracovať s obrázkami 

a mnoho ďalších možnosti. Možnosti sú takmer neobmedzené. Výstup z PHP kódu v 

kombinácii s HTML v skripte je následne zaslaný klientovi. Klientovi je doručený len html 

kód. 

Vzájomná podpora Apache, MySQL a PHP zvyšuje popularitu tohto skriptovacieho 

jazyka. Apache je v súčasnosti najpoužívanejší webový server na svete. PHP môže byť 

skompilované ako modul Apache. MySQL je SQL databáza a PHP poskytuje komplexnú 
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sadu funkcii pre prácu s touto databázou. PHP nepodporuje len MySQL databázu. 

V skutočnosti, PHP podporuje rozsiahly zoznam databáz a webových serverov. Okrem 

toho PHP, ako open source produkt, ma dobrú podporu jeho produkčným tímom a 

užívateľskou komunitou. PHP môže bežať na všetkých hlavných operačných systémoch a 

na väčšine serveroch. 

Rýchlosť vývoja aplikácie v tomto skriptovacom jazyku je tiež veľmi dôležitá. 

Vzhľadnom k tomu že PHP umožňuje oddeliť HTML kód od PHP prináša táto vlastnosť 

výrazne zníženie času potrebného na vývoj aplikácie a samotný kód sa stáva 

prehľadnejším [3]. 

2.4.1 PHP mailer 

Pre odosielanie mailov je použitá trieda PHP mailer. Jej veľkou výhodou je podpora 

SMTP a jednoduché ovládanie. Trieda umožňuje jednoducho pripojiť k emailu prílohu. Pri 

odosielaní emailu pomocou tejto triedy sa programátor nemusí zdržiavať formuláciou 

hlavičky emailu, trieda podporuje odosielanie emailov s alternatívnym textom, pre 

emailových klientov bez podpory html. 

2.5 MySQL 

MySQL je open source SQL databázový systém. Je vyvinutý, distribuovaný 

a podporovaný spoločnosťou Sun Microsystems, Inc 

Databáza je štruktúrovaná množina údajov. Môže to byť čokoľvek, od jednoduchý 

zoznamov, až po veľké množstvo informácii. Údaje v databáze sú uložené v tabuľkách, 

ktoré môžu byť navzájom prepojené. 

SQL je jazyk pomocou ktorého sa pracuje s dátami v databáze. Skratka SQL 

vznikla z anglických slov „Structured Query Language“. Tento jazyk je najpoužívanejší 

jazyk pre prácu s relačnými databázami. 

 Databázový systém MySQL je najpoužívanejší databázový systém v spojení 

s internetovými informačnými systémami. Medzi jeho výhody patrí už spomínaná 

dostupnosť. Ďalšími výhodami je rýchlosť a stabilita. 

2.6 CSS 

Skratka CSS vznikla zo slov „Cascading Style Sheet“. CSS vzniklo v roku 1997 pre 

účely definovať vzhľad webových stránok. Jeho cieľom bolo umožniť vývojárom oddeliť 

obsah od dizajnu. CSS sa stalo populárnym po roku 2000, keď stúpla podpora css vo 

webových prehliadačoch. V súčasnosti css podporujú všetky populárne webové 

prehliadače. V dnešnej dobe sa používa CSS verzie 2, CSS 3, zatiaľ nepodporujú všetky 

prehliadače preto je jeho použitie obmedzené. 

2.7 JavaScript 

JavaScript je jednoduchý skriptovací jazyk, ktorý sa používa za účelom vytvoriť 

interaktívne webové stránky. Kedysi bol známi ako LiveScript, zmena mena na JavaScript 

bola dôsledkom marketingovej dohody, medzi firmami Netscape a Sun. 

Jazyk JavaScript bol vytvorený firmou Netscape v roku 1996 a bol zahrnutý v ich 

prehliadači Netscape Navigator 2.0, ktorý vykonával JavaScript vyskytujúci sa v html 

stránkach. Popularita jazyka od tejto doby stále rastie a dnes ho podporujú všetky 

populárne internetové prehliadače. Nevýhodou je, že všetky internetové prehliadače 

nemusia skripty napísane v tomto jazyku interpretovať rovnako. Z tohto dôvodu je v tomto 
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projekte použitá knižnica jQuery ktorá tento problém čiastočne odstraňuje.  

2.7.1 jQuery 

jQuery je javaskriptová knižnica slúžiaca k uľahčeniu vývoja skriptov  v tomto 

skriptovacom jazyku. Jej veľkou výhodou je kompatibilita s najpoužívanejšími 

prehliadačmi, takže programátor, do určitej miery, nemusí riešiť kompatibilitu a môže 

sa plne venovať vývoju danej aplikácie.  

Ďalšou výhodou tejto knižnice je jej populárnosť, vďaka čomu existuje pre túto 

knižnicu množstvo modulov a doplnkov. 

2.7.2 AJAX 

Skratka AJAX vznikla zo slov „Asynchronous JavaScript and XML“. AJAX nie je 

nový programovací jazyk, ale nový spôsob, ako využiť existujúce normy. Technológia 

AJAX umožňuje výmenu dát so serverom a meniť časti zobrazenej stránky bez potreby 

prekresľovať celú stránku. 

Pomocou tejto technológie je možné vytvárať rýchle, dynamické a interaktívne webové 

stránky. Stránka môže byť aktualizovaná asynchrónne, výmenou malého množstva dát so 

serverom na pozadí [8]. 

 V tomto projekte sú pre používanie technológie ajax, používané metódy z knižnice 

jQuery. 

2.7.3 FCK editor 

Ako wysiwyg editor v administračnom rozhraní je použití FCK editor. Skratka 

wysiwyg je vytvorená z vety „what you see is what you get“. Wysiwyg je editor 

umožňujúci upravovať obsah html stránky bez potreby ovládať tento jazyk. FCK editor 

patrí dnes medzi najlepšie wysiwyg editory. Je kompatibilný z väčšinou webových 

prehliadačov a je možné cez neho nahrávať súbory na server, takže okrem editácie 

a formátovaniu textu, je možné jednoducho, cez tento editor vložiť do stránky obrázok, 

prípadne súbor akéhokoľvek typu.  

Samotný FCK editor je naprogramovaný v javascripte, ale modul, ktorý sa stará 

o nahrávanie súborov na server, využíva aj skriptovací jazyk php, keďže súbor zaslaný na 

server je potrebné na tomto servery spracovať (uložiť do požadovaného priečinka). 
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3 IMPLEMENTÁCIA 

3.1 Grafický návrh užívateľského rozhrania 

Požiadavkou na grafický návrh je vytvoriť moderný grafický návrh pri zachovaní 

farebného štýlu existujúcej webovej stránky o konferencii MENDEL a zároveň zachovať 

štýl loga existujúcej stránky.  

Úvodná stránka má byť pútava a zároveň reprezentatívna. Hlavička stránky má 

vystihovať cieľ konferencie a zároveň výpis jednotlivých publikácii má byť prehľadný 

a kompaktný.  

Vzhľadom na požiadavky pri výpise článkov, hlavička pri výpise zmizne a samotné 

publikácie sa začnú vypisovať hneď, pod logom stránky. Pri výpise publikácii bude na 

ľavej strane menu, ktoré umožni vypísať publikácie publikované v určitom roku a pod 

týmto menu bude formulár slúžiaci na vyhľadávanie v publikáciách. 

 

Obr. 5  Grafický návrh informačného systému 

3.2 Jadro informačného systému 

Jadro celého informačného systému je rozdelené na dva časti. Prvá časť je jadro 

užívateľského rozhrania a druhá časť je jadro administrácie informačného systému. Tieto 

dva jadra IS fungujú nezávisle na sebe. Hlavným dôvodom vývoja dvoch oddelených 

jadier IS sú čiastočne odlišné požiadavky na administráciu a užívateľské rozhranie. Ďalším 

dôvodom je možnosť odlaďovať tieto systémy, nezávisle na sebe a v neposlednom rade aj 

prehľadnosť celého systému. 

 Jednotlivé moduly IS sú umiestnené v zložke „moduls“. Táto zložka existuje 

v administrácii aj v užívateľskom rozhraní, takže aj samotné moduly sú rozdelené na dve 
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časti, tak ako sú rozdelené jadra systému. 

Cieľom pri vytváraní jadra bolo zjednodušiť vývoj samotných modulov. Napríklad 

jadro systému sa stará o nahrávanie tried modulov do systému, takže pri vytváraní nového 

modulu nie je potrebné ho ručne pripájať.  

Súčasťou jadra je aj modul šablóna, ktorý sa stará o zahrnutie požadovanej stránky 

do hlavnej šablóny užívateľského rozhrania a administrácie. Tento modul je plne 

automatizovaní, takže v menu administračného rozhrania nie je zahrnutý. 

3.3 Administračné rozhranie 

Vzhľad administračného rozhrania je navrhnutý s dôrazom, čo najprehľadnejšieho 

ovládania. K jednotlivým modulom informačného systému sa pristupuje cez menu, na 

ľavej strane administračného rozhrania. Po kliknutí na položku konkrétneho modulu sa 

vysunie menu konkrétneho modulu. 

 

 

Obr. 6  Administračné rozhranie informačného systému 

3.4 Moduly informačného systému 

Informačný systém obsahuje spolu sedem modulov. Jedná sa o moduly články, 

konta užívateľov,  email, novinky, statické stránky, menu a administrátori. Niektoré 

moduly navzájom zdieľajú dáta. Moduly, email a administrátori, sú určené len pre 

administrátorské rozhranie. Ostatné moduly sú rozdelené na dve časti. Prvá časť je pre 

administrátorské rozhranie a druhá pre užívateľské rozhranie. 

Pre každý modul je vytvorená samostatná trieda, ktorá sa nachádza v hlavnej zložke 

modulu v podadresári „_class“. O nahranie triedy sa stará jadro systému.   
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3.5 Modul články 

3.5.1 Administrácia 

Hlavnou úlohou tohto modulu je správa publikácii. Tento modul je rozdelený na tri 

časti. Prvá časť slúži na pridávanie nových publikácii, druhá na správa publikácii a úlohou 

tretej časti je správa popisu a štatistík pre jednotlivé roky v ktorých boli články 

publikované. 

Pridávanie článkov 

Pridávanie publikácii sa vykonáva prostredníctvom formulára v administračnom 

rozhraní. Formulár je rozdelený na dve časti. Prvá časť obsahuje informácie o hlavnom 

autorovi a spoluautoroch článku. Vyplňuje sa email, meno, priezvisko, krajina a inštitúcia. 

Spoluautor sa pridáva cez tlačidlo (+Add) umiestnené bezprostredne pod údajmi 

o hlavnom autorovi a vyplňujú sa u neho tie isté údaje ako pri hlavnom autorovi. Pre 

uľahčenie vypĺňania údajov o autoroch sa pri vypĺňaní emailu a priezviska autora 

automatický vyhľadáva v už pridaných autoroch a umožňuje vybrať z nájdených možnosti 

(obr. 7). Po vyplnení len jeden z údajov (email, meno alebo priezvisko) je možné ostatné 

údaje automaticky doplniť kliknutím na tlačidlo (AutoFill). Po kliknutí na dane tlačidlo sa 

zobrazí tabuľka (obr. 8) zo zoznamom autorov, ktorý vyhovujú vyplnenému údaju. Po 

zvolení konkrétneho autora a kliknutí na tlačidlo pokračovať, sa údaje doplnia do 

formulára. 

 

 

Obr. 7  Pomoc pri doplňovaní údajov o autorovi 

 

 

Obr. 8  Automatické dopĺňanie údajov o autorovi 

 

Pri pridávaní nového článku je možné autorovi článku automaticky založiť 

užívateľské konto v module konta užívateľov. Pre tento účel slúži zaškrtávacie políčko 
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„Create account“. Ak bude autorovi konto založené, prihlasovacie údaje mu budú doručené 

na jeho email.  

Do druhej časti formulára, na pridávanie článkov sa vyplňujú jednotlivé údaje 

o článku, pridávajú sa samotné PDF súbory, obsahujúce článok a PDF súbor obsahujúci 

autorské práva. Pre pridávanie súborov je použitý jQuery plugin MultiFile, takže je možné 

pridávať viacero súborov. Pri vypĺňaní dátumu, je použitá jQuery metóda datepicker, ktorá 

vytvorí po kliknutí na aktuálne textové pole, kalendár v ktorom je možné zvoliť 

požadovaní dátum. 

Správa článkov 

Táto časť modulu slúži na upravovanie a mazanie článkov. Súčasťou tejto časti 

modulu je filter, ktorý slúži na uľahčenie vyhľadávania článkov. Do textového poľa je 

možné zadať text pre vyhľadávanie v údajoch, uvedených k jednotlivým článkom. 

Rolovacie menu, vedľa textového poľa, slúži na filtrovanie článkov podľa roku 

publikovania.  

 

 

Obr. 9  Filter 

Pri výpise zoznamu článkov sú zobrazené informácie o autorovi, o spoluautoroch, 

titulok článku, rok publikovania a ISIID. Podľa týchto údajov je možné články zoraďovať 

kliknutím na príslušný názov stĺpca v zobrazenej tabuľke. Pri výpise článkov sú články, 

ktorým nebol pri pridávaní priradený súbor o autorských právach (copyright), farebne 

odlíšené. 

Editácia článkov je podobná ako pridávanie. Je možné meniť údaje o článku, 

o hlavnom autorovi, pridávať, mazať a upravovať spoluautorov. Navyše v časti editácia je 

možnosť pri zmene údajov o hlavnom autorovi a spoluautoroch rozhodnúť, či sa majú 

zmeniť údaje o autorovi len v danom článku, alebo sa majú zmeniť údaje u všetkých 

článkov u ktorých je konkrétny autor uvedený. Napríklad pri chybnom vyplnení autora sa 

zvolí možnosť, upraviť autora len v tomto článku, inač by sa zmenili údaje o tomto 

autorovi aj u článkoch, kde je vyplnený správne. A možnosť pre úpravu údajov vo 

všetkých článkoch slúži napríklad, pri zmene emailovej adresy autora, kde pri zvolenej 

možností upraviť vo všetkých článkoch, stačí túto adresu zmeniť len v jednom z článkov, 

kde je autor uvedený 

Text a štatistiky k roku publikácii 

Úlohou tejto časti modulu je pridávanie a správa textu, ktorý sa zobrazuje nad 

výpisom publikácii v užívateľskom rozhraní. Text slúži pre účely popisu publikácii 

vydaných v danom roku, respektíve pre popis informácii o ročníku konferencie,  

uskutočnenej v zvolenom roku. 

Ďalším účelom tohto modulu je možnosť rozhodnúť, či sa pod týmto textom má 

zobraziť štatistika publikácii daného roku. Štatistika obsahuje názvy krajín z ktorých 

pochádzajú autori publikácii, počet všetkých článkov a počet autorov a spoluautorov. 

3.5.2 Užívateľské rozhranie 

V užívateľskom rozhraní je možne filtrovať články podľa roku publikovania, 

pomocou menu, ktoré je umiestnené na ľavej strane. Pod týmto menu sa nachádza filter, 
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ktorý umožňuje vyhľadávať v článkoch. Vyhľadáva sa v titulku článku, abstrakte, 

kľúčových slovách a menách autorov.  

Nad výpisom článkov sa zobrazuje text a štatistiky k roku publikácii. Táto časť sa 

zobrazí len v prípade, že je daný text v administrácii vytvorený a štatistiky sa taktiež 

zobrazia len ak to je v administrácii povolené. 

 

Obr. 10  Výpis článkov v užívateľskom rozhraní 

3.5.3 Databáza 

Modul články pracuje so šiestimi tabuľkami. Relácie medzi jednotlivými tabuľkami 

sú naznačené v E – R diagrame tohto modulu. Do tabuľky rs_articles_year_info sa ukladá 

text k danému ročníku článkov a status o tom, či sa má, alebo nemá zobraziť štatistika 

k danému roku.  

 

 

Obr. 11  E-R diagram modulu články 
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3.6 Modul konta užívateľov 

3.6.1 Administrácia 

Tento modul slúži na pridávanie a správu užívateľov, ktorý majú možnosť stiahnuť 

si daný článok, alebo prečítať si abstrakt k danému článku a na editáciu emailových šablón, 

ktoré sa odosielajú pri vytváraní nových užívateľských kont a pri resetovaní hesla. 

Pridávanie užívateľských kont 

Pri vytváraní nového užívateľského konta sa vyplňuje email, meno, priezvisko, 

prihlasovacie meno, heslo a práva, aké bude užívateľ mať. 

Práva pre prístup k článkom sa udeľujú podľa roku publikovania daného článku, 

takže pri pridávaní užívateľa sa do textového poľa, napíšu roky publikovania, oddelené 

čiarkami, ku ktorým bude mať užívateľ prístup. Práva sú rozdelené na dve časti. Prvá časť 

je právo na čítanie abstraktu článkov publikovaných v danom roku. Druhá časť je možnosť 

stiahnuť si daný článok v PDF. Práva sú rozšírene ešte o možnosť prideliť globálne práva, 

pre možnosť stiahnuť, respektíve prečítať abstrakt k všetkým článkom, bez ohľadu na rok 

publikácie. 

Po vytvorení nového konta je možné nechať zaslať užívateľovi email 

s prihlasovacími údajmi. Pre tento účel slúži checkbox ,vedľa položky email. 

Správa užívateľských kont 

Pri výpise je možné užívateľov zoradiť podľa mena, priezviská a užívateľského 

mena. V tejto časti modulu je možné upravovať údaje o užívateľoch a mazať užívateľov. 

Pri editácii je možne meniť údaje o užívateľovi, pridávať, alebo odoberať práva 

a zmeniť prihlasovacie údaje. V prípade, že sa pri editácii položka heslo nechá prázdna, 

heslo sa užívateľovi nezmení. Ak bude táto položka vyplnená, užívateľovi sa zmení heslo 

a pomocou checkboxu vedľa textového poľa, hesla je možné rozhodnúť, či sa po zmene 

hesla majú poslať užívateľovi nové prihlasovacie údaje na jeho email. 

Editácia emailových šablón 

Táto časť slúži na editáciu dvoch emailových šablón. A to šablóna emailu, ktorý 

bude zaslaný pri vytvorení nového užívateľského konta a šablóna ktorá bude zaslaná pri 

zmene prihlasovacích údajov ,respektíve pri resetovaní hesla. 

Obe emailové šablóny obsahujú aj alternatívny text, pre emailových klientov 

nepodporujúcich html emaily. Súčasťou šablón sú dva aliasy {USERNAME} a 

{PASSWORD} ktoré sú v emaile nahradené skutočnými údajmi. 
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3.6.2 Užívateľské rozhranie 

Na pravej strane vedľa loga sa v užívateľskom rozhraní nachádza prihlasovací 

formulár. Po prihlásení má užívateľ možnosť zmeniť svoje prihlasovacie údaje. Pre prípad, 

že by užívateľ zabudol svoje prihlasovacie údaje, sa pod prihlasovacím formulárom 

nachádza odkaz na stránku, kde si užívateľ môže nechať zaslať nové prihlasovacie údaje 

na email, ktorý je priradený jeho užívateľskému kontu. 

 

 

Obr. 12  Prihlasovací formulár 

Pre zaistenie bezpečnosti prihlasovania sa v prípade že užívateľ zadá 10 krát 

nesprávne heslo jeho konto zablokuje na 10 minút.  

Po prihlásení sa užívateľovi zobrazí výpis práv pre možnosť, stiahnuť si článok 

a možnosť prečítať si abstrakt k článku.  

Stiahnuť článok je možné pomocou ikony pdf súboru, ktorá sa zobrazí u článkov, 

ktoré má užívateľ právo si stiahnuť. 

 

Obr. 13  Právo na stiahnutie článku 

Abstrakt článku sa zobrazí po kliknutí na titulok článku. U článkov ktorých 

užívateľ nemá právo prečítať si abstrakt, sa nedá kliknúť na titulok článku. 

 

 

Obr. 14  Zobrazenie abstraktu článku 
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3.6.3 Databáza 

Modul pracuje s tabuľkami rs_account v ktorej sú uložené informácie o užívateľoch 

a zároveň táto tabuľka slúži na ukladanie informácii, pre zabezpečenie prihlásenia práve 

prihláseného užívateľa. Druhá tabuľka, s ktorou tento modul pracuje, je rs_account_email 

v ktorej sú uložené emailové šablóny, pre emaily odosielané pri vytrovení nového 

užívateľského konta a pri resetovaní hesla. 

3.7 Modul e-mail 

Tento modul slúži na odosielanie hromadných emailov. Administrácia tohto modulu 

je rozdelená na 5 časti. Užívateľské rozhranie tohto modul obsahuje možnosť pre zrušenie 

odosielania emailov užívateľovi na jeho emailovú adresu pomocou linku, ktorý je 

umiestnený v už doručenom emaile. 

3.7.1 Vytváranie a správa šablón e-mailov 

Prvá časť slúži na vytváranie a správu e-mailových šablón. Vypĺňa sa meno 

šablóny, prílohy emailu a samotný obsah správy. Meno šablóny sa štandardne používa, ako 

predmet odosielanej správy, ale predmet správy je možné pred zahájením odosielania 

upraviť. Každá šablóna môže obsahovať viacero príloh. Obsah správy každej šablóny je 

rozdelený na dve časti. Prvá časť je text e-mailovej správy vo formáte HTML, ktorý 

vytvárame pomocou wysiwyg editoru. Druhá časť je alternatívny text pre emailových 

klientov, ktorí nepodporujú, alebo majú vypnuté zobrazovanie správ vo formáte HTML. 

Súčasťou e-mailových šablón sú dva aliasy „{NAME}, {SURNAME}“, ktoré sa pri 

odosielaní emailu nahradia menom a priezviskom osoby, ktorej je email určený. V prípade, 

že tieto údaje nie sú v databáze uložené, aliasy sa nahradia predvoleným textom („Sir or 

Madam“). 

3.7.2 Vytváranie a správa pätičiek e-mailov 

Druhá časť tohto modulu slúži na vytváranie a správu pätičiek e-mailov. Dôvodom 

vytvorenia tejto časti je možnosť vytvárať pätičky emailov, ktoré môžu napríklad 

obsahovať podpis, alebo ľubovoľný text, ktorý má byť súčasťou každého odosielaného 

emailu, bez ohľadu na obsah správy. Pätička je rovnako ako šablóna rozdelená na dve 

časti. A to pätička obsahujúca HTML formátovanie a pätička bez HTML. V pätičke je 

implementovaný alias „{EMAIL_LINK}“, ktorý slúži na vygenerovanie linku, pre 

odhlásenie doručovania emailov. Keďže je možné mať vytvorené viacero pätičiek, v tejto 

časti modulu sa ďalej vyberá pätička, ktorá sa bude pridávať k odosielanému e-mailu 

(aktivácia pätičky). 

3.7.3 Pridávanie a správa e-mailových adries 

Tretia časť modulu slúži na evidenciu a správu e-mailových adries v rámci modulu 

e-mail. U každého e-mailu sú evidované nasledujúce informácie: meno, priezvisko, 

krajina, univerzita, skupina a e-mail. Údaje o krajine, univerzite a skupine, v ktorej je daný 

e-mail zaradený, sa využívajú v poslednej časti tohto modulu, pre filtrovanie užívateľov, 

ktorým ma byť daný email doručený.  

Súčasťou tejto časti je aj import emailov. Ak je k dispozícii napríklad textový súbor 

s emailovými adresami, od určitej skupiny užívateľov, tak je možné jednoducho tieto 

emailové adresy importovať do databázy. Pri importovaní emailov sa nastavuje separátor 

údajov o osobe a separátor osôb. Je možné importovať emaily zo súboru alebo vložením 
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textu do textového poľa. Ďalej sa nastavuje poradie a zoznam údajov, ktoré sú v súbore 

alebo texte, u jednej emailovej adresy uvedené. Súbor / text nemusí obsahovať všetky 

údaje, ktoré sa pri emaile vypĺňajú. 

V správe emailov je možné vo výpise emaily zoradiť podľa mena, priezviska, 

emailu, univerzity, krajiny, skupiny a e-statusu. E-status slúži pre vyradenie užívateľov zo 

zoznamu emailových adries, pri odosielaní emailu. Tento status sa nastaví, ak si užívateľ 

odhlási doručovanie e-mailov pomocou linku pre odhlásenie, ktorý obdŕžal v doručenom 

emaile.  

Táto časť modulu slúži aj na export emailov. Export emailov je rozdelený na dva 

časti. Export autorov a export emailov v databáze modulu emaily. Emaily sa exportujú do 

xml súboru. 

3.7.4 Správa emailov autorov 

Štvrtá časť modulu slúži na odhlásenie odosielania e-mailov, na emailové adresy 

autorov článkov, keďže sa pri pridávaní nového článku v module články, udáva aj email 

autora a spoluautorov. Vo výpise je možné autorov zoraďovať podľa mena, priezviska, 

emailu, krajiny a e-statusu. 

3.7.5 Odosielanie e-mailov 

Piata posledná časť modulu e-mail slúži na samotné odosielanie emailov. Na 

začiatku tejto časti je možnosť výberu šablóny, ktorá sa bude odosielať. Ďalej nasledujú 

informácie o odosielateľovi. Jedná sa o meno a e-mailovú adresu. Potom nasleduje výber 

emailových adries, na ktoré bude email odoslaný. Najprv je možnosť vybrať emailové 

adresy z databázy užívateľov modulu e-mail. Týchto užívateľov môžeme filtrovať podľa 

krajiny, univerzity a skupiny v ktorej je zaradený. Potom nasleduje možnosť výberu 

emailov zo zoznamu emailov autorov článkov, ktoré je možné filtrovať, podľa krajiny 

pôvodu autora. A posledná možnosť je, vpísať emailové adresy príjemcov do textového 

poľa. Po výbere príjemcov emailu nasleduje možnosť upraviť predmet správy, ktorý je 

predvolene vyplnený menom zvolenej šablóny. Nakoniec nasleduje tlačidlo na zahájenie 

odosielania e-mailov. E-maily sú odosielané samostatne, na každú emailovú adresu. 

Požiadavka na odoslanie emailu sa odosiela na server prostredníctvom technológie ajax 

cez jQuery. Ak server pri zaslaní neodpovie do 15 sekúnd, odošle sa požiadavka znova. Ak 

sa email podarí odoslať, pri emailovej adrese sa zobrazí zelena ikona a odošle sa 

požiadavka na odoslanie emailu na ďalšiu emailovú adresu. V prípade, že sa zruší 

odosielanie emailov, systém ešte počká na odpoveď servera, či bol email odoslaný na 

emailovú adresu, už odoslanej požiadavky a na ďalšie emailové adresy už odosielanie 

nebude pokračovať. 

 

 

Obr. 15  Odosielanie emailov 
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3.7.6 Databáza 

Modul pracuje s viacerými tabuľkami. Jednotlivé tabuľky a ich vzájomné 

previazanie je znázornené v E-R diagrame pre tento modul. 

 

Obr. 16  E-R diagram modulu e-mail 

3.8 Modul novinky 

Modul  určený na uverejňovanie noviniek a aktualít. 

3.8.1 Administrácia 

Administrácia daného modulu spočíva v pridávaní a správe jednotlivých noviniek. 

Pri pridávaní respektíve úprave noviniek sa vypĺňa titulok, dátum a text novinky. Text 

v novinke sa vyplňuje pomocou wysiwyg editor, ktorý umožňuje jednoduché formátovanie 

textu bez potreby ovládať html a css. 

3.8.2 Užívateľské rozhranie 

V užívateľskom rozhraní na úvodnej stránke je umiestnení box „News“, v ktorom 

sa zobrazujú dve najnovšie novinky. Pre zviditeľnenie je box farebne odlišný. Pre výpis 

všetkých noviniek je možné cez modul menu vytvoriť odkaz na výpis všetkých noviniek. 

Jednotlivé novinky sú zoradené podľa dátumu. 

 

Obr. 17  Zobrazenie noviniek na úvodnej stránke 
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3.8.3 Databáza 

Modul novinky pracuje s tabuľkou rs_actuality do ktorej ukladá novinky. 

3.9 Modul statické stránky 

Vďaka tomuto modulu celá webová aplikácia nie je len katalógom článkov, ale 

môže obsahovať stránky z ľubovoľným obsahom.  

V administrácii pri vytváraní a editácii statickej stránky, je možné určiť danej 

stránke aj titulok, kľúčové slová a popis, takže stránka môže byť aj dobre optimalizovaná 

pre internetové vyhľadávače. Samotná stránka sa vytvára pomocou wysiwyg editoru, takže 

pri vytváraní novej stránky nie je potrebné ovládať html a css jazyky.  

 Súčasťou tohto modulu je aj nastavovanie textu zobrazovaného pod logom 

v užívateľskom rozhraní a nastavenie ročníku konania konferencie v banery zobrazovanom 

na úvodnej stránke. 

3.9.1 Databáza 

Modul pracuje s tabuľkou rs_page v ktorej sú uložené všetky potrebné dáta 

k samotnej statickej stránke. 

3.10 Modul menu 

Modul slúži na pridávanie a správu menu umiestnenom v pätičke užívateľského 

rozhrania. Modul je prepojený s modulmi statické stránky, novinky a články, kde sa pri 

pridávaní novej položky najprv volí pre aký modul sa položka v menu má vytvoriť. Ak sa 

bude vytvárať položka pre modul statické stránky, tak sa okrem názvu položky v menu ešte 

vyberá statická stránka, na akú bude položka odkazovať. 

 

Obr. 18  Menu v pätičke stránky 

3.10.1   Databáza 

Modul menu pracuje s tabuľkou rs_menu v ktorej sú uložené jednotlivé položky 

menu a s tabuľkou rs_menu_url, ktorá obsahuje informácie o moduloch pre ktoré je možné 

vytvoriť položku v menu. 

3.11 Modul administrátori 

Modul slúži na pridávanie a správu kont administrátorov. Pri pridávaní / editácii 

konta je možne prideliť administrátorovi právo „super admin“ alebo „admin“. V súčasnosti 

je jediný rozdiel v tom, že administrátor s právami „admin“ nemá možnosť pridávať 

ďalších administrátorov. Práva pre prístup k jednotlivým modulom sa nastavuje 

v konfiguračnom súbore, ktorý obsahuje každý modul, takže je možné jednoducho určiť, 

ktorý modul sa má a ktorý nemá administrátorovi s právom „admin“ zobraziť. Právo 

„super admin“ je určené pre administrátorov s prístupom do všetkých modulov. 
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3.11.1   Databáza 

Pre tento modul sú vytvorené dve tabuľky. V tabuľke rs_users sú uložené 

informácie o administrátoroch a v tabuľke rs_users_typ sú uložené typy administrátorov 

(admin, super admin).  
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4 ZÁVER 

Vytvorený informačný systém bude použitý pre správu a publikovanie článkov 

účastníkov konferencie Mendel. Informačný systém bude dopĺňať už existujúci systému 

o konferencii a vďaka zaujímavému obsahu a prívetivému dizajnu si určite aj tento nový 

projekt nájde svojich priaznivcov a návštevníkov.  

 Jedným z cieľov pri vytváraní každého modulu informačného systému bolo, okrem 

jeho funkcionality,  vytvoriť jednoduché a intuitívne ovládanie samotného modulu. Tento 

cieľ sa podarilo splniť aj pri moduloch články a e-mail, ktoré obsahujú mnoho možností a 

nastavení. Nový článok je možné pridať vyplnením jediného formulára. Je možné 

vyhľadávať a automaticky vypĺňať informácie o autoroch, ktorí sú už v databáze systému 

uložení. Pre čo najrýchlejšie nájdenie hľadaného článku, je možné články zoraďovať podľa 

rôznych údajov, ako je titulok článku, mená autorov, či podľa roku publikovania, prípadne 

pomocou filtra vyhľadávať zadaný text v titulku článku, menách autorov, kľúčových 

slovách a popise článku. Modul e-mail je rozdelený na viacero časti ku ktorým je možné 

pristupovať cez menu v administrácii. Jednotlivé časti sú v menu tohto modulu od seba 

odlíšené grafickým spracovaním. Pri samotnom odosielaní má administrátor prehľad na 

aké emailové adresy bol už email zaslaný a zároveň aj informáciu o úspešnosti odosielania. 

Ostatné moduly, medzi ktoré patria novinky, menu, statické stránky, konta užívateľov 

a administrátori, neobsahujú toľko možností, ako predchádzajúce dva moduly, takže ich 

správa spočíva v pridávaní novej položky, správe už existujúcich položiek, prípadne 

u niektorých modulov k určitým nastaveniam. 

Celý informačný systém bol navrhnutý z cieľom vytvoriť systém, pre ktorý bude 

možné jednoducho naprogramovať akýkoľvek modul, takže v budúcnosti nebude problém 

pre tento informačný systém naprogramovať a implementovať do neho modul plniaci 

akúkoľvek úlohu. Napríklad by sa v budúcnosti mohol vytvoriť modul fotogaléria, kde by 

bolo možné uverejňovať fotografie z konferencie, prípadne modul plniaci ľubovoľný iný 

účel, podľa dopredu stanovených požiadaviek.  
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