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Zadání

1. Seznamte se s problematikou implementace prodejních internetových informačních systémů, 

který umožňuje objednávat zboží (jako tradiční elektronický obchod) a vést veškerou agendu 

spojenou s vyřizováním těchto objednávek (vedení dodacích listů, vedení skladových zásob, 

základní učetnictví a pod.). 

2. Ve spojitosti s implementací tohoto systému se seznamte s technologiemi Apache, MySQL, 

PostgreSQL, PHP, AJAX, CSS, dostupnými frameworky (zend, dojo a pod.) a problematikou 

spojenou s lokalizací systémů. 

3. Analyzujte funkční i nefunkční požadavky zadávající firmy na výsledný informační systém. 

Pomocí vhodných nástrojů vytvořte ucelený přehled požadavků, který bude schválen všemi 

stranami. 

4. Navrhněte tento systém pomocí jazyka UML. Do návrhu kromě předpokládané funkce systém 

zařaďte  i  podporu  SEO,  jazykové  lokalizace,  protokolování,  a  také  možnost  přenosu 

účetnictví do účetního systému používaného zadávající firmou. 

5. Implementujte navržený systém s použitím vhodně vybraných technologií z druhého bodu. 

Pokuste se využít návrhových vzorů při implementaci algoritmů. 

6. Nasaďte systém do provozu a prověřte jeho funkčnost. Ověřte, zda splňuje veškeré vstupní 

požadavky. 



Abstrakt

Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci prodejního internetového informačního 
systému,  který  umožňuje  objednávat  zboží  (jako  tradiční  elektronický  obchod)  a  vést  veškerou 
agendu spojenou s vyřizováním těchto objednávek. Tento systém zároveň implementuje funkce, které 
zjednodušují  provozovateli  chod  internetového  obchodu  (vedení  skladové  evidence,  fakturace, 
expedice). Zabývá se návrhem a implementací SEO optimalizované aplikace, která je zároveň plně 
lokalizovaná. Tato bakalářská práce se dále zabývá moderními prvky tvorby webových aplikací, které 
byly při návrhu a implementaci systému použity (frameworky, databázové mappery apod.)

Abstract

This bachalor's thesis discusses design and implementation of internet-based sales system that allows 
ordering goods (such as traditional e-commerce) and keep all the work connected with the processing 
of  orders.   This  system also  implements  features  that  help  owner  with  leading  this  e-commerce 
(keeping  stock  records,  billing,  shipping).  It  deals  with  the  design  and  implementation  of  SEO-
friendly application, which is also fully localized. This thesis also deals with modern elements of web 
applications, which are base of this system (frameworks, database mappers, etc.)
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1 Úvod
S narůstající  oblibou  internetových  obchodů  se začala  zvyšovat  i poptávka  po kvalitních  řešeních 
těchto systémů. Většina těchto systémů se však nezabývá řešením, které by usnadnilo děje probíhající 
po dokončení  objednávky.  Děje  spojené  s vychytáním objednávky,  účetnictvím,  odesláním zboží, 
vedení evidence skladových zásob apod. prodlužují expedici objednávky, respektive zvyšují náklady 
na chod  internetového  obchodů.  Mým cílem je  navrhnout  a implementovat  takový  systém,  který 
pomůže tyto děje co nejvíce usnadnit a zrychlit. 

Většina současných řešení kombinují ekonomické, skladové a speditérské informační systémy 
právě  pouze  s tímto  „objednávkovým“  internetovým  systémem.  V těchto  řešeních  poté  vznikají 
systémy  obsahující  redundantní  data,  dvojí  databáze.  Jsou  často  zbytečně  složité  s nutností 
synchronizovat spolupracující systémy. Z pohledu provozovatele mohou být navíc těžce ovladatelné 
a díky potřebě často dvou i více systémů finančně náročnější.

Mým cílem je navrhnout a implementovat prodejní informační systém, který bude řešit výše 
naznačený problém. Pokusím se navrhnout systém, který implementuje všechny nutné části systému, 
které jsou spjaté s objednáním zboží v internetovém obchodě, vyřízením takto vytvořené objednávky 
a vedení skladu objednávaného zboží. Jedná se tedy o:

● modul, který umožní zákazníkům objednat požadované zboží (klasický e-shop)

● modul, který umožní provozovateli jednoduše aktualizovat nabídku

● modul,  který  umožní  provozovateli  evidenci  zboží  přijatého  od dodavatelů  a  bude  tak 
uchovávat informace o počtu výrobků skladem, nákupní ceně, datu spotřeby apod.

● modul,  který  usnadní  provozovateli  vyhotovit  objednávku,  vystavit  a evidovat  faktury 
a platby související s touto objednávkou

● modul, který usnadní odesílání tohoto zboží skrze speditérské firmy

Mé řešení by navíc mělo implementovat internacionalizaci, která je často opomíjena. V návrhu 
i implementaci  se pokusím  dodržovat  základní  pravidla  SEO  optimalizace,  na které  je  v dnešním 
světě kladen velký důraz.

Při  návrhu  a implementaci  aplikace  jsem  využil  nových  technologií.  Jedná  se  především 
o novou verzi skriptovacího jazyka PHP 5.3.0+ (stabilní verze uvolněna 30.6.2009) a dnešním dnem 
(1.5.2010)  stále  pouze  aplha  verzi  objektově  relačního  mapperu  Doctrine2.  Nestabilní  a chybová 
řešení těchto dvou technologií způsobila nemalé komplikace při vývoji mého systému. Přinesla však 
novinky v návrhu webových aplikací, které jsem velmi vítal. Rozhodl jsem se proto přispět k vývoji 
těchto  technologií  (jako  reportér  bugů)  a řešit  i problémy,  které  nebyly přímo spojené  s návrhem 
tohoto systému.
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2 Vymezení pojmů
V této kapitole je uveden výčet používaných pojmů včetně jejich významů.

pojem význam

proprietární řešení uzavřené řešení  - řešení nedostupné běžnému uživateli

eshop internetový obchod

plugin rozšíření systému

framework Softwarová struktura, která slouží jako podpora při programování 
a vývoji  softwarových  projektů.  Může  obsahovat  podpůrné 
programy, knihovny, vzory nebo doporučené postupy při vývoji.

frontend uživatelské  rozhraní,  které  umožňuje  uživateli  komunikovat 
se zbytkem systému

SEO optimalizace optimalizace  zabývající  se  splněním  pravidel  pro  robotické 
zpracování  webu, výsledkem úspěšné optimalizace obsahu webu 
bývá obvykle lepší umístění ve výsledcích webových vyhledávačů

ORM technika pro převod dat mezi nekompatibilními datovými systémy 
z relační databáze do objektově orientovaného programování

PHP session PHP  session  umožňuje  ukládat  data  patřící  sezení  na  straně 
serveru. K identifikaci se používá SessionID, jež prohlížeč odesílá 
při každém dotazu.

feed XML soubor obsahující informace o nabízených položkách jako 
název,  cena,  DPH,  kategorie  apod..  Tento  soubor  bývá  využit 
jiným systém k importu výše uvedených  informací
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3 Současná řešení
Současná řešení zabývající se předmětem této bakalářské práce se dají rozdělit do tří skupin. Do první 
skupiny můžeme zařadit volně dostupná řešení, která jsou ve většině případu vyvíjená komunitou. 
Druhá  skupina  řešení  má  komerční  charakter.  Za pronájem  nebo  nákup  takového  systému  musí 
provozovatel  internetového  obchod  platit.  Poslední  skupinou  jsou  proprietární  řešení  velkých 
prodejců, která jsou však pro běžného prodejce nedostupná. 

3.1 Volně dostupná řešení
Mezi volně dostupná řešení patří  například osCommerce, ZenCart či PrestaShop.  Tato  řešení jsou 
vyvíjená poměrně velkými komunitami a jejich výhodou je, že existuje velké množství přídavných 
pluginů,  jež rozšiřují  jejich funkčnost.  Z jejich názvu je  však patrné,  že všechna řešení  pocházejí 
ze zahraničí,  a tak  většina  funkčnosti  těchto  systémů  je  v České  republice  nepoužitelná.  Pokud 
bychom chtěli těchto řešení využít, bylo by nutné tyto systémy lokalizovat, vyřešit odlišnosti, které 
se týkají fakturace, a vytvořit zcela nové pluginy, které by usnadňovaly práci s expedicí objednávek 
apod. Žádné zde uvedené volně dostupné řešení se nezabývá problémem evidence skladových zásob.

3.2 Komerční řešení
V současnosti  existuje celá řada placených variant. Mezi  ty propracovanější  patří  například Oxid 
Eshop  od společnosti  oXy  Online  s.r.o.,  Centrik  od společnosti  NetDirect  s.r.o., nebo  SysShop 
od společnosti netdevelo  s.r.o..  Tato  řešení  ve  svých  nejvyšších  verzích  poskytují  vše,  co  by 
provozovatel internetového obchodu očekával. Jejich provoz je však poměrně nákladný. Společnosti 
si  účtují  za základní  verze  svých  řešení  částku  okolo  20 000,-  Kč,  která  se může  vyšplhat 
až ke 100 000,- Kč v závislosti na náročnosti řešení. Žádný z výše uvedených systémů však neřeší 
problém přímé skladové evidence. Integrace skladu je v těchto systémech řešena datovým můstkem 
mezi  samotných internetovým obchodem a skladovými systémy jako jsou např.  POHODA,  Altus 
VARIO, I6, ABRA G3, ABRA G4, SAP, WinDUO, Money S3, Money S5.

3.3 Proprietární řešení velkých prodejců
Do třetí  kategorie  se řadí  systémy,  které  jsou vyvíjeny proprietárně velkými  prodejci,  a běžnému 
provozovateli internetového obchodu nejsou dostupná. Tyto systémy vlastní například Internet Mall, 
a.s. či  Alza.cz,  a.s..  Funkcionalita  těchto  systémů není  známá a spadá  do know-how konkrétních 
společností. Dá se však předpokládat, že tyto systémy budou plně automatizované, a proto v základě 
velmi podobné řešení požadovanému v této bakalářské práci.
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4 Požadavky na systém
Vzhledem  ke  skutečnosti,  že zadávající  firma  nepředala  žádné  formálně  definované 
požadavky – pouze je sdělila neformálně – bylo je nutné definovat před návrhem systému. Z tohoto 
důvodu jsou všechny formálně zadané požadavky funkční a implementovatelné.

Vytvořte systém prodejní internetový systém, který splňuje následující požadavky:

● Zákazník,  který navštíví  webové stránky obchodu,  bude mít  možnost  procházet  nabízené 
zboží,  zjistit  o  něm bližší  informace  a bude  mu umožněno nabízené  zboží  objednat.  Při 
dokončování objednávky bude moci vybrat způsob platby a způsobu dopravy. K identifikaci 
zákazníků by měl sloužit  registr  zákazníků,  do kterého se  půjde volně zaregistrovat.  Pro 
vytvoření objednávky bude zápis v tomto registru nutný.

● Elektronický katalog, skrze který se bude zákazník seznamovat s nabízeným sortimentem, by 
měl nabízet funkce pro řazení a filtraci jednotlivých položek na základě uživatelova výběru. 
Tato vlastnost systému není stěžejní a může být implementována jako rozšíření v budoucnu. 

● Systém by měl obsahovat efektivní nástroj na vytvoření a pozdější aktualizaci nabídky. Zdroj 
nabídky by měl pocházet ze souboru zpracovatelného tabulkovým procesorem Open Office 
Calc nebo Microsoft Office Excel.

● Provozovatel respektive zaměstnanec by měl být schopný skrze systém vyřídit objednávku 
zadanou zákazníkem. Konkrétně se jedná o tyto úkony: 

○ úprava objednávky

○ tvorba faktur k objednávce 

○ evidence plateb souvisejících s objednávkou

○ evidence  skladových  zásob  na základě  dodacích  listů  od dodavatelů 
a spotřebovaného zboží, které bylo využité k uspokojení objednávek

○ vytváření štítků a generování souborů vyžadovaných přepravní službou (Česká pošta) 
za účelem pro označení zásilek a vyhotovení bezdokladových dobírek

● Jako  potvrzení  o provedených  změnách  v  systému  (registrace  uživatele,  vytvoření 
objednávky apod.) by měly být uživateli zasílány automatické informační zprávy emailem.

● Systém  by  měl  splňovat  základní  pravidla  SEO  optimalizace,  které  přispějí  k lepšímu 
umístění ve vyhledávačích.

● Vytvořený systém by měl být  lokalizovaný do češtiny a angličtiny.  Lokalizace do dalších 
jazyků  by  měla  být  snadno  proveditelná  –  nejlépe  pouze  překladem  slovníku.  Součástí 
lokalizace by měla být  podpora více národních měn.  Zboží  by mělo být  možné objednat 
i do zahraničí.

● Součásti  potřebné  k běhu  celého  systému,  jako  jsou  webový  server,  databázový  server, 
knihovny apod.,  by měly být volně dostupné – tedy zdarma. Hardware potřebný pro běh 
vytvořeného systému bude dodaný zadávající firmou. 

● Systém by měl být ovladatelný z webových prohlížečů. Test funkčnosti celé aplikace však 
stačí provést na prohlížečích Firefox 3.5, IE7.
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5 Návrh řešení
V současné  době  většina  internetových  obchodů  spolupracuje  s ekonomickými,  skladovými 
a expedičními systémy, aby vytvořily komplexní řešení pro prodej zboží přes internet. V takovémto 
systému  vznikají  dvojí  databáze  a je  nutné  jednotlivé  participující  systémy  synchronizovat. 
Ve většině případů je nutné disponovat i více platformami, na kterých jednotlivé systémy běží. Tato 
fakta jsou spojená s finanční náročností na pořízení licencí, hardwaru apod.

Z výše uvedených důvodů je systém navrhnut pouze jako webová aplikace. Aplikaci je tedy 
možné  ovládat  z jakéhokoli  systému pouze  s využitím webového  prohlížeče.  Odpadá  tak  nutnost 
vlastnit licenci operačního systému nebo licence ekonomických a skladových systémů.

Systém je navržený tak, že automatizuje všechny děje spojené s vyřízením objednávky. Jedná 
se především  o vystavování  faktur,  vedení  skladových  zásob  a činnosti  spojené  s expedicí.  Data 
spojená  s touto  administrací  není  nutné  přenášet  do externích  ekonomických,  skladových  či 
expedičních systémů.

Systém provozovateli umožňuje jednoduchým způsobem vytvořit nabídku prodávaného zboží. 
Tvorba a aktualizace nabídky je  zajištěna nástrojem pro hromadnou aktualizaci  nabídky,  jež  jako 
zdroj dat využívá souboru formátu XLS. Zadávání dat v tabulkovém procesoru je mnohem rychlejší 
a efektivnější v porovnání s běžným formulářovým řešením, které nabízí webové prostředí.

Systém  disponuje  vlastnostmi  a funkcemi,  které  jsou  spojené  se SEO  optimalizací.  SEO 
optimalizace je v dnešní době neodmyslitelnou  součástí každého úspěšného internetového projektu. 
Důraz je především kladen na vhodný obsah samotně zobrazujících se webových stránek, správnou 
implementaci lokátoru URL a generování feedů.

Prodej zboží přes Internet umožňuje obchodníkovi nabízet své zboží rozmanitému množství 
potencionálních zákazníků. Mezi tyto zákazníky mohou patřit i příslušníci  států, kteří hovoří jiným 
jazykem, používají jiný způsob zápisu čísel, jednotek, používají odlišnou měnu k nákupu zboží apod. 
Lokalizace a internacionalizace tohoto systému podporuje  překlad jednotlivých textových řetězců, 
bere zřetel na uživatelův původ při zápisu čísel,  jednotek a dat. V systému je možné nastavit  více 
národních měn a vytvářet objednávky směřující do zahraničí.

V současné době většinu aplikací tvoří 3 části. Jedná se o databázový server, aplikační logiku 
a webový frontend. Přestože všechny tyto části pracují nad stejnými entitami, je datový model i jeho 
chování  ve většině  aplikací  definován  zvlášť.  Vzniká  tak  duplicita  zápisu  a systém  se pak  stává 
těžkopádným  a špatně  rozšířitelným.  Datový  model  a způsob  jeho  implementace  jsou  v tomto 
systému navrženy tak, že sjednocují zápis modelu těchto tři části do jednoho jediného. Systém tak 
neobsahuje duplicitu a jeho tvorba, rozšíření je snadnější než při použití klasického přístupu. 

5.1 Administrativa spojená s provozem eshopu
V této  kapitole  jsou  popsány  všechny  děje  nutné  k uskutečnění  a vyřízení  objednávky  přes 
internetový  obchod.  V následující  kapitole  5.2 Rozdělení  sekcí jsou  uvedené  sekce,  které 
se jednotlivými ději  zabývají  a automatizují  je.  Pořadí těchto dějů se může v závislosti  na provozu 
obchodu či typu objednávky měnit.

Vytvoření nabídky prodávaného zboží

Nezbytnost,  bez které se žádný obchod neobejde, je nabídka zboží.  Nabídka zboží v internetovém 
obchodu je tvořena popisem jednotlivých výrobků. U popisu výrobku by neměl chybět jeho obrázek, 
informace o kategorickém rozdělení, cena, slevy, vlastnosti výrobku apod. Z popisu výrobku by mělo 
být kupujícímu jasné, jaký výrobek objednává, respektive kupuje.
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Výběr zboží z nabídky a jeho objednání

Běžně je nabídka internetového obchodu řešena elektronickým katalogem, který si potenciální klient 
prohlíží  vzdáleně ze svého počítače.  Tato nabídka  by měla  být  přehledná,  rozdělená  do kategorií 
a neměly by chybět interaktivní nástroje na filtraci či řazení nabídky. Zákazník by měl mít možnost 
vložit vybrané zboží do virtuálního košíku. Po dokončení výběru by měl být objednávající dotázán 
na místo a způsob dopravy a platby, která mu vyhovuje.

Evidence skladových zásob

Provozovatel obchodu by měl mít možnost evidence skladových zásob nabízených výrobků. Tato 
evidence může být využita i v zákaznické sekci (katalogu) jako informace o dostupnosti zboží.

Vyřízení objednávky

V momentu, kdy zákazník uskuteční objednávku a provozovatel internetového obchodu eviduje zboží 
do skladu, může být  objednávka vyřízena. Vyřízením objednávky se rozumí proces, při  kterém je 
zboží odebráno fyzicky ze skladu a tato informace je zapsána do skladové evidence. K objednávce je 
také vytvořena faktura. Pokud je objednávka úspěšně vyřízena, zboží je připraveno k expedici.

Expedice zboží

K doručení zboží k zákazníkovi může provozovatel obchodu využít služeb zásilkových společností 
nebo  si  může  dopravu  zprostředkovat  sám.  Pokud  provozovatel  využívá  právě  zásilkových 
společností, je nutné předat informace o adresátovi zásilky a případné informace o dobírce. V praxi 
se jedná  o označení  zásilky  adresou  a informací  o platbě  nebo  označení  zásilky  kódem a předání 
datového souboru s příslušnými daty. 

Evidence platby za zboží

Evidence  platby  je  nutná  především  v situaci,  kdy  zákazník  platí  předem.  V takovém  případě 
po zaevidování platby může být objednávka vyřízena a expedována. 

5.2 Rozdělení sekcí

Celý  systém  je  rozdělen  do dvou  typů  sekcí.  Zákaznické  sekce  jsou  dostupné  potencionálním 
zákazníkům a umožňují zákazníkům výběr či objednání zboží. Druhým typem jsou sekce, do kterých 
má přístup pouze provozovatel či jeho zaměstnanci. V těchto sekcích je možné upravovat nabídku, 
evidovat skladové zásoby a platby a vykonávat děje spojené s vyřízením objednávky a expedicí.

Elektronický katalog

Elektronický  katalog  umožňuje  zákazníkům  procházení  a výběr  nabízeného  zboží.  Při  návrhu 
katalogu  byl  kladen  důraz  na přehlednost,  a proto  jsou  výrobky  rozdělené  do několika  kategorií 
(v závislosti  na zadání  nabídky),  podobné  výrobky  je  možné  spojit  do jednoho,  s informací 
o existujících variantách. U jednotlivých položek se nalézá informace o dostupnosti. Je možné je řadit 
a filtrovat dle libovolných parametrů1. Zboží lze vložit přímo z katalogu do virtuálního košíku. Každý 
z nabízených výrobků je možné zobrazit detailně s velmi podrobnými informacemi. 

1 Verze odevzdávaná spolu s touto bakalářskou prací obsahuje pouze jednoduchou možnost řazení. Filtr 

výrobků a propracovanější verze řazení je prozatím implementována pouze v aplikační logice (časová 

náročnost).
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Nákupní košík a dokončení objednávky

Po výběru zboží může zákazník zkontrolovat vybrané zboží, zvolit si adresu dodání, dopravu, typ 
platby a objednávku potvrdit.

Aktualizace nabídky

Aktualizace nabídky je prováděna aktualizačním souborem ve formátu XLS. Tento soubor je možné 
vytvořit  v jakémkoli tabulkovém procesoru, který tento formát podporuje (např. v programu Open 
Office,  nebo  Microsoft  Office).  V souboru  se nachází  nejen  základní  informace  o jednotlivých 
položkách, ale také detailní informace o jejich zařazení do skupiny, kategorie apod. Takto připravený 
soubor je poté možné importovat do systému přímo z webového rozhraní. Pro tyto účely je použita 
knihovna PHP PHP-ExcelReader, která umožňuje čtení souborů ve formátu XLS.

Sklad a dodací listy

Sekce  sklad  a dodací  listy  se zabývají  evidencí  skladu.  Sklad  dostupných  položek  je  dynamicky 
generován na základě zadaných dodacích listů a zboží odebraného skrze vyřízené objednávky. Každá 
položka ve skladě obsahuje informaci o nákupní ceně a datu spotřeby.

Objednávky

V této sekci je možné přijaté objednávky upravit, vytvořit k nim fakturu či zaevidovat platbu. Ke 
každé položce je zde možné přiřadit zboží ze skladu, a tak objednávku vyřídit.

Expedice – Česká pošta

Sekce expedice automatizuje činnosti spojené s expedicí zboží. Každá přepravní společnost vyžaduje 
jiné formáty štítků a datových souborů. V současné době je implementována pouze verze pro Českou 
poštu, ve které je možné vytisknout štítky s čárovým kódem a vygenerovat datové soubory, které jsou 
nutné pro odeslání zásilek.
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6 Použité technologie
V systému je použito velké množství technologií. Přestože většina z těchto technologii je známá, tato 
kapitola obsahuje jejich stručný přehled a je popsán důvod, který vedl k jejich nasazení.

HTTP server Apache

Celý systém je webový, a proto bylo nutné se poohlédnout po web serveru, na kterém by systém mohl 
běžet. Byl vybral Apache server.

V současné době je Apache jedním z nejpoužívanějších volně dostupných serverů. Vzhledem 
k existenci  celé  řady  modulů,  které  rozšiřují  jeho  funkčnost,  jeho  stabilitě,  výkonu  a početnou 
komunitou vývojářů byl „jasnou“ volbou. 

Databázový server MySQL

Pro  implementaci  systému  se  počítá  s  nasazením  objektově  relačním  databázovým  mapperem 
Doctrine2.  Na  výběr  tedy  bylo  velké  množství  databázových  serverů  jako  například  MySQL, 
PostgreSQL, Oracle, Firebird apod., které Doctrine2 podporuje.

Pro účely bakalářské práce byl vybrán MySQL server, protože je bez problémů dostupný téměř 
u všech web-hostingových společností a je zdarma.

PHP 5.3.0+

PHP je skriptovací jazyk vhodný především pro tvorbu dynamicky generovaných webových aplikací.
Byl  vybrán  hned  z několika  důvodů:  Existují  moduly  pro  Apache  server  nejen  pro  jeho 

vykonávání  ale  i akceleraci,  má  širokou  komunitu  uživatelů,  kteří  jej  využívají,  má  přehlednou 
a kompletní  dokumentaci,  má  velmi  propracovaný  framework  (Zend  Framework),  který  je 
v implementaci systému využíván.

Navržené  řešení  využívá  některé  nově  přidané  funkce  (např.  vylepšená  reflexe,  anonymní 
funkce)  z  ne  příliš  stabilní  verze  5.3.0+.  Přínos  těchto  nových  funkcí  je  však  zásadní,  a proto 
se vyplatilo riskovat i nestability této nové verze. 

Zend framework

Implementovat systém pouze s použitím standardních knihoven by bylo velmi neefektivní. O to víc 
v situaci, kdy existuje celá řada frameworků, která Vám nabízí již hotová řešení běžných problémů. 
Na výběr bylo hned z několika frameworků jako Zend Framework, PHPCake, Nette.

Vybraný byl Zend framework, který je z dostupných frameworků nejrozsáhlejší.  Nabízí  tak 
„pomoc“  při  řešení  všemožných úkolů.  Mimo jiné  je  Zend Framework  výborně  zdokumentován 
a existuje početná komunita, kterou je možné kontaktovat v případě znalostní nouze. 

Doctrine2

Doctrine ve verzi 2 je nově vyvíjený objektově relační databázový mapper pro PHP 5.3.0+, který 
poskytuje transparentní persistenci objektů použitých v PHP. Díky tomu jsou objekty (jejich důležitá 
část) načteny/ukládány transparentně z/do relační databáze a není nutné provádět složité extrahování 
dat z výsledků klasických SQL dotazů.

Tento mapper dále tvoří abstrakci mezi aplikační logikou a databázovým serverem. Aplikace je 
proto zcela nezávislá na databázovém systému (teoreticky může být využit každý, který je Doctrine2 
podporován).

Vzhledem  k tomu,  že Doctrine2  využívá  operační  paměti  při  vytváření/úpravě  dat  a SQL 
dotazy s úpravy dat v databázi posílá naráz, zvyšuje tím efektivnost SQL dotazů, respektive rychlost 
celého systému. Podobně fungující mapper pro PHP nebyl v době návrhu řešení objeven.
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XHTML 1.1

Systém je navržen jako webová aplikace. Proto bylo nutné implementovat frontend aplikace tak, aby 
byl čitelný webovými prohlížeči. Ve všech výstupech se systém snaží dodržovat pravidla specifikace 
XHTML 1.1, která je uvedená na http://www.w3.org/TR/xhtml11/.

CSS 2.1

Pro obohacení a zjednodušení designu webového frontend je využito kaskádových stylů. Ve všech 
výstupech se systém snaží dodržovat specifikaci CSS 2.1 uvedenou na http://www.w3.org/TR/CSS21/.

Javascript

Protože některé požadavky vyžadují  interaktivní  frontend,  je  nutné ve frontendu využívat  i služeb 
Javascriptu. Cílem je však vytvořit zákaznickou sekci tak, že případná absence Javascriptu neomezí 
nijak její funkčnost.

Dojo framework

Ze  stejného  důvodu  jako  je  využíván  PHP  framework,  je  využíván  i Javascriptový  framework. 
K dispozici bylo velké množství řešení jako Dojo, JQuery, Mootools apod. 

Vybraný byl Dojo framework, který kromě základních funkcí obsahuje i velké množství již 
předpřipravených widgetů. Tyto widgety jsou využity při implementaci frontendu. Framework je také 
výborně zdokumentován a je v porovnání s ostatními frameworky velmi rychlý.

Gettext

Zend  framework,  který  je  využit  v implementaci  systému,  podporuje  velké  množství  technologií 
zabývajících se překladem. V úvahu připadly pokročilejší technologie Gettext, Qt linguist, nebo mohl 
být využit vlastní adaptér s překlady uložených v databázi. Vybraná byla technologii Gettext.

Gettext uchovává překlady řetězců v binárních souborech. Před tisknutím řetězce je zavolána 
funkce,  která vrací  překlad v požadovaném jazyce.  Vyhledávání  přeložených řetězců je vzhledem 
k využití binárních souborů velmi rychlé. 

PHPExcel a XLS

PHPExcel je PHP knihovna pro čtení a zapisování dat z/do formátu XLS. Této knihovny a formátu 
pro tabulkové procesory XLS je využíváno při hromadném importu dat do systému. 

PDF

Systém díky požadavkům má velké množství výstupů, které by měly být zpracovatelné (tisknutelné) 
tiskárnou.  Prostředí,  na kterých  by  byl  systém  využíván,  by  mohlo  tyto  výstupy  interpretovat 
odlišným způsobem. Výstupem ve formátu PDF se těmto odlišnostem zamezí.
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7 Datový model
Jak bylo předesláno v kapitole  5 Návrh řešení, většinu současných webových aplikací tvoří 3 části. 
Jedná se o databázový server, aplikační logiku a webový frontend. Přestože všechny tyto části pracují 
nad stejnými entitami, je datový model i jeho chování ve většině aplikací definován zvlášť. Vzniká 
tak duplicita zápisu a systém se pak stává těžkopádným a špatně rozšířitelným.

V klasickém databázovém systému je model dat zadán tabulky a relacemi mezi nimi zpravidla 
v SQL podobě (create table, alter table). Tento model má však pramálo společné s modelem objektů, 
který je použit v aplikační logice. 

Data  jsou  upravována  a zpracovávána  opět  s využitím  jazyka  SQL  (insert,  delete,  update, 
triggery, constrain) a jsou rovněž prezentovány jako tabulky. Proto je nutné převádět výsledky SQL 
dotazů tak,  aby  se s nimi  dalo  pracovat  v aplikační  logice.  Aplikační  logika tak  řeší  často  velmi 
těžkopádně převod dat z výsledků SQL dotazů do objektů a zpět.

V aplikační logice je model dat (v moderních aplikacích) zadán jako objekty a asociace mezi 
nimi. Data jsou pak upravovány pomocí metod, případně modifikací samotných vlastnostmi daných 
objektů.

Ve webovém frontendu se data reprezentují v XHTML kódu a jejich zpracování či úprava je 
prováděna Javascriptem. Použití Javascriptu je vhodné pro validaci a filtrování dat již na klientské 
stanici bez nutnosti odeslání požadavků serveru. Aplikační logika se však po odeslání dat z klientské 
stanice nemůže spolehnout na jejich validitu a musí kontrolu provést znovu. Proto je stejná funkce 
definována jak Javascriptem, tak (duplicitně) v aplikační logice.

Návrh datové logiky tohoto systému se snaží výše uvedeným problémům předcházet. Návrh 
řeší  odlišnosti  v datových  modelech  aplikační  logiky  a databázového  systému,  a proto  pro  jejich 
definici  stačí  pouze jeden  zápis.  Obdobně  řeší  i problém spojený s validací  dat  v Javascriptovém 
a aplikačním prostředí.

7.1 Předpoklady
Při návrhu datového modelu je nutné se zabývat otázkou, jaké operace je potřeba s daty vykonávat 
v určitých částí webové aplikace. Tato otázka nás vede k následujícím předpokladům:

● Data přenášená mezi aplikační logikou a databázovým systém je nutné převádět tak, aby oba 
systémy dané hodnotě dat správně porozuměly.

● Pokud se můžeme spolehnout na data přenášená z aplikační logiky do databázového systému, 
není nutné data na úrovni databázového systému kontrolovat a zajišťovat jejich integritu.

● Data  pocházející  z webového  frontendu  je  vždy  nutné  kontrolovat.  Uživatel  může  zadat 
špatná data, která by mohla způsobit chybu v integritě celého systému.

● Pro zpracování dat (modifikování, validace) ve webové frontendu můžeme využít aplikační 
logiky tak, že požadavek odešleme aplikační logice, a ta webovému frontendu vrátí výsledek.
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7.2 Model dat v tomto systému
Jelikož entity vystupující v systému mají podobný charakter, byl vytvořen abstraktní model entity, jež 
zjednodušuje samotnou implementaci systému. V abstraktním modelu jsou implementovány funkce 
pro reprezentaci, úpravu a validaci jednotlivých entit. Inspirací pro tento abstraktní model byl mimo 
jiné  i vzor  z frameworku  Zend  Framwork  Zend_Form,  který  se zabývá  tvorbou  formulářů 
ve webovém prostředí.  Každá  entita  vytvořena  skrze  tento  abstraktní  model  může  být  tak  přímo 
použita jako element v XHTML.

Systém  využívá  služeb  ORM  mapperu  Doctrine2,  viz kapitola 6 Doctrine2.  Doctrine2 
transparentně  převádí  objektový  datový  model  (objekty  a  asociace  mezi  nimi)  na relační  model 
používaný  v databázi  (tabulky  a relace).  Abstraktní  model  je  navržený  tak,  aby  byl  použitelný 
i ve spolupráci s Doctrine2.

Abstraktní  model  entit  obsahuje  dvě  základní  třídy  Entity_Abstract a Value_Abstract. 
Entity_Abstract může vlastnit libovolné množství instancí třídy Value_Abstract nebo Entity_Abstract.  
Instance  Value_Abstract obsahuje  hodnotu  vlastnosti.  Pří  úpravě  či  získávání  hodnoty  z instance 
Value_Abstract  jsou  uplatněny  filtry,  které  mohou  výstupní  nebo  ukládanou  hodnotu  změnit 
do požadovaného  stavu.  Jak  Entity_Abstract,  tak  Value_Abstract  může  vlastnit  libovolný  počet 
dekoratérů a validátorů. Validátory slouží ke kontrole dat a udržení integrity v rámci celého modelu. 
Dekoratérů  je  využito  zejména  při  výstupu  do formátu  XHTML.  Dekoratér  příslušný  výstup 
z Entity_Abstract či Value_Abstract upraví tak, aby byl použitelný právě ve webovém frontendu.

Jakýkoli  takto  vytvořený  objekt  typu  Element,  může  být  použit  jako  prvek  XHTML 
ve webovém frontendu. Validace a filtrace dat je u tohoto prvku zajištěna AJAX dotazy, které jsou 
prováděny v pozadí  frontendu.  Z tohoto důvodu není  nutné implementovat  tyto algoritmy znovu 
v Javascriptovém prostředí. 

Díky využití Doctrine2, může být tento objekt jednoduše uložen do databáze bez jakýchkoli 
komplikovaných transformací na tabulky a relace. Později může být takto uložený objekt opět načten 
z této databáze zpět.
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Obrázek 2: Model dat
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7.3 Ukázka modelu

Pro demonstraci tohoto modelu mějme jednoduchý systém, kde je pouze jedna entita Osoba, která 
vlastní pouze jednu vlastnost Jméno a může má jednoho kamaráda, jenž je též typu Osoba.

Definice entit v takovém to systému by vypadla následovně2:

/** @Entity */
class Osoba extends Entity_Abstract {
 /**
 * @Id
 * @Column (type="integer")
 * @generatedValue
 */
 protected $id = null; // vlastnost nutná k jednoznačné identifikaci v DB

 /**
 * @OneToOne (targetEntity="Osoba", mappedBy="kamarad")
 * @JoinColumn (name="kamarad", referencedColumnName="id")
 */
 protected $kamarad;

 /**
 * @column (type="string")
 * @asClass (class="Jmeno") // přesto že tu jméno je definované jako vlastnost 
 * // objektu Osoba je po dotázání jmena vracen objekt
 * // Jmeno, který obsluhuje právě tuto vlastnost.
 */
 public $jmeno;

 public function __construct () {
 $this->addDecorator ("Decorator_Osoba"); 

// dekoratér zaručující zobrazení v XHTML
} 
}

class Jmeno extends Value_Abstract {
 public function __construct () {
 $this->addDecorator ("TextInput"); // dekoratér pro výstup v XHTML
 $this->addValidator ("Validator_Text"); // validátor hodnoty pro jméno
 $this->addFilterOut ("Filter_FirstUpperCase"); // filtr pro jméno
} 
}

Doctrine2 mapper z tohoto modelu automaticky vytvoří příslušné tabulky v relační databázi a bude 
se starat  o jejich  aktualizaci  v závislosti  na stavu  instancí  v aplikační  logice.  Díky  použitým 
validátorům bude systém kontrolovat validitu dat jak ve webovém frontendu, tak i v aplikační logice. 
Dekoratéry nám zaručí správné zobrazení entit v XHTML.

2 Tento kód není úplný a spustitelný. Funguje pouze jako demonstrační příklad.
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Obrázek 3: Demonstrační příklad modelu dat
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8 Řešení seznamů a formulářů
V systému se vyskytuje mnoho různých seznamů a formulářů. Pro oba tyto dva vzory byly vytvořeny 
abstraktní  třídy,  které  zjednodušují  implementaci  celého  systém.  Abstraktní  třídy  jsou  popsány 
v následujících kapitolách.

8.1 Seznamy
Seznamy jsou využity v celém systému. Využívá je například elektronický katalog k výpisu výrobků 
nebo jakýkoli výpis v administrační části.

Abstraktní  třída  pro  seznamy  se jmenuje  Shop_List_Abstract a zprostředkovává  výpis 
jednotlivých  položek  do seznamu.  V Shop_List_Abstract  jsou  již  implementovány  funkce 
stránkování, řazení a filtrace. V praxi potom stačí vytvořit instanci seznamu odvozenou z abstraktní 
třídy a určit pouze zdroj dat a způsob jejich zobrazování.

8.2 Formuláře
Druhým často využívaným vzorem jsou formuláře.  Pro tyto účely byla vytvořena abstraktní třída 
Shop_Data_Form_Abstract.  Instance  vytvořená  právě  z této  abstraktní  třídy  vlastní  prvky  typu 
Element  přímo z datového modelu viz  7 Datový model.  Vykreslení  formuláře  je  potom zajištěno 
přímo reprezentací jednotlivých prvků typu  Element. Každý formulářový vstup je pak jednoznačně 
označen  a aplikační  logika  je  tak  schopná  identifikovat  jednotlivé  vstupy  ve formuláři  přímo 
v datovém modelu a v závislosti na uživatelském vstupu s jednotlivými elementy pracovat.

Tato  abstraktní  třída  implementuje  i bezpečnostní  politiku,  která  je  v tomto  případě  nutná. 
Útočníkovi je tak znemožněno podvrhnout data, která by manipulovala s elementy, k nimž uživatel 
za normálních okolností nemá přístup. 
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9 Registr uživatelů
Systém  podporuje  mnohaúrovňový  systém  autentizace/autorizace3,  který  je  využit  při  ověřování 
přístupu  k datům  systému.  K implementaci  byly  využity  třídy  Zend  Frameworku  Zend_Auth 
(zabývající se autentizací), Zend_Acl (zabývající se autorizaci) a PHP session.

9.1 Rozdělení úrovní
Ve verzi odevzdané spolu s touto bakalářskou prací existují následující úrovně:

● Guest –  Jedná se o základní úroveň. Každý neznámý uživatel je identifikován jako  Guest.  
Uživatel na této úrovni má právo ovládat a procházet elektronický katalog, virtuální košík 
a informačních stránky.

● Customer –  Pro tuto úroveň je již nutná registrace. V této registraci uživatel zadává svou 
adresu, která je později využita k vyřízení objednávek. Dále zadává email a heslo, které jsou 
používaný pro autentizaci. Uživatel na této úrovni již může vytvořit a dokončit objednávku, 
případně měnit nastavení svého uživatelského účtu.

● Admin – Uživatel disponující touto úrovní může ovládat všechny prostředky: Editovat registr 
uživatelů, vyřizovat objednávky, spravovat faktury, expedici, sklad apod.

9.2 Autorizace přístupu
Při každém přístupu systém identifikuje uživatele a zjistí jeho úroveň. Na základě těchto informací 
může být pak kontrola autorizace zajištěna dvěma způsoby:

● Autorizace akcí –  Po každém dotazu je volána akce z controlleru (viz. MVC model Zend 
Framework).  Těsně  před  spuštěním  této  akce  aplikační  logika  vyhodnotí  zda  identita 
respektive úroveň identity má právo příslušnou akci  provést.  Každá úroveň má přiřazené 
akce, které může provádět.  Pro snadnou úpravu a zpřehlednění je  nastavení uloženo v ini 
souboru.

● Autorizace testem identity v akci –  Pokud je nutné autorizovat pouze určité sekce v akci, je 
možné autorizaci provést i jednoduchým testem uživatelovi úrovně v kódu.

9.3 Akce spojené s autentizací

Systém implementuje  4  části  spojené  s autentizací.  Jedná  se o Registrace,  Přihlášení,  Odhlášení, 
Zapomněli jste heslo. Všechny tyto sekce fungují obdobným způsobem jako v jiných internetových 
obchodech s výjimkou sekce Zapomněli jste heslo. 

V případě,  že uživatel  zapomene  své  přihlašovací  heslo,  má  možnost  si  ho  pomocí  sekce 
Zapomněli jste heslo obnovit. Po vyplnění emailu je nové heslo zasláno na uživatelovu emailovou 
adresu  a zaregistrováno  v systému.  Nyní  je  možné  se přihlásit  jak  „zapomenutým“,  tak  nově 
vygenerovaným heslem. Pokud se uživatel přihlásí nově vygenerovaným heslem, je „zapomenuté“ 
heslo ze systému odstraněno. Jestliže se uživatel přihlásí „zapomenutým heslem“, je odstraněno nově 
vygenerované heslo. Tato technika obnovy hesla není náchylná na znemožnění přístupu oprávněného 
uživatele podvržený požadavkem pro změnu hesla. 

3 Autentizace je technika využívaná za účelem ověření identity uživatele. Autorizace je technika, která 

ověřuje zda určitý subjekt má právo k přístupu.
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10 Lokalizace a internacionalizace
Lokalizaci  systémů  můžeme  rozdělit  na 3  části.  První  část  se zabývá  překladem  textů a textů 
v obrázcích.  Druhá  se zabývá  lokalizací  zápisu  čísel,  jednotek,  dat  apod.  Třetí  část  se zabývá 
především dostupností služeb jako je doprava a měna. 

10.1 Překlad textu
Prvním prvkem lokalizace je překlad textů. Aby se uživatel mohl stát zákazníkem je především nutné, 
aby porozuměl nabízenému zboží a ovládání aplikace.

K tomuto  účelu  je  využita  technologie  Gettext,  která  se standardně  používá  pro  překlad 
v linuxových aplikacích, používá binární soubory, a proto dosahuje výkonnostně lepších výsledků než 
její  alternativy.  K editaci  těchto  binárních  souborů  jsou  volně  dostupné  programy (např.  POedit) 
a příprava překladů je tak velmi snadná.

V aplikaci  jsou  překlady  řetězců  rozděleny  do tří  částí.  První  část  se zabývá  překladem 
systémových textů. Druhá část se zabývá překladem uživatelských textů, jež se mohou v závislosti 
na přání provozovatele měnit. Třetí část se zabývá překladem textů uložených v databázi (např. jména 
výrobků, jejich popisy apod.).

Texty se však  mohou vyskytovat  i v obrázcích.  Jedná se například  o obrázky s logy apod. 
Proto je nutné se zaměřit i na lokalizaci obrázků. Systém předchází tento problém a zdrojová adresa 
obrázku se nezadává přímo, ale skrze funkci. Tato funkce se stará o to, že je načten obrázek, který je 
lokalizovaný do příslušného jazyka.

10.2 Zápis čísel, jednotek, dat apod.
Většina  států používá i jiný zápis čísel, jednotek, dat apod. Jako příklad je zde uveden např. český 
zápis ceny v dolarech s porovnání se zápisem, který se používá v USA:

zápis používaný v ČR: 1 015,15 $ 
zápis používaný v USA: $1,015.15

Tato a podobné odlišnosti by mohli zmást zákazníka a odradit ho tak od uskutečnění nákupu. 
V systému je  využito  tříd  Zend frameworku (konkrétně  Zend_Locale),  jež  výstupní  data  tisknou 
ve správném  formátu.  Tento  formát  již  odpovídá  vybranému  jazyku  respektive  formátu,  který 
se v zemi hovořící tímto jazykem používá.

10.3 Měny a doprava
Aby bylo možné nabízet zboží zákazníkům z jiných zemí, je nutné, aby systém podporoval též měny, 
kterými jsou tito zahraniční zákazníci schopni platit. V systému je možné vytvořit jakoukoli měnu. 
Provozovatel  má  tak  možnost  nastavit  si  takové  měny,  které  bude  akceptovat.  Měny  jsou  poté 
automaticky přepočítávány na základě kurzu, který provozovatel do systému zadá.

Aby  bylo  možné  objednávky  dopravit  do zahraničí  je  nutné,  aby  tato  volba  byla  zadána 
i v systému. Provozovatel má opět možnost nastavit, do jakých cílových destinací mohou jednotlivé 
zásilkové služby zboží dopravit.

V závislosti na těchto nastaveních a zvolené cílové destinaci je pak zákazníkovi vygenerovaná 
nabídka plateb a dopravy před dokončením objednávky.
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11 Lokátor URL
Z lokátoru URL (webové adresy) systém zjišťuje jakou operaci má vykonat případně jaký výstup 
zaslat webovým prohlížečům. Je vhodné využít URL tak, aby jednotlivé výstupy byly závislé pouze 
na datech  předávaných  pomocí  URL  (aby  nebyly  závislé  na datech  uložených  v cookies  či 
serverových session) a zároveň aby odpovídal základním pravidlům SEO optimalizace.

11.1 Lokalizační selektor
Podle základních pravidel SEO by měl každý odkaz vést na unikátní stránku. Mělo by se tak 

předcházet případům duplicitních stránek, kdy odlišné URL vedou na stejnou stránku, nebo naopak 
tomu, kdy stejná URL vede na stránky s jiným obsahem. 

Z tohoto  důvodu  část  URL  adresy  specifikuje  požadovanou  lokalizaci,  respektive  jazyk. 
Předchází se tak situacím, kdy by se pod stejnou URL např.  www.mojestopa.cz  vyskytovaly podle 
nastavení session dva různé obsahy např. jeden v češtině a druhý v angličtině.

www.mojestopa.cz/cs/products/ česká lokalizace
www.mojestopa.cz/en/products/ anglická lokalizace

V prvním příkladě je dotaz směrován na stránku v češtině, v druhém potom na stránku v angličtině. 
Jedinou výjimkou je adresa www.mojestopa.cz,  která automaticky nastavuje jazyk úvodní  stránky 
na češtinu. Pro úvodní stránku v angličtině je potom nutné zadat již standardně www.mojestopa.cz/en.

11.2 Standardní sekce
Pro přístup  do standardních  sekcí  a operací  systém využívá doporučovaný tvar  URL podle 

Zend Framework. Tvar URL je následující:

www.mojestopa.cz/cs/<controller>/<akce>/<param1>/<hodnota>/<param2>/<hodnota>

Část  nazvaná  <controller>  vždy  odkazuje  do třídy,  ve které  se vykoná  skript  podle  zadané  části 
<akce>. Zbytek URL přenáší data, která mohou být využita při vykonávání akce. Jako příklad takové 
URL, která vykoná akci „přidej do košíku zboží s id 10“:
 

www.mojestopa.cz/cs/basket/add/id/10

Jestliže se po zadání některé URL vykonává operace spojená se změnou stavu systému (do košíku je 
přidané  zboží,  odeslaná  objednávka  apod.),  je  na konci  vykování  takové  akce  uživatel  vždy 
přesměrován. Je tak zamezeno při „nedbalém“ stisknutí klávesy F5 nebo tlačítek ZPĚT a VPŘED 
duplicitnímu provedení akce.
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11.3 Výpis kategorii
Při jakémkoli hromadném výpisu jsou pro přehlednost vypisované položky děleny do kategorií. 

Uživatel tak má možnost nechat si vypsat pouze položky takové, které se týkají oboru jeho zájmu. 
Kategorie je opět vhodné pro přehlednost  vytvořit  tak, že tvoří stromovou strukturu.  Jako příklad 
uvedu dělení zboží do kategorii:

Zboží -> Pes -> Krmivo
-> Doplňky

-> Kočka -> Krmivo
-> Pelíšky

Cílem bylo vytvořit URL adresu, ze které by bylo čitelné, v jaké části stromu se uživatel nachází. 
Ve většině současných řešení URL neodpovídá stromovému rozložení a dostáváme tak URL adresy 
typu:

www.mall.cz/digitalni-fotoaparaty/ pro kategorii Digitální fotoaparáty
www.mall.cz/digitalni-kompakty/ pro kategorii Digitální fotoaparáty -> Kompakty

URL  produktů  je  v tomto  systému  však  navržená  tak,  že její  podoba  odpovídá  i stromu 
kategorie:

www.mojestopa.cz/cs/pes pro kategorii Pes
www.mojestopa.cz/cs/pes/krmivo/ pro kategorii Pes -> Krmivo

Tento způsob tvorby URL přináší hned dvě výhody:

● Uživatel může z URL odvodit v jaké části stromu se nachází.

● Nemůže nastat duplicita URL a proto jména kategorii nejsou nijak omezená.

11.4 Přizpůsobení výpisu
Každé  přizpůsobení  výpisu,  jako  například  stránkování,  řazení  či  filtrace  položek,  by  mělo  být 
uvedeno v adrese URL. Nevhodnou implementací by mohlo docházet k situacím, kdy uživatel č.1 
zašle odkaz uživateli  č.2,  kterému se však nezobrazí  stejný výpis,  protože uživatel  č.  1 bude mít 
některé informace uložené v cookies nebo session.

Proto informace ohledně přizpůsobení výpisu zasílám v části odkazu známé jako proměnná 
GET. Používám následující klíče tohoto pole.

offset posunutí výpisu od jeho skutečného začátku
sorting obsahující pole zakódované do Base64, v němž je nastavení řazení
filter obsahující pole zakódované do Base64, v němž je nastavení filtrování

Odkaz  pro  výpis  druhé  strany  položek  z kategorie  krmivo,  obsahující  řetězec  „acana“  v názvu, 
seřazené podle ceny sestupně, může vypadá poté následovně:

http://www.mojestopa.cz/cs/pes/krmivo/?
offset=24&sorting=YToyOntzOjQ6InNvcnQi=&filter=YToxOntzOj6ImFjYW5hIjt9

Předáním tohoto odkazu obsahující  všechny parametry výpisu je  zaručené,  že příjemci  se zobrazí 
stejný výpis jako odesílateli.
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11.5 Výpis určité položky
Podle pravidel SEO by měl každý odkaz obsahovat co nejvíce klíčových slov a být pro uživatele 
čitelný.  Uživatelé  nemusí  důvěřovat  odkazům,  ve kterých  vystupují  pouze  pro ně nesrozumitelná 
identifikační čísla. Proto URL konkrétních položek obsahuje jejich název. Aby se zamezilo situacím, 
kdy by jedno URL mohlo odkazovat na více výrobků, je v URL přidané i identifikační číslo výrobku. 
Lokátor může vypadá následovně:

www.mojestopa.cz/cs/pes/krmivo/123456-Super-granule-4kg.html

V porovnání s nevhodným odkazem:

www.mojestopa.cz/cs/1000/123456

11.6 Lokátor obrázků
Stejná pravidla jako u výpisu určitých položek byla použita i při návrhu lokátoru obrázků. Lokátor 
opět  obsahuje klíčová slova odpovídající  zobrazovaného obrázku.  Lokátor obrázku může vypadat 
následovně:

www.mojestopa.cz/image/123456-Super-granule-4kg.jpg
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12 Hromadná aktualizace nabídky
Vytvoření  a aktualizace  nabídky  patří  k základním  funkcím  každého  internetového  obchodu. 
Pro tento systém byl  navrhnut velmi efektivní  nástroj  na vytvoření a pozdější  aktualizaci  nabídky, 
který  využívá  import  souboru  XLS.  Tento  aktualizační  soubor  lze  snadno  vytvořit  v jakémkoli 
tabulkovém  procesoru  podporující  tento  formát.  V souboru  se nachází  nejen  základní  informace 
o jednotlivých položkách, ale také detailní informace o jejich zařazení do skupiny, kategorie apod. 
Takto  připravený  soubor  je  poté  možné  importovat  do systému  přímo  z webového  rozhraní. 
V implementaci  je  použita  knihovna PHP-ExcelReader,  která  umožňuje  čtení  souboru ve formátu 
XLS.

12.1 Formát aktualizačního souboru

Aktualizační  soubor  je  rozdělen  na 4  listy.  V prvním  listu  Zboží  se nachází  seznam  nabízených 
položek. Seznam položek začíná na 5. řádku, kde prvních 14 sloupců je pevně vyhrazeno. V prvním 
sloupci se nachází id. dodavatelé, dále ean, název, popis, výsledná cena s DPH (může být dopočítaná 
vzorcem),  cena,  marže v procentech,  DPH v procentech,  značka,  kategorie,  skupina,  zobrazit, 
dostupnost ve dnech a sleva.  Ve sloupcích  značka,  kategorie a skupina se uvádí identifikační číslo 
z následujících listů. Sloupec zobrazit může obsahovat hodnoty „ano“ nebo „ne“ podle toho, zda má 
být  položka zobrazena uživatelům v elektronickém katalogu.  Poté  následují  sloupce s vlastnostmi 
jednotlivých položek. V závislosti na typu vlastnosti se na 2. řádku nastaví typ, na 3. řádku jednotka 
a 4. řádku popis.

Ve druhém listu s názvem Kategorie se nachází kompletní strom kategorií. Seznam kategorií 
začíná  na 2.  řádku,  kde  se v prvním  sloupci  nachází  identifikační  číslo kategorie,  ve 2.  jméno 
kategorie a ve 3. identifikační číslo nadkategorie.

Třetí list s názvem Značka obsahuje seznam značek, kde se v 1. sloupci nachází  identifikační  
číslo značky, ve 2.  jméno značky a ve 3.  název dodavatele.  Výpis jednotlivých značek opět začíná 
na řádku č. 2.

Čtvrtý list s názvem Skupina obsahuje seznam skupin, kde se v 1. sloupci nachází identifikační  
číslo skupiny  a ve 2.  jméno  vlastnosti,  kterou  mají  položky  ve skupině  odlišnou.  Položky  patřící 
do jedné  skupiny  jsou  v elektronickém  katalogu  vypsány  jako  jedna  položka  pouze  s informací 
o nabízených variantách.

Příklad aktualizačního souboru je uložen na přiloženém CD ve složce examples.
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13 SEO optimalizace
Jak již bylo předesláno v kapitole 5 Návrh řešení, SEO optimalizace je neodmyslitelnou podmínkou 
každého úspěšného projektu. SEO optimalizace nám zaručí lepší umístění ve výsledcích vyhledávačů, 
a tím nám přináší větší počet potencionálních zákazníků. SEO metody se dají podle odborné literatury 
rozdělit na 2 kategorie – white-hat a black-hat. Obě tyto techniky jsou užitečné, jejich rozdíl však 
spočívá v jejich etičnosti. White-hat techniky jsou označovány jako etické na rozdíl od technik black-
hat, které jsou označovány jako neetické. Příkladem black-hat techniky může být technika, při které 
se vyhledávačům  podstrkávají  speciální  data  (velmi  optimalizované),  které  mají  však  pramálo 
společného  s tím,  co  se uživateli  zobrazí  po kliknutí  na nalezený odkaz.  Využití  těchto  black-hat 
technik  však  může  mít  katastrofální  následky,  kdy  vyhledávače  začnou  takto  vytvořený  web 
ignorovat. V systému jsou použity pouze techniky označovány jako white-hat, tedy etické. 

Algoritmy, které vyhledávače používají k ohodnocení jednotlivých webů nejsou známé, a tak 
většina SEO technik vychází pouze ze zkušeností vývojářů.

13.1 Lokátor URL

Optimalizovaný tvar lokátoru velmi přispívá k výsledku SEO optimalizace.  Lokátor URL by měl 
obsahovat co nejvíce klíčových slov, být unikátní a běžnému uživateli čitelný. Kapitola  11 Lokátor
URL obsahuje podrobný popis lokátoru používaného v tomto systému.

13.2 Titulek stránky

Titulek stránky se řadí mezi viditelné faktory na stránce. Každá zobrazovaná stránka by měla mít 
vlastní  unikátní  titulek,  aby  se předešlo  podezření  ze strany  vyhledávače,  že se jedná  o duplicitní 
stránku.  V systému jsou titulky jednotlivých stránek generovány dynamicky v závislosti  na jméně 
kategorie, výrobku nebo sekce. Provozovatel internetového obchodu se tak o titulek stránky nemusí 
starat.

13.3 Klíčová slova meta keywords

Přestože se nejedná  o viditelný  faktor  na stránce,  je  pro  SEO  optimalizaci  velmi  důležitý. 
Vyhledávače přikládají  slovům uvedených v elementu <meta name=“ keywords“ content=“…“> 
větší relevanci. Systém opět tento element vyplňuje dynamicky na základě názvu kategorie, názvu 
položky a klíčových slov uvedených v nastavení systému.

13.4 Obsah na začátku stránky

Vyhledávače často přikládají větší důležitost obsahu, který se nalézá na začátku stránky, stejně tak jak 
to  činí  uživatel.  U většiny  současných  řešení  je  hlavní  obsah  umístěn  až za hlavičkou  stránky 
a několikerými výběry, a tak hlavní obsah ztrácí z pohledu vyhledávačů na významu. Systém využívá 
funkcí kaskádových stylů CSS, a přestože se před hlavním obsahem v prohlížeči zobrazují hlavičky 
a výběry,  je  hlavní  obsah  ve zdrojovém  kódu  umístěn  na začátku.  Vyhledávače,  které  změnu 
způsobenou kaskádovými styly ignorují, poté správně považují hlavní obsah za nejvíce důležitý.
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13.5 Soubor Sitemap

Aby vyhledávače měly představu o podobě webu a nemusely jen slepě procházet všechny odkazy 
nalezené na stránkách, existuje protocol Sitemap (viz. http://www.sitemaps.org/ ),  jenž specifikuje 
formát  souboru,  který  popisuje  (mapuje)  podobu webu.  K adresám jednotlivých  stránek  je  navíc 
možné  přidat  i informace  o frekvenci  jejích  aktualizace,  relevanci  v rámci  celého  webu  apod. 
Vyhledávače poté mají zjednodušenou práci při procházení a indexování webu, což se může projevit 
rozsahem zaindexových stránek a hodnocení webu ve výsledcích vyhledávání.

Systém  soubor  Sitemap  opět  generuje  dynamicky  v závislosti  na položkách  a kategoriích 
zadaných provozovatelem.

13.6 Feed pro srovnavače cen

V poslední  době  si  uživatelé  internetu  velmi  oblíbili  weby,  které  poskytují  služby  spojené 
vyhledáváním výrobků a porovnávání jejich cen. Mezi nejznámější weby v ČR patří např.  zbozi.cz 
a heureka.cz. Pro registraci v těchto systémech je nutné vytvořit feed obsahující aktuální informace 
o nabídce. 

Systém feed opět generuje dynamicky v závislosti na aktuální nabídce.

13.7 Zpětné odkazy

Mezi  nejdůležitější  prvky SEO optimalizace patří  zpětné odkazy.  Tato technika však nemá příliš 
společného s návrhem systému a je zde zmíněna jen z důvodu úplnosti. 

13.8 Obsah

Dalším důležitým předpokladem optimalizovaného webu je samotný obsah, ve kterém jsou použita 
vhodná klíčová slova. Tato technika opět nemá příliš společného s návrhem systému a je zde zmíněna 
pouze z důvodu úplnosti. V tomto systému obsah webu tvoří především názvy výrobků a jejich popis, 
který zadává provozovatel. Provozovatel systému byl s touto skutečností seznámen. 
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14 Návrh dalšího rozvoje systému

14.1 Souhrny pro účetnictví

Moduly,  které  je  potřeba doplnit,  jsou důležité  z důvodu účetnictví.  Jedná se o souhrnné výstupy 
vystavených  faktur  a přijatých  plateb,  které  bude  moci  provozovatel  využít  ve svém  učetnictví. 
Z pohledu implementace se jedná o banální záležitost. V současné době se hledá spolu se zadávající 
firmou nejvhodnější  řešení  pro  formát  těchto  výstupů  tak,  aby  jej  bylo  možné  použít  v účetním 
programu, jenž firma využívá.

14.2 Evidence reklamací

K provozu každého obchodu včetně toho internetového patří povinnost přijímat reklamace zákazníků 
na prodávané zboží. Aby systém byl kompletním nástrojem pro prodej zboží přes internet, je potřeba 
se zamyslet i nad problematikou reklamací. Vzhledem k tomu, že každá položka v systému vystupuje 
jako jedinečná entita, rozšíření systému o tuto evidenci by nemělo být příliš náročné.

14.3 Interaktivní filtrování

Aby  uživatel  mohl  pohodlněji  procházet  nabídku,  bylo  by  vhodné  elektronický  katalog  doplnit 
o interaktivní  filtr.  Filtr  by  na základě  uživatelova  zadání  zobrazoval  pouze  položky,  o které 
se uživatel zajímá. Položky by se okamžitě zobrazovaly, k čemuž by mohla být využita technologie 
AJAX.  Filtr  by  mohl  využívat  informace  o výrobci,  rozpětí  ceny  nebo  jiné  parametry,  které  by 
souvisely přímo s konkrétním zbožím. 

14.4 Zákaznická sekce

Každé  rozšíření,  která  vede  ke spokojenosti  zákazníku,  je  správným  marketingovým  krokem. 
Zákaznická sekce v současné verzi nabízí  pouze úpravu údajů potřebných k doručení objednávky. 
Systém by  bylo  vhodné  rozšířit  například  nástrojem pro  přehled  stavu  vytvořených  objednávek, 
modulem  zvýhodňující  věrné  zákazníky  (například  slevou),  modulem  typu  doprava  zdarma  při 
nákupu nad určitou hodnotu apod.

14.5 Dealer systém

Jako výborný marketingový nástroj by se mohl uplatnit dealer systém. Nově se registrující uživatelé 
by měli možnost při registraci zadávat kód (např. slevový kód), který by pocházel od dealera. Tento 
slevový kód, respektive odměna, by měla dostatečně motivovat zákazníky k jeho zadání. Po zadání 
kódu by byl zřejmý původ zákazníka a systém by si evidoval od jakého dealera zákazník pochází. 
Pokud by pak uživatel uskutečnil objednávku, dealer by byl na základě zjištěné identifikace odměň 
např. provizí z prodeje.
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15 Závěr
Vytvořený systém v současné verzi splňuje všechny požadavky zadané zadávající  firmou. Systém 
umožňuje  tvorbu  objednávek  na základě  nabízeného  zboží,  tvorbu  faktur  a evidenci  plateb 
a skladových zásob. Systém dále obsahuje nástroje,  které usnadňují administrativní  úkoly spojené 
s provozem internetového obchodu jako je tvorba nabídky, expedice zboží a evidence skladu. Během 
návrhu systém byl velký důraz kladen na internacionalizaci systému a SEO optimalizaci veřejného 
obsahu. Systém tak má předpoklad, že by mohl být úspěšně využit i v konkurenčním prostředí.

V systému jsou využity nové technologie, které přinášejí novinky do  oboru návrhu webových 
aplikací. Jedná se především o objektový přístup k datům uložených v databázi, jenž se v současnosti 
téměř  nevyužívá.  Díky  tomuto  přístupu  může  být  model  aplikační  logiky  shodný  s model 
databázovým. Tento přístup přináší zjednodušení návrhu aplikací a jejich snadnou rozšířitelnost.

Při návrhu a implementaci byly objeveny některé skryté problémy, které je nutné řešit v oblasti 
lokalizace a internacionalizace. Mezi tyto problémy patří  například překlad textů v obrázcích, vliv 
pohyblivých  kurzů  měn  na účetnictví  nebo  dokonce  i neschopnost  některých  zásilkových  služeb 
přijímat určitou měnu. 

Zkušenosti  s novými  technologiemi  a přístupy  v tvorbě  webových  aplikací  získané  během 
řešení  této  bakalářské  práce  budou  cenné  při  dalším  vývoji  a rozšiřování  tohoto  systému,  jež 
se předpokládá v rámci diplomové práce.
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Seznam příloh
Příloha 1. CD

Na přiloženém CD jsou uloženy:

● zdrojové kódy vytvořeného systému v adresáři system

● příklad aktualizačního souboru v adresáři examples

● model entit navržený v jazyce UML v adresáři dev
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