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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a tvorby rezervačního systému 

v prostředí internetových stránek s využitím frameworku Nette.  Celá práce je rozdělena 

do více částí a to zjištění teoretických podkladů týkajících se návrhu, tvorby a poté 

následné realizace. Smyslem práce je poskytnout čtenářům této práce manuál pro tvorbu 

aplikací s využitím frameworku Nette. 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the design and creation of the booking system in the 

website using the Nette framework. The thesis is divided into multiple parts. Finding the 

theoretical background is concerning the design and creation, and then the following 

implementation. Purpose of this work is to give readers a sort of a guide for creating 

applications using the Nette framework. 
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Internetová aplikace, rezervace, rezervační systém, framework, Nette, wireframes, 

tvorba webových stránek, PHP, HTML, CSS, model, template, presenter.  

Key words 

Internet application, reservation, booking system, framework, Nette, wireframes, 

website design, PHP, HTML, CSS, model, template, presenter. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace práce 

SMELIK, M. Metodika tvorby internetových stránek. Brno: Vysoké učení technické v 

Brně, Fakulta podnikatelská, 2012. 71 s. Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Miloš 

Koch, CSc.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil 

autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským). 

V Brně, dne        …………………………...... 

         Smelik Martin  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji vedoucímu práce doc. Ing. Miloši Kochovi CSc. za jeho cenné rady a 

připomínky při tvorbě této bakalářské práce. 



 
 

Obsah 

ÚVOD ......................................................................................................................................... 11 

1. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE...................................................................... 12 

1.1 Vymezení problému .................................................................................................... 12 

1.2 Cíl práce ...................................................................................................................... 12 

1.3 Volba použitých technologií ....................................................................................... 12 

1.4 Důvod zvolení Nette frameworku ............................................................................... 13 

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE .......................................................................... 14 

2.1 Technologie využívané pro tvorbu internetových stránek .......................................... 14 

2.1.1 HTML ................................................................................................................. 14 

2.1.2 CSS a CSS preprocesory ..................................................................................... 14 

2.1.3 Javascript ............................................................................................................. 15 

2.1.4 jQuery .................................................................................................................. 15 

2.1.5 PHP ..................................................................................................................... 16 

2.1.6 MySQL ................................................................................................................ 16 

2.1.7 AJAX .................................................................................................................. 16 

2.2 Nette framework ......................................................................................................... 17 

2.2.1 Architektura MVC (MVP) .................................................................................. 17 

2.2.2 Databázová vrstva ............................................................................................... 17 

2.3 UML ............................................................................................................................ 18 

2.3.1 Diagram případu užití ......................................................................................... 18 

2.3.2 Entity relationship diagram ................................................................................. 19 

2.4 Fáze vývoje rezervačního systému .............................................................................. 21 

2.4.1 Sestavení funkčních a nefunkčních požadavků ................................................... 21 

2.4.2 Návrh databáze .................................................................................................... 22 

2.4.3 Návrh wireframes ................................................................................................ 22 

2.4.4 Tvorba grafiky ..................................................................................................... 23 

2.4.5 Kódování stránek ................................................................................................ 23 

2.4.6 Testování ............................................................................................................. 23 

2.4.7 Nasazení .............................................................................................................. 24 

3. ANALÝZA PROBLÉMU ................................................................................................... 25 

3.1 Požadavky firmy ......................................................................................................... 25 

3.2 Analýza prostředí ........................................................................................................ 25 



 
 

3.2.1 Základní informace o podniku ............................................................................ 25 

3.2.2 Činnost firmy ...................................................................................................... 26 

3.2.3 Podnikatelský záměr ........................................................................................... 26 

3.3 SWOT analýza ............................................................................................................ 27 

4. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ ........................................................................................... 29 

4.1 Analýza požadavků ..................................................................................................... 29 

4.2 Tvorba wireframes ...................................................................................................... 31 

4.3 Grafický návrh ............................................................................................................ 32 

4.4 Modelování databáze .................................................................................................. 32 

4.5 Kódování layoutu ........................................................................................................ 34 

4.5.1 Šablony v Nette ................................................................................................... 34 

4.6 Programování v Nette frameworku ............................................................................. 38 

4.6.1 Základní princip a routování ............................................................................... 38 

4.6.2 Model .................................................................................................................. 39 

4.6.3 Presenter .............................................................................................................. 41 

4.7 Vývoj rezervačního systému ....................................................................................... 43 

4.7.1 Konfigurátor pokojů ............................................................................................ 44 

4.7.2 Cenová politika ................................................................................................... 44 

4.7.3 Rezervace ............................................................................................................ 46 

4.7.4 Evidence .............................................................................................................. 46 

4.7.5 Nástěnka .............................................................................................................. 46 

4.7.6 Sklady .................................................................................................................. 47 

4.7.7 Statistiky .............................................................................................................. 47 

4.8 Funkcionalita rezervačního systému ........................................................................... 47 

4.8.1 Nástěnka .............................................................................................................. 47 

4.8.2 Hosté ................................................................................................................... 47 

4.8.3 Pokladna .............................................................................................................. 49 

4.8.4 Statistiky .............................................................................................................. 50 

4.8.5 Nastavení ............................................................................................................. 50 

4.8.6 Admin tools ......................................................................................................... 51 

4.9 Bezpečnost aplikací v PHP ......................................................................................... 51 

4.9.1 Cross Site Scripting (XSS) .................................................................................. 52 

4.9.2 Cross-Site Request Forgery (CSRF) ................................................................... 52 

4.9.3 SQL injection ...................................................................................................... 52 



 
 

4.10 Zhodnocení použitého řešení ...................................................................................... 53 

4.11 Ekonomická analýza ................................................................................................... 53 

4.11.1 Rozpočet projektu ............................................................................................... 54 

4.11.2 Přínosy použitého řešení ..................................................................................... 55 

5. ZÁVĚR ............................................................................................................................... 56 

6. Seznam literatury ................................................................................................................ 57 

7. Seznam obrázků a tabulek ................................................................................................... 59 

7.1 Seznam obrázků .......................................................................................................... 59 

7.2 Seznam tabulek ........................................................................................................... 59 

8. Přílohy ................................................................................................................................. 60 

 

 



11 
 

ÚVOD 

Tato práce může sloužit jako postup pro tvorbu libovolné internetové aplikace. Jelikož 

popisovat problematiku tvorby obecně není příliš vhodné, pro potřeby práce jsem zvolil 

tvorbu rezervačního systému pro ubytovací zařízení. 

Potřeba provozovat rezervační systémy všech možných druhů je v dnešní době více než 

logická. Žijeme v době internetu, sociálních sítí, tzv. chytrých telefonů a mobilních dat. 

Dnešním generacím lidstva přijde naprosto automatické, že letenky kupujeme pomocí 

internetu, složenky platíme pomocí internetového bankovnictví a pobyty na horách nebo 

v chatové osadě rezervujeme a následně kupujeme pomocí internetových stránek. 

Pokud provozovatelé ubytovacích zařízení nereflektují dostatečným způsobem trendy, 

které přináší technologický vývoj a rozmach všech možných způsobů propagace, 

mohou se dostat do situace, kdy o jejich služby nebude zájem, nebo svoje služby 

nedokážou nabídnout takovým způsobem, aby zaujali potencionální zákazníky. 

Tento fakt potvrzují data z Českého statistického úřadu, která jasně zobrazují růst počtu 

domácností a podniků, které jsou připojené k internetu, přičemž se dá očekávat, že 

počet neustále poroste. 

 2008 2009 2010 2011 

Podniky (%) 79,3 77,9 85,5 88,6 

Domácnosti (%) 41,7 49,2 56,0 61,7 

Tabulka č. 1: Počet domácností a podniků, které jsou připojené k internetu. Zdroj: 

(Český statistický úřad, 

http://czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/5A004C24CB/$File/14091119.xls) 

 

Rezervační systémy mohou mít více forem, od osobní rezervace, přes telefonickou 

k emailové až po nějaký elektronický rezervační systém. Všechny tyto systémy za 

určitých podmínek fungují tak, jak mají. Nejmenší riziko lidské chyby přináší 

elektronické rezervační systémy, a proto jsou dle mého názoru nejlepší volbou. 
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

1.1 Vymezení problému 

Tato bakalářská práce je vytvořena v souladu s požadavky firmy Easy Control Morava 

spol. s r.o., která se rozhodla vstoupit do nového odvětví podnikání, a to do poskytování 

služeb v oblasti rekreačních ubytovacích zařízení. Je tedy postavena na reálném 

problému, který je třeba vyřešit. Pro podporu jejich záměru je potřebné udělat 

rezervační systém, který bude plně vyhovovat dnešní moderní době. Své vlastní 

internetové stránky a informační systém již firma má. Po dohodě se rezervační systém 

nebude implementovat v rámci jejich stránek, ale bude nasazen odděleně. 

Základním požadavkem na rezervační systém je, aby byl modulární a šel do budoucna 

snadno rozšiřovat o potřebné moduly reagující na vývoj trhu. Pro firmu je velmi 

důležité, aby systém umožňoval konfiguraci jednotlivých pokojů a umožnil spravovat 

celou rezervační agendu. 

Samotné řešení internetové prezentace, kterou bude firma pro potřeby ubytovacího 

zařízení využívat, není předmětem práce. Je jím pouze rezervační systém.  

1.2 Cíl práce 

Cílem mé práce je nastudovat problematiku tvorby internetových aplikací s využitím 

PHP frameworku Nette, vysvětlit tvorbu a následně vytvořit rezervační systém 

s rozhraním v podobě internetových stránek. Stránky by měly umožnit pohodlnou a 

kvalitní správu celé rezervační agendy pro poskytovatele ubytování. 

1.3 Volba použitých technologií 

Před samotným zahájením programování internetové aplikace se musí vývojář 

rozhodnout jakým jazykem, popřípadě jakou technologií bude realizovat tvorbu. Velice 

kvalitní možnosti nabízí například technologie ASP .NET od fy. Microsoft. Ta je 

vhodná pro tvorbu složitých a robustních internetových aplikací. 
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Druhou logickou volbou se jeví využití jazyka PHP, který je velice rozšířený a jeho 

použití je relativně snadné. Bohužel je to jazyk, který má své chyby a realizace složité 

aplikace sebou nese hodně problémů, které je třeba vyřešit. V praxi se potřeba 

eliminovat neustále ty samé problémy řeší takovým způsobem, že si programátoři píší 

své knihovny či třídy, které využívají pro usnadnění jednotlivých úkonů. Tento způsob 

se mi ale nelíbí, protože například změna programátora v týmu sebou nese vysoké 

nároky na zaškolení nového programátora.  

Řada vývojářů se tedy snaží ulehčit si každodenní tvorbu aplikací využíváním některého 

z frameworků. Existuje několik frameworků, které se dají využít. Jsou mezi nimi lepší i 

horší. Mezi nejznámější patří především Zend framework od tvůrců jazyka PHP. Dále 

taky Symfony, CakePHP či český Nette framework. 

Každý systém potřebuje pro uchování a práci s informacemi nějakou databázovou 

platformu. Zvolil jsem MySQL jednak kvůli dobré zkušenosti a taktéž kvůli příznivým 

licenčním podmínkám.  

1.4 Důvod zvolení Nette frameworku 

Při rozhodování, který framework zvolit, jsem se rozhodoval mezi dvěma variantami. 

Jednou byl Zend framework přímo od tvůrců jazyka PHP a druhou český Nette 

framework. 

Každý z těchto frameworků má své pro a proti. Zvolil jsem Nette zejména kvůli těmto 

důvodům.  

1. Dbá na bezpečnost. 

2. Má výborný šablonovací systém Latte. 

3. Má velice aktivní českou komunitu v čele s tvůrcem Davidem Grudlem. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Technologie využívané pro tvorbu internetových stránek 

V současné době se používá mnoho různých technologií pro tvorbu internetových 

stránek (aplikací). Základem každé stránky je ovšem z principu značkovací jazyk 

HTML nebo jeho obdoba v xHTML. Dále se používají technologie CSS, JavaScript, 

AJAX, PHP, MySQL a mnoho dalších. Níže popíšu základní a nejdůležitější 

technologie. 

2.1.1 HTML 

Je značkovací jazyk (HyperText Markup Language) pro vytváření internetových 

stránek.  Je to základní kámen každých webových stránek a je spravován konsorciem 

W3C. Nejrozšířenější verzí HTML je verze 4.01 z roku 1999
1
. Nejnovější verze, která 

se v poslední době začíná hojně využívat je verze HTML 5, ta je momentálně ještě ve 

fázi návrhu, nicméně si již získala své využití.  Oproti verzi 4.01 přináší nové prvky a to 

především prvky multimediální. 

HTML jazyk je jazykem značkovacím a využívá k definici svých prvků tzv. tagy. Tag 

je tvořen speciálními znaky <, >, / pomocí kterých se definují
2
. 

Základní rozdělení HTML tagů je na párové a nepárové tagy. xHTML do svého 

standardu zavedlo nutnost, aby všechny tagy byly párové a tudíž každý tag musí být 

ukončen. 

2.1.2 CSS a CSS preprocesory 

CSS neboli Cascading Style Sheet je jazyk pro tvorbu kaskádových stylů. Slouží 

k oddělení obsahu dokumentů od vzhledu
3
. Důvodů pro vytvoření CSS bylo několik. Ať 

už oddělení kvůli přehlednějšímu kódu, tak kvůli standardizaci vzhledových definic. 

V situaci, kdy měly internetové stránky například deset jednotlivých stránek a bylo 

potřebné upravit vzhled nějakého prvku, muselo se ručně projít všech deset stránek a 

                                                           
1
 W3C. What is HTML. [online]. Dostupné z: http://www.w3.org/wiki/HTML/Training/What_is_HTML 

2
 DOMES, M. Tvorba webových stránek. 2006.  s. 19. 

3
 W3C. What is CSS. [online]. Dostupné z: http://www.w3.org/wiki/CSS/Training/What_is_CSS 
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změnit hodnoty. CSS nám toto usnadní v té věci, že je stačí změnit na jednom místě. 

Aktuální verze CSS je CSS3 a je taktéž spravována konsorciem W3C. 

V poslední době se stále více do popředí dostávají tzv. CSS preprocesory. CSS 

preprocesor je nástroj, který se snaží zjednodušit, zpřehlednit a rozšířit CSS. Přináší 

způsob, jak učinit kaskádové styly znovupoužitelnými. Mezi nejznámější patří 

především Sass, Less či Stylus
4
. 

2.1.3 Javascript
5
 

Jak už z jeho názvu vyplývá, jde o skriptovací programovací jazyk. Dle názvu by se 

mohlo zdát, že jde o jazyk založený na programovacím jazyku Java, i přesto že tomu 

není tak, a tyto jazyky toho nemají moc společného. 

Jednou z nejdůležitějších vlastností Javascriptu, od kterých se odvíjí i další řada 

vlastností, je fakt, že jde o programovací jazyk, jehož činnost zabezpečuje internetový 

prohlížeč návštěvníka stránky a ne server, na kterých jsou stránky uložené. Jde tedy o 

jazyk interpretovaný na straně klienta. 

Využití Javascriptu se v poslední době stále zvyšuje. Moderní aplikace kladou vysoké 

nároky na uživatelskou přívětivost, tzv. user experience. Ta se dá zvýšit právě využitím 

Javascriptu, který například může hlídat správnost vyplnění formulářových prvků, či 

zobrazovat kalendář nad políčkem pro zadání datumu. 

2.1.4 jQuery 

Je Javascriptový framework. Slouží k usnadnění práce s Javascriptem. Knihovna klade 

důraz na interakci mezi značkovacím jazykem HTML a Javascriptem. Je velice rychlá a 

přesná, přičemž zjednodušuje tvorbu a správu událostí, animací a spousty komponent. 

Pro používání jQuery není nutná pokročilá znalost Javascriptu což je velice pozitivní 

faktor
6
. 

                                                           
4
 JAVOREK, J. CSS preprocesory: méně psaní, vyšší efektivita. [online]. Dostupné z: 

http://www.zdrojak.cz/clanky/css-preprocesory-mene-psani-vyssi-efektivita/ 
5
 ŠKULTÉTY, R. Java Script: Programujeme internetové aplikace. 2004. s. 16. 

6
 MARGORÍN, M. jQuery bez předchozích znalostí. 2011. s. 19. 
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2.1.5 PHP
7
 

Historie jazyka PHP sahá do roku 1995, kdy Rasmus Lerdorf začal pracovat na vývoji 

nástroje pro zpracování odesílaných dat z formulářů. Tehdy ještě pod názvem PHP/FI 

dal za vznik předchůdci jazyka PHP, jak ho známe dnes. 

Dnes je jazyk PHP nejpoužívanějším skriptovacím jazykem pro tvorbu webových 

stránek. Od verze 5 je zabudována dobrá podpora pro objektově orientovaný přístup (též 

zvaný OOP).  

S využitím PHP jsme schopni manipulovat s obsahem stránky pomocí mnoha 

vytvořených funkcí. Velikou výhodou jazyka PHP je možnost pracovat s databázemi a 

nejčastěji jde o spojení jazyka PHP a databáze MySQL.  

Skripty napsané v jazyce PHP běží na straně webového serveru a výsledek dotazu na 

server je vrácení HTML kódu, který prohlížeč vykreslí. Pro práci s PHP se tedy 

předpokládá alespoň základní znalost jazyka HTML.  

2.1.6 MySQL 

Jde o relační databázový systém používající se nejčastěji ve spojení s PHP.  

Potřeba mít aplikaci propojenou s databází je více než logická z mnoha důvodů. 

Samotná správa dat, editace a mazání záznamů přímo ze zdrojového kódu není 

efektivní. Při rozsáhlejších systémech je už dokonce zcela nemožná. Jelikož žijeme ve 

světě informací, je důležité rychlý a pohodlný přístup k jejich vytváření a k jejich šíření. 

MySQL používá jako svůj databázový jazyk SQL. SQL je strukturovaný dotazovací 

jazyk a jeho primárním cílem je manipulace s daty v databázi. Obliba MySQL pramení 

v licenčních podmínkách (především ve volné distribuci) a také ve velikosti její 

uživatelské komunity. 

2.1.7 AJAX 

AJAX neboli Asynchronous JavaScript and XML je obecné označení technologie pro 

vývoj interaktivních webových aplikací, které umožňují měnit obsah stránek bez 

znovunačítání stránky. Jedná se o kombinaci XML, JavaScript, HTTP a xHTML, která 

                                                           
7
 GUTMANS, A. Mistrovství v PHP 5. 2005. s. 27 – 32. 
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umožňuje, aby stránka pomocí Javascriptu kontaktovala server a obdržela od něj 

libovolná data v XML
8
. 

2.2 Nette framework
9
 

Nette framework je PHP framework dodržující MVC resp. MVP model. Je vyvíjen 

českou komunitou v čele s Davidem Grudlem. Dbá na výkonnost, bezpečnost a rychlý 

vývoj. 

Důvod proč jsem si zvolil Nette framework je ten, že se mi líbí, jak řeší problémy, se 

kterými se webový vývojář denně setkává. Přitom dbá na bezpečnost a učí 

programátory psát aplikace správně. 

2.2.1 Architektura MVC (MVP)
10

 

Dělí aplikaci na tři logické části tak, aby je šlo upravovat samostatně a dopad změn byl 

na ostatní části co nejmenší. Jde o části Model, View a Controller (Presenter). 

Model reprezentuje data a business logiku aplikace. View zobrazuje uživatelské 

rozhraní a controller, resp. presenter, má na starosti tok událostí v aplikaci a obecně 

aplikační logiku
11

. 

Stejně jako např. Zend framework Nette ctí tuto architekturu s drobným rozdílem, kdy 

místo označení controller využívá název presenter. A pro šablony neboli view využívá 

název templates. 

2.2.2  Databázová vrstva 

Nette jako takové obsahuje databázovou vrstvu Nette\Database, která poskytuje 

pohodlnější přístup k datům než funkce dostupné v jazyce PHP. Tato vrstva byla do 

Nette přidána až ve verzi 2.0 a ještě není zcela kompletní. Proto jsem se rozhodl zvolit 

                                                           
8
 GIANT. AJAX – Asynchronous JavaScript and XML. [online]. Dostupné z: http://www.ajax.cz/ 

9
 GRUDL, D. Nette Framework. [online]. Dostupné z: http://doc.nette.org/cs/ 

10
 GRUDL, D. MVC aplikace a presentery. [online]. Dostupné z: http://doc.nette.org/cs/presenters 

11
 BERNARD, B. Úvod do architektury MVC. [online]. Dostupné z: http://zdrojak.root.cz/clanky/uvod-

do-architektury-mvc/ 
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databázovou vrstvu Dibi
12

, která poskytuje všechny potřebné funkce pro práci 

s databází. 

Dibi se snaží maximálně zjednodušit práci programátorům a poskytnout jim bezpečnou 

vrstvu pro přístup k datům. Automaticky zabraňuje například útoku typu SQL injection. 

Je šířená pod dvěma licencemi a to pod New BSD a GNU GPL přičemž uživatel si 

může vybrat, pod kterou licencí knihovnu použije. Autorem Dibi je stejně jako u Nette 

David Grudl. 

2.3 UML 

UML neboli unified modeling language je jazyk, který umožňuje modelovat jednoduché 

i složité aplikace pomocí stejné formální syntaxe. Je souhrnem především grafických 

notací k vyjádření analytických a návrhových modelů.
13

  

Obsahuje několik standardizovaných diagramů pro vyjádření jednotlivých částí, událostí 

a případů nastávajících při analýze a modelování daného systému. Pro potřebu této 

práce budu sestavovat diagram případu užití a diagram erd. 

2.3.1 Diagram případu užití 

Pro popsání diagramu případu užití je třeba nejdříve vysvětlit pojem případ užití.  

Případy užití zachycují funkčnost, která bude v budoucím modelovaném systému 

pokryta a vymezují tak jednoznačně rozsah prací. Každý evidovaný případ užití 

popisuje pouze jednu požadovanou funkčnost systému. V rámci případu užití 

rozeznáváme pojmy jako aktér a akce. Aktérem rozumíme externí objekt, který si 

vyměňuje informace se systémem. Akcí se rozumí detailní dále nedělitelná událost 

vyvolaná aktérem či systémem.
14

 

Diagram případu užití je součást UML a slouží jako nástroj pro vizualizaci případu 

užití. Používá symboly postavičky (reprezentuje aktéra), elipsy (reprezentuje případu 

užití), spojnici vyjadřující interakci mezi aktérem a případem užití a rámečkem 

vyjadřující hranici systému. 

                                                           
12

 NETTE FOUNDATION. DibiPHP. [online]. Dostupné z: http://dibiphp.com/ 
13

 KANISOVA, H., MÜLLER, M. UML srozumitelně. 2004. str. 14. 
14

 KANISOVA, H., MÜLLER, M. UML srozumitelně. 2004. str. 33-40 
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Mimo základní vazbu v podobě spojnice lze vyjádřit i typ relace mezi aktérem a 

případem užití. Prvním typem je relace <<include>>, která se využívá při opakujících se 

částech scénáře. V takovém případě vyčleníme opakující se část jako samostatný případ 

užití a spojíme ho relací <<include>>.
15

 

Druhý používaný typ relace je relace <<extend>>. Jak už z názvu vyplývá tak tato 

relace přidává rozšiřující případ užití neboli doplňkové chování systému.
16

 

 

Obrázek č. 1: Základní podoba diagramu případu užití (Zdroj: vlastní) 

2.3.2 Entity relationship diagram 

Představuje součást datového modelování, které tvoří velice důležitou část analýzy a 

návrhu systému. Stejně jako u diagramu případu užití je nutné nejdříve vysvětlit některé 

pojmy. 

2.3.2.1 Entita 

Entita z pohledu teorie množin představuje jeden konkrétní záznam v tabulce dat. Při 

pohledu na záznamy jako na celek hovoříme o množině entit, kterou tvoří jednotlivé 

atributy. 
17

 

                                                           
15

 KANISOVA, H., MÜLLER, M. UML srozumitelně. 2004. str. 41-42 
16

 KANISOVA, H., MÜLLER, M. UML srozumitelně. 2004. str. 43. 
17

 KOCH, M. Datové a funkční modelování. 2008. str. 24-36. 
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Z pohledu UML hovoříme o entitě jako o datovém objektu, pod kterým si můžeme 

představit reálné prvky vystupující v systému (faktura, pracovník, pacient, atd.). 

2.3.2.2 Atribut 

Atributem rozumíme jednotlivé položky entity. Např. faktura zahrnuje číslo faktury, 

částku, dodavatele a odběratele. 

2.3.2.3 Vazby 

Vazba reprezentuje vztah mezi entitami. Rozlišujeme vazby: 

1 : 1 

Je vazba vyjadřující vztah, kdy jedna entita může náležet pouze jedné další entitě a 

naopak. Příkladem může být pacient a jeho průkaz pojištěnce. Jeden pacient může mít 

pouze jednu kartičku a jedna kartička může patřit pouze jednomu pacientovi.
18

 

1 : N 

Představuje nejčastější typ vazby. Říká, že jednomu záznamu entity náleží více 

záznamů druhé entity. Příkladem může být pracovník pracující na více úkolech.
19

 

N: M 

Tato vazba nám říká, že několika entitám náleží mnoho dalších entit. Příkladem mějme 

zkoušku a studenta, který zkoušku skládá. Jeden student skládá několik zkoušek a 

zároveň na zkoušky se zapisuje mnoho studentů.
20

 

 

Obrázek č. 2: Základní vazby ERD diagramu (Zdroj: vlastní) 

                                                           
18

 KANISOVA, H., MÜLLER, M. UML srozumitelně. 2004. str.101 - 110 
19

 KANISOVA, H., MÜLLER, M. UML srozumitelně. 2004. str.101 - 110 
20

 KANISOVA, H., MÜLLER, M. UML srozumitelně. 2004. str.101 - 110 
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Z obrázku výše je vidět, že vazba M:N se ve výsledku vždy dekomponuje pomocí 

dodatečné tabulky na dvě vazby 1:N. 

2.3.2.4 Klíče 

Klíče zabezpečují tzv. entitní a referenční integritu.  Entitní integrita znamená to, že 

každá entita musí obsahovat jeden nebo více atributů, jejichž hodnoty jednoznačně 

identifikují každý z řádků. Tento atribut nazýváme primárním klíčem. Referenční 

integritu zabezpečuje cizí klíč, který společně s primárním klíčem jiné tabulky 

umožňuje vytvářet spojení mezi entitami.
21

  

Po vysvětlení důležitých pojmů tedy můžeme sestavit diagram erd neboli entity 

relationship diagram. Diagram zachycuje vztahy mezi jednotlivými entitami a je 

nejčastějším diagramem používaným při vývoji internetových stránek. Z erd diagramu 

lze s využitím některých softwarových produktů vyexportovat databázi, kterou pro 

aplikaci budeme používat. 

2.4 Fáze vývoje rezervačního systému 

Vývoj rezervačního systému představuje několik fází, které je nutné uskutečnit, 

abychom se dostali k úspěšnému vytvoření aplikace. Velice záleží na velikosti a druhu 

aplikace, protože pro tvorbu jednoduché internetové prezentace nepotřebujeme nutně 

splnit všechny níže popsané kroky vývoje. Oproti tomu při tvorbě větších systémů je 

důležité splnit kroky všechny a především kvalitně připravit návrh budoucí aplikace. 

2.4.1 Sestavení funkčních a nefunkčních požadavků 

Funkční a nefunkční požadavky jsou důležité především v případě, kdy se na vývoji 

podílí více lidí. Ovšem i když systém vyvíjí jedna osoba, tak je vhodné tyto požadavky 

sestavit a následně při vývoji kontrolovat, zda je systém splňuje. 

2.4.1.1 Funkční požadavky 

Funkční požadavky, jak již z názvu vyplývá, slouží k vyjádření funkčního požadavku na 

systém. Tím může například být možnost jednotlivých aktérů vkládat registrace do 

systému. Tvoří se výpisem jednotlivých požadavků od obecných po detailní. 
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 KOCH, M. Datové a funkční modelování. 2008. str. 28 - 29 
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2.4.1.2 Nefunkční požadavky 

Nefunkční požadavky tvoří především požadavky na technologie a standardy použité 

při vývoji. Může jim být například požadavek, že jako databáze bude použita platforma 

MySQL. 

2.4.2 Návrh databáze 

S návrhem databáze se spojuje tvorba erd diagramu a měla by mu předcházet tvorba 

funkčních a nefunkčních požadavků, pomocí kterých analyzujeme požadavky na systém 

a můžeme vytvořit detailní návrh databáze. Jelikož jsou dneska vyvíjené aplikace téměř 

všechny založené na databázi, musíme tento krok provést v každém případě. 

Výstupem návrhu databáze je erd diagram, ze kterého vytvoříme v SQL jazyce skript, 

který nám vytvoří jednotlivé tabulky. Skript můžeme vytvořit i automaticky pomocí 

některých sw produktů. 

2.4.3 Návrh wireframes 

Wireframe je v překladu drátový model, což svým způsobem vysvětluje jeho podstatu. 

Slouží pro grafické vyjádření budoucí podoby aplikace. Na základě wireframe sestavuje 

grafik grafické podklady pro vytvářené stránky. Existuje řada nástrojů, ve kterých lze 

wireframes dělat. Osobně jsem si oblíbil Balsamiq Mockups především pro jeho 

jednoduchost. 

 

Obrázek č. 3: Příklad wireframu (Zdroj: vlastní) 
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2.4.4 Tvorba grafiky 

Vzhled internetové prezentace je dneska velice důležitý faktor. Pro uživatele je jeden ze 

zásadních požadavků na stránky, které navštěvují, aby byly pěkné a měli vysokou UX
22

. 

Proto se tvorba grafiky přenechává odborníkům grafikům, kteří mají zkušenosti a umějí 

reagovat na moderní trendy. 

Jiné požadavky ovšem přináší prezentace luxusní módní značky a jiné například mnou 

realizovaný rezervační systém. V rámci vytváření grafiky pro rezervační systém postačí 

tvorba vzhledu především s využitím kaskádových stylů, kdežto luxusní prezentace 

vyžaduje kresbu v některém z rastrových editorů. Jakýmsi standardem na poli 

webdesignu se stal produkt Adobe Photoshop, který například podporuje export do 

HTML a obsahuje nástroje pro tzv. nařezání grafiky.  

Nařezání grafiky je proces, kdy vycházíme z hotové podoby obrázku, který dělíme na 

jednotlivé prvky, které pomocí kaskádových stylů a především atributu  

background-image: url(); 

přiřazujeme k jednotlivým HTML prvkům a tímto postupem seskládáme stránku do 

výsledné podoby. 

2.4.5 Kódování stránek 

Fáze kódování stránek zahrnuje převod grafického návrhu do HTML s využitím 

kaskádových stylů. Negrafické prvky v této fázi zapisujeme taktéž a v případě potřeby 

je nastylujeme. 

2.4.6 Testování 

Testování je fáze, na kterou se v praxi nejčastěji zapomíná. Respektive většina vývojářů 

testuje aplikace, ale nedělá to automatizovaně. Automatizace umožňuje testy spouštět 

po každé změně, kterou v systému uděláme, a která by mohla mít vliv na správnou 

funkci systému. Navíc napsat kód, který programátor otestuje ručně, zabere mnohem 

více času, než napsat samostatné automatizované testy i když by se mohlo zdát, že to 

tak není. 
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Pro testování kódu PHP existuje několik testů. Nejčastěji používaný je jistě nástroj PHP 

unit. Dále existují integrační testy a testy nazývané selenium.  

2.4.7 Nasazení 

Nasazení aplikace do provozu je závěrečná fáze, kde se ověří, jak kvalitně jsme aplikaci 

vytvořili a zda byl návrh vhodný. Ve většině případů i přes sebelepší návrh a 

implementaci narazíme na problémy, které dříve než ve fázi nasazení nebyly vidět. 

V případě nasazení internetových stránek nahrajeme prostřednictvím FTP klienta 

zdrojové kódy na webhosting či na VPS s nainstalovaným PHP prostředím. 

Jakmile nasadíme zdrojové kódy na server, je nutné ještě převést databázi. Slouží 

k tomu nástroje jako phpMyAdmin
23

 nebo Adminer
24

. 
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 phpMyAdmin. [online]. Dostupné z: http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php 
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 Adminer. [online]. Dostupné z: http://www.adminer.org/cs/ 
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3. ANALÝZA PROBLÉMU 

Firma Easy Control Morava spol. s r.o. vstupuje do nového segmentu podnikání. 

Doposud se firma zabývala jinými odvětvími, která jsou níže vypsána v předmětu 

podnikání. Proto analýza současného problému vychází především ze zhodnocení 

současných faktů o firmě. 

3.1 Požadavky firmy 

Požadavkem firmy bylo vytvořit rezervační systém, který obslouží kompletní rezervační 

agendu pro rekreační apartmány, které firma Easy Control Morava spol. s r.o. buduje. 

Systém bude umožňovat nakonfigurovat jednotlivé pokoje a jejich vybavení včetně 

fotografií. Bude umět rezervovaný pobyt vyfakturovat a bude rezervujícímu odesílat 

emaily o rezervaci a o zaplacení pobytu. Konkrétní detailní požadavky firmy jsou 

řešeny v rámci funkčních požadavků v analýze systému. 

Důležitým faktorem systému musí být možnost systém do budoucna rozšiřovat tak, aby 

reagoval na požadavky trhu. Rezervační systém poběží na pozadí internetové 

prezentace, jejíž tvorba není součástí této práce, ale firma ho řeší samostatně. 

3.2 Analýza prostředí 

3.2.1 Základní informace o podniku 

Obchodní jméno: Easy Control Morava spol. s.r.o. 

Sídlo společnosti: Rýmařov, Pod Svahem 1294/8, PSČ 795 01 

Identifikační číslo: 62301012 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Adresa provozovny: Husova 4, 79501 Rýmařov 

 

Předmětem podnikání jsou tyto oblasti: 

- Obchodní činnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje 

- Montáž, opravy vyhrazených elektrických zařízení 

- Montáž mechanických zabezpečovacích zařízení 
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- Autoelektrikářské práce 

- Projektovaní elektrických zařízení 

- Provádění rekvalifikačních kurzů a odborného školení včetně zprostředkování 

- Poskytování software 

- Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 

- Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 

- Provoz lyžařského vleku 

- Poskytování technických služeb k ochraně majetku osob 

- Hostinská činnost 

3.2.2 Činnost firmy 

Firma, jak už z předmětu podnikání vyplývá, se zabývá především prodejem a službami 

v oblasti IT, kamerových systémů, optických datových sítí a zabezpečovací techniky. 

Společnost se v roce 2010 rozhodla vstoupit do nového segmentu podnikání. Zakoupila 

pozemek v Dolní Moravici v Jeseníkách a na tomto pozemku staví rekreační komplex 

zahrnující několik apartmánů, relaxační centrum a tenisový kurt. 

3.2.3 Podnikatelský záměr 

Podnikatelským záměrem společnosti je vybudovat a provozovat moderní rekreační 

apartmány, které budou návštěvníci vyhledávat a kam se budou rádi vracet. 

Potenciál vidí firma hlavně v umístění komplexu blízko lyžařských středisek a 

turistických lokací Jeseníků. Podporovat svůj záměr chtějí především kvalitním 

rezervačním systémem, který se bude do budoucna rozšiřovat o moduly pro relaxační 

komplex a kvalitním marketingem, pomocí kterého nabídnou kvalitní a cenově 

přijatelné služby svým klientům. 
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3.3 SWOT analýza  

Je typ strategické analýzy stavu firmy z hlediska jejich silných stránek, slabých stránek, 

příležitostí a ohrožení. Poskytuje podklady pro formulaci rozvojových směrů, 

podnikových strategií a strategických cílů.
25

 

SWOT analýzu budu provádět vzhledem ke vstupu firmy do nového podnikatelského 

odvětví. Jelikož nemá firma prozatím žádné zkušenosti s poskytováním ubytování a 

služeb s tím spjatých, je důležité SWOT analýzu provést a uvědomit si s kterými faktory 

se bude firma muset vypořádat a na které si musí dát pozor. 

Obrázek č. 4: SWOT analýza firmy Easy Control Morava spol. s r.o. (Zdroj: vlastní) 
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 SWOT analýza.[online]. Dostupné z: http://www.finance-

management.cz/080vypisPojmu.php?IdPojPass=59&X=SWOT+analyza 
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Z provedené SWOT analýzy bych se zaměřil především na možnost rozšířit služby. 

Firma svým současným zacílením míří hlavně na hosty, které chce přilákat pomocí 

internetového marketingu a pomocí zápisu do katalogů rekreačních zařízení. 

Objekt by se mohl stát výdělečným především při rozšíření o moderní a žádané wellness 

centrum a dobudování tenisového kurtu. Tím by přilákal i obyvatele sousedních měst a 

vesnic.  
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4. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

K vlastnímu návrhu řešení se váže hlavně problematika, jak vyvíjet aplikace s využitím 

Nette frameworku. Než se ovšem dostaneme k popsání základních principů, jak vyvíjet 

bezpečné aplikace, je nutné nejprve analyzovat požadavky a vytvořit grafický návrh, 

který bude použit pro prezentaci systému. 

4.1 Analýza požadavků 

Analýza požadavků je velice důležitý krok při vývoji. V případě, že tvoříme stránky 

nebo aplikaci, která má pomáhat obchodovat či propagovat daný subjekt, měla by 

analýze požadavků předcházet ještě marketingová analýza, ze které se vychází právě při 

tvorbě požadavků.  

Požadavky dělíme na funkční a nefunkční. Nefunkční slouží ke stanovení 

technologických a metodologických požadavků pro vývoj, kdežto funkční se soustředí 

výhradně na čistou funkci systému bez ohledu na to, jakým způsobem dosáhneme dané 

funkcionality. 

Před sestavením požadavků je vhodné vytvořit kategorie dle funkčních celků, podle 

kterých dále budeme požadavky dělit. V rámci mého rezervačního systému jsem 

rozdělil systém do následujících kategorií. 

Části systému Označení 

Nástěnka C 

Hosté H 

Pokladna P 

Statistiky S 

Nastavení N 

Admin A 

Tabulka č. 2: Zvolené kategorie funkčních požadavků (Zdroj: vlastní) 

Pomocí výše uvedených kategorií můžeme funkční požadavky rozdělit do šesti částí 

podle dané kategorie. Požadavky sestavujeme od obecných po detailní. 
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Požadavky na sekci hosté 
Označení Znění požadavku 

H.1 
Systém bude umožňovat v rámci podsekce Rezervace vytvoření a správu 
rezervací. 

H.1.1 Sekce rezervací bude umožňovat kompletní zprávu rezervací osob 

H.1.1.1 Sekce rezervací osob bude umožňovat potvrdit rezervaci hostů 

H.1.2 Sekce rezervací bude umožňovat kompletní zprávu rezervací firem 

H.1 Sekce rezervací firem bude umožňovat potvrdit rezervaci firem 

H.2 
Systém bude umožňovat v rámci podsekce Evidence hostů vytvoření a správu 
hostů. 

H.2.1 Sekce Evidence hostů bude umožňovat přidávat, editovat a mazat hosty. 

H.2.2 
Sekce Evidence hostů neumožní smazat hosta, který již má udělenou rezervaci či 
absolvovaný pobyt. 

H.3 
Systém bude umožňovat v rámci podsekce evidence firem vytvoření a správu 
firem 

H.3.1 Sekce Evidence firem bude umožňovat přidávat, editovat a mazat firmy. 

H.3.2 
Sekce Evidence firem neumožní smazat firmu, která již má udělenou rezervaci či 
absolvovaný pobyt. 

H.3.3 
Sekce Evidence firem umožní nastavit slevu pro pobyt k jednotlivým firmám s 
výchozím stavem 0. 

H.4 Sekce Evidenční kniha umožní vypsat absolvované pobyty za zadané období. 

Tabulka č. 3: Požadavky na sekci hosté. (Zdroj: vlastní) 

Výše rozepsané požadavky tvoří základní funkcionalitu sekce hosté. Z označení jasně 

vyplývá, který požadavek je realizován v rámci jiného požadavku a naopak. Pomocí 

takto zpracovaných požadavků jasně víme, co do které sekce musíme implementovat, 

přičemž funkční požadavky neřeší, jak to budeme implementovat. Ostatní požadavky na 

systém uvádím v rámci příloh. 

Nefunkční požadavky můžeme specifikovat dvěma způsoby. Můžeme se držet tabulky 

funkčních požadavků a přidat k ní sloupec nefunkční požadavek, do kterého uvedeme, 

jakým způsobem jej chceme implementovat. Tento způsob je vhodný při složitějších 

aplikací s vysokým počtem typově různých implementací. 

Druhou možností je specifikovat nefunkční požadavky pouze obecně pro celý systém a 

řešení jednotlivých požadavků přenecháme na programátorovi. Tento způsob je vhodný 

pro menší aplikace, kde není třeba promýšlet, jak budeme řešit implementaci. Jeho 

využití taktéž nalezneme v případě, kdy nevíme, jak nakonec vyřešíme daný problém, 
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anebo v případě, kdy na vývoji pracuje jeden programátor, který zároveň provádí 

analýzu a ví, jak bude požadavky implementačně řešit. Pro můj rezervační systém jsem 

zvolil druhou volbu. 

Označení  Název požadavku 

N.1 Systém bude implementován v jazyce PHP 

N.1.1 Systém bude využívat Nette framework 

N.2 Systém bude využívat databázovou platformu MySQL 

N.3 Šablony budou tvořeny pomocí HTML 4 

N.4 Systém bude HTML validní 

N.5 Systém bude využívat CSS 2 

N.6 Systém bude využívat Javascriptový framework jQuery 

Tabulka č. 4: Nefunkční požadavky na systém obecnou formou. (Zdroj: vlastní) 

Po sestavení veškerých požadavků na systém, je vhodné požadavky zkontrolovat a 

porovnat je s marketingovou analýzou a zjistit, zda plní všechny cíle marketingové 

analýzy. 

4.2 Tvorba wireframes 

Wireframes jsou důležitým mezikrokem od návrhu po tvorbu grafické podoby webové 

aplikace. V rámci tvorby této práce jsem vypracovával wireframes hlavně z důvodu 

ukázky.  

Obrázek č. 5: Wireframes sekce evidence hostů. (Zdroj: vlastní) 
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Výše uvedený obrázek představuje možnou grafickou podobu budoucího systému. Na 

základě takto vytvořeného návrhu sestavujeme grafické podklady. Není nutné se 

stoprocentně držet wireframes, ale slouží jako dobrý nástroj, jak si ujasnit myšlenky a 

jak je konzultovat s ostatními lidmi zapojenými do vývoje. Ostatní wireframes k této 

práci uvádím v příloze. 

4.3 Grafický návrh 

Grafický návrh aplikace se provádí nejčastěji pomocí Adobe Photoshopu. Obsahuje 

totiž nástroje pro export grafického návrhu do HTML. Navíc je považován za standard 

pro tvorbu grafiky. 

Rezervační systém není příklad, u kterého je vyloženě důležitá pěkná a uživatelsky 

přívětivá grafika. Proto jsem se rozhodl grafický návrh realizovat pouze pomocí 

vytvoření layoutu s využitím CSS. 

4.4 Modelování databáze 

Databáze je stěžejním prvkem dynamických webových aplikací. Pro uložení všech 

potřebných dat je třeba udělat model, který bude odpovídat všem požadavkům na 

systém. Pro modelování relačních databází se nejčastěji využívá ERD diagramu. 
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Obrázek č. 6: Diagram databáze ERD. 

                            (Zdroj: vlastní)
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4.5 Kódování layoutu 

Při kódování layoutu vycházíme z grafického návrhu. Existují dvě možnosti jak 

pozicovat jednotlivé elementy na stránce. Můžeme využít absolutní, statické nebo 

relativní pozicování. 

Relativní pozicování funguje na principu odsazení od daného výchozího bodu prvku na 

stránce. Pomocí hodnot top, left, right, bottom určíme novou pozici prvku. Nevýhoda 

tohoto přístupu je v tom, že původní pozice prvku zůstane neobsazena do doby, než tam 

umístíme jiný prvek.
26

 

Statické umístění zajišťuje plynulé umístění prvků, které leží za sebou. Je používáno 

jako výchozí a pokud potřebujeme některý z prvků umístit jinak, musíme ho posunout 

pomocí relativního umístění.
27

 

Absolutní pozicování se liší od předchozích především v tom, že vyjme prvek zcela 

z toku dokumentu. Pozici zobrazení určíme pomocí hodnot top, left, right, bottom vůči 

celé stránce. Nevýhoda tohoto umístění je, zejména pokud máme stránku, která se 

nevleze do okna prohlížeče. Absolutně umístěný prvek se tím pádem bude posunovat 

společně s oknem prohlížeče.
28

 

V této práci je využito především výchozí statické umístění. 

4.5.1 Šablony v Nette 

Šablonovací systém využívaný v nette se jmenuje latte. Jde o velice propracovaný 

systém, který je hodně podobný známému šablonovacímu systému Smarty.  

Hlavní důvod, proč vůbec používat nějaký šablonovací systém a netvořit vše čistě do 

HTML souborů, je především usnadnění práce. Šablonovací systém Latte poskytuje 

řadu funkcí, které je vhodné využívat. 

 

                                                           
26

 WITH-SMITH, C. CSS: Využijte kaskádové styly naplno. 2006. str. 104 - 106. 
27

 WITH-SMITH, C. CSS: Využijte kaskádové styly naplno. 2006. str. 104 - 106.  
28

 WITH-SMITH, C. CSS: Využijte kaskádové styly naplno. 2006. str. 104 - 106. 
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Latte makra 

Slouží pro práci s proměnnými, podmínkami, cykly nebo třeba překlady bez znalosti 

jazyka PHP. To umožňuje provádět základní úpravy přímo v šablonách a není nutné (a 

ani vhodné) do šablon zavádět jakoukoliv jinou logiku. 

Výpis proměnných se provádí pomocí zápisu do složených závorek. {$variable} 

Latte se samo postará o výpis a escapování. Escapování je metoda, kterou zabráníme 

útoku XSS, o kterém píši v kapitole o bezpečnosti webových aplikací. 

Pokud potřebujeme například do šablony vypsat tabulku s daty, uděláme to jednoduše 

pomocí následující konstrukce.  

 

Tento způsob výpisu dat umožňuje v praxi dobře rozdělit práci mezi programátora a 

kodéra, kdy programátor poskytne kodérovi informace v kterých objektech má která 

data a už se nestará, jak data zobrazit. Kodérovi to poskytuje výhodu, že nemusí umět 

PHP, aby mohl provádět základní operace s daty. Dalším zjednodušujícím prvkem Latte 

jsou tzv. helpery. 
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Latte helpery 

Jsou dalším způsobem, jak se snaží Latte usnadnit práci s daty. Například běžným 

problémem, se kterým se vývojáři setkávají, jsou data. Do databáze se ukládají ve 

formátu YYYY-MM-DD, ale uživateli je zvykem je zobrazovat ve formátu 

DD.MM.YYYY. Latte tohle řeší jednoduchým helprem |date. 

Dalšími helpery jsou například |trim (pro očištění začátků a konců řetězce od mezer), 

|firstUpper (pro převod prvního písmena na velké) a třeba |striptags (který odstraní 

HTML značky z řetězce a převede je na text). Smyslem helperů je usnadnit často 

prováděné úpravy bez nutnosti psát vlastní funkce pro vyřešení drobných problémů. 

Latte bloky a samotné šablony 

Latte taktéž řeší nejčastěji praktikovaný model tvorby stránek, kdy máme jeden 

centrální layout, který tvoří nejčastěji hlavička, patička a menu webu. Tento layout se 

nemění a zůstává pro všechny stránky stejný, měníme pouze obsah layoutu. Tuto 

funkcionalitu lze vyřešit snadno pomocí funkce include v PHP. Latte ovšem nechce 

nutit využívat kodéry PHP a poskytuje jim pro to tzv. bloky. 

Pokud chceme tedy využít blok, tak v jednotlivých šablonách uvedeme veškerý kód do 

makra {block #content}{/block}. Toto makro zavoláme v layoutu pomocí {include 

#content} a takto dosáhneme požadovaného chování. 

Pokud bychom potřebovali mít více bloků, stačí jednoduše blok pojmenovat jinak. 

Šablonovací systém latte využívá pro projekty následující adresářovou strukturu. 
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Obrázek č. 7: Adresářová struktura šablonovacího systému Latte.(Zdroj: vlastní) 

Do složky templates umístíme veškeré šablony využívané v projektu. Podsložky slouží 

k oddělení sekcí a soubor @layout.latte tvoří právě zmíněný layout projektu. 
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4.6 Programování v Nette frameworku 

Před samotným programováním aplikační logiky je třeba pochopit základní principy 

programování v Nette. Jak už jsem řekl, Nette využívá tzv. MVP model. Model 

zajišťuje databázovou logiku a část aplikační logiky. Presenter následně propojuje 

model se šablonami a obstarává zbývající aplikační logiku. Celý framework je postaven 

na objektově orientovaném principu, tudíž je nutná znalost tohoto přístupu. 

Rezervační systém je rozdělen do sedmi částí, pro každou část vytvoříme vlastní model, 

presenter a šablony. Šablony jsem popsal v předchozí kapitole a dále se o nich zmiňovat 

nebudu. 

4.6.1 Základní princip a routování 

Předtím, než začneme programovat v Nette, je nutné pochopit základní princip, jak 

Nette funguje a jak zpracovává požadavky. Pokud uživatel zadá prohlížeči url například 

www.domena.tld/nastaveni/kontakt-edit/1 nette by nevědělo co má s tímhle 

požadavkem dělat. Proto vznikly takzvané routy, které url překládají do podoby, se 

kterou si už nette ví rady.  

Pokud tedy chceme, aby uživatel mohl zadávat url ve výše uvedeném tvaru, musíme do 

souboru bootstrap.php přidat následující routu. 

 

První uvedená routa slouží ke zpracování obecného požadavku. Respektive každý 

požadavek, který nebude odpovídat jinému konkrétněji definovanému, bude zpracován 

podle následujícího pravidla. Jako druhý parametr routy se uvádí Presenter:action, která 

ho bude zpracovávat. 

Nette je natolik inteligentní, že v případě, kdy nám vyhovuje presenter, ale action máme 

použitou jinou než default, vyzkouší, jestli by danému názvu neodpovídala jiná action. 

Pokud nalezne shodu, použije místo defaultní action, action vybranou. To nám ušetří 

spoustu psaní, protože nemusíme definovat routu pro každou action v systému, ale stačí 

definovat pouze defaultní action. 

http://www.domena.tld/nastaveni/kontakt-edit/1
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Jelikož se framework snaží usnadnit práci programátorům, obsahuje tzv. debug bar. Má 

podobu panelu, který je spuštěn pouze v development módu, kdy potřebujeme 

kontrolovat, zda se systém chová tak, jak má. Debug bar mimo jiné obsahuje právě 

nástroj na kontrolu routování, který jasně ukazuje, který Presenter:action jsou použity a 

zda nám routování funguje požadovaným způsobem. 

 

Obrázek č. 8: Debug bar. (Zdroj: vlastní) 

Mimo základní nástroje, které debug bar poskytuje, jej lze rozšířit o spoustu doplňků, 

které jsou dostupné na stránkách Nette v sekci doplňky. 

4.6.2 Model 

Obstarává práci s databází. Z hlediska pojetí v objektově orientovaném modelu je model 

třída, která dědí od třídy Nette\Object. V rámci svého modelu můžeme definovat vlastní 
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metody dle libosti. Proto, abychom měli v modelu přístup k databázi, musíme si ho 

předat pomocí konstruktoru objektu. 

 

Databázové spojení máme poté v proměnné $database. Jakým způsobem dostane 

konstruktor samotné spojení neřešíme, protože framework využívá principu dependency 

injection. Ve výsledku se o to postará samotné jádro frameworku. 

Do modelu naprogramujeme veškeré potřebné metody pro práci s daty, které 

potřebujeme pro danou sekci. Například metodu, která vrátí údaje o hostu na základě 

jeho unikátního ID, můžeme implementovat následujícím způsobem. 

 

To, jakým způsobem data použijeme a jak je vypíšeme v šabloně, neřešíme. Model jako 

takový o existenci presenteru či view (šablony) vůbec neví. 
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4.6.3 Presenter 

Presenter neboli controller je nejdůležitějším prvkem v rámci MVP modelu. Obstarává 

komunikaci s modelem a předává data šablonám. Presenter je třída, která dědí od 

BasePresenteru. Pokud tedy potřebujeme některé metody napříč více presentery, stačí je 

implementovat pouze jednou do BasePresenteru. 

V presenterech programujeme aplikační logiku potřebnou pro zpracování požadavků, 

komunikaci s modelem a předání dat šabloně. Obsahuje několik speciálních metod, se 

kterými framework pracuje rozličným způsobem. 

4.6.3.1 Render metody 

Prvním případem jsou metody začínající názvem render. Render metody se volají 

pokaždé při požadavku na danou šablonu a používáme je nejčastěji pro předání dat 

šabloně. Předání dat šabloně realizujeme následujícím způsobem. 

 

Objekt template, slouží k předání dat do šablony pod názvem, který si zvolíme. Data, 

která předáváme do šablony, získáme díky modelu, který nám je připraví. 

4.6.3.2 Action metody 

Jsou metody začínající klíčovým slovem action a reagují na akce vyvolané uživatelem 

na stránce. Pomocí action metod jsme schopni reagovat na chování uživatele na stránce. 
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Například můžeme podle parametrů v url předávat stavy modelu. Parametr zadaný v url 

jako ?id=1 nám framework vloží do proměnné $id. 

4.6.3.3 Továrničky 

Továrnička je metoda začínající klíčovým slovním spojením createComponent. Slouží 

pro vytváření komponent a je implementována pomocí lazy přístupu, který komponentu 

vytváří a používá až v případě, kdy je opravdu potřeba. Pomocí továrniček vytváříme 

všechny komponenty využívané v aplikaci. Komponentou jsou například formuláře a 

vlastní vytvořené komponenty. 

Výhodou využití lazy přístupu je především ušetření výkonu serveru. 

 

Továrničky, které vytvářejí komponenty, lze v šablonách zobrazit pomocí makra 

{control} nebo v případě formuláře pomocí {form}. Nemusíme je proto předávat přes 

render metody. 
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4.6.3.4 Komponenty 

Komponenta představuje vykreslitelný objekt. Vznikla hlavně z důvodu 

znuvupoužitelnosti kódu a usnadnění tvorby některých prvků. Komponentou jsou 

například formuláře nebo v případě mého rezervačního systému používám komponenty 

jako navigace nebo manuál k sekcím. 

Komponentu vytvoříme jednoduše pomocí vytvoření třídy, která bude dědit od třídy 

Nette\Application\UI\Control. Komponenta musí obsahovat metodu render, která se 

postará o vykreslení komponenty do šablony. V šabloně ji lze vykreslit opět pomocí 

makra {control}. 

Abychom mohli samotnou komponentu používat v presenterech, musíme ji ještě 

zpřístupnit pomocí továrničky. 

4.7 Vývoj rezervačního systému 

Rezervační systém má svá specifika, která je nutné řešit. V podstatě můžeme napsat 

rezervační systém na míru například hotelovým pokojům, nebo chatkám. U nich se 

předpokládá kvalitní funkcionalita pro daný typ. Nicméně při dodržení kvalitního 

návrhu lze udělat rezervační systém v podstatě pro univerzální ubytovací či rekreační 

zařízení. 

Při tvorbě mého systému jsem počítal od začátku právě s druhou variantou, tudíž jsem 

systém navrhl tak, aby bylo možné využívat jeho funkcí pro libovolné ubytovací 

zařízení. Popřípadě aby šla funkcionalita potřebná pro některý specifický typ zařízení 

snadno rozšířit a to bez nutnosti zásahu do funkcionality původní. 

Rezervační systém je pojat komplexní formou tak, aby provozovatel nepotřeboval další 

systémy (například pro evidenci hostů). Snaží se integrovat veškerou potřebnou 

funkcionalitu mimo účetnictví. Účetnictví je totiž natolik specifickým systémem, který 

by se nevyplatilo zahrnout do systému. Jediná forma propojení s účetnictvím je možnost 

doprogramovat modul, který bude kontrolovat uhrazenost faktur na základě výpisu 

z bankovního účtu, dle variabilního symbolu. Z důvodu velkého množství bank a jimi 

poskytovaných exportů plateb, jsem se rozhodl toto neimplementovat. 
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4.7.1 Konfigurátor pokojů 

Stěžejním prvkem systému je tedy konfigurátor pokojů. Ten jsem rozdělil na dvě části. 

První, která definuje typ pokoje (chata, pokoj, hotelový pokoj, apartmán). Řeší počet 

lůžek a přistýlek, můžeme pro něj definovat poskytované služby a vybavení pokoje a 

lze k němu přiřadit fotografie. 

Jakmile nadefinujeme druhy pokojů, lze vytvořit samostatné již reálně existující pokoje 

s jejich čísly či vlastními fotografiemi. Toto pojetí umožňuje definovat jakýkoliv 

ubytovací typ zařízení a spravovat agendu pokojů. 

4.7.2 Cenová politika 

Protože systém obsahuje rozmanitý typ pokojů, implementoval jsem funkcionalitu, 

pomocí které lze nastavit ceny za ubytování k jednotlivým druhům pokojů. Dělí se ještě 

dle sezóny, pro kterou chceme ceny nastavit. 

Systém umožňuje nastavit ceny za osobu na noc, cenu za pokoj na noc a cenu za 

samostatné využití pokoje. Cena za samostatné využití pokoje se uplatní v případě, kdy 

cena za noc za osobu je menší než cena za samostatné využití. Lépe řečeno pokud počet 

ubytovaných osob je menší než kapacita lůžek pokoje. Je to ochrana proti rezervaci 

například šesti lůžkového pokoje dvěma osobami. Rezervaci systém umožní, ale 

kalkuluje s cenou za samostatné využití. 

 

Obrázek č. 9: Ukázka formuláře pro nastavení cenové politiky jednoho pokoje. (Zdroj: 

vlastní) 
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Bylo nutné vyřešit, jak vytvořit formulář, aby při přidání druhu pokoje, poskytl možnost 

nastavit ceny pro nový druh pokoje. V případě, kdy bych nepoužíval Nette framework, 

bylo by tuhle funkcionalitu implementovat značně náročné. Ovšem silnou stránkou 

Nette jsou právě formuláře.  

Zvolil jsem následující řešení. Vytvořil jsem třídu PricelistForm, která dědí 

funkcionalitu od Nette\Application\UI\Form. Tím jsem si zpřístupnil metody pro práci 

s formuláři a mohl napsat následující algoritmus. 

 

Metoda buildForm si pomocí přiřazené služby (services) vytáhne údaje z databáze o 

všech typech pokojů. Na základě těchto dat v cyklu vytvoří potřebné formulářové prvky 

a nakonec ještě přidá tlačítko pro uložení hodnot. Důležité je také nastavení callbacku 

na metodu afterSend, kterou obsahuje třída PricelistForm a která se pak postará o 

samotné uložení cen do databáze. 

Díky výše uvedenému principu lze v podstatě vytvořit libovolný dynamicky vytvářený 

formulář. Vhodné je to především v případě, kdy nevíme, kolik prvků bude formulář 
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obsahovat. Je důležité si dát pozor na pojmenování jednotlivých formulářových prvků, 

aby nenastala duplicita v názvech. 

4.7.3 Rezervace 

Samotná rezervace probíhá v rámci rezervačního systému ve čtyřech krocích. V prvním 

kroku vyplníme požadované údaje. Hlavními jsou především počet osob a termín 

pobytu. V druhém kroku systém na základě předešlých zadaných údajů nabídne pokoje, 

které jsou v zadaném termínu dostupné. Uživatel si vybere pokoj a přistoupí ke třetímu 

kroku. V tom systém provede rekapitulaci všech údajů o rezervaci včetně kalkulace a 

požadované zálohy. Posledním krokem je potvrzení rezervace uživatelem, zda má zájem 

a souhlasí s cenovou kalkulací. 

Po vytvoření rezervace ještě obsluha kontroluje, zda je všechno v pořádku a rezervaci 

potvrzuje. Při potvrzení se vystaví zálohová faktura a spolu s informacemi o pobytu se 

zašle na email hosta. Host má na zaplacení zálohové faktury 7 dnů. Jakmile fakturu 

nezaplatí, rezervace je označena jako nezaplacená a je na obsluze, zda rezervaci zruší, 

popřípadě vykomunikuje nápravu s rezervující osobou. 

4.7.4 Evidence 

V rezervačním systému je potřeba uchovávat hodně dat. Především data o rezervacích a 

ubytovaných hostech. K tomu slouží sekce evidence hostů a evidence firem. V rámci 

těchto sekcí evidujeme údaje o hostech, jejich absolvované pobyty a popřípadě interní 

poznámky. 

V rámci evidence systém poskytuje statistiky o pobytech hosta a o jeho nákupech 

v rámci prodeje drobného zboží. 

4.7.5 Nástěnka 

Je výchozím bodem při přihlášení do systému. Slouží pro přehledné zobrazení 

nejnovějších rezervací, probíhajících pobytů, požadavků hostů na vybavení či službu a 

aktuálních příjezdů hostů a odjezdů. 



47 

 

4.7.6 Sklady 

Slouží k evidenci skladových zásob a to především drobného zboží. Jde o výhodu, 

kterou tento systém poskytuje. Provozovatel systému totiž může jednoduše prodávat 

drobné zboží například hygienické potřeby, ručníky, nebo reklamní předměty svým 

klientům, aniž by musel vést papírovou evidenci. Systém mu vystaví na zboží fakturu či 

pokladní stvrzenku. Automaticky kontroluje stavy minimální zásob a při překročení 

tohoto stavu hlásí na nástěnce potřebu doplnit zásoby. 

4.7.7 Statistiky 

Systém poskytuje statistiky o ubytovacím zařízení, počtu ubytovaných osob, celkovém 

obratu a množství prodaného zboží. Do budoucna lze sekci statistiky významně rozšířit 

o marketingové prvky. 

4.8 Funkcionalita rezervačního systému 

V rámci rezervačního systému jsem implementoval základní funkcionalitu potřebnou 

pro správu rezervační agendy. Systém je rozdělen do těchto sekcí. Nástěnka, hosté, 

pokladna, statistiky, nastavení a admin tools. 

4.8.1 Nástěnka 

Slouží jako výchozí sekce a jejím účelem je především přehledné zobrazování 

nedůležitějších informací. V sekci nástěnka jsou vypisovány aktuality o systému a 

obsahuje základní popis systému. 

Nástěnka dále obsahuje podsekci Check-in a Check-out. Ta zobrazuje přehledné 

informace o příjezdech a odjezdech hostů v intervalu 1 týdne. Slouží pro snadnou 

kontrolu obsluhy systému. 

4.8.2 Hosté 

Sekce hosté je určena pro správu kontaktů a rezervací zákazníků.  

4.8.2.1 Rezervace 

Je stěžejním prvkem systému. Umožňuje vytvořit rezervaci osobám již evidovaným, či 

osobám neevidovaným. Systém umožňuje dále zvolit měnu, ve které bude následně 

provedena platba. 
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Obrázek č. 10: Rezervační formulář. (Zdroj: vlastní) 

Po vyplnění základních údajů se systém postará o výběr volných pokojů a nabídne 

dostupné pokoje k výběru. Po výběru pokoje ještě následuje rekapitulace rezervace 

včetně kalkulace a potvrzení rezervace. V případě že dojde k potvrzení, rezervace se 

zapíše a zůstává ve stavu nepotvrzená. Pro úspěšné dokončení rezervace je nutné 
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potvrzení rezervace obsluhou z důvodu kontroly. Jakmile obsluha rezervaci potvrdí, 

systém vystaví zálohovou fakturu a odešle pokyny k platbě včetně faktury na zadaný 

email. Tahle část by šla jistě automatizovat aniž by do ni musela zasahovat obsluha, 

nicméně po dohodě se zadavatelem je zde zachován prvek kontroly. 

4.8.2.2 Evidence hostů 

Evidence hostů slouží pro elektronické evidování ubytovaných hostů. Systém umožňuje 

navíc zobrazovat uskutečněné pobyty a nákupy hosta. 

4.8.2.3 Evidence firem 

Evidence firem stejně jako evidence hostů slouží jako elektronická evidence firem, 

jejich rezervací a nákupů. 

4.8.3 Pokladna 

Pokladna je sekce, která slouží především pro správu financí. 

4.8.3.1 Sklad 

Sklad je sekce, která slouží pro evidenci zboží, které subjekt chce prodávat. V případě 

rezervačního zařízení jde především o prodej zboží jako, zubní kartáčky, mýdlo, 

tenisové míče atd. Jde o doplňkovou službu, kterou se podnik snaží podpořit 

konkurenceschopnost. 

 

Obrázek č. 11: Ukázka skladových položek. (Zdroj: vlastní) 
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4.8.3.2 Prodej ze skladu 

Je sekce, ve které se realizují prodeje položek ze skladů. Systém zde automaticky hlídá 

dostupnost zboží. Po vystavení prodejky je zde možno vytisknout paragon za prodej a 

zobrazit detail prodeje. 

4.8.3.3 Fakturace 

Je rozdělená na zálohové a řádné faktury. Zálohové a řádné faktury zde můžeme 

tisknout a prohlížet. Zároveň zde můžeme vystavit řádnou fakturu na základě některé 

zálohové. 

4.8.4 Statistiky 

Sekce statistiky poskytuje především základní statistiky ve formě tabulek. Především 

obraty za prodej zboží, obraty za ubytování atd.  

4.8.5 Nastavení 

Celá sekce nastavení slouží pro konfiguraci systému a správu údajů o poskytovateli. 

4.8.5.1 Základní nastavení 

Spravuje základní informace jako název objektu, adresu a lokalitu objektu pomocí 

google maps 

4.8.5.2 Fakturační údaje 

Spravuje informace o společnosti nutné pro vytváření faktur a nastavuje se zde výše 

požadovaných záloh při rezervaci. 

4.8.5.3 Číselné řady 

Slouží pro správu číselných řad pro faktury, zálohové faktury, rezervace a paragony. 

Lze zde nastavit, jakým způsobem se budou číselné řady a čísla jednotlivých 

dokumentů sestavovat. 

4.8.5.4 Kontaktní údaje 

Tato sekce spravuje všechny kontaktní údaje o společnosti včetně kontaktů na sociální 

sítě jako facebook, twitter či google+. 
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4.8.5.5 Služby a vybavení 

V této sekci nastavujeme poskytované kategorie služeb a vybavení, následně služby 

v daných kategoriích a stejně tak vybavení přiřazené k daným kategoriím. Dané služby 

poté následně můžeme přiřazovat k jednotlivým pokojům či ubytovacím jednotkám. 

4.8.5.6 Konfigurátor pokojů 

Jsem popisoval již výše v práci, ale v zásadě je to nejdůležitější sekce na webu, pomocí 

které konfigurujeme pokoje či ubytovací jednotky v systému. 

4.8.5.7 Sezóna 

Slouží pro nastavení časových sezón. Pro dané časové sezóny poté můžeme definovat 

cenovou politiku zvlášť. 

4.8.5.8 Cenová politika 

Je sekce, ve které nastavujeme ceny pro typy pokojů v rámci jednotlivých sezón. Ceny 

jsou vedeny v korunách a eurech. 

4.8.5.9 Nastavení DPH 

Slouží pro nastavování normální a snížené sazby DPH. Je důležitá zejména kvůli 

fakturám a prodeji ze skladu. 

4.8.6 Admin tools 

Admin tools jsou nástroje pro administrátora stránek. Obsahuje sekci manuál, kde lze 

pro jednotlivé sekce systému vytvářet nápovědu, která se bude zobrazovat v daných 

sekcích a sekci aktuality, které se poté vypisují na nástěnce. Slouží pro oznamování 

změn v systému. 

4.9 Bezpečnost aplikací v PHP 

PHP stejně jako jiné jazyky, má své problémy a bezpečnostní rizika. Jelikož je PHP 

nejrozšířenějším jazykem pro vývoj webových aplikací, je taktéž nejvíce napadán. 

Pokud píšeme aplikaci, která slouží například jako blog, není asi vyloženě nutné 

zabezpečovat aplikaci nějakým zásadním způsobem. Jiný stav nastává například u 

rezervačního systému, kdy systém ukládá data o hostech a nebylo by dobré tyto data 

nechtěně poskytnout někomu neoprávněnému. 
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Mezi základní bezpečnostní rizika v PHP aplikacích patří XSS, CSRF a SQL injection. 

4.9.1 Cross Site Scripting (XSS) 

Jde o častý způsob narušení webových stránek. Provádí se podvržením JavaScriptového 

kódu například do formuláře. Při neošetřeném výpisu dat se tento JavaScriptový kód 

provede a může způsobit problémy. 

Obrana proti tomuto typu útoku je pomocí tzv. escapování. Pro Escapování v PHP 

slouží funkce addslashes, htmlspecialchars a urlencode. 

Addslashes se používá při ukládání dat do databáze. Obdobnou funkci zajišťuje 

v případě mysql databáze funkce mysql_real_escape_string. 

Htmlspecialchars se používá při ošetření výpisu dat na výstup. Odstraní z výstupu 

HTML značky. 

Urlencode se používá při ošetření řetězce v URL. 

Escapování je důležité provádět na všech úrovních výpisu. Jediný problém je v tom, že 

musíme na escapování myslet. Nette framework ovšem řeší escapování za nás. Každá 

proměnná či výraz vypisovaný pomocí šablonovacího systému Latte je automaticky 

ošetřen proti XSS. 

4.9.2 Cross-Site Request Forgery (CSRF) 

Je útok, kdy útočník naláká uživatele na stránku, která skrytě vykoná útok webovou 

aplikaci. 

Obrana proti takovému útoku spočívá v generování autorizačního tokenu. Nette tuhle 

ochranu praktikuje elegantním způsobem. Stačí k formuláři přidat prvek protection. 

$form->addProtection(); 

Nette se pak samo postará o kontrolu tokenu a znemožní provedení CSRF. 

4.9.3 SQL injection 

Jedná se o techniku injekce kódu do SQL příkazu pomocí neošetřeného vstupu. Útočník 

vhodně upraví část neošetřeného vstupu, aby se dostal k datům v databázi. 
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Moderní databázové vrstvy zabraňují útoku pomocí tzv. prepared statements neboli 

vázaných proměných. Při používání takovýchto vrstev nemusíme SQL injection vůbec 

řešit. 

Manuálně lze SQL injection odstranit použitím funkce addslashes či použitím funkce 

mysql_real_escape_string.  

4.10 Zhodnocení použitého řešení 

Jelikož bylo rozšiřování rezervačního systému v budoucnosti jedním z požadavků, 

vytvořil jsem aplikaci, u které lze snadno přidávat další šablony a další dodatečnou 

funkcionalitu. 

Systém poskytuje základní požadující funkcionalitu pro zpracování rezervační agendy. 

Přitom dbá na bezpečnost a na snadnou obsluhu. Nabízí možnosti snadného rozšíření 

pro získání další funkcionality. 

Celá práce zároveň slouží jako návod, jak postupovat při vývoji webových aplikací 

s využitím Nette frameworku a popisuje základní principy práce s objektovým modelem 

MVP. 

4.11 Ekonomická analýza 

Vytvoření rezervačního systému znamenalo především důkladnou analýzu potřeb. Tu 

jsem prováděl se zástupcem firmy Easy Control Morava spol. s r.o.  

Investice do vytvoření systému není nejmenší, ale systém umožní uživatelům obsloužit 

celou rezervační agendu, bez nutnosti provozovat jakýkoliv jiný systém. Do budoucna 

bude tato investice usnadňovat práci s rezervací a při rozšíření o marketingový modul 

může výrazně přispět k přilákání hostů rekreačního zařízení. 
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4.11.1 Rozpočet projektu 

Položka Počet jednotka Cena 

Analýza požadavků a předprojektová analýza 10 hodin 2500 

Tvorba wireframes 5 hodin 1250 

Kódovaní návrhu 10 hodin 2500 

Modelování a dokumentace databáze 15 hodin 3750 

Programování aplikace 100 hodin 25000 

Registrace domény 1 ks 180 

Pronájem VPS serveru na 1 rok 1 ks 2592 

  
celkem 37772 

Tabulka č. 5: Rozpočet projektu. (Zdroj: vlastní) 

Rozpočet projektu zahrnuje rozepsané položky skrze tvorbu celého projektu. Analýza 

požadavků a předprojektová analýza zabrala 10 hodin času. Během této doby jsem vše 

konzultoval se zástupcem zadavatele a připravoval požadavky na systém. 

Po vytvoření funkčních a nefunkčních požadavků jsem vytvořil wireframes pro základní 

části rezervačního systému. Ty jsem následně konzultoval se zadavatelem. Celkově tato 

část zabrala cca 5 hodin. 

Po schválení wireframes jsem vytvořil návrh grafického vzhledu a ten nakódoval 

pomocí HTML a CSS. Práce zabraly 10 hodin. 

Při modelování databáze jsem vycházel především z požadavků na systém. Využil jsem 

proto ERD diagram. Práce zabrala 15 hodin včetně tvorby diagramu v nástroji Visual 

Paradigm for UML. 

Posledním krokem práce bylo především programování samotné aplikace. To zabralo 

zhruba 100 hodin, i když nelze přesně určit hodinový rozsah práce. Pro společnost Easy 

Control Morava spol. s r.o. bude systém přinášet každoroční náklady na provoz domény 

a VPS. Cena domény se pohybuje v závislosti na registrátorovi od 160,- Kč do 250,- 

Kč. Doménu jsme s provozovatelem zaregistrovali za 180,- Kč. Tento poplatek se platí 

jednou za rok. VPS server je potřebný pro provoz webové aplikace na internetu a roční 

náklady na jeho provoz činí 2592,- Kč dle konkrétní nabídky od Angel Hosting. 

Celková investice společnosti tedy činní 37 772,- Kč. 
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4.11.2 Přínosy použitého řešení 

Největším přínosem zvoleného řešení je již zmiňovaná modulárnost aplikace. Po 

dohodě s firmou Easy Control Morava spol. s r.o. bude spolupráce pokračovat při 

tvorbě marketingového modulu. 

Druhým největším přínosem je jistě univerzálnost systému, kdy není problém kdykoliv 

přidat pokoj, zboží, vybavení, bez nutnosti zasahovat do kódu aplikace. Vše lze snadno 

vyřešit přímo v systému. 

Systém plně nahrazuje nutnost vést jakoukoliv dodatečnou evidenci potřebnou ke 

správě rezervační agendy a je aplikovatelný na většinu typů ubytovacích zařízení. 

Pro firmu Easy Control Morava spol. s r.o. znamená používání rezervačního systému 

ušetření času a komunikace s klienty při rezervacích. Zároveň ušetří práci při tvorbě 

faktur, prodeji zboží a kontrole plateb. 
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5. ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo nastudovat a vysvětlit tvorbu webových aplikací s využitím 

frameworku Nette. Jako příklad jsem zvolil rezervační systém pro ubytovací zařízení. 

V první fázi se mi podařilo společně se zástupcem firmy Easy Control Morava spol. 

s r.o. sestavit detailní požadavky na systém, díky kterým jsem si ujasnil představu, jak 

by měl rezervační systém pro ubytovací zařízení vypadat. Navrhnul jsem wireframes a 

vytvořil grafickou podobu systému. 

Ve fázi programování jsem nastudoval a vyřešil problémy týkající se tvorby aplikací 

s Nette a tyto postupy jsem popsal především v kapitole o programování v Nette 

frameworku. Čtenářům by tato práce měla poskytnout ucelený pohled na vývoj 

webových aplikací. 

V závěru této práce bych rád zhodnotil využití frameworku Nette pro vývoj webových 

aplikací. Osobně ho všem můžu doporučit. Velice se mi líbí využití modelu MVP a 

využití šablonovacího systému Latte. Programátora vede používání frameworku 

k dobrým návykům a učí je psát aplikace bezpečně. Zároveň se jim snaží práci 

maximálně usnadnit a nenutí je dělat zbytečnou rutinní práci, kterou normálně musí 

řešit. 

Webové aplikace jsou jistě budoucností všech aplikací. Pomalu se veškeré aplikace 

budou přesouvat na internet, přičemž budou zachovávat uživatelskou přívětivost 

klasických desktopových aplikací. Přispívá k tomu rozvoj HTML 5 a Javascriptu či 

Javascriptových frameworků jako jQuery. 

Tvořit proto webové aplikace má jistě smysl a rezervační systém je dobrým příkladem 

pro takovou aplikaci. Společnosti Easy Control Morava spol. s r.o. jsem doporučil 

především zvážení marketingového modulu, který by jim ještě více pomohl propagovat 

rekreační objekt a tak se více uplatnit na trhu.  
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Příloha č. 1: Wireframe aktuality



61 

 

 

Příloha č. 2: Wireframe evidence firem 
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Příloha č. 3: Wireframe fakturace. 
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Příloha č. 4: Wireframe fakturačních údajů. 
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Příloha č. 5: Wireframe konfigurátor pokojů. 
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Příloha č. 6: Wireframes kontaktní údaje. 
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Příloha č. 7: Wireframes nástěnka. 
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Přílohy č. 8: Wireframes sklady. 
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Příloha č. 9: Wireframes základní nastavení. 
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Požadavky na sekci nástěnka 
Označení 
požadavku Znění požadavku 

C.1 Nástěnka bude zobrazovat ubytování hostů v jednotlivých dnech. 

C.1.1 V rámci nástěnky bude přehled check-ins a check-out v daném dni. 

C.2 V rámci nástěnky bude systém zobrazovat aktuální datum. 

C.3 V rámci nástěnky bude systém zobrazovat rezervace provedené za posledních 24 hodin 

Požadavky na sekci hosté 
Označení Znění požadavku 

H.1 Systém bude umožňovat v rámci podsekce Rezervace vytvoření a správu rezervací. 

H.1.1 Sekce rezervací bude umožňovat kompletní zprávu rezervací osob 

H.1.1.1 Sekce rezervací osob bude umožňovat potvrdit rezervaci hostů 

H.1.2 Sekce rezervací bude umožňovat kompletní zprávu rezervací firem 

H.1 Sekce rezervací firem bude umožňovat potvrdit rezervaci firem 

H.2 Systém bude umožňovat v rámci podsekce Evidence hostů vytvoření a správu hostů. 

H.2.1 Sekce Evidence hostů bude umožňovat přidávat,editovat a mazat hosty. 

H.2.2 Sekce Evidence hostů neumožní smazat hosta který již má udělenou rezervaci či absolvovaný pobyt. 

H.3 Systém bude umožňovat v rámci podsekce evidence firem vytvoření a správu firem 

H.3.1 Sekce Evidence firem bude umožńovat přidávat, editovat a mazat firmy. 

H.3.2 Sekce Evidence firem neumožní smazat firmu která již má udělenou rezervaci či absolvovaný pobyt. 

H.3.3 Sekce Evidence firem umožní nastavit slevu pro pobyt k jednotlivých firmám s výchozím stavem 0. 

H.4 Sekce Evidenční kniha umožní vypsat absolvované pobyty za zadané období. 
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Požadavky na sekci pokladna 
Označení 
požadavku Znění požadavku 

P.1 Systém bude umožňovat v rámci podsekce Sklad evidenci skladovaného zboží 

P.1.1 Sekce Sklad bude umožňovat prodat zboží ze skladu ubytovanému hostu 

P.1.2 Sekce Sklad bude umožňovat prodat zboží ze skladu beze vztahu k pobytu 

P.1.3 Sekce Sklad bude umožńovat přidávat,editovat,mazat jednotlivé druhy zboží 

P.2 Systém bude umožńovat v rámci podsekce Fakturace vystavovat faktry za ubytování 

P.2.1 Sekce Fakturace umožní vystavení zálohové faktury za pobyt 

P.2.2 Sekce Fakturace umožní kontrolu uhrazenosti faktur oproti variabilnímu symbolu 

Požadavky na sekci statistiky 
Označení 
požadavku Znění požadavku 

S.1 Systém umožní v rámci podsekce Základní statistky generovat statistky za týden,měsíc,den 

S.1.2 Systém umožní v rámci podsekce Uživatelé generovat statistky přístupu uživatelů za týden,měsíc,den 

Požadavky na sekci Nastavení 
Označení 
požadavku Znění požadavku 

N.1 Systém umožní v rámci podsekce Základní nastavení vložit údaje o rekreačním subjektu 

N.1.1 Sekce Základní nastavení umožní vložit odkaz na google.maps s polohou rekreačního zařízení 

N.2 Systém umožní v rámci podsekce Fakturační údaje vložit fakturační údaje subjektu 

N.2.1 Sekce Fakturační údaje umožní vložit logo subjektu pro faktury 

N.2.2 Sekce Fakturační údaje umožní nastavit výši požadované z zálohy v rámci rezervací 

N.3 Systém umožní v rámci podsekce Číselné řady nastavit číselné řady pro fakturace,zálohy a rezervace 
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N.4 Systém umožní v rámci podsekce Kontktní údaje nastavit kontaktní údaje subjektu 

N.4.1 Sekce Kontaktní údaje umožní vložit kontaktní údaje k sociálním sítím (facebook,twitter,google+) 

N.5 Systém umožní v rámci podsekce Služby a vybavení definovat poskytované služby a vybavení subjektem 

N.5.1 Sekce Služby a vybavení umožní definování a správu kategorií služeb a vybavení 

N.5.2 Sekce Služby a vybavení umožní definování jednotlivých služeb a vybavení 

N.6 Systém umožní v rámci podsekce Konfigurátor pokojů pokročilou konfiguraci pokojů 

N.6.1 Sekce Konfigurátor pokojů umožní vytvářet,editovat,mazat a spravovat druhy pokojů 

N.6.2 Sekce Konfigurátor pokojů umožní vytvářet,editovat,mazat a spravovat jednotlivé pokoje 

N.7 Systém umožní definování jednotlivých sezón pro které se nastavují ceny za pobyt 

N.8 
Systém umožní v rámci  podsekce Cenová politika definovat ceny k jednotlivým druhům pokojům v rámci dané 
sezóny 

N.9 
Systém umožní v rámci podsekce Uživatelé spravovat uživatelé a jejich oprávnění pro přístup do rezervačního 
systému 

N.10 Systém umožní v rámci podsekce Přístupy uživatelů definovat do kterých sekcí má uživatel přístup 

N.11 Systém umožní v rámci podsekce Oprávnění a sekce vytvářet druhy oprávnění a jednotlivé sekce systému 

Požadavky na sekci Admin 
Označení 
požadavku Znění požadavku 

A.1 Systém umožní v rámci sekce manuál pro administrátora přidávat popis jednotlivých sekci, resp nápovědu pro 
jednotlivé sekce 

  

Příloha č. 10: Tabulka funkčních požadavků 


