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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dynamických webových stránek. Cílem je 

stvořit návrh portálu pro sdíleni videa. Práce obsahuje návrh programových a 

hardwarových prostředků. Součásti řešení je také technická, ekonomická a 

marketingová stránka věcí.  

 

Abstract 

 

This bechelor’s thesis deals with concept of a dynamic web site. The aim is to create 

concept of TV portal for video sharing. The thesis contains koncept of software and 

hardware  solutions. Technical, economical and marketing respekt i also part of the 

theme.  
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1 Úvod 
 Tato práce se zabývá problematikou návrhu dynamických internetových stránek. 

Konkrétně se jedná o návrh televizního portálu. Televizním portálem je zde chápána 

webová aplikace, která bude zajišťovat jednoduché nahrávaní krátkých videozáznamů 

na server a následně umožní uživatelům jejích prohlížení pomoci internetového 

prohlížeče. Bude se jednat o aplikaci ve svém principu podobnou celosvětově  známým 

portálům jako jsou youtube.com nebo myspace.com. Někdo možná bude namítat: proč 

se zabývat návrhem takovéto věci, když už něco podobného existuje? Odpověď na tuto 

otázku je spojena s podnikatelskou činnosti firmy, pro kterou je tento návrh určen a 

zabývám se ní v další kapitole této práce.  

 

1.1 Účel řešení 

Jak jíž bylo řečeno existuje mnoho televizních portálů. Některé z nich jsou velmi 

populární a vynesly svým tvůrcům nemalé peníze. Ještě do nedávná neexistovala žádna 

česká alternativa takovýchto služeb. V poslední době se jich však objevilo hned několik. 

Můžu zde zmínit například portály: čeknito.cz, myubo nebo n-joy.cz. Všechny výše 

zmíněné mají jedno společné. Jsou určeny pro masový přístup a optimalizovány pro 

vysokou rychlost na úkor kvality videa. A zde se blížíme k odpovědi na otázku z úvodů. 

Portál, kterého návrhem se zabývám bude spíše než serverem pro širokou veřejnost, 

novou službou pro zákazníky firmy ORKA Systems. Zajištění vyšší kvality videa je 

možné díky vysoké rychlosti poskytovaného připojení. Rychlost download až 10 000 

kb/s, samozřejmě bez datového limitu, kterou společnost ORKA Systems nabízí přes 

službu Rapidnet je pro tento účel víc než dostačující. 
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2 Vymezení problému a cíle práce  
 

Řešení je realizováno ve třech rovinách. První z nich a zároveň nejobsáhlejší je 

technická stránka věci. Zhruba zde nastíním jak by měl portál po stránce funkcionality 

vypadat. Součásti stránek má být mimo jiné: 

• Uživatelský přívětivé rozhraní pro nahrávání videa 

• Rozhraní pro administrátory  

• Správa uživatelských účtů a profilů 

• Zabezpečení proti neoprávněnému přístupu 

• Vyhledávání příspěvků 

• členění videí do žebříčků nejnovějších, nejsledovanějších  a nejlépe 

hodnocených  

• členění do kategorií 

 

Rozhraní pro nahrávání videa bude mít tyto funkce: 

• Bude povoleno nahrávat videa, kterých velikost nepřesahuje 50 MB 

• Formuláře, do kterých uživatel vyplní povinné i nepovinné informace o 

příspěvku  

• U příspěvku by mělo být zřetelné, kdy byl vytvořen (časová značka) 

 

Správa uživatelských účtu a profilů by měla umět: 

• Registrovat uživatele pomocí jména, hesla, e-mailu 

• Odesílat zapomenuté heslo na e-mail uživatele 

• Rozděleni na uživatele a administrátory  

• Povolen bude pouze jeden uživatelský učet na jeden e-mail 

 

Zabezpečením se rozumí: 

• Vytvoření pravidel pro bezpečné heslo 

• Šifrování hesla 

• Zabezpečení proti neoprávněnému přístupu do databáze 
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• Zabezpečení dat proti případné havárii 

 

Dále by měl portál mít tyto technické charakteristiky: 

• Jak HTML tak CSS kód musí být validní 

• K tvorbě layoutu budou použity kaskádové styly (z formálního hlediska je to 

nejsprávnější) 

• Stránky se musí správně zobrazit ve všech nejpopulárnějších prohlížečích 

(Internet Explorer 6 a výš, Mozilla Firefox, Opera) 

• Při návrhu se bude vycházet z pravidel pro tvorbu přístupného webu1, které 

vznikly za podpory Ministerstva informatiky ČR 

• Stránka se musí korektně zobrazit v okně prohlížeče o šířce větší než 650 pixelů 

• Layout stránky se nesmí „rozpadat“ a objekty se nesmí překrývat při zvětšování 

a zmenšování o minimálně 3 stupně 

 

Druhou neméně důležitou součásti práce bude rovina ekonomická. Zde se budou řešit 

především náklady spojené s výstavbou a provozem portálu. Jedná se o případnou 

potřebu rozšíření firemního hardware nebo software. Důležitou otázkou, která se také 

bude řešit je časová náročnost realizace projektu. Vše by se mělo stihnou do konce 

kalendářního roku 2008. Tato část se také bude zabývat problematikou autorských práv, 

spojenou se sdílením videa. Má byt dosaženo následujících cílů: 

• Určení hardware nezbytného k realizaci řešení 

• Zvolení vhodných programových prostředků s důrazem na minimalizaci nákladů 

• Dodržení termínu do konce roku 2008 

• Sestavení harmonogramu projektu 

• Vytvoření mechanismu, který bude zajišťovat ochranu autorských práv 

• Odhadnutí časové náročnosti projektu 

• Celkové náklady na realizaci by neměly přesáhnou 200 000 Kč 

 

Jednou z nejdůležitějších součásti každého produktu je jeho obal. Pokud se bavíme o 

internetových stránkách, pak by se za obal produktu určitě dala považovat hlavní 

                                                
1 Nová pravidla přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb. [online]. Ministerstvo 
informatiky ČR, 2006. Dostupné z WWW: <http://www.pravidla-pristupnosti.cz/more.php> 

http://www.pravidla-pristupnosti.cz/more.php>


 11

stránka portálu. Aby se lide o portálu dozvěděli bude taky třeba vymyslet vhodný 

způsob reklamy. Návrhem hlavní stránky a propagaci portálu se budu zabývat 

v marketingové části řešení. 

 

Splňují tyto cíle pravidla SMART? 

Pokud se jedná o specifičnost cílů, myslím si, že tato podmínka je splněná. Toto tvrzení 

opírám o fakt, že problém byl rozebrán dopodrobna a rozdělen na dílčí cíle, kterých má 

byt dosaženo. Tyto dílčí cíle jsou zároveň nástinem postupu řešení a vytyčují budoucí 

funkcionalitu portálu. Dále byl popsán účel řešení, který blíže specifikuje užitečnost 

tohoto projektu.  

Měřitelnost cíle je podle mě zřejmou záležitost. Kontrola úspěšnosti projektu bude totiž 

prováděná ve spoluprácí s pracovníkem  společnosti ORKA Systems, pro kterou je řešení 

určeno. Některé cíle, jako například validitu stránek lze jednoduše zkontrolovat 

validátorem, jiné pak vizuální nebo fyzickou kontrolou.  

Cíle musí být dosažitelné a musí odpovídat potřebám příjemce a takové taky podle mě 

jsou. Firma působí na regionální úrovni a s tím je spojena struktura její zákazníků. 

V návrhu se s touto skutečnosti počítá a taky proto je hned na začátku řečeno, že účelem 

není konkurovat celorepublikově, či celosvětově známým televizním portálům, nýbrž 

nabídnout novou kvalitní službu pro stávající a budoucí zákazníky firmy.  

Při uvažování o realističnosti cílu si je třeba položit otázku zda je vůbec možné řešení 

dosáhnout. Na základě existence všeobecně známých, podobných služeb jsem 

přesvědčen o tom že to jde. Pokud vezmeme v úvahu podmínky a zdroje jimiž 

disponuje firma ORKA Systems pak si myslím totéž.  

Časový rámec realizace projektu je stanoven do konce kalendářního roku 2008. Ikdyž 

ve firmě panuje přesvědčení, že není z čím spěchat, považují tento termín za závazný. 
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3 Teoretická východiska práce 

3.1 SMART  

Jedná se o souhrn pravidel, která pomáhají efektivně a logický stanovit cíle 

navrhovaného řešení. Jednotlivá písmena akronymu představují počáteční písmena 

anglických slov, která by měla charakterizovat námi navržené cíle. Každý cíl by měl 

být: 

• Konkrétní (specific) – Pokud je cíl nadefinovány konkrétně, pak má mnohem 

větší šanci na úspěch. Cíl je konkrétní pokud jsme schopni určit předmět 

problému a navrhnout vhodné řešení. 

• Měřitelný (measurable) – V budoucnu musíme být schopni určit, zda byl 

konkrétní cíl naplněn. Každý plán by měl obsahovat i kontrolu, abychom 

poznali, zda je řešení úspěšné.  

• Dosažitelný (achievable) – Cíl může být náročný a působit jako výzva ale přesto 

musí být splnitelný. Pokud cíl není dosažitelný, pak nemotivuje. 

• Realistický (realistic) – Navrhované řešení musí jít vůbec realizovat a dosáhnout 

přitom požadovaných výsledku. Člověk, který má cíl realizovat musí být 

schopen a ochoten se ho chopit. 

• Časově omezený (timed) – Cíl musí mít stanoven časový rámec. Pokud cíl nemá 

časové omezení, pak se jeho plnění odsouvá až na poslední místo a tak se může 

stát, že nebude realizován vůbec, nebo že přestanou platit podmínky nutné 

k jeho realizaci. 

 

3.2 SLEPT analýza 

Díky této analýze dokážeme vyhodnotit případné dopady změn okolí na projekt. 

Uvažují se zde následující faktory, které zároveň představují jednotlivá písmena 

akronymu: 

• Sociální - demografické faktory, kultura, úroveň vzdělání 

• Legislativní – vymahatelnost práva, existence zákonných norem, autorská práva 

• Ekonomické – makroekonomická situace, finanční zdroje, daňová problematika 
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• Politické – politická stabilita, vliv stakeholderů, otevřenost versus uzavřenost 

země 

• Technologické – stav technických prostředků, úroveň počítačové gramotnosti 

 

3.3 HOS analýza 

Je to metoda manažerského hodnocení informačních systémů. Je založená na klasifikaci 

informačních systému pomocí tří čísel a znaménka. V metodě HOS se hodnotí tří části 

informačního systému: hardware, software a orgware (soubor pravidel a činnosti 

spojených s provozem informačního systému). Pokud označíme některou část 

informačního systému číslem 3, pak to znamená, že tato komponenta je na vysoké 

úrovní.. Naopak číslo 1 znamená nízkou úroveň. Pokud za trojicí čísel hodnotících 

úroveň jednotlivých části informačního systému není nic, pak to znamená, že se jedná o 

společnost běžného typu. Pokud však je za touto trojici znaménko +, pak se jedná o 

společnost, pro kterou je informační systém velmi důležitý. Znaménko - značí opak.  

 

3.4 AES  

Advanced Encryption Standard, také znám jako Rijndael. Jedna se o symetrický 

šifrovací algoritmus, který používá klíče délky 128, 192 nebo 256 bitů. Data šifruje do 

bloků o délce 128 bitů. Výhodou tohoto algoritmu je především vysoká rychlost 

šifrování. AES na rozdíl od jeho předchůdce DES nebyl dosud prolomen.  

 

3.5 Side channel attack 

Je to pojem z kryptografie, který označuje jakýkoliv útok založeny na informacích 

získaných fyzicky díky měření elektromagnetického záření, měření vyzařovaného tepla 

nebo spotřebované energie. Nejedná se proto o útok provedeny díky prolomení 

šifrovacího algoritmu či jiným nedokonalostem v návrhu zabezpečení. 

 



 14

3.6 LAMP 

Tento akronym odkazuje na soubor programových prostředků pro výstavbu 

dynamických internetových stránek. Většinou se jedna o svobodný software na licenci 

GNU GPL. Písmena akronymu jsou počátečními písmeny technologii: Linux, Apache 

HTTP Server, MySQL a PHP. Existují také už hotové balíčky těchto programů jako 

například Easy PHP.  

 

3.7 GNU GPL 

General Public Licence – je to licence pro svobodný software, kterou zastřešuje 

organizace Free Software Foundation. Zdrojové kódy šířené pod touto licenci můžou 

být volně používány a upravovány. Další šíření je pak možné jenom zase pod stejnou 

licenci. Binární formy můžou být poskytovány za libovolně vysokou úplatu ale 

zdrojové kódy musí být na požádání poskytnuty zdarma.  

 

3.8 Procesní diagram 

Procesní diagram je charakteristický tím, že na levé straně zobrazuje události 

ovlivňující daný proces a na pravé straně jednotlivé činnosti. Tyto činnosti můžou být 

jak automatizované tak i neautomatizované. 

 

3.9 Diagram toku dat – DFD 

DFD je grafickou reprezentaci toku dat v informačním systému. Tento diagram nám 

umožňuje představit si jak informační systém pracuje, jaké má vstupy a výstupy a jak 

bude implementován. DFD diagramem nejnižší úrovně je kontextový diagram. Existuje 

hned několik druhu symbolů pro DFD diagramy. Proto považují za nezbytné určit si 

jednotnou metodiku. V této práci budu používat následující symboly: 
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1. Používané symboly DFD 

 

3.10  Vývojový diagram 

Vývojový diagram je grafické znázornění nějakého algoritmu nebo procesu. Vývojový 

diagram používá pro znázornění jednotlivých dílčích operací symboly, které jsou 

navzájem propojeny pomocí orientovaných šipek.2 Výhodou vývojového diagramu je, 

že na rozdíl od DFD lze zde velmi dobře zachytit větvení postupu na základě podmínky. 

 

3.11  Normalizace 

Normalizace je proces, kdy upravujeme databázové relace tak, aby vyhovovaly určitým 

kritériím – normálním formám. Účelem tohoto procesu je především minimalizace 

redundance dat. Databáze, která porušuje některou z normálních forem, není efektivní.  

                                                
2 Seznam encyklopedie [online]. Radlická 2, Praha 5: Seznam.cz, a.s., poslední revize 18.12.2007. 
Dostupný z WWW: <http://encyklopedie.seznam.cz/> 

http://encyklopedie.seznam.cz/>
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4 Analýza problému a současné situace 

4.1 Základní údaje o firmě 

Firma ORKA Systems, s.r.o. se zabývá poskytováním bezdrátového WiFi připojení 

k internetu v oblasti Karviné, Stonavy, Doubravy, Louk, Petrovic a Závady. K tomuto 

účelu firma používá zařízení pracující s frekvencí 10,5GHz, 5GHz a 2,4GHz. Díky 

tomu může služba Rapidnet zajistit přenos dat až rychlosti 10 000 kb/s download a až 2 

000 kb/s upload.  K další činnosti firmy patří dodávka a správa serverů, budování a 

servis počítačových sítí, prodej osobních počítačů a komponent. Firma také 

zprostředkovává IP telefonii (VoIP).  

 

4.2 Koncepce 

Portál bude vycházet z koncepce frontend-backend. To znamená, že bude existovat 

rozhraní pro registrované uživatele, kde budou všechny náležitosti, které potřebuje vidět 

uživatel a rozhraní pro administrátory, které bude obsahovat některé funkce přístupné 

jen administrátorům. Pak ještě budou existovat stránky pro neregistrované nebo 

nepřihlášené uživatele. Data k zobrazení budou uložena v databázi. Většina dnešních 

dynamických webu funguje na tomto konceptu. Pro lepší pochopení koncepce 

přikládám tento diagram: 
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2. Diagram koncepce frontend-backend 

 

Událost Popis události 

V1 Vyhledávání, prohlížení, registrace, požadavek na zaslání zapomenutého 

hesla 

V2 Zaslání požadovaných informaci, odeslání potvrzení registrace e-mailem, 

zaslání zapomenutého hesla e-mailem 

V3 Přihlašování, nahrávání videa, vytváření popisků,  provádění změn profilu, 

mazání videa, posílání zpráv 

V4 Autorizace uživatele, vygenerování stránky s novým videem, zavedení změn 

v profilu, odstranění z databáze, zaslání požadovaných informaci, 

informování uživatele o zablokování (aktivaci) účtu, doručení zprávy, 

signalizace „uživatel online“ 

V5 Přihlašování, nahrávání, mazání videa (i od jiných uživatelů), blokování 

(aktivace) uživatelských účtů, mazání nevhodných popisků a komentářů, 

posílaní hromadných zpráv 

V6 Autorizace administrátora, zavedení změn do databáze, zaslání požadovaných 
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informaci, signalizace „uživatel online“ 
1. Tabulka události 
 

  

4.3 SWOT analýza se zameřením na projekt 

4.3.1 Silé stránky 
• firma poskytuje jedno z nejrychlejších připojení v regionu 
• využívání „svobodného“ software – minimalizace nákladu na software 
• kvalitní marketing 
• rostoucí poptávka po internetových službách 

4.3.2 Slabé stránky 
• rostoucí konkurence 
• firma neoplývá nadbytkem finančních prostředků 

4.3.3 Příležitosti 
• přilákání nových zákazníků 
• možnost získání dodatečných příjmů z reklamy 

4.3.4 Hrozby 
• snížení konkurenceschopnosti firmy 
• ztráta prostředků, které by mohly jít na jiný projekt 

 

4.4 SLEPT analýza 

4.4.1 Sociální faktory 
• Lidé stráví čím dál tím více času na internetu 
• Roste popularita zábavy na internetu (sociální weby, TV portály) 

4.4.2 Legislativní faktory 
• Problematika autorských a majetkových práv spojená se sdílením videa 

4.4.3 Ekonomické faktory 
• nová služba může přilákat nové zákazníky 
• možnost získání dodatečných příjmů z reklamy 
• relativně malé náklady na výstavku 

4.4.4 Politické faktory 
• některé okolní obce, jako například Stonava, poskytují občanům připojení 

k internetu na zdarma 
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4.4.5 Technologické faktory 
• Rostoucí poptávka po vysokorychlostním připojení k internetu 
• Existující hardwareové a softwareové zázemí 
 

4.5 Analýza ryzik 

4.5.1 Příliš vysoké náklady na realizaci 

Scénář  

Cena vývoje a zavedení portálu je příliš vysoká.  

Dopad  

Realizace projektu bude pro firmu přílišnou zátěži. 

Opatření  

Velký důraz musí být kladen na minimalizaci nákladů.  Je třeba přemýšlet o 

možnostech využití stávajícího hardware. Mnoho lze ušetřit například použitím 

svobodného software na licenci GNU GPL. 

Kritický faktor úspěchu  

Náklady na SW a HW nesmí přesáhnout 25 000 Kč. 

Opatření k využití faktoru  

Částečné využití stávajícího hardware, volba vhodného a levného software. 

 

4.5.2 Počáteční nezájem zákazníků 

Scénář  

Zákazníci z počátku neprojeví o novou službu zájem. 

Dopad  

Investice do portálu by ztratila smysl.  

Opatření  

Zvolení vhodného způsobu propagace portálu. Využití stávajících informačních kanálu. 

Dále bude třeba ještě před spuštěním naplnit portál nějakým obsahem. V úvahu přichází 

spolupráce s místním divadlem, které pořizuje záznamy z představení. 

Kritický faktor úspěchu  

Získání prvních uživatelů. 

Opatření k využití faktoru  
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Zasílání e-mailu, které budou informovat o nové službě. Vložení bannerů na firemní 

web. Naplnění portálu počátečním obsahem. 

 

4.5.3 Únik citlivých dat 

Scénář  

Při nesprávném navržení systému nebo při cíleném útoku na portál může dojít 

k odcizení osobních dat zákazníků. V nejhorším případě pak může dojít k odcizení 

citlivých firemních dat. 

Dopad  

Únik osobních dat může vzbudit nedůvěru zákazníků, neochotu dále používat portál 

nebo odchod od firmy. Odcizená firemní data mohou být zneužita konkurenci.  To by 

mělo pro firmu katastrofální důsledky 

Opatření  

Vhodné zabezpečení portálu. Přístupové heslo musí být šifrováno. Ochranu firemních 

údajů docílíme oddělením portálu od jiných firemních systému. Musí být přijata 

opatření proti neoprávněnému přístupu do databáze. Důraz musí být kladen na vhodný 

návrh formulářů. 

Kritický faktor úspěchu  

Zabezpečení portálu i jiných firemních systému. 

Opatření k využití faktoru  

Využití šifrovacích algoritmů. Oddělení portálu od jiných firemních systémů alespoň na 

softwarové úrovní. Vhodný návrh formulářů. 

 

4.5.4 Překročení časového rámce vymezeného pro projekt 

Scénář  

Realizace projektu se opozdí natolik, že zavedení portálu před koncem roku 2008 

nebude možné.  

Dopad  

Může vést k prodražení projektu. Dopadem může být také ztráta motivace pracovníků a 

neustále odkládání problému.  

Opatření  
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Navržení vhodného harmonogramu realizace. Měla by být zahrnuta časová rezerva pro 

minimalizaci dopadů případných neočekávaných problémů. Řekněme, že portál by mel 

být funkční již 3 týdny před deadlinem. Tato lhůta počítá i s absenci zaměstnanců 

během vánočních svátků. 

Kritický faktor úspěchu  

Uvedení portálu do chodu do 1.12.2008. 

Opatření k využití faktoru  

Navržení harmonogramu realizace a zahrnutí časové rezervy 3 týdnů před deadlinem. 

 

4.5.5 Pravděpodobnost rizika 
Zkratka Pravděpodobnost rizika Rozsah rizika 

V Vysoká pravděpodobnost Nad 66 % 

S Střední pravděpodobnost 33 – 66 % 

N Nízká pravděpodobnost Pod 33 % 
2. Tabulka pravděpodobnosti 
 

4.5.6 Hodnoty rizika 
Hodnota rizika Zkratka 

Vysoká VHR 

Střední SHR 

Nízká NHR 

 

4.5.7 Dopad na projekt 
Zkratka Dopad Popis 

VD Velký nepříznivý dopad na  projekt 

 

Selhání cíle projektu 

Nebo 

Nedodržení koncového termínu učeného 

pro projekt 

SD Střední nepříznivý dopad na 

projekt 

 

Ohrožení cíle projektu, nutnost 

mimořádných zásahu do plánu projektu, 

nutnost významných změn v plánu 
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projektu 

MD Malý nepříznivý dopad na projekt 

 
Menší odchylky od plánovaných termínů, 

menší zásahy do plánu projektu 
3. Tabulka dopadů na projekt 

4.5.8 Souhrn dopadů a rizik na projekt 
Riziko Pravděpodobnost Dopad na 

projekt 

Hodnota 

rizika 

Příliš vysoké náklady na realizaci N VD SHR 

Počáteční nezájem zákazníků S ND SHR 

Únik citlivých dat N SD NHR 

Překročení časového rámce 

vymezeného pro projekt 

N VD SHR 

4. Tabulka dopadů rizik na projekt 
 

4.6 HOS analýza 

4.6.1 Hodnocení hardware 

Myslím, že je zbytečné tady vyjmenovávat všechny komponenty počítačů, kterými 

firma disponuje. Proto budu hodnotit stav hardware ve firmě podle jeho stáří. Tento 

ukazatel je směrodatný, protože hardware je částí informačního systému, která se 

morálně znehodnocuje nejrychleji. Platí zde, že po dvou letech od nákupu se hardware 

přesune o z vysoké úrovně do průměrné a po dalších dvou letech do nízké.  

Firma disponuje docela slušným technickým vybavením, nicméně jsou zde některé 

nevyhovující věci, které byly pořízeny v důsledku nedostatku finančních prostředků. 

Z mého pohledu nejhorší komponentou ve firmě je záložní zdroj, který je postaven, jak 

se říká „na koleně“, ze spojených autobaterek. Tento zdroj sice funguje ale o jeho 

spolehlivosti panují pochyby. Naštěstí to je jediný příklad nevyhovujícího hardware. 

Server ve firmě je starý dva roky. Zaměstnanci pro svou práci používají většinou 

notebooky, které až na jeden kus rovněž nejsou starší než dva roky. FTP server využívá 

datové úložiště Buffalo Technology TeraStation Pro II 3 TB. Krom uvedeného firma 

disponuje ještě jiným hardware jako 2,4 a 5 WiFi antény, PDA a mobilní telefony, které 

zde nebudu uvažovat, protože se jedná buďto o spotřební materiál nebo nemají pro 
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realizaci projektu žáden význam. Na základě výše uvedených informaci odhadují stav 

hardware ve firmě na průměrnou úroveň. 

 

4.6.2 Hodnocení software 

Firma disponuje softwarem vysoké úrovně. Notebooky jsou osazeny systémy Microsoft 

Windows Vista a Windows XP. Zaměstnanci také používají kancelářský balíček 

Microsoft Office 2003. Tento software je už sice zastaralý ale pro potřeby firmy zcela 

dostačující. Na serveru je nainstalován operační systém Red Hat Enterprise Linux 5. 

HTTP serverem je Apache, který poskytuje vysokou rychlost a bezpečnost. Další 

výhodou Apache je možnost přidání různých modulů, podle potřeby. O kvalitách tohoto 

programu svědčí fakt, že víc jak polovina všech webových stránek běží právě na 

serverech Apache. První vydání serveru Apache bylo vypuštěno jíž před dvanácti lety 

ale vývoj neustále probíhá. Zatím poslední verze byla vyšla v lednu tohoto roku. Díky 

Apache licenci, pod kterou je tento http server šířen, aktualizace nepřináší žádné 

dodatečné náklady a novou verzi si lze kdykoliv legálně stáhnout z internetu. O 

databáze uložené na serveru se stará MySQL server, který je podobně jako Apache 

součásti distribuce Linuxu. Celkově software v podniku je na vysoké úrovní. Je to 

pochopitelné, protože firma ke své podnikatelské činnosti potřebuje  kvalitní a 

spolehlivé softwarové vybavení.  

 

4.6.3 Hodnocení orgware 

Na pravidla pro fungování informačního systému není ve firmě  kladen příliš velký 

důraz. Podle mého názoru je to způsobeno nízkým počtem zaměstnanců, kteří mají 

správu informačního systému v popisu své práce. Touto problematikou se zabývají 

pouze tři lidé, a proto není zatím nenastala potřeba vytvářet striktní pravidla. Přesto 

každý zaměstnanec nese zodpovědnost za data, která spravuje a vše funguje bez větších 

potíží. Nicméně firma se chystá do budoucna vytvořit striktní řád pro zacházení s daty. 

Je si vědomá toho, že pokud se zvýší počet zodpovědných zaměstnanců, pak stávající 

pravidla se stanou nedostatečná. Orgware ve firmě hodnotím stupněm 2  - průměrná 

úroveň. 
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1.  HOS analýza – celkové hodnocení informačního systému 
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5 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

5.1 Návrh hardwarových prostředků 

Jelikož se firma zabývá mimo jiné poskytováním bezdrátového připojení k internetu a 

správou serveru, má k dispozici velké hardwarové kapacity. Otázkou je zda tyto 

kapacity budou pro televizní portál dostačující. Z rozhovoru s zaměstnanci firmy 

vyplývá, že minimálně bude třeba rozšířit diskové pole a paměti na serveru. Firma 

momentálně používá úložiště Buffalo Technology TeraStation Pro II 3TB Network 

Attached Storage. Firma jíž delší dobu zvažuje nákup dalšího kusu. Nové úložiště bude 

sloužit primárně pro ukládání videa z portálu. Dodatečné diskové 4 TB paměti umožní 

uložení minimálně 80 000 videi, pokud bude dodržena maximální velikost jednoho 

videa 50 MB. Pro počáteční potřeby televizního portálu je to dostačující. Momentálně 

server pracuje s operační paměti 4 GB. Tuto paměť chce firma rozšířit na dvojnásobek. 

Jelikož paměť je nutno osazovat v párech, zvolíme dva moduly po 2 GB. Bude se jednat 

o DDR2 667 MHz paměťové moduly s dvěma samostatně adresovatelnými oblastmi. 

Technici potvrdili, že vzhledem k počtu memory rank půjde další moduly přidat. 

Posledním slabým článkem celého systému je záložní zdroj. Jeho nedostatky jsou 

zřejmé a byly popsány v HOS analýze. Firma se proto rozhodla pořídit nový UPS 

záložní zdroj o kapacitě 800 W.  

 
Název hardware Cena (Kč) 

Buffalo Technology TeraStation Pro II 4TB Network Attached Storage 31 000,- 

4GB (KIT 2x2GB) DDR2 667MHz ECC Registered 

 

3 200,- 

APC Smart-UPS XL 1000XLI 

 

13 500,- 

CELKEM 47 700,- 
5. Návrh hardwerových prostřředků. 
 

5.2 Návrh softwarových prostředků 

Firma klade velký důraz na minimalizaci nákladů. Proto pro realizaci televizního 

portálu budeme využívat „svobodný“ software, především na licencí GNU GPL. 
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Většina firemních aplikaci už dnes běží na operačním systému Linux. Není se čemu 

divit, však správa a zavádění linuxových řešení je specialitou firmy ORKA Systems. Pro 

televizní portál bude proto nejvhodnější využít technologie LAMP. To znamená, že 

serverem bude Apache, o databázi se bude starat MySQL, stránky budou 

naprogramovány v PHP a vše bude pracovat na operačním systému Linux. Nesmírnou 

výhodou tohoto řešení je už zmíněná téměř nulová finanční náročnost jeho realizace. 

Další nespornou výhodou technologie LAMP je, jíž dnes je na ní založena většina 

důležitých firemních systémů. Téměř vše potřebné je už na serverech nainstalováno a 

zaměstnanci jsou na tyto produkty zvyklí. Programátoři se nebudou muset adaptovat na 

nový programovací jazyk, a proto jím práce půjde rychleji. Toto tvrzení opírám o 

neblahé zkušeností mých kolegů z přechodem z ASP ne PHP. Pro ukládání videí 

budeme ještě potřebovat FTP server. Ten už ale také firma provozuje a půjde ho použít 

za předpokladu rozšíření diskového pole.  

 

5.3 Zabezpečení dat proti případné havárií 

Data serveru by měla být zabezpečena proti případné havárií. Nemá smysl však 

zálohovat celý 4 TB disk. Bylo by to příliš náročné jak po finanční tak po technické 

stránce. Páskové i diskové zálohovací systémy stoji v řádu desítek až statisíců korun, už 

o velkosti diskového prostoru. Budou se proto zálohovat jenom kriticky důležitá data. 

K dispozici boudou jak víme dvě datová úložiště o kapacitách 3 a 4 TB. Aplikační část 

portálu můžeme tedy uložit na jedno datové úložiště  a samotná videa na to druhé. Na 

druhém úložišti pak bude uložena i záloha kriticky důležitých dat z úložiště prvního. 

Data budou fyzicky oddělená, což povede k minimalizaci následků případné havárie. 

Ještě zbývá vybrat software pro zálohování. Jelikož server pracuje s operačním 

systémem Linux, bude nutno použít jeden ze zálohovacích programů určených pro tento 

systém. Použijeme na příklad program Bacula, který je mezi uživateli velmi oblíben. 

Jedná se o prověřený soubor nástrojů pro zálohování dat. Výhodou je také to, že tento 

program je šířen pod licenci GPL. Náklady na pořízení jsou tedy nulové.  
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5.4 Návrh databáze 

5.4.1 Slovní popis 
Pro uložení uživatelů v databází bude určena jedna tabulka. Nazvěme jí třeba uživatel. 

Každý uživatel se bude registrovat pomocí přezdívky, e-mailu a hesla. Proto tyto 

atributy tabulky budou povinné, plně zadané. Problematikou zabezpečení hesla se budu 

zabývat ve zvláštní kapitole. Primárním klíčem bude automatické číslo, uzivatel_id. 

Uživatel bude moct také zveřejnit své jméno a příjmení. K tomu budou sloužit 

nepovinné atributy jméno a příjmení. Tady může nastat problém s určením velkosti 

atributu. Nejdelší jména která se mi povedlo najít, jako Ekenedilichukwu nebo 

Tuvshinkhangai mají kolem 15 písmen. Proto velkost atributu jméno nastavíme na 20. 

S příjmením už je to složitější ale myslím si, že hrubým odhadem můžeme nastavit 

délku příjmení na 25 znaků. Uživatel si bude moct zvolit přezdívku, pod kteou bude na 

portálu vystupovat.  Přezdívka bude uložena v atributu nick. Dále u uživatele budeme 

chtít sledovat zda je zároveň administrátorem. K tomu bude sloužit atribut admin. 

Pokud se uživatel zaregistruje, pak mu přijde do jeho schránky e-mail s odkazem. Když 

na tento odkaz uživatel klikne, bude registrace dokončená. Tuto skutečnost je 

samozřejmě třeba také promítnou do databáze. K tomuto účelu je určen atribut 

registrace, který je podobně jako atribut admin typu BOOL. Hodnota 0 v této n-tici 

bude znamenat FALSE a 1 TRUE. Stejně to bude fungovat u posledního atributu, 

kterým je ban. Pokud bude mít prvek tohoto atributu hodnotu 0, pak bude uživateli 

omezena funkcionalita stránek. Máme zde ještě atribut foto, ve kterém bude obsažená 

url adresa uživatelovy fotografie. Tato fotografie, pokud bude na server nahraná, se 

bude zobrazovat v uživatelově profilu a bude sloužit pro snadnější identifikaci.  

Další tabulka se jmenuje video a bude sloužit k uložení informaci o příspěvku. 

Primárním klíčem je v této tabulce opět video_id, které je automatickým číslem. Vazba 

s tabulkou uživatelů je zajištěna přes cizí klíč uzivatel_id. Ke každému videu bude 

muset uživatel zadat jeho název, popis a vybrat kvalitu. Název videa a jeho popis budou 

v databázi reprezentovat atributy nazev a popis. Oboje jsou typu VARCHAR a musí být 

plně zadané. Kvalitu nahrávaného videa bude uživatel zadávat pomoci číselníku, který 

je reprezentován tabulkou kvalita. Cizím klíčem je zde atribut id_kvality. Podobné je to 

z tabulkou kategorie. Tato tabulka představuje číselník, ve kterém budou uloženy různé 

kategorie videi. Návštěvníci portálu budou chtít také vědět, kdy byl příspěvek vytvořen. 
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Proto zavádíme atribut pridano, který má typ timestamp – “časové razítko“. Další 

atribut - povolno slouží k zakazování a povolování příspěvku administrátorem. Je zase 

typu BOOL a hodnota 0 znamená FALSE. Příspěvek bude zakázán a ostatním 

uživatelům bude znemožněno si ho prohlížet. Toto opatření se bude využívat například 

pokud se bude jednat o ilegální kopií díla jiného autora nebo jiný nepovolený obsah. 

V opačném případě bude mít atribut povoleno hodnotu 1, to znamená TRUE a příspěvek 

bude zpřístupněn všem uživatelům. Atributy hodnoceni a pocet_shlednuti budou sloužit 

k výpočtu hodnoty, která bude představovat oblíbenost videa mezi uživateli. Každý 

uživatel bude moct ohodnotit podle určité stupnice. Průměr všech hodnocení pak bude 

představovat oblíbenost příspěvku. Posledním atributem tabulky video je url. Tento 

atribut bude obsahovat odkaz na umístění videa na FTP serveru.  

Registrovaní uživatele budou moc k příspěvkům přidávat své komentáře. Proto také 

jedna tabulka v naší databázi bude určena pro komentáře a bude se jmenovat, jak jinak 

než komentar. Umělý primární klíč – komentar_id je jako v předchozích případech 

automatické číslo. Cizí klíče uzivatel_id a video_id zajišťují propojení s příslušnými 

tabulkami. Atribut povoleno slouží k povolování nebo zakazování komentářů, podobně 

jako tomu je u stejnojmenného atributu v tabulce video. Komentář půjde zakázat 

například pokud se v něm objeví vulgarismy nebo nějaké urážlivé fráze. Nakonec zůstal 

atribut text_komentare. Zde bude uložen samotný obsah komentáře. 

Chceme také uživatelům umožnit vzájemnou komunikaci. Pro tento účel se zavede 

tabulka zprava. V případě, že si uživatel bude chtít nějakou zprávu ponechat ve svém 

profilu po delší dobu, bude mu to díky využití databáze umožněno. Primárním klíčem 

této tabulky je opět automatické číslo id. Atribut uzivatel_id je cizím klíčem z tabulky 

uživatel a slouží k přiřazení zprávy uživateli. To znamená, že v tomto atributu bude 

obsaženo id adresáta zprávy. O významu atributu predmet, text_zpravy a cas_odeslani 

dostatečně vypovídá jejich název.  

Všechny primární klíče všech tabulek jsou typu UNSIGNED INTEGER. Je to z důvodu 

větší přehlednosti úspory místa, záporné hodnoty u primárních klíčů jsou totiž zbytečné. 
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5.4.2 Seznam tabulek 
 

UZIVATEL 
Klíč Atribut Typ Délka 
PK uzivatel_id UNSIGNED INTEGER 10 
  jmeno VARCHAR 15 
  prijmeni VARCHAR 25 
  nick VARCHAR 15 
  email VARCHAR 50 
  heslo VARBINARY 16 
  registrace BOOL  
  ban BOOL  
  admin BOOL  
  foto VARCHAR 100 
 cas_registrace TIMESTAMP  

6. Tabulka uzivatel 
 

VIDEO 
Klíč Atribut Typ Délka 
PK video_id UNSIGNED INTEGER 10 
CK uzivatel_id UNSIGNED INTEGER 10 
CK kvalita_id UNSIGNED INTEGER 1 
CK kategorie_id UNSIGNED INTEGER 2 
  nazev VARCHAR 25 
  pridano TIMESTAMP  
  popis VARCHAR 250 
  url VARCHAR 100 
  povoleno BOOL  
 hodnoceni TINYINT  
 pocet_shlednuti UNSIGNED INTEGER 10 

7. Tabulka video 
 

KOMENTAR 
Klíč Atribut Typ Délka 
PK komentar_id UNSIGNED INTEGER 10 
CK video_id UNSIGNED INTEGER 10 
CK uzivatel_id UNSIGNED INTEGER 10 
  text_komentare TINYTEXT  
  povoleno BOOL   

8. Tabulka komentar 
 

ZPRAVA 
Klíč Atribut Typ Délka 
PK zprava_id UNSIGNED INTEGER 10 
CK uzivatel_id UNSIGNED INTEGER 10 
  predmet VARCHAR 25 
  text_zpravy TEXT  
  cas_odeslani DATETIME  

9. Tabulka zprava 
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KATEGORIE 

Klíč Atribut Typ Délka 
PK kategorie_id UNSIGNED INTEGER 2 
  popis VARCHAR 25 

10. Tabulka kategorie 
 

KVALITA 
Klíč Atribut Typ Délka 
PK kvalita_id UNSIGNED INTEGER 1 
  kvalita VARCHAR 15 

11. Tabulka kvalita 

 

5.4.3 Entitně ralační diagram 

 
3. Entitně relační diagram 
 

5.4.4 Normalizace 

Dobře navržená databáze by měla splňovat minimálně první tři normální formy. 

V tomto odstavci bude prověřeno, zda databáze televizního portálu tuto podmínku 

splňuje. Začnu první normální formou, která říká, že všechny atributy jsou definovány 
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nad skalárními obory hodnot 3. Tato podmínka je splněná neboť žádna tabulka 

neobsahuje složené nebo vícehodnotové atributy. První normální forma je naplněná. 

Můžeme tedy přistoupit k prověření druhé normální formy. Její  podmínkou totiž je, že 

relace musí jíž být v první normální formě. Dále pak všechny její atributy musí být 

závisle na celém kandidátním (primárním) klíčí 3. Tato závislost v našem případě platí. 

Použití umělých primárních klíčů celou věc jen zjednodušuje. Třetí normální forma se 

zabývá tranzitivní závislosti atributů tabulek. Opět platí že relace jíž musí být v první a 

druhé normální formě. Navíc všechny její neklíčové atributy musí být vzájemně 

nezávislé 3. Při pohledu na tabulky je zřejmé, že relace je i ve třetí normální formě. 

Všechny atributy, které by mohly být tranzitivně závisle jsou reprezentovány 

číselníkem.  

 

5.4.5 Zabezpečení hesla 

Heslo bude šifrováno pomocí šifrovací funkce. MySQL podporuje celou řadu 

šifrovacích algoritmu. Jsou to například DES, MD5, AES, ... Pro zabezpečení hesla 

v tabulce uzivatel využijeme blokovou šifru AES. Tuto šifru jsem zvolil proto, že je 

z výše zmíněných nejbezpečnější. Slabost algoritmu MD5 byla známa už od 1996 ale 

prolomení šifry se povedlo až v roce 2004. Pokud se jedná o šifru DES tak také byla 

prolomena a to v roce 1997 a AES je právě její nástupcem. Algoritmus AES je oblíben 

pro svojí rychlost a bezpečnost. Tuto šifru se ještě nepodařilo prolomit, pokud 

nepočítáme side channel attack.  

Nevýhodou je, že pro uložení hesla v databázi budeme potřebovat více místa. Musíme 

zajistit to, aby se heslo vešlo do databáze a proto musíme správně určit typ a velkost 

atributu heslo tabulky uzivatel. Zvolíme typ VARBINARY pro binární data, protože 

výsledkem šifrování textového řetězce nebude jiný textový řetězec nýbrž binární data. 

Je třeba také určit maximální počet znaku, který může heslo obsahovat. Pro výpočet 

délky výsledného řetězce existuje vzorec: 

 

                                                
3 KOCH, M. Datové a funkční modelování. Brno: VUT FP, 2004. s. (108 s.). ISBN: 80-214-2724-8. 
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16 × (trunc(string_length / 16) + 1)       4 

 

Z tohoto vzorce vyplývá, že pokud je heslo kratší než 16 znaků, pak výsledek šifrování 

bude mít vždy délku 16. Heslo o délce maximálně šestnácti  znaků je pro zabezpečení 

našeho portálu dostatečné. Velkost atributu heslo proto nastavíme na 16. Dalším 

aspektem zabezpečení hesla je jeho minimální délka. Moderní hashovací funkce jako 

SHA-256 šifrují libovolně dlouhé heslo na délku 256 bitů. Nicméně heslo by mělo mít 

nějakou rozumnou délku aby nebylo prolomitelné pouhým odhadem. Myslím, že 

minimální délka 6 znaků bude pro heslo postačující. o dodržení minimální délky hesla 

se bude starat kód v PHP.  

 

6 Proces - registrace uživatele 

6.1.1 Slovní popis 

Registrace uživatelů bude probíhat následovně. Uživatel vyplní nezbytné údaje a odešle 

je. Server pak pomocí srovnání zadaného e-mailu s databází ověří zda uživatel jíž není 

registrován. Pokud už registrován je, server se ho zeptá, zda chce zaslat zapomenuté 

heslo e-mailem. V případě, že registrován není, pokračuje se v registraci. Data jsou 

uložená do databáze a je odeslán e-mail s potvrzením registrace. Pokud uživatel do 

určité doby neklikne na odkaz obsažený v registračním v e-mailu, budou data 

z databáze smazána. Pokud však vše proběhne úspěšně a registrace bude potvrzena, pak 

hodnota atributu registrace tabulky uzivatel bude nastavena na TRUE. Tímto posledním 

krokem je registrace dokončená a uživatel se bude moct přihlásít. 

                                                
4 MySQL 5 Reference Manual [online]. MySQL AB. [cit. 20. dubna 2008] . Dostupné z: 
<http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/encryption-functions.html#function_aes-encrypt> 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/encryption-functions.html#function_aes-encrypt>
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6.1.2 Vývojový diagram 
 

 
4. Registrace uživatele - vývojový diagram 
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6.2 Proces - nahrání videa 

6.2.1 Slovní popis 

Vše začíná, když uživatel zadá požadavek na uložení videa. V našem portálu to muže 

být třeba kliknuti na určitý odkaz. Jako první se prověří, zda je uživatel přihlášen. 

Pokud přihlášeny není, pak ho web přesměruje na stránku s přihlašovacím formulářem a 

bude vyzván k přihlášení. Pokud přihlášeny je pak mu bude zpřístupněn formulář, do 

kterého zadá cestu k videu a jeho popis. Následuje kontrola velkosti videa. Velkost 

videa je omezená na 50 MB. Větší videa proto budou odmítnuty, nahrávání ukončeno a 

uživatel bude vyzván k zadání cesty k jinému videu. Pokud však velkost videa bude 

menší než 50 MB, pak nahrávání pokračuje volbou kvality. K výběru bude několik 

druhů kvality, které budou uloženy v číselníku kvalita. Podobně bude probíhat výběr 

kategorie videa. Pak se ověří dostupnost FTP serveru a zda je na něm dostatek volného 

místa. Pokud tyto podmínky nebudou splněny, pak server vygeneruje chybové hlášení a 

nahrávání bude přerušeno. Pokud však vše proběhne úspěšně, pak bude zahájen upload 

videa na server. V tomto procesu může nastat nějaká chyba, třeba přerušení připojení 

k síti. Pokud se tak stane bude nedokončené video ze serveru smazáno, nahrávání 

přerušeno a bude vygenerováno chybové hlášení. Posledním krokem pak je 

vygenerování stránky s videem a tak vznikne nový příspěvek. 
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6.2.2 Procesní diagram 

 
5. Procesní diagram 
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6.3 Diagram toku dat 

Diagram ukazuje, jak zhruba bude portál fungovat z perspektivy datových toků.  Když 

uživatel úspěšně projde procesem registrace, pak dojde k vytvoření nového záznamu 

v tabulce uzivatel. Proces přihlášení potom dělá jenom to, že porovnává údaje zadané 

uživatelem (nick a heslo) s údaji v databázi. Proces přidání komentáře vytváří záznam 

v tabulce komentar. Obdobně funguje proces zaslání zprávy. Smazání zprávy naopak 

maže určitou větu z databáze a tím se smaže i zpráva, kterou už uživatel nepotřebuje. 

Proces upload videa pracuje se dvěma datovýma entitama. Jednak se vytvoří záznam 

v tabulce video a jednak se uploaduje samotný soubor s videem na FTP server. Proces 

vyhledávání (prohlížení) pak jenom vyhledává a vrací údaje o hledaném příspěvku.  

 

 
6. DFD diagram 
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6.4 Návrh vzhledu stránek 

Vzhled stránek je jednou z nejdůležitějších části celého webu. Jedna se totiž o jakýsi 

obal produktu, kterým jsou informace. Dokazuje to studie na stránkách Consumer Web 

Watch. Na základě této studie, nazvané „How do people evaluate a web site's 

credibility?“, byl sestaven řebříček věcí, kterých si lidé nejvíc všímají při posuzování 

důvěryhodnosti stránek. Data hovoří jasně, 46,1 % lidí se nechá ovlivnit vzhledem 

stránek. Na druhem místě se 28,5 % pak skončila informační struktura a rozvržení 

stránek. Zajímavé je, že užitečnost informaci má podle studie na hodnocení 

důvěryhodnosti stránek vliv pouze z necelých 15 %.  

Takže zpět k návrhu vzhledu. Při analýze webů televizních portálů jsem zjistil, že hlavní 

strana ve většině případů obsahuje stejné prvky. Jsou to logo firmy, vyhledávací panel, 

formulář pro přihlášení, řebříček nejnovějších, nejoblíbenějších a nejsledovanějších 

videi, odkazy na jednotlivé kategorie, někde se vyskytuje i okno pro přehrávání  videa. 

Tyto věci budou proto implementovány i v našem televizním portálu. Rozvržení úvodní 

stránky znázorňuje obrázek. 

 

 

 
7. Rozvržení úvodní stránky 

  
Číslo Element 

1 Logo firmy (portálu) 

2 Panel vyhledávání 

3 Nejsledovanější videa 

4 Formulář pro přihlášení 

5 Nejlépe hodnocená videa 

6 Nejnovější videa 

7 Kategorie 
12. Popis elementů
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Stránky také musí respektovat pravidla pro tvorbu přístupného webu. Tyto pravidla 

stanovují podmínky pro tvorbu. Pokud budou dodrženy, pak by portál měl být přístupny 

i některým specifickým skupinám uživatelů jako jsou například barvoslepí nebo 

slabozrací. Dodržení těchto kritérii také zabezpečuje kompatibilitu stránek s méně 

obvyklým hardwarovým či softwarovým vybavením. Jsou to třeba starší monitory ale i 

na příklad pomocné technologie pro hlasové výstupy nebo braillské řádky. 

 

6.5 Propagace portálu  

Aby se budoucí uživatele o nové službě dozvěděli, bude třeba provést reklamní akci. 

Primární cílovou skupinou jsou stávající zákazníci firmy ale portál bude přístupny všem 

uživatelům internetu. Reklamní akce bude zahájena 24.11.2008, měsíc před uvedením 

portálu do chodu. Datum spuštění je schválně na vánoce. Novou službu bude proto 

možné v reklamní kampani označit za vánoční dárek pro uživatele. Pokud se jená o 

informační kanály tak v první řadě se bude jednat o e-mail. Všem stávajícím 

zákazníkům firmy bude zaslán e-mail informující o připravované nové službě a pak 

další e-mail informující o spuštění portálu. Druhým způsobem propagace portálu budou 

bannery na oficiálních stránkách firmy.  

 

6.6 Problematika autorských práv 

Každé video na portálu bude podléhat autorskému zákonu. Tato problematika z pohledu 

nahého portálu má dvě roviny. Za prvé, porušování autorských práv ze strany uživatelů 

a za druhé, korektnost v této věci ze strany portálu. První aspekt byl už částečně vyřešen 

v momentě, kdy bylo v návrhu databáze zohledněno zakázání jednotlivého videa nebo 

blokace celého uživatelského účtu.Těchto možnosti bude možno využít v případě 

odhalení porušení zákona. Druhy aspekt věci je trochu složitější ale myslím, že ho půjde 

jednoduše vyřešit formou pravidel pro využívání portálu. Tyto pravidla budou 

obsahovat část, ve které se uživatel zaváže dodržovat obecně závazným právní předpisy 

v souvislosti s dílem uveřejněným na portálu. Jedná se zejména o neoprávněné užívání 

děl třetích osob. 
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6.7 Odhad nákladů na realizaci 

Náklady na realizaci projektu je možno rozdělit do dvou části. První část nákladů tvoří 

výdaje na nákup nového technického vybavení – hardware. Druhou části jsou 

oportunitní náklady času na zaměstnance, který bude pověřen realizaci projektu. 

Výstavbu portálu bude mít na starosti jeden kodér. Jeho měsíční mzda činí přibližně 

30 000 Kč. Doba realizace projektu je stanovena na pět měsíců. Do dalších let se počítá 

s náklady na údržbu portálu v rozsahu 3 – 5 % z nákladu na realizaci ročně.  

 

Položka Částka (Kč) 

Nový hardware 47 700,- 

Náklady na pověřeného zaměstnance 150 000,- 

CELKEM 197 700,- 

zaokrouhleno 200 000,- 
13. Celkové náklady realizace 
 

6.8 Rozbor předpokládaných přínosů 

• Zvýšení konkurenceschopnosti firmy 

• zavedení nové služby pro stávající zákazníky 

• propagace firmy 

• Přilákání nových zákazníků 

• Možné dodatečné příjmy z reklamy 
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6.9 Časový rámec projektu 
 

Milník Datum milníku 

Začátek realizace projektu 04.08.2008 

Nákup a nainstalování nového hardware 30.09.2008 

Portál po aplikační stránce plně funkční (validní kód) 14.11.2008 

Dokončení grafických úprav (validní CSS) 29.11.2008 

Zahájení testovacího provozu, oprava případných nedostatků 01.12.2008 

Zahájení reklamní akce 24.11.2008 

Ukončení testovacího provozu 21.12.2008 

Spuštění portálu 24.12.2008 
14. Tabulka milníků 
 
 

 
8. Ganttův diagram 
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7 Závěr 
Na závěr bych rád provedl zhodnocení projektu a dokázal, že cílů vytyčených na 

začátku bylo dosaženo. Toto tvrzení zakládám na následujících faktech. Byla navržena 

struktura databáze a aplikační logika nejdůležitějších procesů. Navržená aplikační 

logika zajišťuje dodržení požadavků na portál. Na základě analýzy stavu informačního 

systému byly navrženy hardwarové prostředky, nezbytné k realizaci projektu. Na 

základě stejné analýzy a s ohledem na zaměření firmy byla navržena i softwarová 

základna pro projekt. Díky použití linuxových řešení a softwaru na licenci GNU GPL, 

jsou náklady na software zcela zanedbatelné. Celkové náklady realizace jsou 

odhadovány na necelých 200 000 Kč, což je pro firmu přijatelné. Byla zvolena strategie 

propagace portálu formou informačních e-mailu a bannerů na firemním webu. Návrh 

úvodní stránky portálu vychází z analýzy podobných služeb, které si získaly oblibu 

uživatelů internetu a koresponduje s požadovanou funkcionalitou portálu. Byl stanoven 

časový harmonogram, který stanovuje milníky a časový rámec pro provádění 

jednotlivých úloh. Pokud bude dodržen, pak bude portál dokončen včas. Tento 

harmonogram také počítá s rezervou 3 týdnu na opravu případných nedostatků 

(testovací provoz). Problematika zabezpečení hesla a zabezpečení dat proti havárií byla 

podle mého názoru  dostatečně popsána.  

Na závěr bych chtěl říct, že doufám, že táto práce přispěje svým dílem k vytvoření 

televizního portálu, který přinese firmě ORKA Systems dodatečné příjmy a uživatelům 

službu, kterou budou rádi využívat. 
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