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Abstrakt
Cílem práce je vytvořit aplikaci, která umožní lektorům vytvářet a spravovat konzultační
schůzky, na které se poté studenti budou moci přihlašovat. Byla proto vytvořena webová
aplikace určená pro provozování na serveru, ke které mohou lektoři a studenti přistupovat
pomocí internetového prohlížeče.

Zmíněný problém je řešen způsobem, který má svým uživatelům usnadňovat práci a po-
skytovat další možnosti ohledně správy konzultací. Aplikace umí například zasílat upozor-
nění při uvolnění místa na konzultaci a nebo zobrazit historii konzultací – který uživatel
provedl jakou akci s vybranou konzultací. Postup jednoduchého použití aplikace je násle-
dovný: Lektor vytvoří konzultaci – vybere datum, čas a počet míst. Student v aplikaci
vyhledá lektora, zobrazí si jeho konzultace, vybere vhodný čas a jediným kliknutím se
na konzultaci přihlásí.

Aplikace byla vyvinuta primárně pro potřeby lektorů a studentů vysokých škol, avšak
může být využita i jinými subjekty, které potřebují nebo chtějí systém, kde mohou vytvořit
událost, na kterou se jiné osoby budou moci přihlásit.

Abstract
The aim of this work is to create an aplication that allows lectors create and manage
consultation appointments on which students will be able to sing on. Therefore a web
application designed to run on a server was created, that lectors and students can access
with an internet browser.

The mentioned problem is solved in a way which simplifies the work of its users and
offers them additional possibilities regarding consultation management. For example, the
application is able to send a notification when a section of a consultation becomes available
or to show consultation’s history – which user has done what action with a chosen consul-
tation. The procedure of simple usage of the application is the following: Lector creates a
consultation – chooses date, time and number of sections. Student selects a lector in the
appliacion, displays his consultations, chooses desired time and signs on the consultation
by just one click.

Application was developed primarily for university lectors and students but it can be
as well used by other subjects that need or want a system where they can create an event
on which other people can sign on.
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Kapitola 1

Úvod

Tento text pojednává o tvorbě webové aplikace, která má usnadnit lektorům i studentům
domlouvání a správu konzultačních schůzek. Aplikace byla vyvinuta primárně pro potřeby
vysokých škol, ale může posloužit i jiným lidem, kteří si potřebují plánovat schůzky či udá-
losti pro své klienty, zaměstnance, aj. Cílem práce bylo vytvoření webového systému, který
by zjednodušil sjednávání konzultačních schůzek a byl tak preferovanější volbou než psaní
e-mailů lektorům či osobní návštěvou lektora za účelem domluvení termínu konzultace.

Následující kapitola se zabývá teoretickým rozborem problému, a to jednak samotnými
konzultačními schůzkami a jednak tvorbou obecné webové aplikace. Lze se zde dočíst, co
obnáší konzultační schůze a její sjednávání z hlediska aplikace, tedy jaké základní prvky musí
aplikace splňovat aby měla smysl. Dále je v kapitole uveden způsob tvorby webové aplikace.
Jsou zde zmíněny možné technologie, které lze využít k webovému vývoji. Je pojednáváno
o rozdělení aplikace na frontend a backend a nakonec i o bezpečnostních rizicích, se kterými
se webový vývojář musí potýkat.

V další kapitole se práce zabývá již návrhem vhodného řešení vývoje webové aplikace.
Popisuje, jakých technologií aplikace využívá a jaký byl postup vývoje. Práce zde nejprve
vysvětluje analýzu požadavků – proces zjišťování co uživatelé od aplikace požadují a oče-
kávají. Dále uvádí, s jakými daty bude aplikace pracovat, jak s nimi bude nakládat a jakým
způsobem je bude uchovávat a nakonec je rozebrán návrh uživatelského rozhraní – jak
přibližně bude vypadat a jaké úkony skrze něj bude moci uživatel provádět.

Předposlední kapitola popisuje způsob implementace. Jsou vyzdviženy významné a za-
jímavé části řešení, které jsou podrobněji popsány. Lze zde vidět ukázku vytvořeného uživa-
telského rozhraní a také je možné si zde přečíst informace o tom, jak jsou jednotlivé funkce
uživateli poskytnuty a jak je provedeno propojení s backendem.

V poslední kapitole je uveden způsob testování aplikace a také jaká byla zpětná vazba od
testovacích subjektů, zdali se objevily zajímavé podněty. Nakonec je popsáno, které prvky
aplikace změněny a případně i jaké vylepšení byla přidána.
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Kapitola 2

Principy vývoje webových aplikací

Webová aplikace a obecně i webová stránka [4] je umístěna na serveru a uživatelé k ní
přistupují skrze URL adresu. Webovou aplikaci či stránku lze rozdělit na část, která je
zobrazena uživateli a se kterou uživatel interaguje – frontend – a na část, kde se uchovávají
a zpracovávají data – backend. Je však možné vytvořit i webovou stránku, která nepotře-
buje backendovou část. V takovém případě jde pouze o použití technologií HTML, CSS
a případně JavaScript. Složitější aplikace, které potřebují uchovávat data a nebo zobrazují
informace dynamicky, již potřebují být sestaveny i z backendové části.

Tato kapitola popisuje jak frontend, tak i backend a technologie, pomocí kterých jsou
vytvářeny. Značná část kapitoly je věnována bezpečnosti webových aplikací, jelikož v dnešní
době již existuje mnoho způsobů, jak nezabezpečenou webovou aplikaci zneužít.

2.1 Frontend – Uživatelské rozhraní
Webové aplikace a stránky obsahují určitá data a nebo informace, které se zobrazí uživateli
pomocí uživatelského rozhraní [4] (také známé jako frontend). Tvorba takového rozhraní se
provádí použitím značkovacího jazyka HTML. Úpravou stylu zobrazení pomocí CSS pak lze
HTML prvky nastylovat přesně podle představ vývojáře webové aplikace. Funkčnost roz-
hraní lze ještě rozšířit jazykem JavaScript, který je vykonáván přímo v prohlížeči uživatele.

Existuje mnoho dalších nástrojů, knihoven a frameworků, pomocí kterých lze usnadnit
a nebo rozšířit vývoj webového rozhraní aplikace. Mezi užitečné knihovny patří např. jQuery1

pro rozšíření funkcí jazyka JavaScript a nebo Bootstrap2, který poskytuje celou řadu vy-
lepšení (zejména responzivitu) a funkcí pro snadnější vývoj webových stránek. Mezi často
používané frameworky patří např. Angular3 a React4.

2.1.1 HTML

Celým svým názvem HyperText Markup Language je podmnožinou značkovacího jazyka
XML (Extensible Markup Language). Struktura webových stránek je tvořena pomocí jed-
notlivých HTML prvků zvaných také elementy, které se obvykle sestávají ze dvou značek
neboli tagů – otevíracího a zavíracího. Jednotlivé prvky mohou být umístěny za sebou, ale
i uvnitř jiného prvku – lze je tedy vnořovat. Elementy mohou mít ve svých otevíracích

1https://jquery.com/
2https://getbootstrap.com/
3https://angular.io/
4https://reactjs.org/
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značkách navíc atributy, které nesou další informace.

Webová stránka je tvořena tagem <html> a následně dvěma hlavními tagy [15]

<head> Neobsahuje prvky stránky, ale metadata jako např. název a popis stránky, použité
skripty a styly, aj.

<body> Obsahuje již prvky, ze kterých se webová stránka skládá. Mohou zde být vloženy
také skripty, dokonce je doporučeno vkládat skripty až k zavíracímu tagu <body>
za účelem rychlejšího načtení obsahu stránky [18].

Příklad jednoduchého HTML dokumentu:

<!DOCTYPE html>
<html lang="cs">

<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Název stránky</title>
<meta name="description" content="Příklad popisu stránky">
<link rel="stylesheet" href="style.css">

</head>
<body>

<h1>Příklad nadpisu</h1>
<div class="priklad_tridy">

<p>Příklad textu</p>
</div>

</body>
</html>

2.1.2 CSS

Známé také jako kaskádové styly (anglicky Cascading Style Sheets) je jazyk určený k popiso-
vání stylu elementu webové stránky (jak bude prvek vypadat) pomocí pravidel přiřazených
danému elementu. Tato pravidla se pak vztahují i na všechny podřazené prvky daného
elementu – funguje zde dědičnost. CSS pravidla jsou sestavena ze selektorů, které přesně
určují ovlivněné HTML prvky, a deklarací, které udávají styly zadaných vlastností vybra-
ných HTML prvků.

CSS pravidla lze vkládat třemi způsoby: [4]

Do HTML souboru mezi tagy <style> a </style> – Nevhodné např. v případě, že
má web vícero stránek.

Do HTML souboru jako atribut HTML elementu – Ještě méně vhodné než před-
chozí varianta. Ovlivní pouze zvolený prvek a jeho podřazené elementy.

Do externího souboru CSS – Nejvhodnější způsob kvůli ukládání do cache a násled-
nému načítání CSS souboru z cache [18]. Soubor obsahuje pouze CSS pravidla a do HTML
je zahrnut pomocí tagu <link> s atributy href – cesta k souboru, type – typ zahrno-
vaného dokumentu (zde text/css) a rel – specifikace vztahu zahrnovaného souboru
s HTML souborem (zde stylesheet).
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Příklad jednoduchého CSS pravidla:

div.priklad_tridy {
background: white;
font-size: 16px;

}

2.1.3 JavaScript

Jedná se o skriptovací jazyk [8] používaný nejčastěji na webových stránkách, jelikož v sobě
integruje manipulaci s HTML a CSS a je podporován majoritními prohlížeči. Provádí se
zejména v prohlížeči, ale může být spuštěn i na jiných zařízeních (server, mobilní telefon,
aj.), která obsahují program pro interpretaci JavaScriptového kódu.

JavaScript může:

∙ manipulovat s HTML prvky stránky (přidat, odebrat, modifikovat, změnit styl),

∙ reagovat na události (načtení prvku stránky, stisk klávesy, pohyb kurzoru, aj.),

∙ ukládat a číst cookies, pamatovat si data v prohlížeči (local storage),

∙ komunikovat se vzdálenými servery zasíláním požadavků (AJAX), stahovat a nahrávat
soubory.

Schopnosti JavaScriptu jsou omezeny za účelem zajištění bezpečnosti pro uživatele. Ja-
vaScript nemá přístup k souborům na disku uživatele a k funkcím operačního systému
uživatele. Výjimkou je nahrávání souborů pomocí jejich přetažení do prohlížeče a nebo in-
terakce s webkamerou či jinými zařízeními, která musí být explicitně povolena uživatelem.
Jednotlivé panely a okna prohlížeče o sobě navzájem neví, a tak JavaScriptový kód z jedné
stránky nemůže ovlivnit webovou stránku otevřenou v jiném okně prohlížeče.

Velmi užitečnou a užívanou knihovnou je jQuery [1]. Jejím hlavním přínosem je značné
ulehčení velkého množství operací jako např. manipulace s HTML prvky, práce s událostmi,
animace, požadavky AJAX a další.

Příklad kódu zjištění hodnoty ze vstupu typu radio button v JavaScriptu:

var hodnota;
var prvky = document.getElementsByTagName(’input’);
for (var i = 0; i < prvky.length; i++) {

if (prvky[i].type === ’radio’ &&
prvky[i].name === ’jmeno-skupiny-vstupu’ &&
prvky[i].checked) {

hodnota = prvky[i].value;
break;

}
}

Příklad kódu zjištění hodnoty ze vstupu typu radio s použitím jQuery:

var hodnota =
jQuery(’input:radio[name="jmeno-skupiny-vstupu"]:checked’).val();
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2.2 Backend – Strana serveru
Skládá se ze serveru, aplikace, databáze a způsobu propojení s frontendem [17]. Jsou zde
uchovávána data a prováděny operace s daty, na základě kterých se pak frontend zob-
razuje uživateli. Server poskytuje webové aplikaci prostor, potřebné zdroje, určitou míru
zabezpečení, e-mailové služby a další. Databáze obsahují data a jsou důležitým prvkem při
dynamickém zobrazování webových stránek. Server s databází komunikuje zasíláním poža-
davků a čtením odpovědí. Databáze nejčastěji používají jazyk SQL, ale používají se i další
podobné i zcela rozdílné jazyky. K vývoji backendu webových aplikací lze v dnešní době
použít různé jazyky – PHP, Python, Java, aj. – případně i celé frameworky – WordPress,
Django, Ruby on Rails, aj.

2.2.1 PHP

Jedná se o skriptovací jazyk [11] v současné době určený ke tvorbě dynamických webových
stránek, ale také může být použit pro vývoj konzolových aplikací či skriptů. Kromě funkcio-
nálního programování lze – díky podpoře tříd, dědičnosti, rozhraní, aj. – využít i objektově
orientovaného přístupu. Obsahuje rozsáhlé množství vestavěných funkcí pro ulehčení práce,
a to např. celou řadu funkcí pro operace s řetězci, funkcí pro práci s datem a časem, funkcí
pro operace s různými druhy databází a mnoho dalších. Existuje také velké množství ex-
terních PHP knihoven, frameworků a dalších komponent, které lze při vývoji využít.

Příklad kódu vypsání data za 3 dny ode dneška v PHP:

$dny = 3;
$format = "Y-m-d";
$budouci = strtotime("+" . $dny . " days");
$datum = date($format, $budouci);
echo $datum;

Lze také zkrátit na:

echo date("Y-m-d", strtotime("+3 days"));

2.2.2 MySQL

MySQL je velmi rozšířený open source systém pro správu relačních databází [5]. Oproti
jiným systémům (např. MS SQL, IBM DB2) se vyznačuje lehkou a rychlou manipulací s
velkými i malými objemy dat.

Jedná se tedy o systém, pomocí kterého lze ukládat a spravovat data na serveru, a to
konkrétně v databázi. MySQL je založeno na jazyku SQL, který obohacuje o řadu vesta-
věných funkcí. Komunikace s databází probíhá pomocí SQL dotazů. Data jsou uchovávána
v entitách nazývaných tabulky. Každá tabulka je kolekce spolu souvisejících položek a skládá
se ze sloupců a řádků. Sloupec obsahuje specifický typ dat o každém řádku tabulky. Řádek,
také známý jako záznam, je individuální položka přidávaná do tabulky.

Jazyk PHP může provádět SQL dotazy pomocí speciálních vestavěných funkcí, kde je
nejprve nutno specifikovat umístění a údaje pro přístup do databáze.

Příklad jednoduchého dotazu v SQL:

SELECT email,telefon FROM zamestnanci WHERE jmeno="Marek";
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Příklad PHP kódu napojení se do MySQL databáze a provedení výše uvedeného dotazu:
$dotaz = ’SELECT email,telefon FROM zamestnanci WHERE jmeno="Marek"’;
$conn = new mysqli("localhost", "uzivatel", "heslo", "databaze");
$stmnt = $conn->prepare($dotaz);
$result = $stmnt->get_result();

2.2.3 Užitečné serverové utility

S provozem webových stránek nebo webové aplikace na serveru se vážou možnosti využití
utilit a nástrojů, které server poskytuje [10]. Mezi nejzákladnější patří FTP (File Transfer
Protocol) a nebo jeho obdoba (SCP aj.) sloužící k přenosu souborů z jiného stroje na server.
Takovými soubory mohou být např. zdrojové kódy webových stránek.

Užitečnou službou (pokud ji server poskytuje) je také posílání elektronické pošty, k če-
muž musí mít server k dispozici SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Tento je obvykle
používán s protokolem POP3 a nebo IMAP pro přijímání elektronické pošty. Diagram pří-
kladu použití této služby je popsán na obrázku 2.1.

Další užitečnou utilitou je unixová služba cron. V operačním systému windows je al-
ternativou této služby Schtasks neboli Plánovač úloh [12]. Cron slouží k automatizaci akcí,
tedy ke spouštění zvolených procesů a příkazů ve stanovených časových intervalech. Službu
cron lze například nastavit tak, aby každý den v určitý čas spouštěla skript, který zkon-
troluje databázi a zaznamená statistiky jako třeba aktuální počet uživatelů či objednávek
e-shopu, atd.

2.3 Bezpečnostní rizika
Při tvorbě webových aplikací a stránek je potřeba vyvýjený systém řádně zabezpečit.
V dnešní době existuje mnoho způsobů jak z nezabezpečené aplikace zcizit data, vydá-
vat se za jiné uživatele a nebo dokonce získat nad aplikací úplnou kontrolu. Tato kapitola
pojednává o několika nejnebezpečnějších útocích a vysvětluje, jak se proti nim bránit.

Obecně platí, že je vždy potřeba kontrolovat a ošetřovat všechny uživatelské vstupy,
které jsou zpracovávány, neboť právě ony jsou nejčastějším prostředkem bezpečnostních
útoků. Určitá kontrola uživatelských vstupů může být prováděna už v prohlížeči pomocí
JavaScriptu, ale jelikož si uživatel může JavaScript v prohlížeči sám upravit [9], není možné
se na takovou kontrolu spoléhat. Kontrolu a ošetření uživatelských vstupů je tedy nutno
provádět na straně serveru. Při správném ošetření vstupů lze zabránit drtivé většině útoků.

2.3.1 Injekce

Jedná se o vložení dat (obvykle části kódu) do interpreta aplikace takovým způsobem, že
jsou pak brána jako součást jiného příkazu a mohou spustit nežádoucí operace a nebo ukrást
či poškodit citlivá data [2]. Jsou to nejrozšířenější a nejvíce úspěšné útoky na internetu
také díky skutečnosti, že jich existuje několik variant. Zde jsou zmíněny ty nejvážnější.
Za úspěšnou injekcí často následuje XSS útok (viz kapitola 2.3.3).

Aplikace je vůči injekci zranitelná zejména pokud nejsou ošetřeny uživatelské vstupy
(např. při odeslání formuláře) a jsou-li využívány dynamické dotazy a výrazy [14], které
přímo použijí škodlivá data bez jakéhokoliv ověření. Nejvhodnější obranou proti tomuto
útoku je provádět ošetřování a filtraci uživatelských vstupů na serveru a oddělovat vkládaná
data od příkazů, výrazů a dotazů.
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Obrázek 2.1: Diagram komunikace jednotlivých služeb při doručování elektronické pošty
1. e-mailový klient se připojí na lokální SMTP server a předá mu zprávu

2. pokud se příjemce zprávy nachází ve stejné doméně jako server, SMTP server pouze
předá zprávu lokálnímu IMAP serveru

3. klient příjemce získá zprávu z IMAP serveru
4. pokud se příjemce zprávy nachází v jiné doméně, SMTP server se dotáže DNS serveru

na IP adresu domény příjemce zprávy (MX záznam)
5. SMTP server odešle zprávu jinému SMTP serveru na IP adresu získanou

z MX záznamu

SQL injekce

SQL injekce je nejčastější forma injekce [2], pomocí které může útočník provádět s databází
na serveru prakticky cokoliv – může získat citlivá data, vložit vlastní data či databázi
poškodit. Vzniká při provádění SQL dotazů za použití škodlivých dat, která jsou obvykle
získána z neošetřených uživatelských vstupů, ale mohou být opatřena např. i z vlastní
databáze serveru. Může se stát, že budou v databázi uložena škodlivá data nebo data,
která se při nevhodném použití stanou škodlivými, a proto by se měla data z databáze také
pokládat za nedůvěryhodná a náležitě se ošetřovat, pokud nemáme naprostou jistotu, že
data škodlivá nejsou.
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Mějme následující příkaz v jazyce PHP:

$db->query(
’SELECT * FROM users WHERE user_id = ’ . $_GET[’user_id’]

);

Zde jsou vidět hned 2 bezpečnostní rizika. Za prvé není nijak ošetřen parametr GET – nelze
vědět, zdali se jedná o validní user_id a útočník si za tento parametr může dosadit cokoliv.
Za druhé jsou data vložena přímo do SQL příkazu bez jakékoliv parametrizace, a tak může
útočník vložit příkazy vlastní a získat kontrolu nad databází.

Bezpečný kód by mohl vypadat následovně:

$db->prepare(
’SELECT * FROM users WHERE user_id = ?’

);
$db->bind_param(’d’, $_GET[’user_id’]);
$db->execute();

Injekce zdrojového kódu

Injekce zdrojového kódu, v anglickém jazyce Code Injection, obnáší vložení škodlivého kódu
do interpreta aplikace jakýmkoliv způsobem [2]. Není tím myšleno vložení kódu do kli-
enta (např. JavaScript), ale přímo do interpreta běžícího na serveru (např. PHP). Hlavními
cestami vložení bývá neošetření uživatelských vstupů, použití neověřeného vstupu, který
může být vyhodnocen jako zdrojový kód, špatné zacházení s knihovnami třetích stran nebo
použití nedůvěryhodné knihovny či špatná konfigurace serveru, která dovoluje interpreto-
vat soubory různých typů jako PHP soubory (v případě, že je interpretem PHP). Častými
místy v kódu, kde může dojít k útoku, bývají v PHP příkazy include(), include_once(),
require(), require_once() a eval() pokud je součástí jejich parametrů neověřený vstup.

Příklad kódu, kde je možná injekce:

require_once(’scripts/’ . $_GET[’req_file’]);

2.3.2 Chybná autentizace

V anglickém jazyce známá jako Broken Authentication je případ, který může postihnout
aplikace, které rozlišují uživatele na základě přihlášení, a to nejčastěji podle uživatelského
jména a hesla. Nastává při nedostatečném zabezpečení přihlašovacího postupu, přihlašova-
cích údajů a nebo identifikátoru, jenž označuje uživatele, který je právě na stroji přihlá-
šen [14]. Útočník se při úspěšném útoku může vydávat za jiné uživatele a získat tak citlivá
data nebo provádět nežádoucí akce prostřednictvím jejich účtů.

Mezi tyto zranitelnosti patří například

∙ chybějící obrana proti automatizovaným útokům jako třeba útok hrubou silou (an-
glicky Brute Force attack), kdy útočník náhodně zadává uživatelská jména a hesla
za účelem trefit se do platné kombinace a tím se tak přihlásit za jiného uživatele

∙ povolené používání slabých nebo známých hesel jako např. “123456”, “heslo”, atd.
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∙ povolené používání kombinace stejného a nebo velmi podobného hesla jako je uživa-
telské jméno

∙ používání nedostatečně zabezpečeného postupu pro obnovu hesla nebo uživatelského
jména

∙ nedostatečně zabezpečené ukládání uživatelských hesel

∙ lehký přístup a úprava identifikátoru, který označuje právě přihlášeného uživatele,
např. identifikátor umístěný v URL

Autentizace může být lépe zabezpečena zejména implementací ochrany proti automa-
tizovaným útokům (např. pomocí CAPTCHA5 nebo reCAPTCHA6), nepoužíváním im-
plicitních jmen a hesel účtů, kontrolou síly hesla, znemožněním používání známých hesel,
bezpečným uchováváním hesel (typicky pomocí hashování [13] – díky čemuž nebude znát
uživatelská hesla ani majitel serveru, jelikož bude mít přístup pouze k hashům, nikoliv
k heslům samotným), vypisováním stejného chybového hlášení při špatném zadání někte-
rého přihlašovacího údaje a nebo omezením počtu nepovedených přihlášení.

2.3.3 Cross-Site Scripting (XSS)

Jedná se o případ, kdy jsou do výstupu webové aplikace vložena cizí data (JavaScriptový
kód) [9]. Rozlišujeme několik typů XSS.

Perzistentní XSS

V anglickém jazyce označován jako Stored XSS je případ, kdy je škodlivý skript uložen
na server obvykle prostřednictvím neošetřeného uživatelského vstupu. Nejedná se o vložení
do kódu aplikace, ale o jeho uložení do souboru či databáze odkud je poté interpretován
i dalším uživatelům. S takovým útokem se lze potkat například na diskuzních fórech nebo
webech se sekcemi pro komentáře. Průběh útoku vysvětluje obrázek 2.2.

Non-perzistentní XSS

Nejčastější podoba XSS také známá jako Reflected XSS se nesnaží ukládat data na ser-
ver, ale podstrkuje škodlivý skript nic netušícímu uživateli obvykle ve formě odkazu. Stačí
aby uživatel následoval škodlivý odkaz. Pokud webová aplikace neošetřuje parametry při-
jímané metodou GET, vede škodlivý odkaz přímo na server aplikace, ale už s upravenými
parametry (postup je vysvětlen na obrázku 2.3). Pokud aplikace nemá dostatečně zabezpe-
čenou kontrolu parametrů metody POST, navádí uživatele škodlivý odkaz na web útočníka,
kde jsou poté metodou POST zaslána upravená data původní aplikaci (průběh vysvětluje
obrázek 2.4).

DOM-based XSS

Na rozdíl od předchozích metod XSS, útok nespočívá v posílání dat serveru, ale ve vkládání
dat přímo do prohlížeče uživatele. To lze provést například podstrčením odkazu s upraveným
parametrem GET uživateli. Prohlížeč pak bez jakékoliv komunikace se serverem zobrazí
upravený obsah.

5Technika pro rozlišení mezi člověkem a robotem – http://www.captcha.net/
6Pokročilá CAPTCHA – https://developers.google.com/recaptcha/
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Obrázek 2.2: Průběh perzistentního XSS útoku.
1. útočník odešle škodlivý skript na server
2. server uloží skript do datového uložiště

3. uživatel odešle požadavek na zobrazení webové stránky
4. server přečte data ze svého uložiště (včetně skriptu útočníka)

5. webová stránka je zobrazena uživateli již se škodlivým skriptem

2.3.4 Cross-Site Request Forgery (CSRF)

Útok nastává, když škodlivý web, program a nebo zpráva provede prostřednictvím prohlí-
žeče uživatele nežádoucí požadavek na nechráněnou webovou aplikaci [16]. Je zneužíváno
důvěry serveru v (přihlášeného) uživatele. Útočník může využít pouze funkce, které má
dovoleny na webu provádět daný uživatel, který je obětí útoku. Takže například v případě
útoku na běžného uživatele může útočník získat údaje o uživateli, může změnit jeho heslo
a nebo provést jiné akce jeho prostřednictvím. V případě útoku na administrátora aplikace
je schopen útočník provést s webem prakticky cokoliv. Doporučenou obranou proti CSRF
útokům jsou dvě základní kontroly: kontrola hlaviček HTTP a kontrola bezpečnostního
tokenu.

Kontrola hlaviček HTTP

Zde je potřeba zjistit původ a cíl požadavku. Odkud požadavek pochází lze objasnit pomocí
HTTP hlavičky Origin a nebo v případě její absence lze využít hlavičku Referer. Cíl se
dá obvykle zjistit z URL požadavku pokud web nevyužívá žádné proxy servery a nebo
lze aplikaci nakonfigurovat tak, aby již předem znala cíl svých požadavků. Nakonec stačí
porovnat hodnoty původu a cíle. Pokud se neshodují, jedná se o útok CSRF.

Kontrola bezpečnostního tokenu

Webová aplikace vygeneruje náhodný kryptograficky bezpečný klíč neboli token (řetězec
znaků), který zašle uživateli. Uživatel poté při odesílání požadavků na server zahrne i ob-
držený token, který server porovná s vygenerovaným klíčem a pokud se neshodují, jedná se
o útok CSRF. Pro každého uživatele musí být vygenerován nový náhodný token. Aby server
mohl klíč porovnávat, musí si jej při vygenerování zapamatovat, k čemuž jsou využívány
sessions [3]. Token může být uživateli zaslán jako skryté pole formuláře, jako parametr URL
při zpracovávání požadavku metodou GET a nebo jako JavaScriptová proměnná.
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Obrázek 2.3: Průběh non-perzistentního XSS útoku metodou GET.
1. útočník zašle uživateli odkaz na škodlivý web (nebo odkaz vystavuje na veřejném místě)
2. uživatel následuje škodlivý odkaz na zranitelnou aplikaci (již s upravenými parametry)
3. dle zaslaných parametrů je webová stránka zobrazena uživateli již se škodlivými daty

Pokud nelze použít ukládání tokenu v session, je možné využít metodu Double Submit
Cookie. Vygenerovaný klíč se taktéž zašle uživateli, ale neuloží se na straně serveru. Místo
toho je zaslán uživateli ještě jednou ve formě cookies. Při odeslání požadavku na server jsou
kromě klíče přímo v požadavku zaslány i cookies a tokeny z obou zdrojů jsou porovnány.
Pokud se neshodují, požadavek je nedůvěryhodný a měl by být zamítnut.

2.3.5 Expozice citlivých dat

Problém taktéž zvaný Sensitive Data Exposure [14] představuje zcizení nebo modifikaci in-
formací při komunikaci mezi uživatelem a serverem. V aplikaci, která svá data nechrání
dostatečně, může útočník při odposlechu síťové komunikace získat například přihlašovací
údaje, čísla kreditních karet, osobní informace, aj. Aplikace je nezabezpečená pokud komu-
nikace serveru s klientem není dobře šifrovaná nebo probíhá pouze v prosté textové podobě
(zahrnuje protokoly HTTP, FTP a SMTP), pokud jsou citlivá data ukládána v prosté tex-
tové podobě, pokud klient aplikace nedokáže správně vyhodnotit validitu certifikátu serveru
a nebo pokud jsou použity zastaralé a lehce prolomitelné šifrovací metody.

Pro obranu vůči expozici citlivých dat by mělo být využíváno šifrované komunikace
protokolem HTTPS [7]. Citlivá data by před uložením měla být řádně zašifrována a mělo
by s nimi být operováno co nejméně a pokud data není potřeba číst, ale pouze porovnávat, je
lepší z dat rovnou vytvořit hash (např. v případě ukládání hesel není potřeba zaznamenávat
uživatelovo heslo, stačí jen vytvořit jeho hash a při každém dalším zadání se ze zadaného
hesla taktéž vytvoří hash a porovná se s uloženým hashem). Při šifrování by měly být
použity modernější metody, které ještě nejsou snadno prolomitelné [6].
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Obrázek 2.4: Průběh non-perzistentního XSS útoku metodou POST
1. útočník zašle uživateli odkaz na škodlivý web (nebo odkaz vystavuje na veřejném místě)

2. uživatel kliknutím na odkaz přejde na škodlivý web
3. uživateli je vrácena webová stránka s již předpřipravenými škodlivými daty

4. po načtení webové stránky jsou data odeslána zranitelné aplikaci metodou POST
5. dle zaslaných parametrů je webová stránka zobrazena uživateli již se škodlivými daty
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Kapitola 3

Podobné systémy

Již existují různé způsoby a systémy pro správu konzultačních schůzek. Účelem této kapi-
toly je stručné seznámení se stávajícími systémy a jejich menší analýza. Jsou zde rozebírány
kladné aspekty jiných systémů a jak je lze dále použít či vylepšit, ale také negativní aspekty
a omezení, kterých by bylo dobré se vyvarovat při vývoji aplikace věnované správě konzul-
tačních schůzek.

Již bylo vytvořeno mnoho rezervačních a objednávacích systémů a jen hrstka z nich
poskytuje vhodné funkce zdarma. Příklady takových systému jsou Kalendář Google pro
firmy1 a 10to82. Lze také využít systémy, které nejsou přímo tvořené pro správu kon-
zultačních schůzek, což má obvykle za následek řadu nedostatků. Příkladem je spravování
konzultačních schůzek na wiki stránkách3.

3.1 Wiki konzultace
Jde o editovatelné webové stránky obsahující formátovaný text. Skupina uživatelů má právo
upravovat obsah stránek. Konzultační schůzky jsou zde tedy jen textové tabulky, které
lektor musí připravovat manuálně. Studenti se přihlašují tak, že jednoduše vepíší své jméno
na vybrané místo v textu. Wiki nabízejí možnost nechat si zasílat e-mailová upozornění
jakmile někdo edituje obsah stránky a uchovávají historii změn, takže lze vidět, kdo provedl
jaké úpravy.

Kromě výše uvedeného už wiki nenabízejí žádné další funkce vhodné pro správu kon-
zultačních schůzek. Jedná se tedy o velmi jednoduchý systém s ohromnou volností upra-
vitelnosti, který ovšem neposkytuje žádné pokročilejší funkce jako např. kontrola kolizí
konzultací a nebo validace časových údajů.

Výhody

∙ Velká míra volnosti z hlediska úprav – uživatel může napsat téměř cokoliv

∙ Lehce pochopitelné ovládání systému

1https://gsuite.google.com/products/calendar/
2https://10to8.com/
3https://merlin.fit.vutbr.cz/wiki/index.php/Konzultace-Herout
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Nevýhody

∙ Všechny informace se musí psát, přepisovat a mazat manuálně

∙ Lehká zneužitelnost – uživatel může např. napsat jméno někoho jiného, zpřeházet
konzultace, atd.

∙ Upozornění e-mailem nejde nijak specifikovat – pokud je povoleno, e-mail se pošle při
každé úpravě stránky

∙ Absence pokročilejších funkcí

3.2 Kalendář Google pro firmy
Google kalendář je aplikace zdarma od společnosti Google, která kromě funkce obyčejného
kalendáře také poskytuje uživatelům možnost zaznamenávání událostí jako např. naroze-
niny, schůzky a další. Nabízí také možnost upomínek a několik dalších funkcí.

Kalendář Google pro firmy je již pokročilejší verze Google kalendáře, která je součástí
placeného balíčku G Suite4. Zde je k dispozici i funkce plánování schůzek, kterou lze vy-
užít právě ke správě konzultačních schůzek. Lektor kliknutím do kalendáře může vytvořit
v daném místě blok pro schůzky, kde zvolí interval trvání celého bloku a také intervaly jed-
notlivých sekcí bloku. Může přidat ještě místo konání či popisek. Lektor předá nebo uveřejní
vygenerovaný odkaz na svou stránku s konzultačními bloky a příjemci si poté mohou za-
rezervovat vybrané sekce. Zaplacený G Suite musí mít pouze lektor. Ostatním uživatelům
pro přihlášení stačí pouze Google účet zdarma.

Výhody

∙ Lze propojit s dalšími službami od společnosti Google (Gmail, Disk, aj.)

∙ Možnost sdílení kalendáře s dalšími uživateli (umožňuje např. vidět kolize s událostmi
jiných uživatelů)

∙ Přehlednost – lektor vidí časové rozestavení svých událostí a konzultací

Nevýhody

∙ Placená služba – používání je nutno platit každý měsíc

∙ Uživatelé se mohou na schůzku pouze přihlásit, nemohou vložit žádnou poznámku

4https://gsuite.google.com/
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3.3 10to8
Aplikace je dedikovaná správě schůzek. Jsou nabízeny různě cenově ohodnocené balíčky,
avšak dobře využitelný s mnoha užitečnými funkcemi je již balíček zdarma. Dovoluje lek-
torovi definovat si dobu, jejíž části si uživatelé mohou rezervovat. Pro objednání schůzky si
uživatel nepotřebuje vytvářet účet, stačí pouze vyplnit několik kontaktních údajů. Systém
rezervace schůzky probíhá ve formě chatu. K oznámením aplikace mohou uživatel i lektor
do konverzace psát i své vlastní zprávy. Zde oba vidí zdali jejich zpráva dorazila a byla
přečtena, takže se podle této skutečnosti mohou lépe zařídit. Systém dále umožňuje připo-
mínání schůzek pomocí SMS zpráv. V neposlední řadě stojí za zmínku tvorba statistik jako
např. počet schůzek za určité období nebo počet uživatelů, kteří se na schůzku nedostavili.

Výhody

∙ Chatovací systém – rezervace schůzek probíhá taktéž v podobě chatu

∙ Upozornění SMS

∙ Statistiky

Nevýhody

∙ Několik zbytečných funkcí pro konzultace (např. online platby, některé statistiky)

∙ Složitější vytváření schůzek

∙ Neflexibilní časy schůzek – osoby mají nastaveny své „pracovní hodiny“ každý týden
stejně (lze vkládat výjimky)

∙ Nutí lektora vyplnit informace, které nemusí být potřeba (např. místo nebo činnost)

3.4 Další systémy
Existuje spousta dalších systémů a aplikací, které by se daly využít pro správu konzultač-
ních schůzek. Jedná se zejména o placené systémy pro firmy, sloužící k usnadnění seřizování
schůzek se svými klienty. Funkcionalita těchto aplikací se značně liší od potřeb kantorů
a studentů, takže by se daly využít pro správu konzultačních schůzek jen v případě krajní
nouze. Mezi takové systémy patří SuperSaaS5, SimplyBook.me6, AcuityScheduling7, Sche-
duleOnce8, Customer Appointment Manager9 a mnoho dalších.

5https://www.supersaas.com/
6https://simplybook.me/
7https://www.acuityscheduling.com/
8https://www.scheduleonce.com/
9http://www.abs-usa.com/appointment-scheduling-software/overview
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(a) Wiki konzultace (b) Kalendář Google (c) 10to8

(d) SuperSaaS (e) SimplyBook.me

(f) AcuityScheduling (g) ScheduleOnce

(h) Customer Appintment Manager

Obrázek 3.1: Loga zmíněných systémů
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Kapitola 4

Návrh řešení

Tato kapitola se věnuje popisu postupu návrhu webové aplikace pro správu konzultačních
schůzek. Základem je znalost požadavků a jejich rozbor, aby bylo jasné, jaká kritéria má vy-
vinutá aplikace splňovat a jaké operace má být schopna provádět. Na základě analyzovaných
požadavků probíhá samotný návrh aplikace, který se dělí na dvě části:

∙ Jak bude nakládáno s daty, jaká data bude potřeba získat a uchovávat

∙ Rozhraní pro uživatele – co uživatel potřebuje vidět, s čím bude moci pracovat

Jelikož se jedná o návrh webové aplikace, lze chápat výše uvedené rozdělení jako rozdělení
na frontend a backend, protože data budou uchovávána a zpracovávána na serveru, který
bude komunikovat s uživatelem pomocí uživatelského rozhraní.

4.1 Analýza požadavků
Nejprve je nutné zjistit, co má aplikace dělat a jaký je její účel. Je tedy potřeba zjistit,
jaké jsou požadavky na funkčnost aplikace. Budou tvořeny zejména potřebami studenta
a lektora, pro které je aplikace vyvíjena za účelem domlouvání a správy konzultačních
schůzek. Požadavky na funkčnost aplikace jsou následující:

1. Jednotliví uživatelé aplikace musejí být rozlišitelní. Je potřeba vědět, kdo konzultace
poskytuje a kdo se na ně přihlašuje. Každý uživatel má svůj účet, kde uvede alespoň
e-mailovou adresu, příjmení a jméno.

2. Uživatelský účet je zabezpečen heslem, které uživatel uvede při registraci. Kvůli bez-
pečnosti musí mít heslo alespoň 6 znaků.

3. Systém rozlišuje dva typy uživatelů: studenta a lektora.

4. Lektor může v systému vytvářet konzultace. Může také mazat své konzultace.

5. Každá konzultace je identifikována datem, časem začátku konzultace a lektorem, který
ji založil.

6. Konzultace je rozdělena na daný počet stejně dlouhých časových úseků. Celkové trvání
konzultace tedy odpovídá součtu délek jednotlivých úseků.

7. Konzultaci může lektor založit s popisem, který lze později upravit, smazat či znova
napsat.
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8. Nelze vytvářet konzultace zpětně.

9. Konzultace lektora se spolu nesmí prolínat. Systém jej varuje pokud se lektor pokusí
vytvořit konzultaci, která bude svým časovým rozmezím zasahovat do jiné lektorovy
již vytvořené konzultace.

10. Konzultace jsou viditelné i nepřihlášeným uživatelům. Lektor může viditelnost svých
konzultací zakázat, takže je budou vidět pouze přihlášení uživatelé.

11. Lektor může u svých konzultací na začátek a na konec přidávat úseky, pokud tím
nepřidá úsek do času, který již proběhl a pokud to není v rozporu s požadavkem 9.

12. Lektor může odhlásit vybrané uživatele ze své konzultace.

13. Lektor může znepřístupnit a nebo zabrat textovým řetězcem vybrané úseky své kon-
zultace. Akce má za následek znemožnění přihlášení studentů na ovlivněné úseky
konzultace. Lektor může omezení úseků zrušit a tím na ně opět zpřístupnit přihlášení
studentům.

14. Lektor může poslat zprávu vybraným studentům přihlášeným na jeho konzultaci.

15. Lektor má možnost duplikovat svou existující konzultaci. Jedná se o vytvoření nové
konzultace avšak s již předvyplněnými údaji duplikované konzultace.

16. Při vytváření konzultace má lektor možnost omezit přihlašování pouze uživatelům
s určitou e-mailovou adresou (např. budou se moci přihlásit pouze uživatelé jejichž
e-mailová adresa končí stud.fit.vutbr.cz).

17. Studenti se mohou přihlašovat na úseky a odhlašovat z úseků konzultací. Každý úsek
může být obsazen maximálně jedním studentem.

18. Student si může zobrazit konzultace, na které je přihlášen.

19. Uživatel může poslat zprávu vybranému lektorovi.

20. Uživatel může vyhledat v aplikaci lektora a zobrazit jeho konzultace.

21. Uživatel může zobrazené konzultace filtrovat podle časového intervalu jejich konání.
Lze zobrazit i konzultace, které již proběhly.

22. Aplikace zaznamenává historii akcí, které byly na konzultaci v systému provedeny,
a to zejména přihlášení/odhlášení studenta, přidání/ubrání úseku, zabrání/uvolnění
úseku lektorem a změnu popisu konzultace. Historie musí být uživatelům přístupná.

23. Aplikace uživatelům poskytne možnost nechat si zasílat upozornění o změnách vy-
braných konzultací. Musí existovat možnost poslání notifikace alespoň při odhlášení
studenta, přidání úseku konzultace a smazání konzultace.

24. Uživatel má možnost změnit na svém účtu údaje jako jméno, příjmení a další.

25. Uživatel má možnost měnit typ svého účtu ze studentského na lektorský a také nao-
pak.
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26. Uživatel si může vytvořit nové heslo ke svému účtu (např. v případě, že zapomene své
stávající heslo). Tato funkce musí být proveditelná i bez přihlášení uživatele. Z hle-
diska bezpečnosti je možné akci provést pouze pokud má dotyčný přístup do e-mailové
adresy vázané s vytvořeným účtem v aplikaci.

27. Aplikace uživatelům poskytne možnost nastavení profilu, kde uživatelé budou moci
provádět úkony z požadavků 10, 24, 25 a také 26.

28. Aplikace podporuje český i anglický jazyk a je připravena pro lokalizaci do dalších
jazyků.

29. V konzultacích a úsecích konzultací, které již proběhly, nelze provádět úkony popsané
v požadavcích 7, 11, 12, 13 a 17.

Nejdůležitějšími požadavky, na které pak navazují ostatní požadavky, jsou 4 a 17. Zá-
kladní myšlenkou aplikace je vytváření konzultací a následné přihlašování na ně. Na vytvá-
ření konzultací navazují požadavky, které popisují jak vytvořená konzultace vypadá a jaká
pro ni musí platit pravidla. Jsou to požadavky 5, 6, 7, 8, 9, 11 a také část požadavku 29
věnovaná konzultacím.

Je uvedeno několik funkčních požadavků, které slouží pro upřesnění a objasnění fun-
gování aplikace. Jedná se o požadavky popisující uživatelské účty 1, 2, 3, 26 a dále pak
požadavky uvádějící, že konzultace musejí být uživatelům přístupné 18 a 20.

Ostatní uvedené požadavky jsou sekundární a slouží zejména k usnadnění práce a ke zlep-
šení užitečnosti aplikace. Jsou zde zahrnuty další užitečné funkce pro lektora 10, 12, 13, 14,
15 a 16. Dále se zde nacházejí užitečné funkce pro všechny uživatele, a to konkrétně 19, 21,
22 a zejména systém notifikací v požadavku 23, který umožňuje uživatelům dozvídat se co
nejdříve o vybraných akcích, které byly s konzultací provedeny. Jsou uvedeny požadavky
na úpravy uživatelského profilu 24, 25 a 27. Důležitost požadavku 28 se odvíjí na jazykových
schopnostech a preferencích uživatelů aplikace.

4.2 Uchovávání a zpracování dat
U webových aplikací, které běží na serveru lze využít několik způsobů ukládání dat jako
např. ukládání do souborů na serveru a nebo využití cookies na straně internetového prohlí-
žeče. Avšak nejvhodnějším a nejčastějším způsobem ukládání dat na serveru bývá využití
databáze. Schéma struktury databáze lze vidět na obrázku 4.1.

Dále jsou uvedeny i s vysvětlením jednotlivé položky navržených tabulek databáze.
Důvodem, proč se tabulky nacházejí zde a nikoliv v příloze této práce, je důležitost většiny
položek, které je vhodné vysvětlit již v této části práce. Na prvním řádku je vždy název
tabulky, dále první sloupec je název položky, druhý sloupec značí datový typ s případným
délkovým omezením v závorce a třetí sloupec obsahuje popis položky.

kon_user

login varchar(100) Primární klíč. Uživatelské jméno pro přihlá-
šení do aplikace a pro rozlišení uživatelů.

pass varchar(100) Hash hesla pro přihlášení do aplikace.
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first_name varchar(100) Křestní jméno.

last_name varchar(100) Příjmení.

titles_before varchar(100) Tituly uživatele uváděné před jménem.

titles_after varchar(100) Tituly uživatele uváděné za jménem.

email varchar(100) E-mailová adresa uživatele.

level int(4) Rozlišení, zdali se jedná o studentský či lek-
torský účet.

room varchar(100) Konzultační místnost. Uvádí pouze lektor.

hash_for_pass varchar(100) Pole je využito v případech, kdy je potřeba
ověřit e-mailovou adresu uživatele (při regis-
traci či obnově hesla). Aplikace vygeneruje
náhodný hash, který je jednak uložen do to-
hoto pole a jednak ve formě odkazu zaslán
uživateli na e-mailovou adresu. Když uživatel
navštíví obdržený odkaz, hashe se porovnají
a pokud se shodují, ověření e-mailové adresy
proběhlo úspěšně.

acc_state varchar(20) Uvádí, v jakém stavu je uživatelský účet.
Jedná se o stavy verifying – nelze se přihlá-
sit do aplikace, probíhá ověřování e-mailové
adresy; ok – běžný stav, účet je v pořádku a
funguje normálně; pass-reset – uživatel žádá
o obnovu hesla, účet funguje normálně, ale za-
reaguje na odkaz poslaný uživateli pro změnu
hesla; disabled – na účet se nelze přihlásit,
zatím lze nastavit pouze manuálně v databázi.

acc_creation_time datetime Datum a čas vytvoření uživatelského účtu.
Vyplněno automaticky při registraci. Dále se
nemění.

last_activity datetime Datum a čas naposledy provedené interakce
uživatele se serverem.

actions_check_time datetime Používá se k prodlení odeslání notifikací.
Po poslední uživatelské akci se vytvoří časová
mezera a pokud po jejím uplynutí neprovedl
uživatel další akci, notifikace mohou být ode-
slány.

queued_actions text Seznam akcí, o kterých má být uživatel noti-
fikován při odeslání notifikací.
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notif_defaults_kant text Obecné nastavení lektorských notifikací jed-
noho uživatele. Vybrané notifikace se přene-
sou na vytvořenou konzultaci.

notif_defaults_stud text Obecné nastavení studentských notifikací jed-
noho uživatele. Vybrané notifikace se přene-
sou na konzultaci, na kterou se uživatel při-
hlásí.

show_to_all int(2) Hodnota určuje, zdali budou všechny konzul-
tace daného lektora zobrazovány i uživatelům,
kteří nejsou přihlášni do aplikace.

stud_show int(2) Hodnota určuje, zdali bude mít lektor zob-
razeny prvky uživatelského rozhraní určené
k přihlašování na cizí konzultace.

kon_consultation

id int Primární klíč. Vygenerovaný identifikátor kon-
zultace.

author_id varchar(100) Cizí klíč. Odkazuje na uživatelské jméno autora
konzultace.

execution_date date Datum konání konzultační schůzky.

creation_time datetime Datum a čas vytvoření konzultace v aplikaci.
Vzniká automaticky při vytvoření konzultace
a dále se nemění.

lector_note text Popis konzultace.

start_time time Čas začátku prvního úseku konzultace.

section_duration time Délka trvání jednoho úseku konzultace.

section_amount int(8) Počet úseků konzultace.

disabled_sections varchar(255) Seznam znepřístupněných úseků konzultace.

occupied_sections text Seznam úseků konzultace zabraných lektorem
zadaným textem.

history text Seznam provedených akcí na konzultaci s ozna-
čením časů, kdy každá jednotlivá akce proběhla
a kdo ji provedl.

stud_filter text Seznam e-mailových domén uživatelů, kteří mají
povoleno přihlásit se na danou konzultaci. Pokud
je seznam prázdný, přihlásit se může kdokoliv.
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room varchar(100) Lektorem zadaná konzultační místnost.

kon_notifications

Každý řádek tabulky kromě prvního (id) je datového typu text. Název položky značí
událost, při které se rozešlou notifikace uživatelům. V hodnotě položky je uložen se-
znam e-mailových adres uživatelů, kteří mají pro danou událost nastaveny notifikace.
Díky uchovávání e-mailových adres přímo v této tabulce aplikace nemusí ještě přistu-
povat do databáze, aby získala informace o uživatelích, kteří mají pro danou konzultaci
nastaveny notifikace. Serveru stačí přistoupit pouze jednou do této tabulky, aby věděl,
na které e-mailové adresy je potřeba rozeslat zprávy.

id int Primární klíč a zároveň i cizí klíč. Odkazuje na
identifikátor konzultace.

student_login Uživatel se přihlásí na konzultaci.

student_logout Uživatel se odhlásí z konzultace.

student_last_min_logout Uživatel se odhlásí z konzultace během dvou hodin před
začátkem úseku, na který je přihlášen.

kon_note_change Lektor změní popis konzultace.

student_note_change Přihlášený student změní svou poznámku ke konzultaci.

kon_section_add Lektor přidá úsek konzultace.

kon_section_del Lektor smaže/zabere/znepřístupní úsek konzultace.

kon_delete Lektor smaže konzultaci.

kon_signed

id int Složka primárního klíče a zároveň i cizí klíč. Odkazuje
na identifikátor konzultace.

login varchar(100) Složka primárního klíče a zároveň i cizí klíč. Odkazuje
na uživatelské jméno studenta přihlášeného na konzultaci.

section time Složka primárního klíče. Značí, na kterou sekci kon-
zultace je uživatel přihlášen.

sign_time datetime Datum a čas kdy se uživatel přihlásil na konzultaci.

note text Poznámka uživatele ke konzultaci.

23



Obrázek 4.1: Schéma databáze vyvíjené aplikace. Tabulka kon_user obsahuje údaje
o uživateli aplikace, nastavení profilu a další data s uživatelem spojená. V ta-
bulce kon_consultation jsou uvedeny informace o konzultaci. Každá konzultace je na-
vázána na právě jednoho uživatele (svého autora). Na každou konzultaci je také navázána
právě jedna tabulka kon_notifications, kde jsou informace, kterým uživatelům posílat
jaké notifikace. Nakonec tabulka kon_signed propojuje uživatele s konzultacemi a značí,
kdo je přihlášen na jakou konzultaci.

4.3 Uživatelské rozhraní
V aplikaci je uživatelské rozhraní rozděleno na 4 hlavní části:

Úvodní stránka – Jedná se o nejvyužívanější část rozhraní. Zde se uživateli zobrazí v horní
části obrazovky ovládací panel, kde lze vybrat, čí konzultace mají být zobrazeny. Dále
ovládací panel nabízí nepřihlášeným uživatelům možnost přejít na přihlášení a při-
hlášeným uživatelům je nabídnuta možnost se odhlásit či přejít do nastavení. Dle
požadavku 21 obsahuje panel možnost filtru, který zobrazí všechny lektorovy konzul-
tace, které proběhly nebo proběhnou v zadaném časovém intervalu. Na zbytku webové
stránky se pak zobrazí konzultace vybraného lektora. Pokud není vybrán lektor, jsou
uživateli se studentským účtem zobrazeny konzultace, na které je přihlášen. V pří-
padě lektorského účtu uživatel vidí své konzultace včetně možnosti vytvořit novou
konzultaci. Implicitně se zobrazí všechny lektorovy konzultace, které proběhly včera,
které právě probíhají a které má lektor naplánovány v budoucnu. U každé konzultace
lze vidět jednotlivé časové úseky konzultace, zdali jsou zabrány a případně kým. Také
lze zobrazit historii akcí na konzultaci dle požadavku 22. Přihlášený uživatel se může
na konzultaci přihlásit nebo se z ní odhlásit, dále si může změnit nastavení notifikací
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Odhlásit
Pavel Balajka

prof. Ing. Herout Adam, PhD Mé konzultace

14. 10. 2017 Příklad popisu konzultace, tak dlouhý, aby mohl být 
na více řádků 
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18. 10. 2017 Přiklad popisu XD...

15:00 Ondřej Ohnivý
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16:30

Přihlásit

Přihlásit

Přihlásit

Obrázek 4.2: Prvotní návrh uživatelského rozhraní úvodní stránky

na konzultaci či poslat zprávu autorovi. Pokud je uživatel autorem dané konzultace,
má navíc možnost provádět úpravy dle požadavků 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15 a 16.

Přihlášení – Tato část rozhraní je přístupná pouze nepřihlášenému uživateli. Může se zde
pomocí svého uživatelského jména a hesla přihlásit do aplikace a nebo vyplněním
několika potřebných údajů má možnost se v aplikaci registrovat. Může také přejít
na obnovu hesla. Po úspěšné registraci či přihlášení je uživatel odkázán na úvodní
stránku.

Nastavení – Zde si uživatel může upravit svůj uživatelský účet podle požadavku 27. Může
si změnit určité údaje jako např. jméno, příjmení či tituly a také má možnost změnit
typ svého účtu ze studentského na lektorský a naopak. Dále se zde nachází obecné
nastavení notifikací – uživatel si může vybrat, které notifikace se mají nastavit při
přihlášení nebo vytvoření konzultace. U každé konzultace může pak každý uživatel
své individuální nastavení změnit.

Obnova hesla – Prostředí pro změnu hesla přihlášených uživatelů se nachází v samotném
nastavení jejich profilu. Pro nepřihlášené uživatele byla na základě požadavku 26
vytvořena další webová podstránka aplikace, kterou může využít nepřihlášený uživatel
pro obnovu svého hesla např. pokud jej zapomněl.
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Datum Trvání úseku

- +
Začátek

- +
Počet úseků

- +
Konec

15.11.2017 0:30

416:00

18:00

Poznámka

Vytvořit

Obrázek 4.3: Prvotní návrh formuláře pro tvorbu konzultace
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Kapitola 5

Implementace

V kapitole je rozebrána implementace systému pro správu konzultací dle zmíněného návrhu.
Z hlediska implementace se k aplikaci přistupovalo ze dvou různých směrů. První částí je
funkční strana aplikace probíhající na serveru, která uchovává a zpracovává data a je tvořena
jazyky PHP a MySQL. Druhou částí je uživatelské rozhraní, které získává data ze serveru,
náležitě je zobrazuje uživateli a také posílá uživatelem zadaná data na server. Je využito
technologií HTML, CSS a JavaScript. Kapitola popisuje zejména zajímavě zpracované části
aplikace.

5.1 Bezpečnost
Velký důraz je v aplikaci kladen na zabezpečení a konzistenci. Všechny uživatelské vstupy
jsou kontrolovány na serveru a případně i ošetřovány (escapování/nahrazování uvozovek či
jiných nevhodných znaků), čímž se výrazně snižuje možnost injekce škodlivého kódu nebo
dat. Pro práci s databází se využívá pouze uživatelská funkce kon_db, jejímž parametrem
je SQL dotaz, který je ve funkci nejprve připraven a ověřen, zdali se jedná opravdu o jeden
jediný dotaz, což je stěžejní opatření při obraně proti SQL injekci.

Při každé návštěvě webové stránky aplikace je kontrolováno zdali již běží session a po-
kud ne, je vygenerován bezpečnostní token, který se ihned poté uloží do proměnné v session.
Ten je využíván po celou dobu trvání session, tedy dokud uživatel setrvává na webových
stránkách aplikace. Bezpečnostní token je vkládán přímo do JavaScriptové proměnné a je
kontrolován v každém přijatém AJAX požadavku, který musí obsahovat shodný token, což
napomáhá obraně proti CSRF útokům. Dále se při zpracování AJAX požadavku kontrolují
náležité HTTP hlavičky za účelem lepší obrany proti CSRF. Pro zabezpečení konzistence
a zvýšení bezpečnosti aplikace je před každým požadavkem prováděna kontrola, zdali může
být vůbec proveden. Např. pokud by byl přijat pokyn na vytvoření konzultace od uži-
vatele se studentským účtem (což uživatelské rozhraní nedovoluje a lze tak učinit pouze
zfalšováním požadavku), nejednalo by se o legální akci a její provedení by bylo zamítnuto.

Uživatelská hesla jsou zpracována a ukládána až po jejich zahashování takže je nemůže
nikdo zjistit ani při nahlédnutí do databáze. Pokud uživatel heslo zapomene, musí si vytvořit
zcela nové, protože aplikace jeho heslo nezná; zná pouze hash. Pokud uživatel zažádá o nové
heslo, je na e-mailovou adresu, spojenou s jeho uživatelským účtem, poslán ověřovací e-mail
s odkazem, ve kterém je jako parametr URL uveden ověřovací hash, podle kterého aplikace
pozná, že se skutečně jedná o majitele dané e-mailové adresy a tedy i o majitele uživatelského
účtu aplikace.
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5.2 Problematika převodu na unixový čas
Aplikace uchovává pouze datum a čas začátku konzultace a počet a trvání jejích úseků.
Časy jednotlivých úseků nejsou ukládány, a proto se při každém zobrazení konzultace musejí
dopočítávat. V jazyce PHP neexistují funkce pro přímé sčítání dat a časů. Je tedy potřeba
převést údaje na unixový čas1, k čemuž poslouží PHP funkce strtotime2, která je schopná
převést zadaný textový řetězec na unixový čas. S takto převedenými údaji již lze počítat,
a získat tak časy jednotlivých úseků konzultace, ovšem stále reprezentované jako počet
sekund v unixovém čase. Pomocí funkce date3 je možné převést unixový čas na časové
razítko podle zadaného formátu (v tomto případě hh:mm).

Problém tkví v převodech s ohledem na časové pásmo, ve kterém je server umístěn.
Česká republika se nachází v pásmu středoevropského času, neboli UTC +1 (Coordinated
Universal Time – Koordinovaný světový čas), což některé PHP funkce zohledňují. Jelikož
unixový čas počítá sekundy od 1.1.1970 0:00:00 UTC, je potřeba v určitých výpočtech
poupravit výsledek o příslušný počet hodin odpovídající aktuálnímu časovému pásmu, díky
čemuž je aplikace schopná fungovat v různých časových pásmech za předpokladu, že se
zvolené pásmo nastaví jako implicitní v souboru local_settings.php. Určité PHP funkce
také přihlížejí k dělení na zimní a letní čas, takže je dále nutné ke zmíněnému výsledku
přičíst ještě hodinu pokud je nakládáno s datem v letním čase.

5.3 Dynamické zobrazení webové stránky
Pro uživatele nejzajímavější sekcí je úvodní stránka aplikace, která se dynamicky mění dle
parametrů v URL. Obecně úvodní stránka zobrazuje konzultace lektorů a URL parametry
určují, jaké konzultace se mají zobrazovat. Parametr kantor slouží k rozpoznání lektora,
jehož konzultace mají být uživateli zobrazeny. Implicitně jsou zobrazeny všechny konzultace
zvoleného lektora začínající včerejším dnem. Pokud nebyl vybrán lektor a pokud se jedná
o studentský účet, zobrazí se konzultace, na které je uživatel přihlášen a v případě lektor-
ského účtu jsou zobrazeny konzultace, které vytvořil uživatel. Pomocí parametrů from a to
lze zobrazit konzultace, které jsou zahrnuty v časovém intervalu vymezeném uvedenými
parametry.
Příklad užití URL parametrů
http://www.aplikace.cz?kantor=test@email.cz&from=2017-12-01
zobrazí konzultace lektora s e-mailovou adresou test@email.cz od prosince roku 2017.

5.4 Tvorba a správa konzultace
Při vytváření konzultace lektor zasílá na server požadavek, který obsahuje datum a čas
začátku konzultace, počet úseků, délku trvání jednoho úseku, místnost, popis konzultace,
zvolené notifikace a také případný seznam e-mailových domén, který určuje, jací uživatelé
se mohou na konzultaci přihlásit – lektor takto může vyhradit své konzultace např. pouze
pro studenty fakulty. Zaslaný požadavek na server musí být před zpracováním náležitě
vyhodnocen. Kromě výše zmíněného bezpečnostního prověření, aplikace ještě kontroluje,
zdali se uživatel nesnaží vytvořit konzultaci v minulosti – funkční požadavek 8. Dále je

1Počet sekund uběhlých od počátku Unixové Epochy – 1.1.1970 0:00:00 UTC
2http://php.net/manual/en/function.strtotime.php
3http://php.net/manual/en/function.date.php
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kontrolováno jestli se vytvářená konzultace časově nepřekrývá s jinou konzultací uživatele
– zdali nenastane kolize dle požadavku 9.

Pří provádění úprav vytvořené konzultace je opět nutná komunikace se serverem, který
následně zjišťuje, jestli je opravdu možné požadované změny provádět či se jedná o neplatný
úkon. Dle požadavku 29 aplikace nedovoluje jakoukoliv úpravu již proběhlých konzultací.
Při přidávání úseků je vždy kontrolováno, zdali by se konzultace s přidaným úsekem ne-
překrývala s jinou již vytvořenou konzultací uživatele a nebo zdali by nebyl vytvořen úsek
v již uběhlém čase.

Konzultaci může její autor smazat pokud ještě neproběhla a nebo zrovna neprobíhá.
Bude okamžitě rozeslána notifikace o smazání konzultace (pouze uživatelům, kteří mají
tuto možnost nastavenou) a poté budou v databázi smazány odpovídající řádky tabulek což
je zajištěno pomocí databázových triggerů. Tímto způsobem bude zachována konzistence
databáze a nemůže se tedy stát, že by některý z cizích klíčů odkazoval na neexistující
položku.

5.5 Posílání notifikací
Každý uživatel si může nastavit možnosti zasílání zpráv o změnách konzultace jednak
obecně na stránce profilu – nastavení bude přeneseno na každou konzultaci, na kterou
se uživatel přihlásí nebo kterou uživatel vytvoří – a jednak individuálně pro každou kon-
zultaci zvlášť. Uživateli, který konzultaci vytváří, jsou nabídnuta jiná nastavení notifikací
než uživateli, který se na konzultaci přihlašuje. V souladu s funkčním požadavkem 23 lze
nastavit následující notifikace:

∙ Při vytváření konzultace

– Uživatel se přihlásí na konzultaci
– Uživatel se odhlásí z konzultace
– Uživatel se odhlásí z konzultace během dvou hodin před začátkem úseku, na který

je přihlášen
– Přihlášený student změní svou poznámku ke konzultaci

∙ Při přihlášení na konzultaci

– Uživatel se přihlásí na konzultaci
– Uživatel se odhlásí z konzultace
– Lektor změní popis konzultace
– Přihlášený student změní svou poznámku ke konzultaci
– Lektor přidá úsek konzultace
– Lektor smaže/zabere/znepřístupní úsek konzultace
– Lektor odstraní konzultaci

Notifikace jsou rozesílány jako e-mailové zprávy skriptem PHP, který se spouští pouze
v daných časových intervalech. Jeho pravidelné spouštění zajišťuje unixová služba cron,
která běží na serveru. Každá akce, kterou uživatel s konzultací provede, je uložena do jeho
seznamu provedených akcí. Zmíněný skript prochází jednotlivé uživatele v databázi a u kaž-
dého kontroluje, zdali provedl nějaké akce. Pokud ano, spustí se algoritmus, který provedené
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úkony shrne a náležitě rozešle notifikace. Proces shrnutí pomáhá redukovat množství zby-
tečných a duplicitních informací tak, že zjišťuje a eliminuje akce, které se navzájem vyvracejí
a ponechává pouze výsledek, tedy např. pokud se uživatel za krátký časový okamžik ně-
kolikrát střídavě přihlásí a odhlásí z konzultace, budou tyto akce shrnuty pouze do jedné,
která ponese výslednou informaci, zdali se tedy uživatel přihlásil či odhlásil.

Může nastat případ, že uživatel provádí akce zrovna ve chvíli, kdy je spuštěn notifikační
skript, který by tedy operoval se seznamem akcí, jenž je momentálně naplňován. Proto
je před každým prohlédnutím seznamu akcí kontrolována buňka tabulky, kde je uveden
datum a čas poslední akce uživatele. Pokud je akce starší než určitá časová doba (implicitně
1 minuta), je k seznamu akcí přistoupeno a jsou rozeslány notifikace. V opačném případě
skript uživatele v aktuálním běhu vynechá.

5.6 Jazykové mutace
V rámci funkčního požadavku 28 byla aplikace implementována takovým způsobem, že
zobrazené texty jsou uloženy pouze ve dvou souborech ve formátu JSON (jeden soubor pro
každý jazyk – aktuálně jen čeština a angličtina). Ve skriptech PHP jsou pak používány
pouze odkazy do jazykových souborů. Díky tomu je možné mít webové stránky v několika
jazycích aniž by musely být pro každý jazyk implementovány zvlášť. Je možné přidat další
jazykové soubory a aplikace je automaticky rozpozná a zahrne.

Ukázka českého a anglického jazykového souboru:
{

"lang": "cz",
"langISO": "cs",
"login": {

"email": "E-mail",
"pass": "Heslo",
"passAgain": "Heslo znovu",
"stayLogged": "Zůstat přihlášen",
"loginBut": "Přihlásit",
"noAcc": "Nemáte účet?",
...

{
"lang": "en",
"langISO": "en",
"login": {

"email": "E-mail",
"pass": "Password",
"passAgain": "Password again",
"stayLogged": "Stay logged in",
"loginBut": "Log in",
"noAcc": "No account?",
...

5.7 Frontend
Jelikož se jedná o webovou aplikaci, tvoří uživatelské rozhraní webové stránky sestavené
pomocí HTML, CSS a JavaScriptu pro většinu interakce. Pro zlepšení zobrazení a manipu-
lace s prvky uživatelského rozhraní je použit Bootstrap a JavaScriptová knihovna jQuery.
Aplikace zahrnuje i knihovnu jQuery UI4, ze které využívá komponenty:

Datepicker – Malý intuitivní kalendář sloužící pro výběr data. Je využíván ve formuláři
pro tvorbu konzultace.

4https://jqueryui.com/
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Obrázek 5.1: Reálná podoba uživatelského rozhraní úvodní stránky z pohledu lektora.
Spodní konzultace je v režimu úprav.

Autocomplete – Našeptávač hodnot z definovaného seznamu. Lze přirovnat ke kombinaci
dropdown menu a obyčejného textového vstupu. V aplikaci je použit pro vyhledání
lektora a pro výběr časových a e-mailových filtrů.

Uživatelské rozhraní nezpracovává ani neukládá žádná data kromě cookies, podle kte-
rých aplikace pozná, jaký uživatel je na stroji právě přihlášen, ve kterém jazyce se má
aplikace uživateli zobrazovat a v případě lektora také jaké hodnoty použil při poslední
tvorbě konzultace. Rozhraní tedy pouze komunikuje se serverem pomocí AJAX požadavků,
ve kterých posílá data a z odpovědí serveru interpretuje získané informace uživateli.

Webové stránky mají responzivní design, čemuž napomáhá zejména mřížková struktura
prvků Bootstrapu, ale i vlastní sekce CSS stylu dedikovaná mobilním zařízením a nebo
displejům s malým rozlišením. Přestože byla aplikace vyvíjena primárně pro desktopová
zařízení, zobrazuje se bez ztráty obsahu i na mobilních přístrojích kde lze také jednoduše
ovládat. Ukázka je na obrázku 5.3.
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Obrázek 5.2: Reálná podoba uživatelského rozhraní stránky nastavení profilu.

5.7.1 Vytváření konzultace

Jsou dva způsoby jak může lektor vytvořit novou konzultaci.

1. Na úvodní stránce aplikace při zobrazení svých konzultací vidí lektor výrazné tlačítko
(lze vidět na obrázku 5.1) na otevření formuláře pro tvorbu nové konzultace.

2. Duplikací existující konzultace pomocí tlačítka pro duplikování v horním menu které-
koliv lektorovy konzultace. V takovém případě se ve formuláři pro tvorbu konzultace
předvyplní všechny hodnoty podle duplikované konzultace.

Formulář, který lze vidět na obrázku 5.4, se lektorovi otevře již s několika předvyplně-
nými hodnotami, a to konkrétně čas začátku, počet úseků a trvání jednoho úseku konzul-
tace. Předvyplněné hodnoty jsou získány z cookies s uloženými hodnotami naposled vytvo-
řené konzultace, v případě nepřítomnosti cookies se použijí implicitní. Aby rozhraní vůbec
odeslalo požadavek na server, dále musí lektor vybrat alespoň datum konání konzultace,
k čemuž pomáhá Datepicker.

Uživatelské vstupy pro čas začátku, počet úseků a trvání úseku konzultace jsou navíc
obaleny speciálními tlačítky, která hodnotu v daném poli inkrementují nebo dekrementují
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Obrázek 5.3: Uživatelské rozhraní úvodní stránky zobrazené na mobilním telefonu.

o určitou sumu (čas začátku o 30 minut, počet úseků o 1, trvání úseku o 5 minut), což usnad-
ňuje práci při upravování zadaných hodnot – uživatel nemusí psát požadovanou hodnotu
manuálně, ale stačí použít přiřazená tlačítka. Takových polí lze případně v aplikaci vytvo-
řit více, stačí pouze v HTML nastavit zvolenému textovému vstupu třídu value_assist
a definovat velikost jednoho kroku při inkrementaci/dekrementaci hodnoty pomocí atri-
butu data-step. V případě, že se jedná o pole obsahující časový údaj ve formátu hh:mm, je
nutné nastavit vstupu atribut data-type="time". Je možné definovat i minimální hodnotu
použitím data-min, pod kterou tlačítka nedovolí dekrementovat.

Při modifikaci výše uvedených vstupů (čas začátku, počet úseků, trvání úseku) se v roz-
hraní automaticky vypočítá a zobrazí čas, kdy vytvářená konzultace bude končit, avšak
pouze za předpokladu, že zmíněné vstupy obsahují validní hodnoty. Tento údaj se dále
nezpracovává a slouží pouze k informování uživatele o časovém rozložení konzultace.

Ve formuláři se nachází textové pole, do kterého lektor může napsat poznámku ke kon-
zultaci, kterou uvidí i ostatní uživatelé. Dále může lektor pomocí checkboxů zvolit, při
kterých událostech mu mají být zasílány notifikace. Nakonec má lektor možnost vybrat si,
pro které e-mailové adresy bude konzultace přístupná, tedy kteří uživatelé se budou moci
přihlásit na vytvořenou konzultaci. Pokud není vybrána ani jedna e-mailová doména, bude
konzultace přístupná všem uživatelům přihlášeným do aplikace.

Po dokončení tvorby konzultace je na server poslán AJAX požadavek se zadanými daty.
Na serveru se prověří, zdali je požadavek platný a zdali může být konzultace vytvořena podle
zadaných parametrů. Pokud při ověřování nastane problém (např. časová kolize s jinou kon-
zultací), je uživateli zobrazena náležitá chybová hláška. V případě, že je vše v pořádku, bude
v systému vytvořena nová konzultace, server vrátí klientskému rozhraní kladnou odpověď
s aktualizovaným seznamem právě zobrazovaných konzultací, který už je obohacen i o nově
vytvořenou konzultaci. Jelikož komunikace proběhla prostřednictvím AJAX požadavků,
není potřeba znovu načítat celou webovou stránku, aby uživatel mohl vidět aktualizovaný
obsah.
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Obrázek 5.4: Formulář pro tvorbu nové konzultace.

5.7.2 Zobrazení a možnosti konzultace

U každé konzultace je výrazně zobrazené datum a den konání, pod kterým je navíc orien-
tačně uvedeno, za jak dlouho ode dneška se bude konzultace konat (např. Dnes, Zítra, Za 2
týdny, aj.) Dále je konzultace rozdělena na hlavičku a tělo. V hlavičce je uvedeno místo
konání a případný popis konzultace. Je zde umístěno i menu, které je různé pro přihlá-
šené a nepřihlášené uživatele a taky různé pro studenta a lektora, což vysvětluje následující
tabulka. Jednotlivé položky menu jsou popsány pod tabulkou.

Viditelnost položek menu pro různé uživatele

Položka menu Přiřazený
symbol

Nepřihlášený
uživatel Student Lektor

Znepřístupnění úseku X

Zpřístupnění úseku X

Poslání zprávy X X

Nastavení notifikací X X

Úprava konzultace X

Duplikace konzultace X

Zobrazení historie akcí X X X

Odstranění konzultace X
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Znepřístupnění úseku – Položka se zobrazí až po vybrání úseků konzultace, které ná-
sledně budou označeny jako nepřístupné a uživatelé se na ně nebudou moci přihlásit.
Pokud se lektor pokusí znepřístupnit okrajové úseky (první a nebo poslední), budou
rovnou smazány, redukuje se tedy celkový počet úseků konzultace.

Zpřístupnění úseku – Položka se zobrazí až po vybrání znepřístupněného úseku, který
bude následně zpřístupněn. Jedná se o vrácení akce Znepřístupnění úseku, tedy
úsek bude opět v původním stavu.

Poslání zprávy – Uživatel může touto možností poslat e-mailovou zprávu vybraným účast-
níkům konzultace včetně lektora. Jsou zobrazeny e-mailové adresy uživatelů přihláše-
ných na konzultaci, ze kterých si lze vybrat příjemce zprávy. Dále je zde textové okno
pro napsání zprávy.

Nastavení notifikací – Uživatel si zde může nastavit notifikace ke zvolené konzultaci tak,
že zaškrtne události, při kterých chce dostávat upozornění. Jelikož jsou při zobrazení
již zaškrtnuty notifikace, které má uživatel ke konzultaci nastaveny, může tímto způ-
sobem i zkontrolovat, jaké notifikace ke konzultaci už má navoleny.

Úprava konzultace – Konzultace přejde do režimu úprav. Popis a místnost se změní
na textová pole, které je možno editovat a jejichž obsah je automaticky ukládán na ser-
ver. Objeví se tlačítka pro přidání úseků na začátek a na konec konzultace a lektor
bude mít možnost zabrat prázdné úseky tak, že do nich napíše text. Zabraný úsek se
pak bude chovat jako znepřístupněný s tím rozdílem, že v něm bude zobrazen zadaný
text. Nakonec lektor vidí seznam e-mailových domén, pro které omezil přihlašování
na svou konzultaci, a který může editovat (přidat či odebrat domény).

Duplikace konzultace – Lektorovi se otevře formulář pro vytvoření nové konzultace s již
předvyplněnými hodnotami podle duplikované konzultace (datum, čas začátku, počet
úseků, trvání úseku, místnost, poznámka, notifikace a omezení přihlášení podle e-
mailových domén). Dále se ve formuláři kromě tlačítka pro vytvoření nové konzultace
objeví také tlačítko pro vytvoření nové a zároveň smazání původní konzultace.

Zobrazení historie akcí – Uživatel uvidí podrobný seznam akcí, které byly na konzultaci
provedeny od jejího vytvoření. Každá akce obsahuje datum a čas jejího provedení
a login uživatele, který ji provedl.

Odstranění konzultace – Lektorovi bude zobrazen dialog zdali chce opravdu smazat vy-
branou konzultaci. Pokud je zvolena pozitivní odpověď, je na server odeslán požadavek
na odstranění vybrané konzultace ze systému.
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Kapitola 6

Vyhodnocení testování

Kapitola popisuje proces testování a získávání zpětné vazby od uživatelů. Nejprve je po-
psáno, jakým způsobem byla získávána zpětná vazba. V následující podkapitole jsou uve-
deny mé reakce na získané podněty a jaké aspekty aplikace byly následně upraveny.

6.1 Získávání zpětné vazby
Aplikace byla po vytvoření uvedena do testovacího provozu, kde byla několik měsíců využí-
vána lektorem a jeho studenty. Po celou dobu testovacího provozu byla sbírána zpětná vazba
jak od lektora, tak i od studentů, čemuž napomáhala možnost zaslat podněty přímo z apli-
kace ve formě krátkého formuláře s textovým oknem a tlačítkem pro odeslání. V pozdější
fázy testování byl uživatelům rozeslán anonymní dotazník, na který odpověděla naneštěstí
jen třetina účastníků. Obsahoval několik otevřených otázek, jejichž znění a získané poznatky
jsou následující:

Co vám na aplikaci přijde nejužitečnější?
Studenti si vychvalují zejména rychlost přihlašování na konzultaci pouhým kliknutím,
a že nemusí vypisovat své celé jméno jak tomu je u konzultací na wiki stránkách.
Taktéž se studentům líbí možnost napsání důvodu při odhlášení z konzultace.

Která funkce aplikace vám přijde zbytečná?
Na tuto otázku bylo získáno nejméně odpovědí a žádná nebyla užitečná.

Jmenujte jednu věc, která vám v aplikaci připadá nejasná.
Zde respondenti podotkli, že je matoucí, když se jejich jméno zobrazuje v kolonce kantor,
když mají zvoleno zobrazování konzultací, na které jsou přihlášeni.

Používáte notifikace v aplikaci? Jsou srozumitelné? Co byste na nich změnil?
Většina uživatelů odpověděla, že notifikace nepoužívá. Někteří byli zmatení z nasta-
vování notifikací na své profilové stránce a nebyli si jistí, kdy tedy notifikace budou
dostávat.

S čím máte při užívání aplikace největší problém?
Studenti uvádějí nejasný postup registrace, a to konkrétně situaci, kdy jsou po vypl-
nění údajů přesměrováni zpět na úvodní stránku a nevšimnou si informačního hlášení
na horní části obrazovky o zaslání ověřovacího e-mailu. Byl také uveden názor, že
filtrace konzultací podle času je „prapodivná“.
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Je ještě něco co byste autorovi aplikace rád sdělil?
Zde opět bylo získáno pouze malé množství odpovědí, mezi nimi i návrh na propojení
aplikace s jinými kalendáři, např. Google – přidané konzultace by se automaticky
objevovaly jako události v daném kalendáři.

Formulář byl sestavován se snahou získat od uživatelů co nejužitečnější informace za po-
užití co nejméně otázek, tedy aby nebyl dotazník pro uživatele příliš dlouhý, protože by pak
respondenti mohli při vyplňování ztrácet pozornost. Protože uživatelů v aplikaci nebylo
mnoho, nemělo by smysl získávat statistické údaje, a proto byly použity otevřené otázky
zformulované takovým způsobem, aby respondenta pobídly k užitečné odpovědi.

Funkce zasílání zpětné vazby přímo z aplikace přinesla také cenné podněty. Uživatelé
psali, že popis tlačítka Mé konzultace pro zobrazení jejich konzultací je příliš nejedno-
značný. Opět byl obdržen podnět, že studenti vidí své jméno v kolonce kantor z čehož jsou
zmatení. Dále se ve zpětné vazbě objevila rada, že by bylo vhodné lépe zvýraznit upozornění
v registračním formuláři ohledně doporučení použití školního e-mailu.

6.2 Provedené změny
Zde je uveden seznam změn, které byly provedeny na základě získané zpětné vazby a pří-
padných zjištěných možností pro vylepšení.

∙ Do zobrazení přihlášených konzultací studenta byl přidán odkaz na zobrazení konzul-
tací lektora na jehož konzultaci je student přihlášen. Přepnout na konzultace daného
lektora jedním kliknutí je jednoduší než vybírat požadovaného lektora ze seznamu.

∙ Z důvodu matení uživatelů se již jméno studenta nezobrazuje v kolonce kantor při
zobrazení konzultací, na které je student přihlášen.

∙ Informační text o notifikacích na profilové stránce uživatele byl upraven tak, aby
lépe vysvětloval, jak funguje nastavování notifikací a jak se toto nastavení přenáší
na jednotlivé konzultace.

∙ Varovný text ohledně používání školních e-mailových adres při registraci byl přefor-
mulován, aby lépe vystihoval, na co a proč upozorňuje.

∙ Popis tlačítka pro zobrazení vytvořených a nebo přihlášených konzultací uživatele byl
změněn z Mé konzultace na Zobrazit mé konzultace, aby byla lépe vystihnuta
funkce tlačítka.
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Kapitola 7

Závěr

Na základě získaných požadavků byla vytvořena webová aplikace pro správu konzultačních
schůzek. Důraz byl kladen zejména na zabezpečení a na splnění stěžejních požadavků, aby
aplikace naplňovala potřeby lektorů a studentů ohledně vytváření, správy a přihlašování
na konzultační schůzky.

Problematika vývoje webových aplikací byla důkladně prostudována. Vyhledával jsem
podobné systémy použitelné pro správu konzultací a některé z nich jsem zmínil v práci
a analyzoval. Od lektorů a studentů byly získávány a následně analyzovány požadavky,
na jejichž základě byl poté vytvořen a vylepšován návrh aplikace. Po doladění návrhu byla
aplikace implementována pomocí webových technologií a následně umístěna na školní server
za účelem testování, během kterého byla získávána zpětná vazba od uživatelů aplikace a byly
prováděny náležité úpravy. Zhodnocení a možnosti pokračování jsou uvedeny zde. Lze tedy
prohlásit, že zadání práce bylo zcela splněno.

Možným rozšířením aplikace by mohlo být propojení s různými kalendářními aplikacemi
(např. Kalendář Google, kalendář v systému iOS, aj.), a to alespoň takovým způsobem, aby
se vytvářené konzultace a nebo konzultace, na které se uživatel přihlásí, ukládaly také jako
události ve zvolených aplikacích. Dalším vylepšením by mohla být možnost vyměňování
termínů mezi studenty, jako např. když student bude přihlášen na začátek konzultace, ale
bude chtít jít až později, jenže všechny další sekce již budou zabrány, a tak požádá jiného
studenta přihlášeného na konzultaci o výměnu sekce. Požádaný student se rozhodne, zdali
chce žádosti vyhovět a pokud ano, budou termíny studentů prohozeny.
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