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Abstrakt: 

Bakalářská práce Internetové rozhraní pro prezentaci a výuku je aplikací 

schopnou prezentovat výukové texty realizované v PowerPointu. Aplikace umožňuje 

zadávat dotazy v průběhu prohlížení prezentace a zajišťuje komunikaci mezi vyučujícím 

a studentem. Aplikace byla vytvořena tak, aby její ovládání nebylo uživatelsky náročné. 

Při realizaci byly použity pouze volně dostupné JavaScriptové knihovny. Bakalářská 

práce je převážně návodem k použití realizované aplikace.  

Abstract:  

Bachelor thesis Web interface for presentation and training applications is 

capable of presenting learning texts made in PowerPoint. The application allows queries 

over viewing the presentation and provides communication between teacher and 

student. The application was created so that it could not control user-consuming. In 

implementation used only freely available JavaScript libraries. Bachelor's thesis is 

largely implemented the instructions for use applications. 
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1 Úvod 

S rozvojem moderních technologií dochází k častějšímu využívání netradičních 

metod výuky. Informační technologie tak mohou mít charakter podpory pro studenty  

při procesu vzdělávání. Použitá informační technologie by měl splňovat požadavek 

uživatelské nenáročnosti jak pro učitele i studenta. Nejčastější používanou technologií 

jsou e-learningové aplikace, které jsou často používány k předávání studijních materiálů 

studentům. Hlavním záměrem vytvoření internetového rozhraní pro prezentaci a výuku 

v rámci této práce bylo nejen zprostředkování studijních materiálů studentům, ale  

i vytvoření komunikačního kanálu mezi vyučujícím a studenty. Komunikační kanál tak 

může být prostředkem zpětné vazby a kontroly efektivity výuky pro vyučujícího  

a snadné komunikace studentů s vyučujícím. Obliba využívání internetových 

vzdělávacích aplikací roste především u studentů technických škol a distančních forem 

vzdělávání. 
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2 Použité technologie 

Na počátku realizace aplikace byl stanoven cíl, aby byly použity především 

bezplatně dostupné technologie a software.  Trend využívání bezplatných technologií je 

dnes velice rozšířený a podporovaný pro svoji dostupnost. Jako programovací jazyk byl 

zvolen PHP (Hypertextový procesor), který je vhodný pro programování dynamických 

webových stránek a aplikací a pro ukládání dat byl použit databázový systému MySQL. 

Oblíbená a často nasazovaná kombinace PHP, MySQL a Apache je základním 

softwarem pro webové servery. Tuto trojici nabízí téměř každá hostingová společnost  

a je základem všech bezplatných hostingových služeb.  

2.1 PHP (Hypertextový procesor) 

PHP je skriptovací programovací jazyk, pro programování dynamických 

internetových stránek. Zkratka PHP původně skrývala název Personal Home Page 

(„osobní domácí stránky”), ale dnes je používán název Hypertext procesor 

(„hypertextový procesor“).  PHP v roce 1994 vytvořil Dánský/Grónský programátor 

Rasmus Lendorf.  První verze byla vydána 8. června 1995 a aktuální verze nese číselné 

označení 5.2.9 (vydáno 26. února 2009).  

PHP je multiplatformní programovací jazyk, kdy skripty jsou většinou 

prováděny na straně serveru. K uživateli je pak přenášen až výsledek činnosti. 

Oblíbenost PHP se skrývá v jeho jednoduchosti použití jak pro malé, tak i vetší 

projekty. PHP podporuje řadu knihoven, databázových systémů a internetových 

protokolů. 

2.2 MySQL (databázový systém) 

MySQL je databázový systém vytvořený švédskou firmou MySQL AB. 

Hlavními autory jsou Michael Widenius a David Axmark. MySQL je považována  

za úspěšného průkopníka dvojího licencování. K dispozici je pod bezplatnou licencí 

GPL (všeobecná veřejná licence GNU) a pod komerční placenou licencí.  

MySQL je multiplatformní databáze. Komunikace probíhá pomocí jazyka SQL. 

Přesněji se jedná o dialekt tohoto jazyka s některými rozšířeními. Protože je MySQL  
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volně šiřitelný software, má vysoký podíl na používaných databázích. MySQL je 

optimalizováno především na rychlost i za cenu některých zjednodušení. Aktuální 

bezplatná verze pod licencí GPL je 5.1.33. 

2.3 JavaSciriptové knihovny 

Aplikace pro své fungování využívá tři JavaScriptové
1
 knihovny. Byly vybírány 

bezplatné knihovny pro zpracování textových vstupů, nahrávání snímků (obrázků)  

a souborů do aplikace. Dalším kritériem při výběru byla podpora více jazyků, aby bylo 

možné doplnit češtinu. 

Pro textové vstupy do aplikace byl použit TinyMCE – JavaScript WYSIWYG 

Editor. Umožňuje psát texty podobně jako v aplikaci Microsoft Office Word  

bez znalosti HTML
2
 jazyka. Editor je doplněn, o AJAX

3
 File and Image Manager 

plugin pro snadné nahrávání souborů a obrázků do aplikace. Editor má otevřený kód  

a je šířen pod licencí LGPL pro svobodný software. 

Nahrávání většího počtu snímků (obrázků) prezentace do aplikace bylo zpočátku 

řešeno zabalením snímků do souboru ZIP, který byl pak zpracován v aplikaci. Tento 

způsob nahrávání snímků byl uživatelsky náročný a nepřívětivý. Nyní je nahrávání 

snímků vyřešeno pomocí JavaScriptové a Flash knihovny Swfupload. Knihovna 

umožňuje kontrolu nad typem nahrávaného souboru a jeho velikosti. Už při výběru 

snímků je nastaven filtr dialogového okna na obrázky typu JPG, GIF a PNG. Najednou 

lze nahrát maximálně 200 snímků prezentace. Větším počet snímků by mohlo dojít 

k přetížení serveru při jejich dalším zpracování. Uživatel již nemusí s vygenerovanými 

snímky nijak pracovat na počítači. Vložení nové prezentace do aplikace se tak výrazně 

zjednodušilo a zrychlilo.  

                                                 
1
 JavaScript je multiplatformí, objektově orientovaný skriptovací jazyk. 

2
 HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je 

jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů 

na Internetu. 
3
 AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) je obecné označení pro technologie vývoje interaktivních 

webových aplikací, které mění obsah svých stránek bez nutnosti jejich znovunačítání. Na rozdíl od 

klasických webových aplikací poskytují uživatelsky příjemnější prostředí, ale vyžadují použití moderních 

webových prohlížečů. 
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3 Struktura aplikace 

Původní aplikace byla zamýšlena pro omezený počet prezentací, bez možnosti 

přidělovat přístupová práva uživatelům. Současná verze umožňuje přidělovat přístupová 

práva uživatelům. Proto byly zavedeny Předměty (viz. Obr. 1) jako spojovací článek 

mezi uživateli a prezentacemi nahranými do aplikace.  

 

Přiřazování uživatelů do předmětů by bylo uživatelsky náročné, proto jsou 

uživatelé řazení do uživatelských skupin. U každého předmětu je možné zvolit 

libovolný počet uživatelských skupin, kterým bude daný předmět zpřístupněn. 

Ke každému předmětu jsou zařazeny příslušní prezentace. Prezentace může 

obsahovat neomezený počet snímků a ke každému snímku je možné vložit neomezený 

počet dotazů. 

Zvláštními právy disponují uživatelské účty Správce a Autor. Správce má 

neomezený přístup k veškerému obsahu nahranému do aplikace. Autor je omezen pouze 

na obsah, který sám do aplikace vložil a na dotazy u jeho prezentací. 

  

Správce 

Autor 

Předměty Prezentace Uživatelské 

skupiny 

Uživatelé Snímky 

Dotazy 

Obr. 1: Zjednodušená struktura aplikace 
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4 Uživatelský návod 

Aplikace je pro uživatele rozdělena na dvě části. První část je označena jako 

Portál a je určena především pro uživatele pro prohlížení prezentací a komunikaci 

s autory. Druhou částí je Administrace, kde autoři vkládají prezentace, komunikují 

s uživateli a spravují uživatelské účty. 

4.1 Portál 

Prostředí portálu je navrženo tak, aby bylo co možná nejvíce uživatelsky 

přívětivé (viz. Obr. 2). K prohlížení požadované prezentace se uživatel dostane pomocí 

několika kliknutí. Nemusí nastavovat žádné filtry, nebo vyhledávat prezentace 

v databázi. 

 

Obr. 2: Úvodní stránka aplikace 

Obsah aplikace se uživateli zpřístupní po přihlášení pomocí e-mailové adresy  

a hesla. E-mail jako přihlašovací jméno byl zvolen z praktických důvodů, které nesou 
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výhody jak pro uživatele, tak i pro provozovatele aplikace. Uživatel si nemusí 

pamatovat přihlašovací jméno a provozovatel získá e-mailovou adresu, která umožní 

komunikaci a uživatelem. Všechna hesla jsou v databázi uložena zašifrována a to 

nevratně. Není tedy možné zneužití přihlašovacích údajů. Po úspěšném přihlášení je 

uživateli zpřístupněn obsah aplikace podle typu jeho účtu. Pokud je uživatel více jak 60 

minut neaktivní, dojde k automatickému odhlášení z aplikace. 

Automatická registrace uživatelů není vzhledem k určení aplikace 

naprogramována, ale bylo by možné ji vytvořit, nebo aplikaci napojit na již existující 

databázi uživatelů. Nový uživatelský účet tak musí být vytvořen ručně, nebo při větším 

počtu nových uživatelů je možné účty generovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

4.1.1 Prezentace 

Prohlížení prezentací funguje jako průchozí filtr (viz. Obr. 3). V prvním kroku 

jsou uživateli zobrazeny předměty, které má zpřístupněny ve své uživatelské skupině.  

U každého předmětu je zobrazena zkratka a jeho název. Dále je vymezen prostor  

pro popis předmětu, kde může být uveden text, vloženy obrázky, videa, odkazy  

na soubory a další. U předmětu je zobrazen počet zpřístupněných prezentací a jméno 

autora předmětu, které zároveň funguje jako odkaz na stránku s informacemi o autorovi. 

Poslední položka je přesné datum a čas vytvoření předmětu v aplikaci. Kliknutím  

na název předmětu nebo na počet prezentací v předmětu se zobrazí výpis prezentací 

vložených do předmětu. Přehled předmětů má nastavené stránkování po 10 záznamech 

na stránku. 

 

Obr. 3: Výpis zpřístupněných předmětů uživateli 

Druhým krokem je výpis prezentací zvoleného předmětu (viz. Obr. 4). 

Prezentace jsou zobrazovány stejně jako předměty, navíc je zobrazen první snímek 
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prezentace a místo počtu prezentací je uveden počet snímků v prezentaci. Kliknutím  

na nadpis nebo počet snímků prezentace se uživatel přesune na promítání prezentace. 

 

Obr. 4: Výpis prezentací v předmětu 

V přehledu předmětů a výpisu prezentací je na pravé straně zobrazeno 

posledních pět prezentací, které byly publikovány. Uživatel se tak může rychle dostat 

k nejnovějším prezentacím. 

K promítání nových prezentací se uživatel dostane i po třech kliknutích.  

U starších prezentací je to o něco více, z důvodu stránkování. Pro uživatele je tento 

způsob přívětivější, než filtrování podle různých kritérií, nebo vyhledávání podle názvu 

prezentace v databázi. V promítání je zobrazena plná velikost snímku prezentace  

(viz. Obr. 5). Pod snímkem jsou tlačítka pro posuv mezi snímky a aktuální pořadí 

zobrazeného snímku. Pod ovládací lištou může být zobrazen komentář ke snímku  

od autora prezentace. 
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Obr. 5: Promítání prezentace 

Pod ovládací lištou, případně komentářem snímku od autora, je formulář  

pro vkládání dotazů ke snímkům (viz. Obr. 5). Dotazy jsou řazeny od nejstaršího  

po nejnovější formou nestrukturované diskuze. Uživatel svůj dotaz, nebo připomínku, 

napíše do pole Vaše dotazy a odešle kliknutím na tlačítko Odeslat. Uživateli, který  

ke snímku vložil svůj dotaz a má povolené zasílání e-mailů s upozorněním na nové 

dotazy je odeslán e-mail. 
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4.1.2 Aktuality 

Aktuality jsou na portále zobrazovány od nejnovější po nejstarší (viz. Obr. 6). 

Datum kdy má být aktualita publikována na portálu může uživatel nastavit při jejím 

vložení do aplikace, nebo při editaci aktuality. Stránkování aktualit je nastaveno na pět 

aktualit na stránku. Na konci každé aktuality je zobrazen autor aktuality, datum vložení 

aktuality (publikování na portálu) a pokud má uživatel typ účtu Autor nebo Správce 

odkaz pro editaci aktuality. 

 

Obr. 6: Zobrazení aktuality na portálu 
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4.1.3 Můj profil 

Modul je přístupný všem uživatelům pro editaci a správu osobních. Uživatel zde 

může editovat své osobní a přihlašovací údaje, vložit informace o své osobě, nahrát 

svoji fotografii (avatar) (viz. Obr. 7). Zjistí zde typ svého účtu a do jaké uživatelské 

skupiny je zařazen. Uživatel může zakázat nebo povolit zasílání e-mailových 

upozornění na nové komentáře u snímků, které komentoval. 

 

Obr. 7: Můj profil 
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4.1.4 Stránka o autorovi 

Stránka o autorovi je přístupná všem uživatelům z různých částí aplikace. 

Uživatel si může přečíst informace, které o sobě autor napsal, případně si prohlédnout 

jeho fotku (viz. Obr. 8). Na stránce jsou vypsány všechny prezentace, které autor  

do aplikace vložil. Název prezentace slouží jako odkaz pro spuštění promítání 

prezentace. 

 

Obr. 8: Ukázková stránka o autorovi 
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4.1.5 Nápověda 

Nápověda je určena pro všechny uživatele, bez rozdílu typu uživatelského účtu. 

V nápovědě jsou popsány všechny naprogramované funkce a postupy jak s aplikací 

pracovat (viz. Obr. 9). Velice podrobně je zpracováno vkládání nových prezentací  

do aplikace. V pravé části stránky jsou zobrazeny odkazy na všechna témata nápovědy. 

Název tématu odpovídá položce v menu, nebo funkci aplikace. 

 

Obr. 9: Úvodní stránka nápovědy 
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4.1.6 Zapomenuté heslo 

Může se stát, že uživatel ztratí nebo zapomene své přihlašovací heslo. Pro případ 

takové situace byl naprogramován modul Zapomenuté heslo. Uživatel zadá svůj 

přihlašovací e-mail a odešle jej kliknutím na tlačítko Odeslat (viz. Obr. 10). Pokud se 

zadaný email shoduje s e-mailem uloženým v databázi, aplikace vygeneruje nové heslo. 

Nové heslo je uloženo do databáze a odesláno na e-mail uživatele. Uživateli je  

v e-mailu doporučeno, aby po přihlášení pod novým heslem, heslo změnil. 

 

Obr. 10: Modul Zapomenuté heslo 
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4.2 Administrace 

Administrační část aplikace je určena pro uživatele s uživatelskými účty typu 

Autor a Správce. Autoři zde mohou vkládat a spravovat prezentace, aktuality  

a uživatelské účty. Správci mají přístup ke všem prezentacím, aktualitám, uživatelským 

účtům a navíc mají přístup k nastavení aplikace a správě nápovědy. 

4.2.1 Aktuality 

Přehled aktualit je přístupný uživatelům s účty typu Autor a Správce. V přehledu 

jsou zobrazeny všechny aktuality vložené do aplikace (viz. Obr. 11). Uživatelé tak mají 

okamžitý přehled o vložených aktualitách a možnost editovat a mazat aktuality jiných 

uživatelů. V přehledu je ve sloupci Datum zobrazeno datum, kdy bude aktualita 

publikována na portálu, dále je zobrazen název aktuality, její autor a přesný datum a čas 

vložení aktuality do aplikace. Ve sloupci Akce je modrá ikona tužky pro editaci 

aktuality a červená ikona křížku pro smazání aktuality. Po klinutí na červený křížek je 

uživatel dotázán, zda chce vybranou aktualitu smazat. Pokud klikne na tlačítko Ano, 

dojde ke smazání aktuality. 

 

Obr. 11: Přehled aktualit v administraci 
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4.2.1.1 Nová aktualita 

Formulář pro vložení nové aktuality do aplikace obsahuje pole Název, Datum  

a Text (viz. Obr. 12). Pole Název a Text jsou povinné, nejde vložit prázdnou aktualitu 

bez názvu. Při ukládání aktuality po klinutí na tlačítko Uložit aplikace kontroluje 

vyplnění povinných polí. Pokud není některé z povinných polí vyplněno, uživatel je 

upozorněn hlášením, které se zobrazuje nad formulářem. V položce Datum uživatel 

nastavuje datum, kdy bude aktualita publikována na portálu. Může tak aktualitu vložit 

do aplikace s předstihem. Při načtení formuláře je vyplněno aktuální datum, pokud jej 

uživatel nezmění, je aktualita po uložení publikována na portálu. 

Pole Text využívá editoru TinyMCE, který umožňuje pracovat s textem podobně 

jako v kancelářském balíku MS Office. Uživatel tak může vkládat multimediální obsah 

jako obrázky, video a audio soubory. 

 

Obr. 12: Vložení nové aktuality do aplikace 
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4.2.1.2 Editace aktuality 

K editaci aktuality je možné přistupovat z přehledu aktualit v administraci nebo 

přes rychlý odkaz z aktualit zobrazených na portálu. Formulář je stejný jako pro vložení 

nové aktuality (viz. Obr. 13). Uživatel může změnit všechna pole. Stejně jako u nové 

aktuality jsou pole Název a Text povinná. Jejich vyplnění je kontrolováno při ukládání 

změn po kliknutí na tlačítko Uložit. 

 

Obr. 13: Ukázka editace aktuality 
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4.2.2 Prezentace 

Přehled prezentací v administrační části (viz. Obr. 14) slouží pro správu 

prezentací vložených do aplikace. Prezentace jsou v přehledu řazeny od nejnovějších 

pro nejstarší. Uživateli s účtem Autor jsou zobrazeny pouze prezentace, které  

do aplikace vložil. Správce má přístup ke všem prezentacím v aplikaci. Uživatel může 

prezentace filtrovat podle předmětů. 

V přehledu jsou zobrazeny informace o zařazení prezentace do předmětu,  

o počtu snímků v prezentaci, datu od kdy je prezentace zpřístupněna uživatelům  

na portálu a stavu prezentace (povolení nebo zakázaní publikování prezentace  

na portálu). Ve sloupci Akce jsou dvě ikony, modrá ikona tužky slouží pro editaci 

prezentace a červený křížek pro smazání prezentace. 

 

Obr. 14: Přehled prezentací v administraci 

Po kliknutí na ikonu červeného křížku pro smazání prezentace je uživatel 

dotázán, zda si opravdu přeje vybranou prezentaci smazat. Pokud ano, dojde ke smazání 

prezentace, včetně snímků a dotazů ke snímkům. 

K editaci prezentace se uživatel dostane buď kliknutím na ikonu modré tužky  

ve sloupci Akce, nebo kliknutím na odkaz ve sloupci Snímků, kde je zobrazeno kolik 

snímků prezentace obsahuje. 
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Po kliknutí na odkaz ve sloupci Předmět se uživatel dostane na editaci 

příslušného předmětu. Může, tak v popisu předmětu upozornit na novou prezentaci, 

nebo upravit jeho popis. 

Ve sloupci Stav je ikonami zelené „fajfky“ a červeného křížku zobrazováno zda 

je prezentace zobrazována na portálu, nebo je zablokována. Kliknutím na ikonu může 

uživatel stav prezentace změnit. 
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4.2.2.1 Nová prezentace 

Vytvářet nové prezentace mohou uživatelé s účty typu Autor a Správce.  

Před vytvořením nové prezentace je vhodné připravit snímky, které chce uživatel  

do prezentace nahrát. Snímky je nutné z powerpointové prezentace exportovat  

do formátu JPG (JPEG), GIF nebo PNG. Z hlediska úspory místa a obrazové kvality 

snímku je vhodné používat formát JPG. Export snímků z dvou nejpoužívanějších verzí 

programu PowerPoint kancelářského balíku Microsoft Office jsou věnovány samostatné 

kapitoly. 

Před nahráním snímků je nutné prezentaci nejprve založit. Ve formuláři  

(viz. Obr. 15) musí uživatel vyplnit povinný název prezentace a vybrat předmět,  

do kterého bude prezentace zařazena. Do popisu prezentace může uživatel díky editoru 

TinyMCE vložit odkazy na soubory ke stažení, obrázky a další multimediální obsah. 

Kliknutím na tlačítko Další se vytvoří nová prezentace a uživateli bude umožněno 

nahrát snímky prezentace. 

 

Obr. 15: Formulář nové prezentace 

Po úspěšném vytvoření prezentace je uživateli aplikací umožněno nahrání 

snímků prezentace (viz. Obr. 16). Na stránce pro nahrávání snímků je napsán návod jak 

postupovat  
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při nahrávání snímků. Uživatel může nahrát snímky ve formátu JPG (JPEG), GIF nebo 

PNG. K nahrávání snímků je použita JavaScriptové a Flash knihovna Swfupload,  

která umožňuje hromadné nahrávání snímků prezentace. 

 

Obr. 16: Formulář pro nahrání snímků prezentace 

Kliknutím na tlačítko Nahrát se otevře dialogové okno (viz. Obr. 17) pro výběr 

snímků prezentace, které se mají nahrát do aplikace. Najednou může uživatel nahrát 

maximálně 200 snímků. Větší počet by mohl při jejich dalším zpracování přetížit server, 

na kterém je aplikace umístěna. Snímky uživatel může nahrávat jednotlivě, nebo 

hromadně označením všech, které chce nahrát. Nahrávání vybraných snímků se spustí 

automaticky kliknutím na tlačítko Otevřít v dialogovém okně. 
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Obr. 17: Dialogové okno pro výběr snímků prezentace 

Rychlost nahrávání snímků je limitována odchozí rychlostí internetového 

připojení uživatele a aktuálním vytížením serveru, na kterém je aplikace umístěna.  

O stavu nahrávání jednotlivých snímků je uživatel informován (viz. Obr. 18).  

Po nahrání všech snímků prezentace uživatel klikne na tlačítko Dokončit a zahají tak 

zpracování snímků. 

 

Obr. 18: Nahrávání snímků prezentace 
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V posledním kroku (viz. Obr. 19) jsou snímky prezentace upraveny na rozlišení, 

které je nastaveno správcem aplikace. Při zpracování jsou vytvořeny náhledy snímků. 

Každý snímek prezentace je zanesen do databáze pro rychlejší práci aplikace se snímky. 

Kliknutím na tlačítko Další prezentace se aplikace připraví na vložení nové prezentace. 

 

Obr. 19: Zpracování snímků prezentace 
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4.2.2.1.1 Export snímků Microsoft Office PowerPoint 2007 

Uživatel otevře prezentaci v programu Microsoft Office PowerPoint 2007. 

Klikne na tlačítko Office a v nabídce (viz. Obr. 20) zvolí Uložit jako a vybere uložení  

do Jiné formáty. 

 

Obr. 20: Nabídka tlačítka Office 

V otevřeném dialogovém okně (viz. Obr. 21) uživatel zvolí složku, kam budou 

snímky vyexportovány. Jak bylo výše uvedeno, snímky musí být exportovány  

do jednoho z podporovaných formátů, a to JPG (JPEG), GIF nebo PNG. V nabídce Typ 

souboru uživatel zvolí příslušný formát. Export uživatel zahájí kliknutím na tlačítko 

Uložit. 
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Obr. 21: Dialogové okno pro nastavení exportu snímků prezentace 

Po zahájení exportu se aplikace dotáže uživatele, zda chce exportovat všechny 

snímky prezentace nebo aktuální snímek (viz. Obr. 22). Zvolením jedné z nabídek jsou 

snímky exportovány do vybraného formátu. O úspěšnosti exportu je uživatel 

informován dialogovým oknem s informacemi o uložení snímků. Snímky jsou 

připraveny pro nahrání do aplikace. 

 

Obr. 22: Dialogové okno výběru typu exportu snímků prezentace 
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4.2.2.1.2 Export snímků Microsoft Office PowerPoint 2003 

Uživatel otevře prezentaci v programu Microsoft Office PowerPoint 2003. 

Klikne v menu na položku Soubor a v nabídce (viz. Obr. 23) zvolí Uložit jako…. 

 

Obr. 23: Nabídka menu Soubor 

V otevřeném dialogovém okně (viz. Obr. 24) uživatel zvolí složku, kam budou 

snímky vyexportovány. Jak bylo výše uvedeno, snímky musí být exportovány  

do jednoho z podporovaných formátů, a to JPG (JPEG), GIF nebo PNG. V nabídce Typ 

souboru uživatel zvolí příslušný formát. Export uživatel zahájí kliknutím na tlačítko 

Uložit. 
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Obr. 24: Dialogové okno pro nastavení exportu snímků prezentace 

Po zahájení exportu se aplikace dotáže uživatele, zda chce exportovat všechny 

snímky prezentace nebo aktuální snímek (viz.  

Obr. 25). Zvolením jedné z nabídek jsou snímky exportovány do vybraného 

formátu. O úspěšnosti exportu je uživatel informován dialogovým oknem s informacemi 

o uložení snímků. Snímky jsou připraveny pro nahrání do aplikace. 

 

Obr. 25: Dialogové okno výběru typu exportu snímků prezentace 
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4.2.2.2 Editace prezentace 

Editace prezentace (viz. Obr. 26) uživateli umožňuje změnit název prezentace, 

datum publikování prezentace na portálu, zařazení prezentace do předmětu a blokování 

publikování prezentace. Formulář je možné skrýt kliknutím na tlačítko Skrýt popis  

a znovu pak zobrazit kliknutím na tlačítko Zobrazit popis. Pod formulářem jsou 

zobrazeny snímky prezentace, pořadí snímků odpovídá pořadí v promítání snímků  

na portále.  V přehledu je zobrazeno pořadí snímku, náhled na snímek, komentář autora 

prezentace a celkový počet dotazů ke snímku. Ve sloupci Akce jsou dvě ikony - modrá 

tužky pro editaci snímku a červený křížek pro smazání snímku. Kliknutím na červený 

křížek je uživatel dotázán, zda si opravdu přeje smazat vybraný snímek.  

 

Obr. 26: Editace prezentace 

Kliknutím na modrou ikonu tužky nebo na náhled snímku se otevře editace 

vybraného snímku (viz. Obr. 27). Editace je upravené promítání snímků prezentace. 

Uživatel se může mezi snímky posouvat tlačítky s šipkami umístěnými pod snímkem. 



35 

 

Pod tlačítky je formulář pro vložení komentáře ke snímku a nabídka pro změnu pořadí 

snímku v prezentaci. Při změně pořadí snímku v prezentaci je snímek zařazen  

na požadovanou pozici a ostatní snímky posunuty. Změny v pořadí snímku a komentář 

ke snímku se uloží po kliknutí na tlačítko Uložit. 

 

Obr. 27: Ukázka editace snímku prezentace 
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4.2.2.3 Předměty 

Přehled předmětů v administraci (viz. Obr. 28) je stejně jako u přehledu 

prezentací rozdílný pro uživatele s účty typu Autor a Správce. Autoři mohou spravovat 

pouze předměty, které v aplikaci vytvořili. V přehledu je zobrazen název a zkratka 

předmětu. Ve sloupci Akce jsou ikony pro editaci a mazání. Sloupec Skupiny zobrazuje 

kolika uživatelským skupinám je zpřístupněn obsah předmětu. V posledním sloupci 

Prezentace je zobrazen počet prezentací vložených do předmětu. 

 

Obr. 28: Přehled předmětů v administraci 
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4.2.2.4 Nový předmět 

Ve formuláři (viz. Obr. 29) pro vložení nového předmětu musí uživatel vyplnit 

Název a Zkratku předmětu. Popis předmětu je nepovinný stejně jako přiřazení 

uživatelských skupin. Do popisu předmětu může uživatel vložit například informace  

o předmětu, soubory ke stažení, obrázky a další multimediální obsah. Pole pro vložení 

popisu předmětu využívá editor TinyMCE, který umožňuje pracovat s textem podobně 

jako v kancelářském balíku MS Office, vkládat multimediální obsah jako obrázky, 

video a audio soubory. Předmět se uloží po kliknutí na tlačítko Uložit. Pokud uživatel 

nevyplní některou z povinných položek, aplikace jej upozorní hlášení nad formulářem. 

 

Obr. 29: Vložení nového předmětu do aplikace 
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4.2.2.5 Editace předmětu 

K editaci předmětu se přistupuje z přehledu předmětů. Jedná se o totožný 

formulář (viz. Obr. 30) jako pro vložení nového předmětu. Uživatel může upravit název, 

zkratku, popis předmětu a přiřazení uživatelských skupin. Stejně jako u vložení nového 

předmětu musí být vyplněn název a zkratka předmětu, jinak nebudou změny uloženy. 

Pokud uživatel některou z povinných položek nevyplní, aplikace jej upozorní hlášením 

nad formulářem. 

 

Obr. 30: Editace předmětu v aplikaci 
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4.2.2.6 Dotazy uživatelů 

Přehled dotazů uživatelů (viz. Obr. 31) je koncipován podobně jako prohlížení 

prezentací. Uživateli nejsou přímo zobrazeny jednotlivé dotazy. V první části jsou 

vypsány prezentace, které sám uživatel nahrál do aplikace a jsou u nich vloženy dotazy. 

Přehled je možné filtrovat podle Předmětu a Uživatelské skupiny. U každé prezentace je 

zobrazen první snímek prezentace, název prezentace, počet dotazů v celé prezentaci  

a poslední dotaz ke snímku prezentace. Kliknutím na název, nebo na první snímek 

prezentace se uživatel přesune do druhé části. 

 

Obr. 31: Přehled prezentací, u kterých jsou vloženy dotazy 

V druhé části (viz. Obr. 32) jsou vypsány samotné dotazy uživatelů k vybrané 

prezentaci. V přehledu jsou vypsány pouze snímky, u kterých je vložen dotaz nebo 

dotazy. Přehled snímků je možné filtrovat podle Uživatelské skupiny. V přehledu je 

zobrazeno pořadí snímku v prezentaci, náhled snímku s dotazy, počet dotazů u snímku  

a poslední dotaz. Kliknutím na náhled snímku se zobrazí snímek v plné velikosti 

s dotazy ke snímku. 
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Obr. 32: Přehled dotazů k vybrané prezentaci 

Pod zobrazeným snímkem (viz. Obr. 33) je formulář pro reakce na dotazy 

uživatelů. Pole pro vložení reakce na dotazy uživatelů umožňuje pomocí editoru 

TinyMCE základní formátování textu. Reakce je uložena kliknutím na tlačítko Uložit. 

Uživatelům, kteří ke snímku vložili svůj dotaz a mají povolené zasílání e-mailů 

s upozorněním na nové dotazy, je odeslán e-mail. Řazení dotazů a reakcí je  

od nejstaršího po nejnovější. Dotazy uživatelů je možné filtrovat podle Uživatelské 

skupiny. U dotazu je zobrazeno pořadové číslo dotazu, jméno autora dotazu, datum  

a čas vložení dotazu a odkaz pro smazání dotazu. Po kliknutí na červený odkaz Smazat, 

je uživatel dotázán, zda chce vybraný dotaz skutečně smazat. Kliknutím na tlačítko Ano 

dojde ke smazání dotazu. 
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Obr. 33: Reakce na dotaz uživatele 
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4.2.3 Uživatelé 

Přehled uživatelů (viz. Obr. 34) je přístupný kromě správců i autorům. Uživatelé 

s autorským účtem nemají oprávnění editovat, mazat a blokovat účty správců, mohou 

zasahovat pouze do účtů se stejnými nebo nižšími právy. Je tak zabráněno poškození 

účtů správců. V přehledu je zobrazeno celé jméno uživatele, e-mailová adresa, 

uživatelská skupina, do které je uživatel zařazen, datum a čas posledního přihlášení 

uživatele do aplikace a stav jeho účtu. 

Ve sloupci Akce je zobrazena modrá ikona tužky pro editaci uživatelského účtu  

a ikona červeného křížku pro smazání uživatelského účtu. Ikony se nezobrazují u účtů 

typu Správce pro uživatele s účty typu Autor. 

E-mailové adresy ve sloupci E-mail jsou aktivní. Po klinutí na adresu se 

uživateli otevře okno e-mailového klienta na jeho počítači. Název skupiny ve sloupci 

Skupina je také aktivní odkaz a po kliknutí se uživatel přesune na editační formulář 

příslušné uživatelské skupiny. 

 

Obr. 34: Přehled uživatelů 
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4.2.3.1 Nový uživatel 

Nový uživatelský účet může vytvořit uživatel s účtem typu Autor nebo Správce. 

Při vytváření účtu nemůže uživatel vytvořit účet s vyšším oprávněním, než vlastní on 

sám. U nového uživatelského účtu musí být zadáno Jméno a Příjmení uživatele, dále 

Heslo a E-mail pro přihlašování a komunikaci s uživatelem. Novému uživateli je 

přidělen typ účtu a to buď Uživatel, Autor nebo Správce. Nový uživatel je zařazen  

do jedné z uživatelských skupin, aby mu byl zpřístupněn obsah portálu. Účet může být 

podle potřeby zablokován nebo aktivován. Vyplněný formulář (viz. Obr. 35) se odešle 

ke zpracování kliknutím na tlačítko Uložit. Při zpracování jsou kontrolovány povinné 

položky Jméno, Příjmení, Heslo a E-mail. Pokud není některá z položek vyplněna, nebo 

je vyplněna nesprávně, aplikace upozorní uživatele hlášením, které se zobrazí  

nad formulářem. U hesla musí být splněna podmínka minimální délky pěti znaků. Heslo 

je při uložení do databáze nevratně zašifrováno a nelze jej zpětně získat pro čtení. 

 

Obr. 35: Vložení nového uživatele 
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4.2.3.2 Editace uživatele 

Z přehledu uživatelů je možné editovat jednotlivé uživatelské účty. Uživatel 

může změnit všechny osobní údaje, typ účtu, uživatelskou skupinu, případně účet 

zablokovat, napsat pár slov o uživateli, nebo nahrát obrázek uživatele (viz. Obr. 36). 

Položky Jméno, Příjmení a E-mail jsou povinné a při odeslání formuláře kliknutím  

na tlačítko Uložit jsou kontrolovány. Pokud není některá z položek vyplněna, je uživatel 

upozorněn hlášením zobrazeným nad formulářem. Pro změnu hesla zadá uživatel nové 

heslo, které bude nevratně zašifrováno při uložení do databáze. Jestliže zůstane políčko 

pro heslo nevyplněné, stávající heslo bude zachováno. 

 

Obr. 36: Editace uživatelského účtu 
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4.2.3.3 Uživatelské skupiny 

V přehledu uživatelských skupin (viz. Obr. 37) jsou vloženy 3 základní skupiny, 

které nelze smazat. U každé skupiny je zobrazen její název, počet uživatelů, počet 

prezentací, které má skupina zpřístupněna a stav. Počet uživatelů ve sloupci Uživatelé je 

zároveň odkaz do přehledu uživatelů, kde se zobrazí jen uživatelé dané uživatelské 

skupiny. Ikona modré tužky slouží pro zobrazení editačního formuláře uživatelské 

skupiny. Červeným křížkem ve sloupci Akce může uživatel vybranou uživatelkou 

skupinu smazat včetně uživatelů ve skupině zařazených. Po kliknutí na ikonu červeného 

křížku, je uživatel dotázán, zda si přeje smazat vybranou skupinu. Kliknutím na tlačítko 

Ano dojde ke smazání skupiny a uživatelů. 

Sloupec Stav je provázán s uživateli v uživatelské skupině. Pokud uživatel změní 

stav skupiny, automaticky se aktuální stav nastaví všem uživatelům v uživatelské 

skupině. Změnu stavu uživatel provede kliknutím na ikonku ve sloupci. Zelená „fajfka“ 

zobrazuje, že je uživatelská skupina aktivní a její uživatelé mají povoleno přihlášení  

do aplikace. Pokud je u uživatelské skupiny zobrazen červený křížek, je uživatelům  

ve skupině zabráněno v přihlášení do aplikace. V přehledu uživatelů může uživatel 

aktivovat vybrané účty blokované uživatelské skupiny. 

 

Obr. 37: Přehled uživatelských skupin 
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4.2.3.4 Nová uživatelská skupina 

Vytvářet uživatelské skupiny mohou uživatelé s účty typu Autor nebo Správce. 

Uživatel může vytvořit prázdnou uživatelskou skupinu nebo skupinu, do které bude 

vygenerován zadaný počet uživatelských účtů (viz. Obr. 38). Generování účtů do nové 

uživatelské skupiny uživatel povolí nastavením položky Generovat účty na Ano. Dále 

uživatel zadá počet účtů, které mají být vygenerovány. Uložení nové skupiny, případně  

i vygenerování uživatelských účtů aplikace provede po kliknutí na tlačítko Uložit.  

Při ukládání uživatelské skupiny je kontrolováno, zda je název skupiny zadán. Pokud 

není název vyplněn, aplikace uživatele upozorní hlášením, které se zobrazí  

nad formulářem. V případě, že je aktivováno generování uživatelských účtů, musí být 

zadán počet účtů, které mají být vygenerovány. 

 

Obr. 38: Vytvoření uživatelské skupiny 

O úspěšném vytvoření nové uživatelské skupiny je uživatel informován 

hlášením aplikace. Výpis nových uživatelských účtu je zobrazen v případě, že uživatel 

aktivoval generování účtu a zadal počet účtů, které mají být vygenerovány  

(viz. Obr. 39). Soupis uživatelských účtů s přihlašovacími údaji je možné zobrazit 

pouze po vygenerování účtů. Přihlašovací hesla jsou totiž při ukládání do databáze 

nevratně zašifrována a nelze je pak zpětně zobrazit. Soupisku uživatelských účtů může 

uživatel zkopírovat a dále s ní pracovat podle potřeby. 
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Obr. 39: Ukázka vygenerování uživatelů do nově vytvořené uživatelské skupiny 
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4.2.3.5 Editace uživatelské skupiny 

Editovat uživatelskou skupinu je možné z přehledu uživatelských skupin, nebo 

z přehledu uživatelů. Uživatel může změnit název skupiny a podle potřeby skupinu 

zablokovat (viz. Obr. 40). Změny se uloží po kliknutí na tlačítko Uložit. Při ukládání 

údajů je kontrolován název skupiny.  Pokud není název skupiny vyplněn, uživatel je 

upozorněn hlášením, které se zobrazuje nad formulářem. 

 

Obr. 40: Editace uživatelské skupiny 
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4.2.4 Nastavení 

Modul nastavení (viz. Obr. 41) je přístupný pouze uživateli s typem účtu 

Správce. Nastavují se zde parametry aplikace pro zpracování snímků prezentace,  

e-mailová adresa administrátora a internetová adresa, na které je aplikace aktuálně 

umístěna. Uživatel může vkládat nová nastavení, nebo požadovaná nastavení editovat. 

Nastavení nelze mazat, aby nedošlo k poškození fungování aplikace. Pokud je nutné 

nastavení smazat, učiní tak uživatel ručně v databázi. 

 

Obr. 41: Přehled nastavení aplikace 
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4.2.4.1 Nové nastavení 

Nové nastavení se vkládá přes jednoduchý formulář (viz. Obr. 42). Musí být 

zadána Proměnná (název nastavení) a Hodnota. Popis nastavení je nepovinný a slouží 

pro upřesnění účelu daného nastavení. Po kliknutí na tlačítko Uložit uloží aplikace nové 

nastavení do databáze. 

 

Obr. 42: Formulář pro vložení nového nastavení 
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4.2.4.2 Editace nastavení 

Nastavení může uživatel editovat po klinutí na ikonku modré tužky ve sloupci 

Akce. Zvolené nastavení se nahraje do editačního formuláře (viz. Obr. 43), který je 

stejný jako formulář pro vložení nového nastavení. Provedené změny aplikace uloží  

do databáze po kliknutí na tlačítko Uložit.  

 

Obr. 43: Ukázka editace nastavení aplikace 
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4.2.5 Správa nápovědy 

Správa nápovědy je přístupná pouze uživateli s účtem typu Správce. V přehledu 

(viz. Obr. 44) je zobrazena struktura celé nápovědy. Sloupec Akce obsahuje modrou 

ikonku tužky pro editaci stránky a červenou ikonu křížku pro smazání stránky. 

Jednotlivé stránky je možné neomezeně zanořovat do stromové struktury a vytvořit tak 

přehlednou nápovědu. Jméno autora stránky ve sloupci Autor je odkaz na stránku  

o autorovi. 

 

Obr. 44: Správa nápovědy 
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4.2.5.1 Vložit nápovědu 

Formulář (viz. Obr. 45) pro vložení nové stránky nápovědy obsahuje pole 

Nadpis, Text, Pořadí a Nadřazená stránka. Vyplnění pole Nadpis je povinné  

a při ukládání je kontrolováno. Na nevyplněné pole je uživatel upozorněn hlášením 

aplikace, které se zobrazuje nad formulářem. Možnosti pole Text rozšiřuje editor 

TinyMCE, který umožňuje pracovat s textem podobně jako v editoru Microsoft Office 

Word. Stránky nápovědy jsou řazeny podle číselného klíče, který může uživatel zadat 

do pole Pořadí. Jestliže uživatel pořadí nezadá, je stránka zařazena automaticky  

na konec aktuální větve stromu. Nastavením položky Nadřazená stránka je možné 

stránku dle potřeby zanořit, nebo založit novou větev stromové struktury nápovědy. 

Stránku nápovědy aplikace uloží kliknutím na tlačítko Uložit. 

 

Obr. 45: Vložení nové stránky nápovědy 
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4.2.5.2 Editace nápovědy 

Formulář pro editaci stránky nápovědy (viz. Obr. 46) je totožný s formulářem 

pro vložení nové stránky nápovědy. Položka Nadpis je povinná a při ukládání je 

kontrolována. Změny na stránce se uloží kliknutím na tlačítko Uložit. 

 

Obr. 46: Ukázka editace stránky nápovědy 
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5 Závěr 

Cílem práce bylo vytvoření internetové aplikace schopné prezentovat výukové 

texty a zajišťovat komunikaci mezi vyučujícím a studenty. Aplikace dostala jméno On-

line LEctures („on-line výuka“), zkráceně OLE!. Při realizaci aplikace byl kladen důraz 

na přehlednost a jednoduchost uživatelského rozhraní. Aplikace je určena pro široký 

okruh uživatelů s různou úrovní počítačové gramotnosti.  

Pro realizaci aplikace byl zvolen programovací jazyk PHP a databázový systém 

MySQL. Výhodou použitých technologií je, že jsou volně dostupné a patří mezi 

základní výbavu hostingových služeb. Požadavkem pro vytvoření bylo maximální 

využití volně dostupného softwaru a programů, které má většina uživatelů volně 

k dispozici. 

Hlavním problémem při vytváření aplikace bylo hromadné nahrávání snímků 

prezentace. Nejprve byl tento problém řešen nahráváním snímků zabalených v archivu 

ZIP. Tento postup byl pro uživatele náročný a vyžadoval instalaci programu  

pro vytváření archívů ZIP. Problém byl vyřešen implementací JavaScriptové a Flash 

knihovny Swfupload, která nahrávání snímků výrazně zjednodušila a zkrátila. 

V průběhu vývoje aplikaci byla aplikace otestována pěti uživateli, aby byly 

odhaleny mezery a chyby v uživatelském prostředí. Na základě jejich připomínek bylo 

přepracováno menu, a jak bylo uvedeno nahrávání snímků prezentací. Aplikace 

zprovozněna a připravena na zkušební provoz na internetové adrese 

http://ole.kubikula.net. Ve zkušebním provozu budou opraveny případné chyby,  

nebo upraveny funkce aplikace.  

Aby bylo možné aplikace podle tohoto uživatelského návodu vyzkoušet, byl 

vytvořen testovací účet typu Autor. Přístupové údaje k tomuto účtu jsou e-mail 

ole@kubikula.net a heslo demoautor. Učet má všechna práva autorského účtu, může 

tedy vkládat veškerý obsah do aplikace a plně vyzkoušet její funkčnost. 

Projekt byl navržen tak, aby mohl být využit při výuce na školách, při výuce 

v rámci distanční formy studia, podnikových školeních aj.   

http://ole.kubikula.net/
mailto:ole@kubikula.net
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