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Abstrakt 
Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout vhodné webové stránky pro okresní 

fotbalový svaz. Webová prezentace by měla sloužit nejen hráčům, funkcionářům klubů, 

funkcionářům svazu a rozhodčím, ale zejména také široké veřejnosti. Webový portál bude 

využíván pro zveřejňování výsledků a statistik z utkání pořádaných okresním fotbalovým 

svazem, rozlosování soutěží, zápisů odborných komisí svazu, informací pro kluby a 

fotbalové fanoušky, delegací rozhodčích a podobně. 

Abstract 
This bachelor’s thesis aims to design a suitable website for the District Football 

Association. Website should serve not only players, club officials, association officials 

and referees, but also to the general public. The web portal will be used for the publication 

of results and statistics of the matches organized by the District Football Association, 

competitions fixtures, records of Association’s expert committees, information for clubs 

and football fans, delegation of referees etc. 

Klíčová slova 
HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, fotbal, statistiky, tabulky, výsledky, rozhodčí, 

fotbalový svaz, fanoušci, rozlosování. 

Keywords 
HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, soccer, football, statistics, tables, results, 

referees, the Football Association, the fans, fixtures. 
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Úvod 

Doba, ve které nyní žijeme, tedy počátek 3. tisíciletí, je dobou elektroniky a 

elektronických médií. Stále více činností se začíná řešit prostřednictvím internetu. Patří 

mezi ně například nakupování, platby kartou, publikování zpráv, sledování televize, 

hledání informací, komunikace mezi lidmi a podobně. Důvody jsou zřejmé - činnosti 

prováděné elektronicky jsou rychlé, jednoduché a také relativně levné. E-mail je rychlejší 

i levnější než obyčejný dopis a najít nějakou informaci na internetu je snazší, než jít hledat 

do knih. 

V posledních letech se také velmi rozmohly webové prezentace různých společností, 

firem, zájmových organizací i jednotlivců. Prakticky každý, kdo chce vejít ve známost, 

musí mít svou webovou prezentaci - internetové stránky. Internetové stránky subjektu, 

o němž chceme zjistit informace, jsou nejsnáze dosažitelný zdroj těchto informací. Stále 

větší část populace má přístup na internet a z tohoto důvodu roste i počet potenciálních 

návštěvníků internetových stránek, které díky tomu získávají stále větší význam. 

Dalším fenoménem dnešní doby je vedle internetu také fotbal. Fotbal je nejpopulárnější 

sport světa, měřeno z pohledu množství hráčů a fanoušků (1).  

Fotbal, to nejsou jen utkání, která vídáme na sportovních kanálech televizí po celém světě. 

Fotbal nehrají jen fotbalisté světových jmen, kteří tímto sportem vydělávají závratné 

sumy peněz. Fotbal je především zábava, které se věnují chlapci (v menší míře ale také 

dívky) už od útlého věku. A fotbal se hraje i na nižších úrovních, v rámci okresů, kde se 

víkend co víkend odehraje mnoho desítek utkání všech věkových kategorií. Tato utkání 

řídí okresní fotbalové svazy, které mají své funkcionáře; mají své kluby, ty mají své hráče 

a také své fanoušky. Všichni tito lidé, kteří se fotbalu na nejnižší - okresní - úrovni věnují, 

mají také zájem o informace týkající se jejich koníčku. 

A nejde jen o informace, ale i o závazné úřední zprávy a nařízení. Jde také o reklamu, 

protože firmy hojně sponzorují kluby, soutěže a vůbec vše, co se týká fotbalu. Tento sport 

zajímá velké množství lidí, spousta lidí se jím baví pasivně jako diváci, nespočet jej hraje 

aktivně nebo se mu věnuje jako funkcionář, jíní se díky němu snaží vydělat peníze. A 

právě pro všechny tyto lidi je určen webový portál okresního fotbalového svazu, který 

budu v této práci navrhovat. 
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Cíl a metodika práce 

Výsledkem mé práce bude komplexně navržený webový portál okresního fotbalového 

svazu. Má vize je vytvořený takovou internetovou prezentaci fotbalového svazu, aby tato 

splňovala všechny požadavky a nároky kladené ze strany řídících funkcionářů svazu. 

Jednoduše řečeno chci vytvořit takové stránky, na nichž bude vše potřebné, a nebude 

nezbytné hledat žádné informace o fotbale na daném okrese v jiných zdrojích. 

S ohledem na požadavky zadavatele projektu (okresního fotbalového svazu) je nutné 

vymezit podmínky, které by vlastně měl mnou vytvořený web splňovat, co na něm jeho 

návštěvníci najdou a co od něj lze očekávat. Webový portál OFS bude určen jednoduše 

řečeno všem, kteří se nějakým způsobem angažují v okresním fotbale, či se o něj pouze 

zajímají. Web tedy bude určen následujícím uživatelům: 

1. Vedení fotbalového svazu (členům výkonného výboru a odborných komisí) 

2. Funkcionářům klubů hrajícím soutěže řízené okresním fotbalovým svazem 

3. Hráčům 

4. Rozhodčím 

5. Fotbalovým fanouškům zajímajícím se o dění v okresním fotbale 

6. Sponzorům a inzerentům 

Pokud jde o metody, které budu při návrhu webu používat, využiju celkem 5 

programovacích a značkovacích jazyků. Naprostým základem je jazyk HTML, dalšími 

technologiemi jsou jazyky CSS, JavaScript, PHP a MySQL. Všechny jmenované 

technologie dále představím v další části práce. 
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1 Teoretická východiska práce 

V této kapitole představím technologie (zejména programovací jazyky), které budu při 

vývoji portálu používat. Jelikož vyvíjím webovou aplikaci, jsou tyto technologie běžně 

dostupné u poskytovatelů internetového hostingu, a proto k nim má přístup téměř každý. 

Dále se budu zabývat také existujícími webovými portály zaměřujícími se na fotbal 

v Česku, abych nastínil, kde a jak se dají hledat informace o fotbalovém dění. Mnohými 

vlastnostmi těchto serverů se také hodlám inspirovat při budování nového portálu pro 

fotbalový svaz. 

1.1 Webové technologie 

1.1.1 HTML a XHTML 

„HTML neboli HyperText Markup Language je značkovací jazyk, který je definován 

v rámci SGML a slouží k vytváření dokumentů, které mohou obsahovat hypertextové 

odkazy a pokročilejší formátování.“ (2, s. 20) 

HTML prošlo za svůj život několika fázemi. První verze HTML se objevila v roce 1990 a 

neoficiální verze HTML+ byla uvedena v roce 1993. HTML+ obsahovalo 78 elementů, 

z nichž značná část dnes již neexistuje (2). 

První řekl bych „novodobou“ verzí byla verze 4.0. Této verzi se během jejího vývoje 

přezdívalo Cougar. Dlouho byly stránky psány právě v HTML 4.0 a také dlouho trvalo, 

než byla tato verze nahrazena. Verze 4 přidala prvek <object>, který měl velký význam 

pro vkládání multimédií do stránky. Verze 4 také podporovala kaskádové styly, 

formuláře, tabulky, skriptování na straně klienta a další prvky, díky nimž bylo možné 

začít tvořit moderní webové stránky (2). 

Postupem času ale i HTML 4 zestárlo. To se nacházíme na začátku 21. století. S rozvojem 

webů a zejména jejich amatérských tvůrců začal být zdrojový text webových stránek 

značně nepřehledný, protože jejich autoři ne zcela pochopili specifikaci jazyka. 

Největším nešvarem bylo tvoření layoutu webu (čili rozložení stránky) pomocí tabulek, 

a co hůř, mnohonásobně vnořených tabulek. Hojně se také využívaly atributy definující 

vzhled stránky (bgcolor, align a další). Ve zdrojovém kódu se pak nedalo vyznat a bylo 

jasné, že musí dojít k oddělení obsahu od definice jeho vzhledu. Jako nástupce jazyka 
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HTML byl představen jazyk XHTML. Tento jazyk byl velmi podobný původnímu HTML, 

ale byl kompatibilní s XML (2). 

 
Obr. č. 1 : Logo jazyka HTML 5 (3) 

Jazyk XHTML si ale (zejména díky své až nesmyslně striktní syntaxi) nezískal mezi 

uživateli mnoho příznivců, takže jeho vývoj byl nakonec ukončen. Vládu převzal zpět 

jazyk HTML, tentokrát v mnoha vylepšeních, verzí číslo 5. Tvůrci se poučili, vyhodili 

spoustu přebytečných atributů a naopak implementovali nové a užitečné. HTML 5 už 

neobsahuje žádné tagy či atributy definující vzhled dokumentu - vzhled se řeší zásadně 

kaskádovými styly. 

Jednotlivé „příkazy“ jazyka se nazývají tagy a zapisují se do ostrých závorek: <tag>. 

HTML není programovacím jazykem, nýbrž jazykem značkovacím. To znamená, že se 

v něm netvoří logická posloupnost příkazů, které by kompilátor procházel a stvořil z nich 

program. Princip jeho fungování je jiný - nezkompilovaný kód (což není nic jiného, než 

webová stránka) je předán prohlížeči, který jej určitým způsobem interpretuje. Pod 

pojmem intepretace si můžeme představit nahrazení tagů jim příslušejícími prvky. 

Například tag <img> je nahrazen obrázkem, což znamená, že pokud se tento tag vyskytne 

ve zdrojovém kódu nějaké stránky, na jeho místě se zobrazí definovaný obrázek (2).  

Tagy mají také své atributy neboli vlastnosti. Atributy se zapisují způsobem <tag 

atribut=“hodnota“>. Zůstaneme-li u příkladu s obrázkem, konkrétní obrázek definujeme 

způsobem <img src=“obrazky/obrazek.jpg“>. Ostatní tagy vkládají na stránku různé 

prvky (<form> formulář, <a> odkaz, …) nebo člení stránku do logických bloků (<p> 

vytváří nový odstavec, <header> hlavičku stránky apod.) (2). 
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1.1.2 CSS - kaskádové styly 

„Tabulky kaskádových stylů (Cascading Style Sheets, CSS) jsou nadstavbou 

vyznačovacích jazyků HTML, XHTML či XML. Slouží k popisu prezentace dokumentů, 

aniž by jakkoli ovlivňovaly jejich obsah a strukturu.“ (4, s. 1) 

V dnešní době, kdy webovým stránkám začíná vládnout HTML 5, se obsah stránek 

striktně oddělil od definice jejich vzhledu. Tabulky jako nástroj pro rozložení stránky se 

už nepoužívají (pochopitelně jejich funkce - prezentace závislostí mezi daty - zůstala 

zachována), staré tagy a atributy pro definování vzhledu stránek už neexistují, což vede 

ke dvěma důsledkům. Za prvé je zdrojový kód stránek čistší a přehlednější, za druhé je 

potřeba definovat vzhled stránek jinak (4). 

Velmi elegantním řešením, které dnes používají prakticky všichni tvůrci stránek, je 

použití kaskádových stylů. V době vzniku CSS a přechodu na způsob formátování 

dokumentů pomocí této metody se tvůrci museli ohlížet na webové prohlížeče, protože 

webu kraloval Internet Explorer 6, který toho mnoho neuměl. Jeho podpora CSS končila 

na základní úrovni, takže o nějakém pokročilejším formátování nemohla být řeč a tvůrci 

webů si stále museli pomáhat starými tagy a atributy tam, kde sice CSS nabízelo 

alternativu, ale prohlížeč ji ještě nepodporoval (4). 

V dnešní době, kdy webu panují Firefox a Chrome, které vzájemná konkurence nutí stále 

vydávat nové a nové verze, je podpora kaskádových stylů výborná a vzhled stránek je tak 

postaven pouze na nich. Pravidla pro vzhled stránky se dají zapisovat například o hlavičky 

dokumentu (do tagu <style>, který vložíme do tagu <head>), nicméně v dnešní době se 

nejčastěji zapisují styly do externích souborů s příponou .css, které se k samotné webové 

stránce připojují pomocí tagu <link> (4).  

„Správa webu je snazší a může být i bezpečnější: administrátor např. nastaví externímu 

grafikovi práva pro editaci souborů CSS, aniž by mu přitom povolil přístup k samotným 

dokumentům s obsahem.“ (4, s. 5) 

Kaskádové styly zkrátka dobyly internet a definovat vzhled webových stránek bez nich 

je dnes už prakticky nesmysl - moderní internetová stránka bez použití CSS je jen bílé 

pozadí a černý text, členěný maximálně na nadpisy a odstavce, plus nezformátované 

obrázky či formulářové prvky, nic více. 
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1.1.3 Statické a dynamické stránky 

Pokud jsou internetové stránky pouze jazyky HTML a CSS, jedná se o stránky statické. 

Takové stránky se zobrazí pokaždé stejně a nijak s uživatelem neinteragují. Jejich použití 

v poslední době notně ustupuje do pozadí, protože i kupříkladu webová prezentace 

penzionu (což ještě před pár lety byly stránky typicky statické) už obvykle mívá možnost 

on-line rezervace pokoje, on-line ukazatel vytíženosti pokojů, návštěvní knihu a podobně. 

A to už jsou funkce, kdy se po stránce vyžaduje, aby s uživatelem (rezervace pokoje, 

návštěvní kniha) či se serverem (ukazatel vytíženosti) spolupracovala. Stránka také po 

načtení vypadá pokaždé jinak – záleží na údajích, které získá od uživatele, serveru či z 

databáze. Za statické stránky lze dnes považovat stále menší a menší procento webových 

prezentací (5). 

Dynamické stránky se dělí podle druhu skriptů, které v sobě obsahují. Jsou to 

1. skripty prováděné na straně serveru (typicky PHP, ASP, CGI,…) 

2. skripty prováděné na straně klienta (typicky JavaScript, jQuery,…) 

Každá stránka může bez problémů obsahovat kombinaci klientských a serverových 

skriptů. Oba typy skriptů používají interpretovaný kód. To znamená, že ze zdrojového 

kódu nejsou kompilovány spustitelné soubory, ale kód je prováděn krok po kroku 

interpretem – serverem v případě serverových skriptů, počítačem uživatele v případě 

klientských. 

Pokud klienta zažádá server o stránku, která obsahuje serverový skript, server tento skript 

provede a klientovi zašle výsledek své činnosti, tedy pouze čisté HTML. Uživatel se tedy 

nemůže dostat ke zdrojovému kódu skriptu, protože tento je před odesláním stránky 

odstraněn serverem a na jeho místo je případně vložen výstup skriptu, tedy prostý text 

nebo HTML. De facto se ani nemusí dozvědět o tom, že server vykonal nějaký příkaz. 

Veškerou zátěž nese server, a proto provádění těchto skriptů nijak neovlivňuje výkon či 

zatížení uživatelova počítače, což ovšem platí i opačně (6).  

Serverové skripty umějí pracovat s databázemi, spravovat soubory či posílat e-maily. 

Používají se také k ochraně stránek heslem. Server má na provedení skriptu nastaven 

určitý časový limit, obvykle 30 sekund. Pokud se mu nepodaří v této lhůtě instrukce 

uvedené ve skriptu provést, skript je ukončen a uživatel obdrží chybové hlášení. Časový 
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limit funguje jako ochrana serveru před útoky úmyslným přetížením a také před 

nešikovnými programátory, kteří ve skriptu omylem vytvořili například nekonečný 

cyklus. Na vykonání skriptu jsou obvykle potřeba milisekundy (6). 

Přesně opačně fungují klientské skripty. Server je vůbec neřeší a jejich zdrojové kódy 

posílá bez jakéhokoliv zásahu internetovému prohlížeči, který jej provádí. Zátěž tedy nese 

klient, proto s některými náročnými skripty můžou mít méně výkonné prohlížeče 

problém, což by měl autor webu zohlednit (7). 

Používají se obvykle k animacím stránky, kontrole formulářů, záměně obrázků, 

manipulaci s okny prohlížeče, změně obsahu stránky atd. Naopak neumějí ukládat žádná 

data (kromě cookies). Je důležité si uvědomit, že návštěvník stránky se může snadno 

dostat ke zdrojovým kódům veškerých klientských skriptů, proto je naprosto pošetilé 

snažit se klientské jazyky používat pro ochranu dat heslem (7). 

V praxi stránky kombinují oba typy skriptů tak, aby server nebyl přetěžován (proč posílat 

formulář ke kontrole na server, když to může rychleji provést klient?). 

1.1.4 JavaScript 

„Programovací jazyk JavaScript vytvořila koncem minulého století společnost Netscape. 

Zpočátku tento jazyk nazývala LiveScript, ale když nastal ve světě boom okolo 

programovacího jazyka Java, usoudili, že z marketingového hlediska bude lepší, když se 

nový programovací jazyk přejmenuje a bude se nazývat JavaScript (přesto, že s Javou 

nemá téměř nic společného).“ (7, s. 14) 

JavaScript patří mezi klientské skriptovací jazyky. Jeho zdrojový kód se zapisuje buď 

přímo do stránky (většinou do hlavičky, tedy do části ohraničené tagy <head> a 

</head>; jeho použití přímo v těle stránky je sice možné, ale dobrým zvykem je snažit 

se mu vyhnout, protože skript umístěný mezi obsahem stránky značně znepřehledňuje 

celou její strukturu). S nástupem kaskádových stylů a obecně trendu oddělit obsah stránky 

od její funkčnosti a vzhledu se ustupuje i od samotného zápisu skriptů přímo do hlavičky 

a preferuje se zápis zdrojového kódu skriptů do samostatných textových souboru 

s příponou .js, které se ke stránce připojí pomocí tagu <script> a atributem src 

namířeným na soubor se skripty: <script src=“soubory/skripty.js“></script> (7). 
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Důležitou vlastností skriptu je možnost rozhodnout, kdy se mají spustit. Je možné je 

spustit ihned po načtení stránky (typicky hodiny, blikající či pohybující se text…) nebo 

definovat časový okamžik, který má uplynout před spuštěním skriptu (například záměna 

reklamních bannerů či obrázků po určitém intervalu) (7). 

Většinou se skripty spouštějí ve chvíli, kdy nastane nějaká událost. Událostí může být 

kliknutí na tlačítko, stisknutí klávesy, kliknutí na odkaz, pohyb myši, odeslání formuláře 

a další činnosti návštěvníka stránek. Autor stránek definuje, které prvky na stránce mají 

přiřazené události, a při jaké akci se mají spustit.  

JavaScript se nejčastěji používá ke kontrole formulářů před jejich odesláním, změně 

obsahu či stránky podle uživatelova nastavení, skrývání a zobrazování obsahu a podobně. 

Obecně lze říci, že pokud se na stránce po jejím načtení něco mění či hýbe (a není to 

flashový banner), může za to právě klientský skript, velmi často JavaScript (8). 

1.1.5 PHP 

Nejpoužívanějším jazykem pro serverové skripty je v současnosti PHP. Je to mocný 

nástroj se spoustou funkcí a schopností, který má zároveň velmi benevolentní syntaxi a 

není složité naučit se jeho základy. 

Aby stránka využívající PHP správně fungovala, musí být na serveru nainstalován 

interpret jazyka PHP – zjednodušeně řečeno program, který umí provádět PHP skripty. 

Zdrojový kód skriptů napsaných v PHP se umisťuje přímo do obsahu stránky, a to na 

místo, kde se má objevit případný výstup skriptu. Začátek skriptu se ohraničuje řetězcem 

<?php a ukončuje se pomocí ?>. Veškerý obsah umístěný mezi počáteční a ukončovací 

řetězec skriptu předá server interpretovi, který provede požadované instrukce, odebere 

zdrojový kód skriptu, na jeho místo umístí výstup (pokud skript nějaký generuje) a takto 

upravenou stránku odešle klientovi. Mohlo by se zdát, že PHP porušuje trend oddělovat 

obsah stránky od vzhledu a funkčnosti, když skripty jsou „smíchány“ s HTML a textem, 

ovšem není tomu tak – interpret zdrojový kód PHP odstraní a dosadí na jeho místo jen 

výstup, kterým může být pouze HTML, takže klient obdrží opravdu pouze stránku 

s čistým HTML (6). 
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Obr. č. 2 : Zdrojový kód stránky před a po zpracování interpretem PHP (Zdroj: vlastní zpracování) 

PHP umí pracovat se soubory, s obrázky, umí ukládat cookies a používá se pro práci 

s databázemi, především s MySQL. Typicky se používá pro počítadla přístupů, návštěvní 

knihy, internetové obchody, vyhledávání v databázích. Rozsáhlé webové portály jako 

například e-mailové aplikace, sociální sítě nebo internetové vyhledávače by bez PHP 

(potažmo jiného jazyka pro serverové skripty) vůbec nemohly existovat (6). 

1.1.6 MySQL 

Pokud má webový portál umět ukládat data, je potřeba zvolit vhodné úložiště. Nabízí se 

více možností – cookies, textové soubory… Cookies se hodí k ukládání malého množství 

dat, například informací o přihlášení uživatele. Ukládat informace do textových souborů 

lze – PHP to bez problémů zvládá, ovšem pracovat s takto uloženými informacemi je 

značně nepraktické. Chceme-li například modifikovat již uložený záznam, musíme najít 

pozici, na které se v rámci souborů nachází, poté celý soubor načíst do proměnné, zapsat 

nemodifikované údaje předcházející měněnému záznamu, poté zapsat nový záznam a 

nakonec dopsat zbytek obsahu souboru. Takže kvůli změně byť třeba jediného znaku je 

potřeba pracovat s obsahem celého souboru (6). 

Ideální volbou pro ukládání dat představují databáze. Zřejmě tou nejrozšířenější je 

databáze MySQL. Databáze se skládá z tabulek, které jsou spolu propojeny relačními 

vztahy. Sloupce jsou tvořeny takzvanými atributy, což není nic jiného než popis obsahu 

daného sloupce (například „Jméno“, „Věk“, „Město“, …). Do řádků se pak zapisují 

hodnoty každého atributu, přičemž každý řádek reprezentuje jeden objekt uložený 

v databázi (všechny údaje o jednom člověku jsou na tomtéž řádku). Pokud je potřeba údaj 

HTML, HTML, 

HTML, HTML, 

<?php 

PŘÍKAZY; ?> 

HTML, HTML, 

HTML, HTML 
 

HTML, HTML, 

HTML, HTML, 
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Interpret PHP 
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modifikovat, odstranit nebo nějaký nový přidat, provádí se operace jen s dotyčným 

řádkem, ostatní zůstávají bez povšimnutí, takže práce s informacemi v databázi je 

mnohem rychlejší a efektivnější než v případě souborů (9).  

Velmi rychlé je také vyhledávání v databázích pomocí relačních dotazů jazyka MySQL 

na základě specifikovaných kritérií. Není tak problém rychle vyhledat všechny lidi, 

kterým je kupříkladu více než 18 let a bydlí v Prostějově (select * from lide where vek 

>=18 and mesto=“Prostějov“). Stojí za povšimnutí, že dotaz jazyka MySQL výrazně 

připomíná obyčejnou anglickou větu (9). 

Aby byla databáze platným pomocníkem webových stránek, je potřeba ji s nimi nějakým 

způsobem propojit, aby stránka mohla databázi pokládat dotazy a mohla pracovat 

s uloženými údaji. Tuto interakci zajišťuje PHP (nebo jiný serverový skriptovací jazyk), 

které obsahuje spoustu funkcí, jak se připojit k databázi, pokládat jí dotazy, získávat z ní 

údaje, ukládat do ní data (6). 

Databáze je dostatečně schopným nástrojem, aby pokryla veškeré potřeby pro ukládání 

dat v rámci webového portálu. Je možné do ní ukládat jak údaje získané od návštěvníků 

stránek pomocí formulářů, tak údaje od administrátora nebo osob zodpovědných za 

aktuálnost stránek. Kombinace MySQL a PHP je ideálním řešením pro interaktivní 

webové portály. 

1.1.7 Webhosting a doména 

Každé webové stránky musí běžet na nějakém serveru. Server není nic jiného, než 

počítač, jenž běží neustále a vyřizuje požadavky klientů, kteří se k němu připojili. Po 

zadání adresy internetových stránek, jež chce uživatel zobrazit, se pomocí dotazů DNS 

serveru přeloží adresa na IP adresu serveru, na němž jsou požadované stránky umístěny, 

a tato informace je vrácena klientovi. Klient posléze zašle serveru požadavek na konkrétní 

stránku. Server požadavek obdrží, ověří dostupnost stránky (případně další podmínky 

spojení, jako například dostatečné oprávnění klienta atd.) a v případě úspěchu ji klientovi 

předá, přičemž před jejím odesláním případně provede ve stránce obsažené serverové 

skripty (například PHP), zápisy do databáze a další operace závislé na samotné stránce 

(6). 

Dále je potřebná doména, což je zjednodušeně řečeno samotná adresa serveru – např. 

www.domena.cz. Doménu lze zakoupit (pronajmout) samostatně bez hostingu. 
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V takovém případě je de facto pouze držena pro budoucí použití, aby ji nemohl používat 

nikdo jiný.  

Obvykle se k doméně kupuje také webhosting. Webhosting jsou služby poskytované 

majitelem serveru a obvykle zahrnují pronájem dohodnutého prostoru pro webovou 

prezentaci, podporu databází a také podporu skriptů prováděných na straně serveru 

(obvykle PHP, méně CGI či ASP). Dalšími doplňkovými službami jsou administrace, 

FTP klient, záloha dat apod. 

Webhostingy se liší cenou. Pro menší weby, kde není potřeba ukládat velké množství dat, 

stačí prostor několika desítek megabajtů. Ten lze pořídit již za několik málo stokorun 

ročně, přičemž obvykle ani tyto levnější varianty hostingu nejsou ochuzeny o podporu 

databází a serverových skriptů, takže na nich lze provozovat propracovaný portál 

s pokročilými funkcemi. Cena tedy opravdu nejvíce závisí na množství datového 

prostoru, který má pronajímatel k dispozici. 

1.1.8 Internetové prohlížeče 

Z hlediska použitelnosti webového portálu fotbalového svazu, jehož tvorbou se tato práce 

zabývá, se musíme také podívat, jaké budou nároky na uživatele. Tedy kdo se na mé 

webové stránky bude moci dostat a bez problémů je používat. Pokud jde o hardwarové 

nároky, ty jsou prakticky zanedbatelné. Každý, kdo vlastní počítač schopný spustit 

internetový prohlížeč, bude schopen pracovat i s portálem svazu. Pojďme se ale podívat 

na to, který webový prohlížeč by to měl být, protože všechny nejsou stejné. Začneme 

malým výletem do historie. 

V devadesátých letech o pozici jedničky mezi internetovými prohlížeči soupeřili 2 

majoritní soupeři - Microsoft se svým Internet Explorerem a Netscape se svým 

Navigatorem. Z tohoto souboje nakonec vítězně vyšel Internet Explorer, který tak získal 

prakticky monopolní postavení. Legendární verzí byla verze 6, která vyšla v roce 2001 a 

v roce 2003 dosáhla 95% podílu na trhu. A zde Microsoft udělal obrovskou chybu - usnul 

na vavřínech. Do hry totiž vstoupila Mozilla se svým ambiciózním projektem zvaným 

Firefox. Ten se stále zdokonaloval, jeho vývojáři implementovali podporu stále více 

webových standardů (zejména CSS), až najednou Microsoft zjistil, že Firefox už je 
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zkrátka lepší než jejich IE. Ten ve verzi 6 přežil celých 5 let, než jej nahradila verze 7. 

Ujetý vlak už ale Microsoft nechytil (10).  

V současné době stále vede Internet Explorer, který se zatím dostal až do verze 10. Nutno 

podotknout, že tato verze je důstojným soupeřem ostatním prohlížečům. Právě díky faktu, 

že se Microsoft probudil a začal na svém prohlížeči opět pracovat, zastavil propad jeho 

tržního podílu někde na 50 procentech. Firefox a Chrome soupeří o pozici dvojky, jejich 

souboj je velmi vyrovnaný a podílem lehce nad 20%. Ostatní prohlížeče, jako například 

Opera, Safari a mnohé další používají jen malé skupinky uživatelů (10). 

Pro prohlížení portálu fotbalového svazu stačí jakýkoliv moderní prohlížeč, přičemž za 

moderní považujme Internet Explorer od verze 9, Firefox od verze 4, Chrome od verze 

4. I ve starších verzích jmenovaných prohlížečů (kromě Internet Exploreru, který zná 

elementy jazyka HTML 5 až od verze 9) či v jiných prohlížečích se stránky zobrazí 

takovým způsobem, že bude možné s nimi bez problémů pracovat. Měly by také fungovat 

na mobilních telefonech s operačními systémy Android, Windows Phone a iOS. Nároky 

na uživatele jsou tedy prakticky zanedbatelné. 

 
Obr. č. 3: Podíl internetových prohlížečů na trhu (10) 

1.2 Český fotbal a internet 

1.2.1 Systém českých soutěží 

Nejvyšší organizací řídící fotbal v Česku Fotbalová asociace České republiky (FAČR). 

Přímo však řídí pouze 2 nejvyšší soutěže, pro řízení ostatních deleguje pravomoci na 

podřízené orgány. Celkem existuje v Česku 10 úrovní fotbalových soutěží dospělých 

(11). 
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Obr. č. 4: Systém českých fotbalových soutěží a jejich řídící organizace (Zdroj: vlastní zpracování 

podle (11)) 

Mnou navrhovaný portál bude sloužit okresnímu fotbalovému svazu (dále jen OFS), který 

řídí 3 nejnižší úrovně soutěží. Jde sice o úroveň ve fotbalové hierarchii nejnižší, v žádném 

případě však ne opomíjenou. 

1.2.1.1 Okresní fotbal 

Okresní fotbal má spoustu příznivců, vždyť například na okrese Znojmo v současné době 

existuje 84 týmů dospělých, kteří hrají okresní soutěže (12). 
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Každý tým má průměrně řekněme 15 hráčů, k tomu trenér, vedoucí mužstva, případně 

také zdravotník a podobně. Hrubým odhadem se jeden tým skládá průměrně ze 17 lidí. 

17 lidí v týmu krát 84 týmů se rovná 1428 lidí. A to jsme pouze u přímých členů týmů, 

navíc pouze týmů dospělých. K tomu musíme přičíst také velký počet hráčů 

mládežnických mužstev, od přípravky přes mladší a starší žáky až po dorostence. 

Na zápasy přípravek a žáků chodí v hojném počtu rodiče a prarodiče žáků, na zápasy 

dorostu a mužů kamarádi a partnerky hráčů. Spousta lidí chodí na zápasy jen proto, že je 

baví fotbal nebo že fandí týmu ve svém bydlišti. Na vesnicích je víkendový fotbal takřka 

kulturní událostí, kde se sejde značná část obce. Některé návštěvníky víkendových klání 

samotné utkání ani příliš nezajímá, ale stejně přijdou, aby se po týdnu opět setkali se 

svými přáteli. 

Sečteno a podtrženo, i fotbal na nejnižší úrovni má tisíce příznivců, a proto má smysl 

vybudovat pro něj důstojný informační portál, kde zájemci najdou vše, o co mají zájem. 

1.2.1.2 Hierarchie okresního fotbalového svazu 

Okresní fotbalový svaz má své členy, kteří jsou hierarchicky uspořádáni do odborných 

komisí. Nejvyšším orgánem svazu je výkonný výbor, který je tedy odborným komisím 

nadřízen. Jakousi zvláštní jednotkou je sekretář svazu, který není členem ani výkonného 

výboru, ani žádné z komisí. 

Výkonný výbor

Sekretář svazu Odborné komise
 

Obr. č. 5: Hierarchie okresního fotbalového svazu (Zdroj: vlastní zpracování podle (12)) 

1.2.2 Weby nadřazených institucí 

Jak patrno z diagramu v předchozí kapitole, budeme navrhovat web pro nejnižší 

fotbalovou úroveň, kterou je okresní fotbalový svaz. Ten je nepřímo podřízen vyšším 

fotbalovým institucím, jež řídí vyšší soutěže. Každá z těchto institucí má rovněž své 

webové stránky, které jsou hlavními zdroji informací pro širokou fotbalovou veřejnost. 
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Proveďme malou analýzu jejich webových portálů, abychom zjistili, jak jsou na tom co 

do kvality, čím se můžeme inspirovat a čemu se naopak vyhnout. 

1.2.2.1 Jihomoravský krajský fotbalový svaz 

Každý OFS je podřízený tomu KFS, pod který spadá svou geografickou polohou (11). 

Hierarchicky nejbližším nadřízeným OFS Znojmo je Jihomoravský krajský fotbalový svaz 

(JmKFS). Svoji webovou prezentaci má na adrese www.jmkfs.cz. 

 
Obr. č. 6: Titulní stránka webu JmKFS (13) 

Na dominantním místě stránky se nacházejí aktuality z regionálního fotbalu, což není nic 

jiného než převzaté články z jihomoravských deníků. 

Nejdůležitější informace a závazné úřední zprávy JmKFS jsou publikovány níže na 

stránce po levé straně v bloku s nadpisem Úřední zprávy JmKFS. 

Titulní strana webu je napěchována informacemi a články, je jich tam možná až příliš a 

působí poněkud nepřehledně. Informační hodnota webu je však nezpochybnitelná a ten 

tak je hlavním zdrojem informací o fotbale na úrovni kraje. 
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1.2.2.2 Řídící komise FAČR pro Čechy, Řídící komise FAČR pro Moravu 

Krajské fotbalové svazy jsou podřízeny Řídícím komisím Fotbalové asociace České 

Republiky (ŘK FAČR). Zda krajský fotbalový svaz spadá pod řídící komisi Moravy či 

Čech, opět záleží na geografické poloze daného kraje. Pod ŘK Čech spadá 9 krajů (z nichž 

jeden je Praha), pod ŘK Moravy zbývajících 5 (11). 

Ani jedna z obou řídících komisí nemá své vlastní internetové stránky. Respektive je má, 

ale ne na vlastním serveru. Weby obou jsou umístěny na hlavním serveru FAČR, na 

www.fotbal.cz. Stačí v levém menu rozkliknout odkaz na danou komisi. 

Z levého menu se dá také dostat na stránky všech krajů a okresů. Kraje i okresy totiž mají 

na webu FAČR vyhrazený svůj prostor, kam můžou nahrávat výsledky soutěží, statistiky 

a své úřední zprávy. Praxe je taková, že to činí pouze ty okresy (resp. kraje), které nemají 

vlastní portál. Stránky jednotlivých nižších fotbalových instancí na webu www.fotbal.cz 

mají jednotný vzhled a omezené možnosti, přesto je některé svazy využívají, protože je 

to pro ně snazší, než spravovat vlastní web. 

 
Obr. č. 7: Webová stránka Řídící komise FAČR pro Moravu na serveru www.fotbal.cz (11) 

Jelikož je tento web oficiálním pro celou fotbalovou asociaci, obsahuje kompletní 

informace z českého fotbalu, respektive z jeho nejvyšších pater. Mimo jiné také články o 

reprezentaci, úřední zprávy, zápisy komisí, fotoreportáže z utkání, aktuální výsledky a 
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jiné. Také se zde dají najít soubory předpisů, pravidla fotbalu a ostatní legislativní normy. 

Chce-li uživatel najít nějaké oficiální informace o českém fotbale, měl by začít právě zde. 

1.2.2.3 Fotbalová národní liga 

Druhá nejvyšší česká fotbalová soutěž, nedávno známá ještě jako Druhá liga, má svůj 

samostatnou webovou prezentaci. Její adresa je http://www.fnliga.cz/ (14). 

Stránky jsou zbrusu nové, ještě v roce 2012 měla tehdejší Druhá liga svou prezentaci 

pouze na webu FAČR. S přejmenováním soutěže přišel také nový web (14). 

Oba dva kroky jsou vedeny jasnou snahou přitáhnout k této soutěži více fanoušků a také 

sponzorů. To je přístup jistě chvályhodný. 

  

Obr. č. 8: Webová stránka fotbalové národní ligy (14) 

Design webu a také jeho obsah na první pohled vycházejí z grafiky webu Gambrinus ligy. 

Web je laděný do modra a obsahu je zde o něco méně než u nejvyšší soutěže, nicméně 

portál působí profesionálně a rozhodně je dobrým počinem vedoucím k přiblížení této 

celorepublikové soutěže širší veřejnosti a také k získání peněz od potenciálních nových 

partnerů. 
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1.2.2.4 Gambrinus liga 

Posledním z oficiálních webů, který zbývá po cestě vzhůru fotbalovou hierarchií projít, 

je www.gambrinusliga.cz. Jak patrno již z domény, jde o web věnovaný jen a pouze 

nejvyšší české soutěži, která nese název Gambrinus liga (15).  

 
Obr. č. 9: Webová stránka Gambrinus ligy (15) 

Tento web působí profesionálním dojmem, a to jak z hlediska obsahového tak grafického. 

Má-li návštěvník zájem o informace o některém klubu hrajícím českou nejvyšší 

fotbalovou soutěž, stačí kliknout na logo klubu v horní liště a dostane se na stránku plnou 

informací a statistik. Dokonce každý hráč má svoji kartu se svými údaji. Dále na stránce 

najdeme nadcházející zápasy, tabulku soutěže, různé články a spoustu dalšího materiálu, 

který uspokojí většinu zájemců o dění v Gambrinus lize. 

1.2.3 Vysledky.com 

Zcela z jiného soudku než oficiální weby soutěží je server Vysledky.com. Provozují jej 

Lidové noviny a po zadání jeho adresy do prohlížeče je uživatel ihned přesměrován na 

adresu http://vysledky.lidovky.cz/ (16). 

Portál se nezaměřuje jen na fotbal, nachází se zde také informace z hokeje, basketbalu, 

futsalu, florbalu, nohejbalu volejbalu, házené a ragby. Web obsahuje také různé zprávy a 

články ze sportovního světa, nejvíce je ovšem zaměřen na výsledky sportovních utkání 

(16). 

26 
 



Na webu jsou k dispozici aktuální výsledky všech utkání ze všech fotbalových soutěží 

České republiky. Návštěvník tak může projet klidně celou českou fotbalovou sféru, od 

Gambrinus ligy přes krajské přebory až po 4. třídy, jakýkoliv kraj či okres. 

Unikátní je způsob, jakým jsou výsledky do systému vkládány. Každá soutěž má svého 

správce, který ovšem výsledky nevkládá. Výsledky vkládají sami návštěvníci serveru. 

Funguje to velice jednoduše – přímý aktér jakéhokoliv fotbalového klání (hráč, divák, 

trenér, …) přijde z utkání k počítači a může vložit výsledek. Ten se ihned zobrazí a také 

se zohlední v tabulce soutěže. Neprochází žádnou kontrolou, takže se občas stává, že je 

chybný či nesmyslný. Kdokoliv další může do určitého času po zveřejnění výsledku 

provést jeho opravu. Několik hodin po skončení utkání přestane být odkaz na editaci 

výsledku aktivní a finální opravu může provést pouze správce, a to zjistí-li sám jeho 

nesprávnost (například dodatečně po zveřejnění výsledků oficiálním pramenem) nebo je-

li upozorněn přes kontaktní formulář návštěvníkem webu. 

Server tedy funguje na podobném principu, jako například populární WikiPedia – tvůrci 

obsahu i jeho konzumenti jsou sami návštěvníci stránek. 

 
Obr. č. 10: Výsledky okresního přeboru okresu Znojmo na webu Vysledky.com (16)  
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2 Analýza problému 

2.1 Současný stav webových stránek 

Okresní fotbalový svaz Znojmo, jehož webový portál navrhuji, už své webové stránky má. 

Jsou k dispozici na adrese www.ofsznojmo.cz. Jejich vzhled a také jejich funkčnost mají 

ovšem značné nedostatky, které jsem se rozhodl svou prací opravit. Vzhledem se budu 

zabývat spíše okrajově, mnohem větší pozornost hodlám věnovat zejména fungování 

stránek – jejich logické struktuře, provázanosti s databází obsahující výsledky a statistiky 

fotbalových soutěží, a administraci. V současné době (únor 2013) vypadá titulní stránka 

webu takto: 

 
Obr. č. 11: Současný vzhled webových stránek – horní polovina (12) 

2.1.1 Nedostatky současného vzhledu 

Jak jsem již uvedl, současný stav webových stránek OFS má řadu nedostatků. Zásadní 

nedostatky vidím v systému fungování a administraci, menší pak ve vzhledu. Ale i na 

problémy s grafikou stránek se chci zaměřit. 
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Grafika stránek na první pohled působí poněkud zastarale a nemoderně. Na druhou 

stranu jí nelze upřít přehlednost. Žádná informace, kterou portál obsahuje, není hluboko 

zanořena v hierarchii webu a není složité se k ní dostat. 

Hlavní panel s nadpisem portálu a obrázkem fotbalisty a míče působí decentně a nemám 

k němu vážnější výhrady. Určitě bych jej oddělil větší mezerou od obsahu stránky - sekce 

Vyhledat a Kontakt jsou na panel těsně nalepené, a to působí nepatřičně. V novém 

vzhledu, který nastíním v další části práce, budu většinu prvků vykreslovat s oblými rohy, 

ale do současného by se to nehodilo. 

Hlavní menu je umístěno v levém panelu (konkrétně v jeho horní části), což je umístění 

určitě akceptovatelné (mnoho webů to tak má), ovšem ještě nad ním je umístěn malý 

formulář pro vyhledávání textu, který tam nemá co dělat – hlavní menu by mělo být 

dominantním prvkem levého sloupce, což není. Formulář pro vyhledávání by měl být buď 

pod menu, anebo v pravém panelu. Pod hlavním menu jsou další 2 nabídky, a to 

Výsledkový servis a Rozpis soutěží, které vypadají stejně jako hlavní menu, jen mají jinou 

barvu. Ale písmo, velikost odkazů i jejich struktura jsou naprosto stejné, což jen více 

potlačuje význam hlavní nabídky. Při zachování současného vzhledu navrhuji buď více 

zvýraznit hlavní nabídku (výraznější font, barva, větší odkazy než u ostatních nabídek), 

anebo ještě lépe ji přesunout z levého sloupce nahoru pod hlavní panel – tedy udělat 

z vertikálního menu horizontální. Pak by bylo jasně odděleno od ostatních podnabídek a 

bylo by dominantnější. 

Sekce Výsledkový servis a Rozpis soutěží považuji z grafického hlediska v pořádku (až na 

kolizi s hlavním menu popsanou v přechozím odstavci). Problém je v jejich funkčnosti, 

kterou budu řešit v následující podkapitole. 

Dostáváme se k pravému sloupci webu, který jsem si soukromě nazval „rychlé 

informace“. Obsahuje kontaktní informace OFS (adresu, telefon, e-mail a také číslo účtu), 

úřední hodiny sekretariátu a registračního úseku, panel s reklamami, novinky, odkaz na 

aktuální rozpis soutěží a kalendář. Každá sekce je označena svým nadpisem a oddělena 

od ostatních. Pravý sloupec se mi z hlediska jeho obsahu líbí – trvalé informace, které je 

vhodné mít ihned po ruce, sdružuje na jednom místě a v přehledné formě. Přesto mám 2 

výhrady k jeho provedení. Zaprvé bych odstranil kalendář. Doba, kdy se na internetové 
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stránky umísťovaly kalendáře, hodiny a svátky, protože se autoři webů museli pochlubit, 

že zkopírovali či v lepším případě sami napsali skript, který toto umí, snad už dávno 

minula. Uživatel má datum i čas v systémové liště, na displeji mobilu, na hodinkách či 

před sebou na pracovním stole, takže takový kalendář ztrácí význam a jen zabírá místo. 

A za druhé se mi nelíbí reklamy. Ne že by mnou navrhovaný web neměl obsahovat 

reklamy – měl, jsou zdrojem peněz. Ale forma, kterou současná verze svazových stránek 

zvolila, je dosti nevhodná, a divím se, že na ni inzerenti přistoupili. Vytvořit v pravém 

sloupci sekci graficky shodnou s ostatními, nazvat ji Reklama a prostě tam naházet 

všechny nasmlouvané bannery, je velmi zvláštní a nevhodné. Reklamní bannery by měly 

být vhodně rozptýleny tak, aby nerušily čtenáře a zároveň byly viditelné. Doporučoval 

bych jeden či dva umístit do levého sloupce pod sekci Rozpis soutěží, další dolů do 

pravého sloupce. Jeden může zůstat tam, kde jsou nyní všechny, další by bylo umístit 

například pod současné umístění hlavního menu. Obsahově považuju pravý sloupec za 

velmi dobrý. 

Pokud přejdeme k patičce webu, najdeme zde jen jakési licenční upozornění. Vůbec by 

neškodilo, kdyby se zde nacházel například odkaz Napište nám namířený na stránku 

s formulářem pro zasílání zpráv na vedení svazu či namířený přímo na e-mailovou adresu. 

Dále bych v patičce uvítal mapu webu, vstupní odkaz do administrace a případně také 

něco jako sekci O nás. 

2.1.2 Nedostatky ve fungování systému 

Současný webový portál má hodně co dohánět i na poli fungování a administrace. 

Začneme u sekce Aktuálně, která je dominantním prvkem webu. Je to ten široký středový 

sloupec, který obsahuje různobarevné bloky plné textu. Každý blok začíná samostatným 

nadpisem a v levém dolním rohu obsahuje tlačítko se symbolem +. Po stisknutí tohoto 

tlačítka se spustí skript, který zobrazí další odstavec, jenž obsahuje další text či doplňující 

informace k danému bloku.  
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Obr. č. 12: Aktivované tlačítko zobrazující odstavec s doplňujícím textem (12) 

A zde je první problém – ono rozklikávací tlačítko obsahují všechny bloky, zatímco 

doplňující informace (tedy obsah ve výchozím zobrazení neviditelný) jen některé. Po 

kliknutí na tlačítko bloku nemajícího doplňující text se prostě zobrazí prázdný odstavec, 

což působí dost amatérsky. Navíc je potřeba na tlačítko vždy kliknout, aby bylo vidět, 

zda blok doplňující informace obsahuje nebo ne. 

 
Obr. č. 13: Chybějící text a zobrazení prázdného odstavce (12) 

Jednotlivé bloky nejsou v pořádku ani logicky. Je potřeba rozlišit mezi aktuálními články 

a dlouhodobě vystavenými dokumenty, což současná verze portálu nedělá. Všechny tyto 

věci jsou jednoduše naházený v rámci bloků pod sebou. Zatímco bloky informující o 

blížícím se školení trenérů, semináři rozhodčích či turnaji v nohejbalu patří mezi aktuální 

články, které za pár dnů či týdnů zastarají a budou nepotřebné, některé dokumenty 

zůstanou aktuální a potřebné po celou sezónu. Mezi ně patří například rozlosování 

soutěží, termínová listina, metodické pokyny disciplinární komise atd. Tyto dokumenty 

logicky patří spíše do pravého sloupce, kam budou umístěny i v mnou navrhované verzi 

webu. 
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V hlavním středovém sloupci webu se pod výše jmenovanými bloky nachází zápisy 

z jednání jednotlivých komisí. 

 
Obr. č. 14: Článek se zápisem z jednání odborné komise (12) 

Zápisy jsou zveřejňovány ve formě jakýchsi článků. Po kliknutí na nadpis článku se tento 

otevře samostatně na celé stránce, ovšem neobsahuje žádný text – zápisy jsou 

zveřejňovány jako samostatné soubory ve formátu PDF a jsou ke článkům přikládány 

jako přílohy. Všechno, co po rozkliknutí článku do nového okna uvidíte, je tedy jen odkaz 

na stažení přílohy. A ten je viditelný už při zobrazení náhledu článku mezi ostatními 

články (tak jako na obrázku č. 14). Jednoduše řečeno jsou články otevíratelné úplně 

zbytečně, protože jejich otevřením se uživatel k žádným dalším informacím nedostane – 

přílohu lze stáhnout přímo už z náhledu článku. Ideálním řešením (při zachování systému 

zveřejňování zápisů jako samostatných externích souborů) bude zrušit možnost otevírání 

článků, tedy odebráním odkazu z nadpisu článku. 

Články obsahují také počítadlo přečtení. Tuto funkci autor webu ovšem příliš 

nedomyslel. Jak uvádím o odstavec výše, články není potřeba otevírat, což pravidelní 

návštěvníci webu jistě vědí a stahují zápisy přímo z náhledu článku. Pokud to tak ale 

uživatel udělá, počítadlo jej nezapočítá. Zápis do databáze počtu stažení jednotlivých 

příspěvků se provádí totiž pouze při rozkliknutí článku. Počítadlo z tohoto důvodu 

zobrazuje značně zavádějící čísla, která zdaleka nedosahují počtu skutečného stažení 

vlastního souboru se zápisem. Při současném stavu, kdy není potřeba žádné články 

rozklikávat, by bylo dobré buď počítadlo přečtení článku zrušit, nebo jej upravit tak, aby 

se uživatel přičetl při stažení souboru. Vzhledem k účelu, jakému má portál webového 

svazu sloužit, můžeme počítadlo s klidným svědomím zrušit. 

Každý článek automaticky zmizí z hlavní stránky 14 dní po zveřejnění. Poté jej lze 

dohledat pod odkazem Zápisy komisí (archív) v hlavním menu. Pokud od zveřejnění 
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posledního článku už uplynuly 2 týdny, nebude na hlavní stránce žádný článek, což 

působí dojmem, že je web neaktivní. Lepším řešením bude ponechat vždy určitý počet 

nejnovějších článků bez ohledu na jejich stáří. Archiv článků zachováme i v budoucí 

verzi webu. Jeho předností je zejména možnost filtrovat články podle jejich příslušnosti 

k jednotlivým komisím svazu. Nově ovšem zavedeme možnost listovat stránkami – 

hlavní stránka bude mít číslo 1 a na stránky se staršími články bude možné se přepínat 

pomocí číslovaných odkazů ve spodní části stránky. 

Dalším problémem webu je odkazování na jiné weby, zejména na oficiální web 

Fotbalové asociace České republiky (FAČR). Ten má adresu www.fotbal.cz. Odkazování 

jinam není samo o sobě nic špatného, ovšem web OFS odkazuje na informace, které by 

měl obsahovat on sám. Hovořím zejména o sekcích Výsledkový servis a Rozpis soutěží – 

v nich uvedené odkazy na jednotlivé fotbalové soutěže vedou právě na stránky FAČR. 

V nové verzi webu bude rozlosování i výsledky obsahovat přímo databáze webu OFS. 

Technicky to problém nebude, protože všechny tyto údaje zveřejňuje na internet sekretář 

svazu, který je tedy místo na web FAČR bude přes webové rozhraní zadávat do databáze 

OFS. 

Stejný problém má i fórum, které je na webu k dispozici. Je totiž umístěno na serveru 

www.blueforum.cz. V budoucí verzi webu nebude fórum k dispozici vůbec, jelikož se 

v něm objevuje velké množství urážlivých příspěvků od lidí, kteří se schovávají za 

anonymitu internetu. 

2.1.3 Problémy s administrací 

Zásadní problém celého webu je proces administrace. Současnou verzi webu na žádost 

Okresního fotbalového svazu Znojmo vytvořil pan Jaroslav Pěnkava, který je nejen 

autorem webu, ale také jediným člověkem, který má přístup do administrace. Nikdo jiný 

nemůže na stránky nic přidat ani z nich nic smazat, dokonce ani sekretář svazu, který má 

na starosti nadpoloviční většinu všech zveřejňovaných informací. V praxi se to řeší tak, 

že veškeré dokumenty a informace určené ke zveřejnění jsou posílány administrátorovi 

elektronickou poštou, spolu s popisem kam a jak co umístit. Problémy tohoto přístupu 

jsou zřejmé na první pohled – v první řadě je to prodlení, které vznikne od odeslání 

materiálu na administrátorův e-mail do doby zveřejnění materiálu. Ve všední dny je to 
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obvykle maximálně 24 hodin, což se může jevit jako přijatelná lhůta. Ovšem například 

při zveřejňování změn v obsazení rozhodčích je to problém, jelikož zde záleží prakticky 

na každé minutě (změny, které nejsou vystaveny do středeční půlnoci, musí být dotčeným 

rozhodčím oznamovány telefonicky). Pokud je administrátorovi zaslán materiál ke 

zveřejnění v pátek odpoledne nebo o víkendu, je prodlení mnohdy větší než 24 hodin, 

protože trvá, než si e-mail přečte. Chce-li sekretář svazu upravit nebo opravit třeba 

rozlosování, musí opět kontaktovat administrátora, byť je potřeba přepsat třeba jen jediný 

řádek. V minulosti se stalo, že administrátor webu měl zdravotní potíže a musel být 

hospitalizován, v důsledku čehož web nějakou dobu prostě nežil.  

Současná situace je tedy neúnosná a v nové verzi webu se bude k administraci přistupovat 

zcela jinak.  

2.2 Vlastnosti nového portálu 

Prošli jsme webové prezentace několika jiných fotbalových institucí a detailně jsme 

rozebrali fungování a nedostatky současného portálu OFS Znojmo. Na základě zjištěných 

poznatků jsme schopni určit, kterými vlastnostmi analyzovaných portálů se chceme 

inspirovat a implementovat je do nově vznikajícího portálu, a které vlastnosti či funkce 

je potřeba vylepšit nebo řešit zcela jinak.  

Nový portál by měl splňovat tato kritéria: 

1. Přehledný a elegantní vzhled 

Web by měl být řešen tak, aby byl přehledný a intuitivně ovladatelný. Musí se na 

něm během několika sekund zorientovat i člověk, který jej navštívil poprvé. Měl by 

působit moderně a přitom jednoduše a elegantně. Vzhled bude tvořen výlučně 

kaskádovými styly a jejich pomocí definovanými barvami. Obrázků bude použito 

naprosté minimum. 

2. Nenáročnost pro klienta a nízké datové požadavky 

Stránky by měly bez potíží fungovat i na starších zařízeních a také na pomalejších 

připojeních. Povaha webové prezentace to umožňuje – na stránkách není nutné 

umisťovat žádná videa, velké obrázky, rozsáhlé animace či náročné skripty. Načtení 

titulní stránky by mělo vyžadovat stažení jen několika kilobajtů. Nejobjemnější 

položkou bude zřejmě pozadí, které však bude mít velikost maximálně 80kB a bude 
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nutné jej stáhnout pouze jednou – poté si je klient uloží do své vyrovnávací paměti a 

nebude je stahovat znovu. Nenáročnost na připojení ocení jistě i majitelé mobilních 

zařízení, kteří často sice mají rychlé připojení, ale nižší limit přenesených dat. Web 

OFS by měl být svižný takřka na jakémkoliv zařízení, které ovšem disponuje 

moderním prohlížečem. 

3. Přehledná struktura webu 

Obsah menu i členění celého webu bude řešeno tak, aby nejžádanější informace byly 

dostupné již z titulní stránky. Také hierarchie webu by neměla být příliš hluboká. Po 

rozkliknutí odkazu v hlavním menu a přesměrování na odpovídající podstránku bude 

k další navigaci sloužit boční pravé menu, přičemž by hlubší hierarchické zanoření 

nemělo být potřeba. 

4. Oficiální informace 

Veškeré zveřejňované informace a úřední zprávy bude mít na starost sekretář svazu, 

který úzce spolupracuje s výkonným výborem OFS. Díky tomu budou mít všechny 

zveřejněné dokumenty závazný a oficiální charakter. Zápisy odborných komisí 

budou zveřejňovat předsedové příslušných komisí, delegace rozhodčích pak 

obsazovací úsek komise rozhodčích. Také tito lidé budou mít přístup do systému a i 

jimi zveřejněné dokumenty budou mít závazný charakter.  

5. Aktuálnost 

Portál OFS bude jediným komunikačním kanálem s fotbalovými oddíly, fanoušky a 

činovníky svazu, proto bude kladen důraz na jeho aktuálnost a zveřejňování 

aktuálních informací v krátkém čase. Zodpovědný za to bude sekretář svazu. 

6. Komplexnost 

Na rozdíl od současného webu, který často návštěvníka přesměruje na jiné weby, 

bude nový obsahovat všechny informace sám. Odpadne tak nepříjemné přesměrování 

na stránky FAČR, pokud chce uživatel zobrazit výsledky utkání nebo rozlosování 

soutěží, a také přesměrování na externí návštěvní knihu. 

7. Snadná administrace 

Přestože technickou údržbu stránek bude mít na starosti administrátor, který má 

potřebné znalosti, o vkládání a aktualizaci údajů se budou starat osoby, kteří většinou 

ovládají počítač pouze na uživatelské úrovni. Informace a dokumenty budou 

vkládány přes uživatelské rozhraní, které tedy musí být natolik přehledné a snadno 
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ovladatelné, že jej zvládne obsluhovat i člověk se základními uživatelskými 

schopnostmi. Uživatelské rozhraní bude mít podobu jednoduchých webových 

formulářů s přesnými popisky, aby uživatel přesně věděl, co a jak má vyplnit. 

8. Propracovaná databáze 

Protože budou veškeré informace ukládány na serveru OFS, je potřeba vytvořit 

sofistikovanou databázi, aby práce s ní byla rychlá a nebyla v ní obsažena nadbytečná 

data. Databázové tabulky a vazby mezi nimi je nutné navrhnout s ohledem na 

dodržení normálních forem. 

2.3 Ukládaná data 

Abychom mohli navrhnout kvalitní databázi, je potřeba si uvědomit, jaká data vlastně 

potřebujeme ukládat. Kromě explicitních dat, jako jsou například výsledky zápasů, 

potřebujeme ukládat i jakási „vedlejší“ data, kterými myslím například informace o 

nahraných souborech (kdo jej nahrál, ke které komisi přísluší, co obsahuje…). 

Databáze portálu bude obsahovat následující údaje: 

1. Informace o nahraných zápisech komisí (O každém souboru bude evidováno jeho 

jméno, datum nahrání, příslušnost ke komisi, jméno autora, upoutávka na soubor, 

číslo zápisu, ročník.) 

2. Rozlosování soutěží (Veškeré údaje o zápasech pořádaných OFS budou také 

uloženy v databázi. Jedná se zejména o čísla zápasů, soupeřící týmy, termíny 

zápasů, čísla kol a případně místa konání utkání.) 

3. Výsledky utkání (Všechny výsledky utkání okresních fotbalových soutěží bude 

také shromažďovat serverová databáze. Bude potřeba zde evidovat výsledky 

jednotlivých utkání, střelce branek a jména vyloučených hráčů.) 

4. Členy výkonného výboru a odborných komisí svazu (Tyto údaje budou důležité 

také při přihlašování uživatelů, protože kdo nebude zaevidován v databázi, nebude 

se moct přihlásit. O funkcionářích svazu není potřeba uchovávat žádné osobní 

údaje, postačí pouze jméno a příslušnost ke komisi.) 

5. Články (Kromě běžných údajů o článku, jako je jméno jeho autora, nadpis či datum 

zveřejnění, je samozřejmě nezbytné uložit článek samotný. I články budou 

kompletně uloženy v databázi.) 
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6. Hesla (Aby systém umožňoval přihlašování uživatelů pro potřeby administrace, je 

nutné v jedné relační ukládat také hesla. Jelikož se počítá s tím, že všichni členové 

příslušné komise budou mít stejné oprávnění, bude každé komisi přiděleno jedno 

heslo, které budou využívat všichni její členové. Heslo si komise může zvolit po 

dohodě sama, aby bylo pro všechny její členy přijatelné.) 

2.4 Požadavky na hosting 

Pro hladké fungování webové prezentace bude nutné zakoupit odpovídající webhosting, 

který bude 

1. nabízet alespoň 2GB diskového prostoru (Samotné zdrojové soubory webu včetně 

podpůrných obrázků a souborů se skripty a styly budou zabírat maximálně půl 

megabajtu, ovšem je potřeba mít k dispozici výrazně větší prostor pro nahrávané 

soubory.) 

2. podporovat PHP ve verzi 5 a vyšší (Webový portál bude obsahovat řadu funkcí 

napsaných právě v PHP, proto je jeho podpora nezbytná.) 

3. podporovat MySQL databáze (Vzhledem k množství údajů, které budou na stránky 

průběžně vkládány sekretářem a dalšími funkcionáři svazu, musí vybraný hosting 

podporovat databáze MySQL, aby bylo data kam ukládat.) 

4. nabízet obnovení dat ze zálohy (Webový portál OFS bude prakticky jediným 

místem, kde budou uložena veškerá data vytvořená fotbalovým svazem. Pokud by 

došlo k havárii serveru, napadení hackery, infikování virem nebo k nějakému 

podobnému incidentu, mohlo by dojít ke ztrátě dat, což je pro fotbalový svaz 

nepřípustné. Webhosting proto bezpodmínečně musí nabízet pravidelné zálohy 

dat.) 

5. podporovat FTP (Pro pohodlné nahrávání dat na server je FTP ideální volba.) 

6. mít vlastní e-mailovou schránku (Mít v e-mailové adrese vlastní doménu působí 

mnohem důvěryhodněji, než e-mail zřízený u některého poskytovatele e-mailových 

služeb. Navíc jedním z cílů budoucího webu je úplné pokrytí potřeb svazu na poli 

internetu, mezi které patří i vlastní e-mailová adresa.) 

7. disponovat technickou podporou (V případě problémů, které nedokáže vyřešit ani 

administrátor webu, je řešením právě technická podpora hostingu.)  
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3 Návrh řešení 

3.1 Vzhled a struktura webu 

V kapitole 1.2.2. jsme prošli webové portály českých fotbalových institucí, všimli jsme 

si jejich silných stránek i nedostatků, a tyto poznatky nyní zužitkujeme. 

Nejdůležitější stránkou webu je určitě titulní strana. Uživatel, který navštíví web, si na 

něj udělá názor již podle prvního dojmu. A první dojem utváří zejména titulní stránka, 

která je proto jakousi vizitkou každých webových stránek. 

Aby titulní strana návštěvníka zaujala, musí být nejen poutavá graficky, ale také správně 

navržená z hlediska struktury. Neméně důležitý je vhodný obsah a informace, které 

návštěvník dostane hned na první pohled právě z titulní strany. Vzhled titulní strany musí 

být střízlivý, aby stránka působila moderně, profesionálně, a přitom vzhled nevynikal na 

úkor obsahu. 

Trend současné doby je používání spíše světlejších barev, přičemž spoustě webů 

dominuje bílá barva pozadí. Určitě ale neplatí, že web laděný do jiné než bílé barvy je 

špatný. 

Zaměřme se na konkrétní podobu titulní stránky webu OFS. Ostatní stránky z ní totiž 

budou vycházet, bude v nich pouze odlišný obsah. Stránky budou tvořeny pozadím přes 

celou plochu okna prohlížeče, toto pozadí bude rozmazané, aby opticky nerušilo 

návštěvníky stránek, a půjde o obrázek s fotbalovou tematikou, například fotbalové hřiště.  

Veškeré texty a obsah budou umístěny v bloku vycentrovaném v okně prohlížeče, 

přičemž tento hlavní blok bude obsahovat další dílčí části stránky, jako samotný obsah, 

logo, menu, boční lištu atd. Hlavní blok bude mít fixní šířku 900 pixelů. Tím bude 

zaručeno, že se při použití nižších rozlišení design nezhroutí, pouze se zobrazí 

horizontální posuvník. 900 pixelů je navíc šířka, která zaručuje zobrazení bez 

horizontálního posuvníku u drtivé většiny notebooků při dostatečném využití šířky 

obrazovky, a ani na velkém monitoru nevypadá stránka prázdně. Pro celý blok se počítá 

s vkusně zaoblenými rohy. 

V horní části bloku se bude nacházet hlavní lišta, kde bude umístěn nadpis každé 

stránky, její podnadpis a menší logo společné pro všechny stránky portálu. 
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Pod hlavní lištou umístím hlavní menu, které bude pochopitelně společné pro všechny 

stránky. Aby ale bylo zřejmé, na které stránce se návštěvník webu nachází, aktivní odkaz 

(tj. odkaz na právě zobrazenou stránku) bude výrazně odlišen od ostatních. Hlavní lišta a 

hlavní menu budou zabírat celou šířku hlavního bloku. 

Pod menu dojde k optickému rozdělení hlavního obsahového bloku na 2 horizontální 

části. Levá část bude patřit vlastnímu obsahu, který bude členěn do článků. Obsahová 

část bude zabírat přibližně 75% šířky. Zbývajících asi 25% vyplní boční panel, který 

bude odkazovat odkazy a informace k dané stránce – bude tedy jakýmsi vedlejším menu, 

které se bude měnit pro každou stránku. 

V dolní části hlavního bloku bude umístěna patička, která bude obsahovat vstupní odkaz 

do administrace, odkaz Napište nám, mapu webu a podle potřeby ještě další odkazy. 

Patička bude stejná pro všechny stránky. 

Strukturu webu ilustruje následující diagram. 

Pozadí

Pozadí

Nadpis stránky
Podnadpis

Logo

Hlavní menu s odkazy

Článek

Článek

Článek

Boční panel 
s navigací a 

informacemi 
pro aktuální 

stránku

Patička

 
Obr. č. 15: Struktura grafiky webu (Zdroj: vlastní zpracování) 

3.2 Administrace 

Pro zajištění efektivní administrace celého webu budou uživatelé webu rozděleni do 5 

skupin. Každá skupina bude mít jiná práva, co bude moct na webu dělat. 
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Tab. č. 1: Uživatelské skupiny pro účely administrace webu (Zdroj: vlastní zpracování) 
Úroveň 

oprávnění Role Pravomoci 

1 Administrátor 

Kompletní správa webu, neomezená práva; 

přidání, odebrání či změna jakýchkoliv 

dokumentů a informací; editace zdrojového 

kódu 

2 Sekretář svazu 
Přidání, odebrání či změna jakýchkoliv 

dokumentů a informací 

3 

Obsazovák 

komise 

rozhodčích 

Přidání, odebrání či aktualizace delegací 

rozhodčích 

4 Člen komise 
Přidání, odebrání či změna zápisů příslušné 

komise 

5 
Návštěvník 

stránek 

Čtení všech zveřejněných informací, 

stahování dokumentů 

Systém bude jednotlivé uživatele rozlišovat pomocí hesla, které jim bude po dohodě 

s nimi nastaveno administrátorem. Přihlašovací formulář bude pro všechny typy uživatele 

stejný, s tím, že podle zadaného hesla systém pozná, kdo se přihlásil, a podle úrovně 

oprávnění přihlášeného uživatele mu umožní provést či neprovést určité operace. 

Přihlášenému uživateli se v pravé postranní liště zobrazí malé menu, ze kterého bude mít 

rychlý přístup ke všem administračním činnostem, které smí se svým oprávněním 

provádět. 

Návštěvníci webu se přihlašovat pochopitelně nebudou. Přihlásit se také nemusejí 

uživatelé s oprávněním 1 až 4, pokud chtějí web pouze číst, nikoliv modifikovat. 

 

Obr. č. 16: Vstup do administrace přes odkaz v patičce webu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z důvodu vyšší bezpečnosti nebude systém umožňovat trvalé přihlášení. Přihlášený 

uživatel bude odhlášen vždy po 30 minutách (což je doba více než dostatečná k provedení 

jakýchkoliv změn) a také při zavření prohlížeče. 
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Veškerá administrace portálu bude probíhat přes webové rozhraní prostřednictvím 

formulářů. Formuláře budou navrženy jednoduše, aby s nimi dokázali pracovat i méně 

pokročilí uživatelé. Všechny budou mít jednotný vzhled, lišit se budou pouze ovládacími 

prvky, které budou pochopitelně přizpůsobeny konkrétnímu úkolu, jemuž má daný 

formulář sloužit. 

3.2.1 Vkládání nových dokumentů 

Nejdůležitější a také nejčastější činností, kterou budou přihlášení uživatelé provádět, bude 

vkládání dokumentů. Mezi dokumenty se řadí zápisy z jednání odborných komisí svazu, 

výkonného výboru a také delegace rozhodčích. Tyto dokumenty nebudou zveřejňovány 

v textové podobě jako HTML, nýbrž jako externí soubory ve formátu PDF. Důvodem je, 

že bývají kromě zveřejňování na stránkách také rozesílány e-mailem klubům nebo 

jednotlivcům, kterých se jejich obsah přímo týká. Například potrestá-li disciplinární 

komise oddíl, objeví se trest v zápise z jejího zasedání a tento zápis je druhý den odeslán 

sekretářem svazu na e-mailovou adresu dotyčného klubu. 

Má-li být zveřejněn nový dokument, oprávněná osoba vyplní jednoduchý formulář, který 

obsahuje: 

• Číslo zápisu (systém sám předvyplní na základě čísla naposledy vloženého 

dokumentu stejné kategorie, uživatel ovšem může číslo změnit; pokud dojde ke 

kolizi čísel dokumentů, systém vyžaduje souhlas s přepsáním původní verze) 

• Datum zasedání komise (bude použito na titulní stránce webu jako nadpis článku 

oznamujícím zveřejnění nového dokumentu) 

• Autora příspěvku (roletové menu, jehož výchozí hodnota je nastavena na předsedu 

komise, ovšem lze změnit na jiného člena příslušné komise – hodí se v případech, 

kdy dokumenty nezveřejňuje předseda komise, ale pověřený člen) 

• Volbu okamžitého zveřejnění (většinou se dokumenty zveřejňují ihned po nahrání 

na server, ovšem v případě potřeby je možné soubor pouze nahrát a zveřejnit ho 

později) 

• Upoutávku (upoutávka je text, který se zobrazí v článku na titulní stránce webu; 

text je přednastaven u všech typů dokumentů na svou implicitní hodnotu, kterou je 

ovšem možné měnit; do upoutávky se automaticky vkládají čísla zápisu) 
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Následující obrázek ilustruje formulář pro vkládání nového zápisu z jednání odborné 

komise. 

 

Obr. č. 17: Formulář pro administraci webu – vložení nového dokumentu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Naprosto stejně se vkládají dokumenty z jednání jiných komisí svazu i výkonného 

výboru. 

Po vložení nového dokumentu pomocí výše uvedeného formuláře se na titulní stránce 

zobrazí následující článek. 

  

Obr. č. 18: Automaticky vygenerovaný článek oznamující vložení nového dokumentu (Zdroj: vlastní 
zpracování) 

Systém automaticky vygeneroval titulek, použil v něm datum vyplněné ve formuláři, a 

sám také vygeneroval patičku článku obsahující čas vložení a autora. Text článku je 

převzat z upoutávky vyplněné ve formuláři. 
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3.2.2 Vkládání článků, výsledků a rozlosování 

Na rozdíl od dokumentů, které vkládají zejména členové jednotlivých komisí, články, 

výsledky zápasů a rozlosování vkládá sekretář svazu. Po administrátorovi je to člověk 

s nejvyššími právy pro administraci webu. 

Aby pro něj bylo vkládání dat do systému co nejsnazší, bude realizováno podobně, jako 

vkládání dokumentů, tedy přes webové rozhraní pomocí formulářů. 

3.3 Navigace po webu 

3.3.1 Hlavní menu 

Hlavní menu je nejvýznamnější nástrojem pro navigaci uživatele na portálu. Nemělo by 

obsahovat příliš mnoho odkazů, aby se v něm uživatel neztratil. Kromě toho příliš 

rozsáhlé hlavní menu popírá svůj význam, protože by mělo poskytovat navigaci na 

nejvyšší úrovni hierarchie webu, nikoliv navigaci mezi méně významnými podstránkami.  

Hlavní menu nového portálu bude obsahovat následující odkazy: 

1. Hlavní stránka 

2. Zápisy komisí 

3. Obsazení rozhodčích 

4. Dokumenty 

5. Výsledky 

6. Rozlosování 

7. Odkazy 

8. Diskuze 

Počet odkazů vyhovuje potřebám webu nejen z hlediska obsahového, ale je volen tak, aby 

bylo hlavní menu opticky zaplněno a přitom zůstalo přehledné.  

Obr. č. 19: Hlavní menu a nad ním hlavní lišta (Zdroj: vlastní zpracování) 
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První odkaz Hlavní stránka je aktivovaný – to znamená, že se právě nacházíme na hlavní 

stránce. Tuto podobu budou mít všechny odkazy vedoucí na stránku, na níž se uživatel 

právě nachází. 

Na odkazu Obsazení rozhodčích se právě nachází kurzor myši. Po najetí na kterýkoliv 

odkaz menu (kromě aktivovaného) se zvětší font odkazu a dojde ke změně jeho barvy na 

červenou. Tento grafický efekt působí nenásilně a přitom je dostatečně výrazný. 

Připomeňme, že hlavní menu bude shodné pro všechny stránky portálu, pouze se bude 

měnit aktivovaný odkaz. 

3.3.2 Mapa webu 

Mapa webu představuje přehled všech důležitých stránek webu seřazených podle jejich 

hierarchie. Na webu OFS bude dostupná z každé stránky odkazem umístěným v patičce, 

aby byla k dispozici každému, kdo se ztratil. 

Nový webový portál bude mít následující strukturu. 

1. Hlavní stránka 

2. Zápisy komisí 

2.1. Zápisy z jednání výkonného výboru (VV) 

2.2. Zápisy z jednání sportovně technické komise (STK) 

2.3. Zápisy z jednání komise rozhodčích (KR) 

2.4. Zápisy z jednání komise mládeže (KM) 

2.5. Zápisy z jednání disciplinární komise (DK) 

2.6. Zápisy z jednání odvolací komise (OK) 

3. Obsazení rozhodčích 

3.1. Uplynulé ročníky 

4. Dokumenty 

4.1. Rozpis soutěží 

4.2. Zápis o utkání 

4.3. Pravidla fotbalu 

4.4. Kilometrovník 

4.5. Popis přestupků 

4.6. Ostatní dokumenty 
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5. Výsledky 

5.1. Výběr soutěže 

6. Rozlosování 

6.1. Výběr soutěže 

7. Odkazy 

8. Diskuze 

Mapa webu vystihuje jeho strukturu a hierarchii, kterou jsme přizpůsobili požadavkům 

uvedeným v kapitole 2.2 – hierarchie není hluboká. K navigaci ke všem stránkám a 

dokumentům postačí společné hlavní menu v kombinaci s bočním panelem. Pouze na 

stránkách Výsledky a Rozlosování bude nutné kromě zvolení soutěže (pomocí bočního 

panelu) vybrat také ročník – ve výchozím stavu bude zobrazen právě probíhající, pro 

zobrazení uplynulých ročníků bude sloužit roletové menu. 

3.3.3 Boční panel 

Přepínání mezi základními sekcemi webu zajišťuje hlavní menu. Pro navigaci mezi 

podsekcemi slouží boční panel, o kterém jsme se v předchozích kapitolách již zmiňovali. 

Ten může obsahovat nejen odkazy pro navigaci, ale také doplňující informace ke stránce. 

Pro ilustraci uvádím dvě možné podoby bočního panelu. První představuje boční panel 

zobrazený na titulní stránce – obsahuje zejména doplňující informace ke stránce. Naopak 

druhý poskytuje navigaci v rámci jedné sekce, v případě zobrazeném na obrázku v sekci 

Zápisy komisí. 
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Obr. č. 20: Boční panel s doplňujícími 
informacemi (Zdroj: vlastní zpracování) 

 
Obr. č. 21: Boční panel s navigací (Zdroj: vlastní 

zpracování) 
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3.4 Návrh databáze a relačních tabulek 

Jednou z priorit nově budovaného webu je mít všechna data uložena na vlastním serveru 

a nikam na ně neodkazovat. Pro tento účel poslouží relační databáze napsaná v jazyce 

MySQL. 

Na základě analýzy dat provedené v kapitole 2.3 můžeme nyní navrhnout relační 

databázi. Nejprve vytvoříme relační tabulky, definujeme si jejich atributy a datové typy. 

Pro každou tabulku určíme primární a cizí klíče. Poté budeme schopni z tabulek sestavit 

kompletní databázové schéma  

3.4.1 Relační tabulky 

Názvy všech tabulek i atributů jsou zapsány přesně tak, jak budou uloženy v databázi – 

tedy bez diakritiky a mezer. 

3.4.1.1 Tabulka „Soutěže“ 

Obsah: Seznam všech soutěží řízených okresním fotbalovým svazem 

Tab. č. 2: Relační tabulka „Soutěže“ (Zdroj: vlastní zpracování) 

souteze 

ID smallint, primary key 

nazev varchar(50) 

3.4.1.2 Tabulka „Týmy“ 

Obsah: Seznam všech týmů registrovaných pod OFS Znojmo plus jejich zařazení do 

jednotlivých soutěží 

Tab. č. 3: Relační tabulka „Týmy“ (Zdroj: vlastní zpracování) 

tymy 

ID smallint, primary key 

nazev varchar(40) 

soutez smallint, foreign key (souteze – ID) 
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3.4.1.3 Tabulka „Komise“ 

Obsah: Seznam všech odborných komisí působících pod OFS. Tabulka navíc obsahuje 

heslo příslušné komise pro přístup do administrace webu. Každá komise má jednotné 

heslo. Uživatel však může při zveřejňování dokumentu či článku vybrat sám sebe 

z roletového menu, které obsahuje členy komise, jejímž heslem se přihlásil. Pokud se 

nevybere, bude použito jméno předsedy příslušné komise. 

Tab. č. 4: Relační tabulka „Komise“ (Zdroj: vlastní zpracování) 

komise 

ID smallint, primary key 

nazev varchar(30) 

heslo varchar(50) 

3.4.1.4 Tabulka „Členové komisí“ 

Obsah: Seznam všech členů jednotlivých komisí 

Tab. č. 5: Relační tabulka „Členové komisí“ (Zdroj: vlastní zpracování) 

clenove_komisi 

jmeno varchar(25), primary key 

komise smallint, foreign key (komise – ID) 

funkce varchar(20) 

3.4.1.5 Tabulka „Zápisy“ 

Obsah: Doplňující informace o nahraných zápisech odborných komisí 

Tab. č. 6: Relační tabulka „Zápisy“ (Zdroj: vlastní zpracování) 

zapisy 

jmeno_souboru varchar(30), primary key 

datum_nahrani datetime 

komise smallint, foreign key (komise – ID) 

rocnik char(9) 

cislo smallint 

autor varchar(25), foreign key (clenove_komisi – jmeno) 
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3.4.1.6 Tabulka „Rozlosování“ 

Obsah: Tato tabulka obsahuje kompletní rozlosování celého ročníku, to znamená termíny 

všech zápasů všech soutěží. 

Tab. č. 7: Relační tabulka „Rozlosování“ (Zdroj: vlastní zpracování) 

rozlosovani 

cislo_zapasu char(7), primary key 

soutez smallint, foreign key (souteze - ID) 

kolo smallint 

domaci varchar(40), foreign key (tymy – ID) 

hoste varchar(40), foreign key (tymy – ID) 

termin char(15) 

hriste varchar(20) 
 

3.4.1.7 Tabulka „Výsledky“ 

Obsah: V tabulce budou uloženy výsledky všech zápasů všech soutěží za celý ročník. 

Kromě výsledků bude tabulka evidovat také střelce branek a jména vyloučených hráčů. 

Tab. č. 8: Relační tabulka „Výsledky“ (Zdroj: vlastní zpracování) 

vysledky 

cislo_zapasu char(7), primary key, foreign key (rozlosovani – číslo_zapasu) 

vysledek varchar(5) 

strelci varchar(100) 

vylouceni varchar(40) 

3.4.1.8 Tabulka „Tabulka“ 

Obsah: Jedná se o klasickou tabulku soutěže, kterou známe například z novin či televize. 

Seřazuje týmy sestupně podle počtu získaných bodů, přičemž obsahuje také další 

statistiky, jako počet odehraných zápasů, počet výher, remíz a proher, vstřelené a 

obdržení branky. 

Každá soutěž bude mít svou vlastní tabulku, proto tabulka neobsahuje atribut pro rozlišení 

soutěže. 
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Tab. č. 9: Relační tabulka „Tabulka“ (Zdroj: vlastní zpracování) 

tabulka 

tym smallint, primary key, foreign key (tymy - ID) 

pocet_odehranych_zapasu smallint 

vyhry smallint 

remizy smallint 

prohry smallint 

vstrelene_branky smallint 

obdrzene_branky smallint 

body smallint 

Tuto tabulku nebude – na rozdíl od ostatních – plnit daty sekretář svazu (nebo člen komise 

v případě tabulky Zápisy) přes webové rozhraní, ale bude se aktualizovat sama na základě 

dat vložených do tabulky Výsledky. 

3.4.1.9 Tabulka „Články“ 

Obsah: Všechny napsané články zobrazované na titulní straně webu. 

Tab. č. 10: Relační tabulka „Články“ (Zdroj: vlastní zpracování) 

clanky 

cislo smallint, primary key 

autor varchar(25), foreign key (clenove_komisi – jmeno) 

nadpis varchar(100) 

datum datetime 

obsah text 

3.4.2 Databázové schéma 

Během vytváření tabulek jsme již v kódu pomocí primárních a cizích klíčů definovali 

vazby mezi tabulkami, takže je nyní nemusíme vytvářet dodatečně. Relační tabulky se ve 

schématu opticky rozdělily do dvou skupin, které nejsou vzájemně propojeny. První 

skupinu tvoří tabulky obsahující data týkající se článků, zveřejňovaných dokumentů a 

jejich autorů.  
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Obr. č. 22: Databázové schéma – 1. část (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Druhá skupina se skládá z tabulek obsahujících data o fotbalových soutěžích. 

Obr. č. 23: Databázové schéma – 2. část (Zdroj: vlastní zpracování) 

Vzhledem k tomu, že jsme dobře rozvážili, jaká data chceme ukládat, mělo by těchto 9 

tabulek plně pokrýt potřeby webu OFS. Pokud by se objevily nějaké problémy nebo 

pokud by bylo v budoucnu nutné shromažďovat ještě jiná data, je přidání dalších tabulek 

(případně modifikace stávajících) otázkou několika minut. 

Zdrojový kód pro vytvoření stávající databáze je uveden v Příloze I. 
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3.5 Výsledný návrh 

Po implementaci všech funkcí portálu, vytvoření databáze a nastylovaní vzhledu pomocí 

kaskádových stylů je práce téměř hotova. Zbývá pouze doplnit obsah, což už je ale práce 

pro jiné. Po zadání adresy nového portálu do prohlížeče se uživateli zobrazí následující 

titulní stránka (pravděpodobně se nevejde na monitor celá a bude nutné použít posuvník). 

Obr. č. 24: Titulní stránka nového portálu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Nový web bude vypadat přibližně tak, jak ukazuje obrázek. Jeho vzhled bude ještě 

konzultován s výkonným výborem svazu a případně jemně doladěn. 

Všechny ostatní stránky portálu svým vzhledem vycházejí z titulní stránky a mají tedy 

jednotný design. 

Při tvorbě webu bylo použito celkem 5 webových technologií, respektive programovacích 

jazyků. Celý zdrojový kód odpovídá formálním specifikacím jednotlivých jazyků, nikde 

jsem nepoužil zastaralé či zavržené elementy. Při psaní zdrojového kódu jsem se snažil o 
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zachování přehlednosti, když jsem jednotlivé příkazy odřádkovával a kód graficky 

formátoval. 

Při návrhu databáze jsem respektoval všechny normální formy a jednotlivé tabulky jsem 

navrhoval s ohledem na maximální efektivitu a jednoduchost. 

Funkčnost webu je nyní prakticky hotova. Fungují veškeré odkazy, všechny databázové 

tabulky jsou vytvořeny. Portál je připraven na vkládání dokumentů i článků. Veškeré 

formuláře administrace jsou funkční. Titulní strana obsahuje všechny informace, zbývá 

doplnit obsah ostatních stránek, což je úkol pro sekretáře svazu. 

3.5.1 Ekonomické hledisko 

Při budování nového webového portálu je také nutné brát v úvahu jeho cenu. Podle ní se 

pak investor rozhoduje, zda podepsat smlouvu, jestli některé plánované funkce 

neimplementovat a snížit tím cenu, nebo jestli mu finanční možnosti dovolují projekt 

naopak o nové funkce rozšířit. Plánovaný rozpočet se také musí brát v úvahu při výpočtu 

návratnosti investice. 

Webový portál bude financovat Okresní fotbalový svaz, jehož výkonný výbor požaduje 

odhad budoucí ceny. Plánované náklady webu analyzuje následující tabulka. 

Tab. č. 11: Odhadovaný rozpočet webového portálu OFS Znojmo (Zdroj: vlastní zpracování) 

Startovní náklady 

Položka Cena v Kč 

Doména 0,- (již existuje) 

Webhosting (odpovídající požadavkům 
kapitoly 2.4) 850,-/rok 

Programátorské a grafické práce 9990,- 

Celkem 10840,- první rok, poté 850,- ročně 

Potenciální náklady vzniklé za provozu 

Údržba webu Max. 500,- 

Rozšíření funkčnosti Dohodou 
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Spuštění portálu vyjde na zhruba 11 tisíc korun. V této částce jsou zahrnuty platby za 

webosting i za vytvoření webu. Každý další rok bude nutné uhradit 850 korun za 

prodloužení webhostingu.  

Pokud bude web potřebovat údržbu, provede ji administrátor. Údržbou se rozumí 

jednorázový zásah programátora, který zabere maximálně hodinu a nebude stát více než 

500 korun. Tato situace by měla nastat pouze výjimečně, neboť se počítá se zprovozněním 

portálu v dokončeném a odladěném stavu. 

Rozhodne-li se fotbalový svaz v budoucnu svůj web rozšířit, stanoví se cena dohodou 

v závislosti na rozsahu rozšíření a množství provedené práce. 

Investice kolem 11 tisíc korun je v rozpočtu fotbalového svazu na okresní úrovně 

znatelná, ovšem nikoliv neakceptovatelná. Návratnost investice nelze přesně určit, 

protože primárním posláním fotbalového svazu není vydělávání peněz. Předpokládáme, 

že web se postupem času sám zaplatí z reklam, které na něj budou umisťovány.  
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Závěr 

Prošli jsme cestou od úvodní vize – vytvořit kvalitní webový portál pro lidi zajímající se 

o okresní fotbal – až po dokončení opravdového portálu. 

Během této cesty jsme si představili webové technologie, které jsme posléze použili při 

budování nového portálu. 

Podívali jsme se na českou fotbalovou scénu, a to globálně, tedy od jejích nejvyšších pater 

až po ty nejnižší. Představili jsme si weby českých fotbalových soutěží, abychom viděli, 

jak fungují, a mohli si z nich buď vzít příklad, nebo se naopak vyhnout chybám. 

Ve druhé části práce jsme detailně analyzovali současný web Okresního fotbalového 

svazu Znojmo. Prošli jsme jeho vzhled i jeho funkčnost a podrobili jej kritice. Účelem 

této analýzy bylo zejména poukázat na slabé stránky současného portálu a navrhnout lepší 

řešení pro budoucí verzi webu. 

Poté jsme si ujasnili, co vlastně má budoucí portál splňovat a jaké na něj máme 

požadavky. Sepsali jsme si požadavky na webhosting a analyzovali, jaká data budeme 

ukládat – tím jsme si vytvořili půdu pro budování budoucí databáze webu. 

V návrhové části jsme postupně navrhli strukturu vzhledu nových stránek, vyřešili jsme 

problematiku administrace a uživatelských oprávnění, demonstrovali postup při 

vkládání nových dokumentů či dat na web. Důraz byl kladen na jednoduchost všech 

činností pro budoucí uživatele. 

Zabývali jsme se navigací po webu a snažili se o maximální přehlednost, které bude 

docíleno nepříliš velkým hierarchickým zanořením stránek webu. 

Na základně analýzy ukládaných dat jsme navrhli relační tabulky, definovali jejich 

atributy, primární a cizí klíče, a vytvořili si databázové schéma, které by plně mělo 

pokrýt všechny potřeby na ukládání dat na novém portálu. 

Vzhled stránek byl implementován pomocí kaskádových stylů – kompletní zdrojový kód 

obsahuje příloha II. 

Na závěr jsme provedli ekonomickou analýzu a sestavili jakýsi předběžný rozpočet, aby 

investor věděl, s jakými náklady má asi počítat. 
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Webový portál okresního fotbalového svazu je tedy téměř hotov, zbývá už jen naplnit jej 

daty. Poté bude připraven k uvedení do provozu a k plnění svého poslání – poskytnout 

kompletní informace zájemcům o dění v okresním fotbale. A takových zájemců není 

rozhodně málo… 
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Přílohy 

Příloha I – zdrojový kód pro vytvoření databáze 

create table souteze 

( 

ID smallint primary key, 

nazev varchar(50) 

) 

 

create table tymy 

( 

ID smallint primary key, 

nazev varchar(40), 

soutez smallint foreign key references souteze(ID) 

) 

 

create table komise 

( 

ID smallint primary key, 

nazev varchar(30), 

heslo varchar(50) 

) 

 

create table clenove_komisi 

( 

jmeno varchar(25) primary key, 

komise smallint foreign key references komise(ID), 

funkce varchar(20) 

) 

 

create table zapisy 

( 

jmeno_souboru varchar(30) primary key, 

datum_nahrani datetime, 

komise smallint foreign key references komise(ID), 

rocnik char(9), 

cislo smallint, 

autor varchar(25) foreign key references clenove_komisi(jmeno) 

I 
 



) 

 

create table rozlosovani 

( 

cislo_zapasu char(7) primary key, 

soutez smallint foreign key references souteze(ID), 

kolo smallint, 

domaci smallint foreign key references tymy(ID), 

hoste smallint foreign key references tymy(ID), 

termin char(15), 

hriste varchar(20) 

) 

 

create table vysledky 

( 

cislo_zapasu char(7) primary key foreign key references 

rozlosovani(cislo_zapasu), 

vysledek varchar(5), 

strelci varchar(100), 

vylouceni varchar(40) 

) 

 

create table tabulka 

( 

tym smallint primary key foreign key references tymy(ID), 

pocet_odehranych_zapasu smallint, 

vyhry smallint, 

remizy smallint, 

prohry smallint, 

vstrelene_branky smallint, 

obdrzene_branky smallint, 

body smallint 

) 

 

create table clanky 

( 

cislo smallint primary key, 

autor varchar(25) foreign key references clenove_komisi(jmeno), 

nadpis varchar(100), 

II 
 



datum datetime, 

obsah text 

) 

Příloha II – kaskádové styly webu 

1 @charset "windows-1250"; 

2 

3 /*------------------------------------------------------OBECNÉ STYLY-----------------------------------------

--------------*/ 

4 body 

5 { 

6 font-family: "Calibri", "Arial"; 

7 background: no-repeat fixed url("design/pozadi.jpg"); 

8 background-size: cover; 

9 } 

10 

11 #pata_sekce 

12 { 

13 background-color: #FFFBFB; 

14 margin-top: 20px; 

15 padding-left: 10px; 

16 border-top: thin solid #FF9D9D; 

17 } 

18 

19 #stranka 

20 { 

21 background-color: rgba(255, 255, 255, 0.5); 

22 margin: 40px auto; 

23 width: 864px; 

24 padding: 18px; 

25 border-radius: 20px; 

26 box-shadow: 1px 1px 20px #414141; 

27 } 

28 

29 header 

30 { 

31 background: no-repeat 785px center url("design/logo_svazu.png"), repeat-x 

url("design/zahlavi-prechod.png"); 

32 border-radius: 15px; 

III 
 



33 height: 100px; 

34 padding: 20px 0 0 30px; 

35 } 

36 

37 header > h1 

38 { 

39 margin: 0; 

40 color: white; 

41 text-shadow: 2px 2px 5px black; 

42 } 

43 

44 header > h2 

45 { 

46 margin: 10px 0 0; 

47 color: white; 

48 text-shadow: 1px 1px 5px black; 

49 } 

50 

51 nav 

52 { 

53 background: repeat-x url("design/navigace-prechod.png"); 

54 height: 35px; 

55 border-radius: 12px; 

56 margin-top: 8px; 

57 overflow: hidden; 

58 } 

59 

60 nav > a 

61 { 

62 text-decoration: none !important; 
63 height: 35px; 

64 font-weight: bolder; 

65 display: table-cell; 

66 vertical-align: middle; 

67 padding: 0 12px; 

68 } 

69 

70 nav > a:hover 

71 { 

IV 
 



72 transform: scale(1.1, 1.1); 

73 -moz-transform: scale(1.1, 1.1); 

74 -webkit-transform: scale(1.1, 1.1); 

75 -o-transform: scale(1.1, 1.1); 

76 -ms-transform: scale(1.1, 1.1); 

77 } 

78 

79 #aktivniOdkaz 

80 { 

81 background-color: white; 

82 color: black; 

83 transform: none; 

84 -moz-transform: none; 

85 -webkit-transform: none; 

86 -o-transform: none; 

87 -ms-transform: none; 

88 } 

89 

90 footer 

91 { 

92 background: rgba(58, 58, 58, 0.7); 

93 color: white; 

94 font-size: larger; 

95 text-align: center; 

96 margin-top: 50px; 

97 padding: 15px 8px 8px; 

98 height: 57px; 

99 border-radius: 15px; 

100 } 

101 

102 footer > a, footer > abbr 

103 { 

104 color: white; 

105 } 

106 

107 footer > a:hover 

108 { 

109 color: black; 

110 } 

V 
 



111 

112 section 

113 { 

114 background-color: white; 

115 width: 588px; 

116 padding: 15px 15px 2px 15px; 

117 margin-top: 15px; 

118 border: thin solid #B9B9B9; 

119 border-radius: 15px; 

120 } 

121 

122 section:only-of-type 

123 { 

124 min-height: 368px; 

125 } 

126 

127 section > h3 

128 { 

129 margin: 0 0 10px; 

130 color: #A40606; 

131 font-size: x-large; 

132 font-weight: normal; 

133 } 

134 

135 aside 

136 { 

137 background-color: rgba(255, 255, 255, 0.1); 

138 width: 206px; 

139 padding: 10px; 

140 min-height: 380px; 

141 border-radius: 15px; 

142 float: right; 

143 margin-top: 15px; 

144 } 

145 

146 aside > h4 

147 { 

148 margin: 0; 

149 font-size: larger; 

VI 
 



150 text-transform: uppercase; 

151 text-align: center; 

152 color: #5B5B5B; 

153 } 

154 

155 aside > ul 

156 { 

157 margin: 5px 0 40px; 

158 list-style-type: none; 

159 } 

160 

161 aside li 

162 { 

163 margin-left: -35px; 

164 border-bottom: thin dashed gray; 

165 font-size: 110%; 

166 line-height: 1.4; 

167 } 

168 

169 aside a 

170 { 

171 text-decoration: none; 

172 } 

173 

174 caption 

175 { 

176 font-weight: bold; 

177 font-size: large; 

178 background-color: #A40000; 

179 color: white; 

180 border-radius: 10px 10px 0 0; 

181 } 

182 

183 .vycentrovat 

184 { 

185 text-align: center; 

186 } 

187 

188 strong 

VII 
 



189 { 

190 font-size: large; 

191 display: block; 

192 } 

193 

194 a 

195 { 

196 color: #8C0000; 

197 transition: color 0.75s; 

198 -moz-transition: color 0.75s; 

199 -webkit-transition: color 0.75s; 

200 -o-transition: color 0.75s; 

201 } 

202 

203 a:hover 

204 { 

205 color: red; 

206 text-decoration: underline; 

207 } 

208 

209 h3.hlaska 

210 { 

211 margin: 0; 

212 text-align: center; 

213 color: red; 

214 background-color: lightyellow; 

215 width: 600px; 

216 border: thin solid red; 

217 border-radius: 5px; 

218 box-shadow: 1px 1px 8px 5px red; 

219 } 

220 

221 abbr 

222 { 

223 cursor: help; 

224 font-size: small; 

225 font-style: italic; 

226 color: blue; 

227 vertical-align: top; 

VIII 
 



228 } 

229 

230 ins 

231 { 

232 text-decoration: none; 

233 font-style: italic; 

234 } 

235 

236 .cervene 

237 { 

238 color: red; 

239 } 

240 

241 dt 

242 { 

243 font-weight: bold; 

244 } 

245 

246 .podtrzeny 

247 { 

248 text-decoration: underline; 

249 } 

250 

251 .tucny 

252 { 

253 font-weight: bold; 

254 } 

255 

256 /*-------------------------------------------------------FORMULÁŘE---------------------------------------------

------------*/ 

257 input[type="submit"]:enabled, input[type="button"]:enabled 

258 { 

259 cursor: pointer; 

260 } 

261 
262 input[type="text"], input[type="password"], textarea 
263 { 
264 border: thin solid black; 
265 border-radius: 4px; 
266 resize: none; 
267 } 

IX 
 



268 

269 input[type="text"]:enabled:hover, input[type="password"]:enabled:hover, textarea:hover 

270 { 

271 border-color: red; 

272 } 

273 

274 input[type="text"]:focus, input[type="password"]:focus, textarea:focus 

275 { 

276 outline: medium solid orange; 

277 } 

278 

279 label 

280 { 

281 color: #A40000; 

282 letter-spacing: 1px; 

283 vertical-align: top; 

284 } 

285 

286 fieldset 

287 { 

288 background-color: #F8F8F8; 

289 margin: 20px auto 0; 

290 padding: 5px; 

291 border: thin solid #A40000; 

292 border-radius: 10px; 

293 } 

294 

295 fieldset input, fieldset textarea, fieldset select 

296 { 

297 margin-bottom: 4px; 

298 } 

299 

300 legend 

301 { 

302 color: #A40000; 

303 font-weight: bolder; 

304 letter-spacing: 2px; 

305 text-shadow: 2px 2px 1px #FAA; 

306 } 
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