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1. ÚVOD 

V dnešní době existují obrovské možnosti využití výpočetní techniky jako 

prostředku k usnadnění práce, zautomatizování opakujících se procesů a ke 

zpracovávání velkého množství informací. Informační systém v organizaci je jeden 

z nástrojů, jak efektivně využívat výpočetní techniku na soubor činností, které podnik či 

firma každodenně vykonává. Ve větších organizacích, které tyto systémy dnes zpravidla 

využívají, má IS zabezpečit dostatek relevantních, aktuálních a přesných informací v 

potřebných termínech a ve vhodné formě na přípravu rozhodnutí, řízení a plánování. 

Informační systémy dnes nevyužívají pouze velké organizace, ale na jejich 

přednosti už přicházejí i menší firmy jen s několika málo zaměstnanci. Problém těchto 

firem spočívá v tom, že zaměstnávat kvalifikovanou pracovní sílu v oblasti IT/IS je 

především nákladné. Proto často dochází k nedostatečnému využití výpočetní techniky. 

Toto je také případ společnosti EDLiT s.r.o., se kterou jsem navázal spolupráci při psaní 

své bakalářské práce a nabídl ji zpracování návrhu jednotného informačního systému a 

jeho případné vytvoření. 

První kapitola je zaměřena na nejdůležitější poznatky, které jsou potřebné k 

navržení informačního systému přes webové rozhraní a technologie k tomu použité. 

Následující kapitola analyzuje současný stav ve společnosti a snaží se zachytit jeho 

nedostatky. Hardwarové a softwarové vybavení, organizační procesy, stávající 

intranetové a extranetové řešení a zhodnocení webových prezentací konkurence 

v regionu, jsou hlavními body této kapitoly. K závěrům hodnocení konkurence jsem 

dospěl na základě pravidel webových standardů, které jsou před samotným hodnocením 

nastíněny. Vlastní návrhy řešení jsou stěžejní části této práce a zaměřují se na intranet 

společnosti. Poslední část je souhrnem přínosů tohoto řešení.  
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2. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

2.1. Vymezení problému 

V současné době se ve společnosti EDLiT s.r.o. většina materiálů eviduje 

v papírové podobě a ukládá se do kartoték, či šanonů, kde jsou následně založené podle 

určitého pravidla. Zjistit a vyhledat potřebné informace pak často bývá časově náročné a 

velmi pracné. Převedením informací do elektronické podoby, bude manipulace s daty 

mnohem efektivnější a jednodušší. Elektronická podoba údajů je také jedním z řešení, 

jak tyto data zabezpečit, například přidělením uživatelských oprávnění.  

2.2. Cíle 

Cílem této práce je modifikovat stávající informační systém ve společnosti tak, aby 

zefektivnil práci zaměstnanců za pomoci elektronického zpracovávání informací. Dále 

navrhnout strukturu IS, jeho funkce a technologie, na kterých by tento systém pracoval 

a zároveň splňoval požadavky zadavatele. IS by měl také poskytovat příjemné a 

intuitivní prostředí, které by zaměstnanci rádi využívali.  
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

3.1. Databáze 

Databáze obecně je nástrojem, který umí uspořádat soubory informací tak, aby 

vytvořily logický celek. Skládají se z kolekcí tabulek, formulářů, dotazů a sestav, neboli 

databázových objektů. Většina databází je navržena pro práci s textovými, číselnými a 

datovými typy polí. 

Celý proces vytvoření databáze spočívá ve čtyřech základních krocích:  

� Návrh databáze, 

� vytvoření datových tabulek, 

� zadání dat, 

� vytvoření aplikační vrstvy pro prohlížení, úpravu a tisk dat. 

Databázi si tedy musíme nejprve navrhnout. To znamená, že musí být navržen 

každý její objekt, který pak dále upravujeme podle našich představ a potřeb, zadáváme a 

editujeme informace a definujeme vztahy mezi nimi.  

3.1.1. Používané pojmy v oblasti databází a jejich význam 

� Datová základna – Určitým způsobem organizované a strukturované údaje 

uložené v databázi. Spolu se systémem řízení báze dat tvoří databázi 

(databázový systém). Zahrnuté typy (třídy) datových objektů mají přesně 

definované vlastnosti (např. datový typ, identifikátor) a vzájemné vztahy (např. 

asociace, generalizace, závislost). Architektura datové základny může být 

centralizovaná nebo distribuovaná. Někdy je též označována jako báze dat 

nebo databáze.1 

                                                 

1 RESSLER, Miroslav. Výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví : 

Výběr z hesel v databázi [online]. 2006 [cit. 2008-06-22]. Dostupný z WWW: 

<http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-005/hesla/datovA_zAkladna.html>. 
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� Databázový stroj – Databázový stroj je vrstva software mezi fyzickou databází 

a uživatelem. Řídí všechny žádosti o akci databáze (například dotazy nebo 

aktualizace). Programátor, který nad databází pracuje, je tedy ušetřen sledování 

fyzických detailů umístění souborů a formátů, indexovaných schémat atd. 

Databázový stroj navíc umožňuje centralizovanou kontrolu zabezpečení, 

kontroluje datovou integritu apod. Často se také nazývá jako Systém řízení 

báze dat (SŘBD) nebo anglicky Database Management System (DBMS). 

Typickými představiteli jsou například Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL 

atd. [19] 

� Databázová tabulka – Databázové tabulky slouží k uložení dat na serveru. 

� Fyzická nezávislost dat – oddělení způsobu fyzického uložení dat na 

paměťovém médiu od způsobu práce s nimi. 

� Normalizace – Normalizace je činnost, při které upravujeme návrhy datových 

struktur tak, aby splňovaly zvolené normalizační formy. Vycházejí 

z požadavků na efektivní ukládání dat a minimalizují redundance při zachování 

integrity dat. Datový model, který porušuje některou z normalizačních forem, 

není navržen optimálně. Při normalizaci databáze na vyšší normalizační úrovni 

musí být normalizována na všech předcházejících.2 

� 1. Normální forma - Relace (tabulka) je v první normální formě, pokud každý 

její atribut (sloupec) obsahuje jen atomické hodnoty. Tedy hodnoty z pohledu 

databáze již dále nedělitelné. Tato podmínka není splněna například u tabulky, 

kde je jméno a příjmení v jednom sloupci a přitom aplikace pracuje s těmito 

položkami jako samostatnými.3 

� 2. Normální forma - Relace se nachází v druhé normální formě, pokud splňuje 

podmínky první normální formy a každý neklíčový atribut je plně závislý na 

primárním klíči, a to na celém klíči a nejen na nějaké jeho podmnožině.3 

                                                 

2 KOCH, Miloš. Datové a funkční modelování. [s.l.] : Akademické nakladatelstní CERM, s.r.o. Brno, 

2004. 108 s. ISBN 802142724. 
3 ŽÁK, Karel. Root : Modelování databází [online]. 2002 [cit. 2008-06-02]. Dostupný z WWW: 

<http://www.root.cz/clanky/modelovani-databazi/> 
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� 3. Normální forma - V této formě se nachází tabulka, splňuje-li předchází dvě 

formy a všechny její neklíčové atributy jsou vzájemně nezávislé.3 

� Primární klíč – je množina atributů relace, která má tyto vlastnosti: 

1) Je jednoznačná 

2) Je minimální 

� Cizí klíč – je atribut, který splňuje tyto nezávislé vlastnosti 

1) Každá hodnota je buď plně zadaná, nebo nezadaná 

2) Existuje jiná relace s takovým primárním klíčem, že každá zadaná hodnota 

cizího klíče je identická s hodnotou primárního klíče nějaké  

n - tice této jiné relace2 

� Sloupce (atributy) tabulky – Jedná se o sloupce tabulky, které mají v záhlaví 

jednoznačný název sloupce (atribut), v dalších řádcích je vlastní obsah (e-

ntity).  

� Redundance - obecně označuje takový stav nebo vlastnost, kdy je použito větší 

množství prvků než je obvyklé nebo nutné.4 

� Referenční integrita – nastavení takových opatření aby v případě výmazu, 

nebo změny v nadřazené tabulce se tyto změny promítly i v tabulkách 

podřízených. 

� Restrikce - Výběr řádků z relace A do relace B na základě definované 

podmínky.  

� Spojení tabulek - Kartézský součin dvou tabulek. Prvky tabulek jsou řádky a 

výsledkem je tabulka obsahující všechny sloupce z obou spojovaných tabulek. 

Počet řádků výsledné tabulky je roven počtu řádků první tabulky krát počtu 

řádků druhé tabulky. Protože ne všechny výsledné řádky potřebujeme, 

kombinuje se spojení tabulek s restrikcí.[23] 

� Relace – vztahy mezi tabulkami.  

� Relační vztah (relace) 1:1 – je to vztah kdy jedné e-ntici relace odpovídá jedna 

e-ntice jiné relace. 

                                                 

4 Seznam Encyklopedie [online]. 1996-2008 [cit. 2008-13-05]. Dostupný z WWW: 

<http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/>. 
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� Relační vztah (relace) 1:n – vždy jedné e-ntici relace odpovídá jedna nebo 

více e-ntic jiné relace. 

� Relační vztah (relace) m:n – je to vztah kdy několika záznamům v první 

tabulce odpovídá několik záznamů v tabulce druhé. 

3.1.2. Relační databáze  

Databáze založená na relačním modelu, v němž jsou data logicky uspořádána do 

relací, tj. výsledků kartézského součinu nad doménami neboli množinami údajů. 

Fyzickou reprezentací relace je dvojrozměrná tabulka, jejíž řádky obsahují kolekce 

údajů o sledovaném objektu (tzv. entity, n-tice, záznamy, věty) a ve sloupcích jsou vždy 

obsaženy údaje stejného typu (tzv. atributy, pole, položky). Tabulky a sloupce jsou 

identifikovány svými jmény, řádky jsou identifikovány primárním klíčem. Veškeré 

vztahy mezi daty jsou vyjádřeny rovněž pomocí relací; vztahy mezi souvisejícími 

záznamy se definují prostřednictvím stejných údajů v dvojici položek (cizí klíč). 

Množinový princip relačních databází umožňuje realizovat při manipulaci s daty 

neprocedurální operace založené na relační algebře a relačním kalkulu - projekce (výběr 

sloupců), selekce (výběr řádků), spojení (spojení řádků z různých tabulek na základě 

společné položky). 

Ovšem i relační databáze přináší určité komplikace, které je nutné řešit: 

� Zabránit ztrátě dat, 

� zachovat referenční integritu při změně dat v tabulkách, 

� vytvářet různé pohledy pomocí dotazů, 

� umožnit práci s databází pro více uživatelů.  

3.1.3. SQL 

Neprocedurální standardizovaný jazyk SQL (Structured Query Language, česky 

strukturovaný dotazovací jazyk) je určen pro práci s daty v relačních databázích. Jeho 



~ 14 ~ 

 

vznik se datuje do roku 1974, kdy světlo světa spatřil jazyk Sequel, který byl použit v 

Systému R společnosti IBM. 5 

3.1.4. MySQL  

MySQL je relační databázový systém, což znamená, že jeho základní princip je 

uchovávání a správa informací na bázi relační algebry. Domovskou stránkou MySQL je 

http://www.mysql.com. Serverové i klientské aplikace jsou k dispozici jak ve zdrojové 

podobě, tak pro mnoho platforem i ve formě binární, včetně několika populárních 

distribučních formátů. 

Server i klientská část jsou vysoce konfigurovatelné, ať již parametry příkazové 

řádky či konfiguračními soubory. Je tedy možno zadat například port, na kterém server 

očekává příchozí spojení, či nejrůznější výkonové parametry typu velikosti bufferů. 

Velmi rozsáhlá a podrobná dokumentace je naším přítelem, pokud chceme server využít 

opravdu efektivně. 

MySQL používá pro uložení dat jednoduchý postup databáze = adresář, tabulka = 

soubor (resp. více souborů, jeden na data, další na indexy). To dává například možnost 

zálohovat pouze ty tabulky, které považujeme za podstatné. [2] 

3.2. PHP 

PHP (zkratka pro PHP: Hypertext Preprocessor, původně Personal Home Page) je 

programovací jazyk s volně dostupným zdrojovým kódem, který umožňuje 

programovat jak procedurálně tak i objektově.  

PHP slouží především k programování dynamických interaktivních stránek na 

straně serveru. Funguje to tak, že klient zadá požadavek a ze serveru k němu přijde 

výsledek ve formě čistého html. Proto je PHP bezpečnější než například JavaScript, 

který se vykonává až v klientově prohlížeči. [23] 

                                                 

5 FALTÝNEK, Lukáš. Structured Query Language : Linux E X P R E S [online]. 2005 [cit. 2008-06-20]. 

Dostupný z WWW: <http://www.linuxexpres.cz/praxe/structured-query-language>. 
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PHP je nezávislé na platforrmě, tudíž může být spuštěno jak ve Windows, tak v 

Unixu, Linuxu. PHP je velmi oblíbený, protože podporuje velkou řadu souvisejících 

technologií, formátů a standardů. PHP si velmi rozumí s webovým serverem Apache, a 

snadno komunikuje s databázovým serverem MySQL. 

3.2.1. Historie 

3.2.1.1. PHP/FI 

Počátky PHP spadají do roku 1994, kdy Rasmus Lerdorf vytvořil jednoduchou sadu 

skriptů v Perlu pro zpracování záznamu k jeho webovým stránkám a nazval ji Personal 

Home Page. Díky potřebě větší funkčnosti, vytvořil obsáhlejší implementaci v jazyce C. 

Ta byla také schopna komunikovat s databázemi a pomohla vytvářet uživatelům 

dynamické aplikace pro jejich stránky. Zdrojový kód PHP/FI (Personal Home 

Page/Forms Interpreter) byl zpřístupněn pro všechny. [22] 

3.2.1.2. PHP 3 

V roce 1998 byla k dispozici mnohem rychlejší verze – PHP 3. Tu vytvořili Andi 

Gutmans a Zeev Suraski k potřebě pro vývoj svých aplikací. Měla řadu dalších výhod – 

veliké možnosti rozšíření, pevnou infrastrukturu pro mnoho databází a protokolů, 

podpora objektově orientované syntaxe. Tímto projektem byl v podstatě pozastaven 

vývoj PHP/FI a PHP 3 bylo prohlášeno za oficiálního nástupce. [22] 

3.2.1.3. PHP 4 

Nedlouho po oficiálním uvolnění PHP 3 začali Andi a Zeev pracovat na předělání 

jádra PHP s cílem zlepšit výkon pro složité aplikace, protože PHP 3 nebylo navrženo 

pro efektivní práci velmi náročných aplikací. PHP 4.0, založené na novém enginu a 

doplněné širokou škálou nových prvků, bylo oficiálně uvolněno necelé dva roky po 

svém předchůdci. Díky dalším prvkům, jak například podpora pro mnoho WWW 

serverů a bezpečnější způsoby zpracování vstupů uživatele, začalo PHP využívat 

mnohem více uživatelů než do této doby. [22] 
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3.2.1.4. PHP 5 

Základem této nové verze je Zend Engine 2, který zvýšil výkon kritických PHP 

aplikací a pomohl zakomponovat do PHP řadu programovacích struktur. V PHP 5 byly 

posíleny. [22] 

3.3. XHTML 

XHTML je rodina nynějších a budoucích typů dokumentů a modulů, které kopírují 

a rozšiřují HTML 4. Rodina typů dokumentů XHTML je založena na XML, a je 

konečně založena ve shodě s uživatelskými agenty založenými na XML.6 

3.3.1. XHTML 1.0 

Tato specifikace je prvním typem dokumentu rodiny XHTML. Je zamýšlen jako 

jazyk pro definici obsahu, který je na jednu stranu ve shodě s XML, a v případě 

dodržení některých jednoduchých směrnic je schopen provozu s uživatelskými agenty 

podporujícími HTML 4.  

Vývojáři přecházející na XHTML 1.0 si povšimnou těchto výhod: 

� Dokumenty XHTML jsou shodné s XML. Jako takové jsou snadno 

zobrazitelné, upravovatelné a validovatelné standardními XML nástroji. 

� XHTML dokumenty mohou být napsány tak, že fungují stejně nebo ještě lépe 

než dříve s existujícími uživatelskými agenty s podporou HTML 4 a taktéž v 

nových, XHTML 1.0 podporujících, uživatelských agentech. 

� Dokumenty XHTML mohou využívat aplikací (např. skriptů, appletů), který 

pracují s HTML objektovým modelem dokumentu nebo XML objektovým 

modelem dokumentu. 

� I postupem času budou dokumenty shodné s XHTML 1.0 pravděpodobně 

schopné spolupráce s různými XHTML prostředími. 

                                                 

6 HRAZDIL, Jiří. XHTML 1.0: The Extensible HyperText Markup Language (Second Edition) [online]. 

2002 [cit. 2008-06-02]. Dostupný z WWW: <http://www.zralog.cz/translate/TR/REC-xhtml1-

20020801/Overview.php> 
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Rodina XHTML je dalším krokem vývoje Internetu. Přechodem k XHTML vstoupí 

vývojáři do světa XML s vědomím, že jejich výtvory jsou kompatibilní zpětně i do 

budoucna. 

3.4. Kaskádové styly (CSS) 

V činnosti W3C devadesátých let byla velmi patrná snaha rozdělit obsah webových 

stránek a kód, který určoval jejich formátování. Lékem na stránky přeplácané 

prezentačními tagy měl být zvláštní jazyk, který by popisoval vzhled dokumentu buď v 

jeho záhlaví, anebo samostatném souboru. 

3.4.1. CSS 1 

W3C tento standard byl přijat na samotném konci roku 1996. Do prohlížečů se jeho 

podpora dostávala velmi pomalu, a ani po deseti letech nelze některé formátovací 

povely v praxi použít kvůli tomu, že je nepodporuje MS Internet Explorer, doposud 

nejrozšířenější prohlížeč. 

� Možnost nastavit prakticky u všech prvků barvy jejich popředí a pozadí, přesné 

rozměry, a to v několika různých jednotkách (obrazové body, poměr k 

celkovým rozměrům okna ad.), jejich odsazení jejich okraje od okolního 

obsahu a od svého vlastního obsahu, zároveň možnost nastavit vzhled, barvu a 

tloušťku rámečku, zarovnávání atd. 

� Možnost velmi přesně zformátovat text, nastavit vzdálenosti mezi písmeny, 

slovy, řádky. Možnost nezobrazit některé prvky, přestože v HTML dokumentu 

jsou přítomny. 

CSS mají ještě jednodušší zápis než HTML. Chceme-li v nich například definovat, 

že všechny odstavce budou červené, použijeme následující kód: „p{color: red}“. 

V HTML dokumentu pak stačí v záhlaví odkázat na soubor se zápisem CSS. 

CSS 1 bylo na svou dobu mocným nástrojem pro formátování textu na obrazovce, 

nepřineslo však radikální změny, umožňovalo v zásadě to, co jazyk HTML té doby. 
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3.4.2. CSS 2 

Standard byl přijat v květnu 1998, a paletu výrazových prostředků webu rozšířil 

výraznějším způsobem než CSS 1. 

� Možnost definovat přesné umístění prvku na stránce, nezávisle na tom, kde je 

umístěný v HTML dokumentu. 

� Řadu dalších vylepšení povelů pro rozmísťování textových i grafických prvků 

po stránce. 

� Možnost automaticky generovat text na stránce, například číslování kapitol. 

� Určit podrobné formátování dokumentu při tisku, například styl číslování 

stránek atd. 

� Změnit vzhled určitého prvku stránky poté, co nad ním uživatel přejede myší (a 

vrátit prvek do původní podoby, až jej kurzor opustí); to je patrně jedinou 

užívanou vlastností kaskádových stylů, kterou lze označit za „dynamickou“, 

tzn., která umožňuje okamžité změny prvků na stránce. 

� „Formátovat“ hlasový výstup stránky při použití např. speciálního zařízení pro 

nevidomé. 

3.5. Kaskádové styly (CSS) a XHTML 

Doporučení Cascading Style Sheets level 2 určuje stylové vlastnosti, které jsou 

použity na strom HTML nebo XML dokumentů. Kvůli rozdílům při zpracování 

vzniknou v závislosti na použitých selektorech odlišné vizuální nebo akustické výstupy. 

Následující tipy vám pomohou omezit toto chování u dokumentů, které jsou shodně 

zpracovávány jako oba typy médií:7 

� Ve stylových předpisech pro XHTML by měla být pro názvy elementů a 

atributů použita malá písmena. 

                                                 

7 HRAZDIL, Jiří. XHTML 1.0: The Extensible HyperText Markup Language (Second Edition) [online]. 

2002 [cit. 2008-06-02]. Dostupný z WWW: <http://www.zralog.cz/translate/TR/REC-xhtml1-

20020801/Overview.php> 
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� Uvnitř jmenného prostoru XHTML rozeznávají uživatelští agenti atribut 

"class". Proto by mělo být možné používat ve stylových předpisech zkratku "." 

v zápisu selektoru. 

� V CSS jsou definována rozdílná pravidla pro HTML a XML dokumenty. 

Jestliže je XHTML dokument předán jako HTML, vztahují se na něj pravidla 

HTML. Jestliže je XHTML dokument předán jako XML, vztahují se na něj 

pravidla XML. 
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4. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

4.1. Profil spole čnosti 

Jedná se o českou soukromou vzdělávací společnost, která působí v oblasti 

vzdělávání, rekvalifikací a rozvoje lidských zdrojů od roku 2000. Za dobu působení 

prošlo jejími vzdělávacími akcemi již takřka 2 500 klientů. 

4.1.1. Firma je: 

� Akreditovaným pracovištěm MŠMT ČR 

� Akreditovanou institucí MPSV ČR 

� Členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR 

� Členem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 

� Členem Partnerství pro vzdělávání v Moravskoslezském kraji 

Tato vzdělávací společnost disponuje týmem cca 100 odborných lektorů, kteří 

splňují veškeré požadavky týkající se rozsahu a kvality odborných znalostí, včetně 

zvláštních požadavků na specializaci. 

K hlavním oblastem činnosti firmy především patří realizace rekvalifikačních, 

kvalifikačních kurzů a poradenských programů, které jsou určeny především 

uchazečům a zájemcům o zaměstnání, z čehož vyplývá rozsáhlá spolupráce s úřady 

práce v okrese Frýdek – Místek.  

4.1.2. K dalším aktivitám patří: 

� Realizace odborných seminářů z účetní, daňové a právní problematiky 

� Firemní vzdělávání pro střední management a specialisty (komunikační, 

obchodní a prezentační dovednosti, marketing, práce v týmu, jednání 

s problémovými klienty, školení pro sekretářky a asistentky, manažerské 

dovednosti vedoucích pracovníků, telemarketing a další) 

� Jazykové vzdělávání 

� Vzdělávání v oblasti práce na PC 

� Kurzy první pomoci 
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� Překladatelské a tlumočnické služby 

4.1.3. Název a sídlo společnosti 

- EDLiT s. r. o.  

- Tyršova 275  

- 739 61 Třinec 

4.2. Hardware 

Společnost má tři pracovní stanice, což odpovídá počtu pracovníků, dále jeden 

notebook, který se využívá ve výuce, na firemních prezentacích a na služebních cestách. 

Jsou to běžné kancelářské PC, které byly typově vybrány z katalogu. Výběr byl 

konzultován s odborníkem a zařízení vyhovuje potřebám společnosti. Připojení 

k internetu je zajištěno pomocí regionální kabelové televize, která nabízí dostačující 

přenosové rychlosti (1200/600Kb) a neomezený počet přenesených dat. Vnitřní síť 

vytvořená není a přenášení souborů mezi pracovními stanicemi probíhá pomocí 

přenosových medií nebo internetu. 

4.3. Software 

Všechny pracovní stanice běží na platformě Windows a mají nahrán stejný balík 

programového vybavení. Nejvíce využívány software je dnes nejrozšířenější 

kancelářský balík MS Office 2003/2007, ze kterého se využívá Word, Excel, 

PowerPoint, dále pak Adobe Acrobat Reader a Internet Explorer. Toto softwarové 

vybavení je pro většinu činností probíhajících ve společnosti dostačující a pracovníci 

tyto aplikace ovládají na slušné úrovni, přesto se objevuje prostor pro efektivnější 

využití těchto aplikací za pomocí pokročilejších funkcí, nebo rozšířením o 

specializované aplikace, které by například umožňovaly práci s textem u 

naskenovaných dokumentů, práci s grafikou pro tvorbu firemních prezentací, letáků atd.  
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4.4. Organiza ční zajišt ění činností ve spole čnosti 

4.4.1. Odborní lektoři společnosti EDLiT s. r. o. 

Společnost spolupracuje s mnoha externími lektory (přes 100 odborníků z různých 

oborů). Spolupracovníci jsou vyhledáváni pomocí inzerátů v novinách nebo na různá 

doporučení. Pracovní poměr se sjednává buď ve formě dohody o provedení práce, nebo 

jde o práci na základě živnostenského listu. Lektor, se kterým se naváže spolupráce, 

poskytne ke své osobě velké množství materiálů a informací. Ty jsou vedeny v 

pořadačích, kde má každý lektor svou složku, která obsahuje jeho CV, kopie dokladů o 

vzdělání, získaných osvědčení, certifikátů, absolvovaných kurzů a další údaje, které 

jsou potřebné pro akreditování vzdělávacích kurzů.  

 

Obrázek 1 - Vývojové diagram: Přijímání lektor ů 

Toto řešení má řadu nevýhod. Pracné vyhledávání lektorů v případě, že je potřeba 

ho kontaktovat, vybírání lektorů pro jednotlivé kurzy, ale také třeba kopírování 

materiálů týkajících se lektora, které se musí přikládat k akreditačním dokumentům 

apod. Dalším problémem papírové evidence lektorů je hlídání počtu odučených hodin 
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v případě dohod o provedení práce (max. 150 hodin za rok), analyzování spolupráce a 

celkové přehledy termínů výuky v jednotlivých kurzech. 

4.4.2. Kurzy 

Podobně jako evidence lektorů funguje i evidence kurzů. Jednotlivé dokumentace 

ke kurzům, jsou stejně jako dokumenty týkající se lektorů, zakládány v archivačních 

boxech. U kurzů se např. eviduje hodnocení kurzu úřadem práce i účastníků, seznam 

absolventů, třídní knihy, prezenční listiny, omluvenky účastníků kurzu, korespondence, 

dohody o provedení rekvalifikace, kdy se kurz konal, kde, kdo vyučoval apod. To vše je 

nutno archivovat 10 let. 

4.4.3. Vydaná osvědčení 

Osvědčení o absolvování rekvalifikace či jiného kurzu má své číslo, taktéž se vše 

archivuje pouze v písemné podobě a převod do el. podoby, by usnadnil vyhledání. 

4.4.4. Výukové prostory 

Společnost disponuje v sídle firmy jednou vlastní moderně vybavenou učebnou pro 

cca 20 osob, ostatní učebny si pronajímá podle místa konání a četnosti kurzů.  

Posloupnost kroků je asi následující. Po získání zakázky se s jednotlivými lektory 

dohodne výuka a dle stanoveného harmonogramu výuky probíhá výuka buď ve 

vlastních prostorách, nebo se zašlou objednávky na výukové prostory jiných zařízení, 

které vyhovují typu kurzu a místu, kde se má kurz konat. Časové rozvrhy akcí 

pořádaných firmou jsou sestavovány ručně na archy papírů a v průběhu měsíce se 

doplňují a upravují. Toto řešení je poměrně pracné, časově náročné a někdy i 

nepřehledné.  

4.4.5. Evidence majetku (výukové materiály) 

Společnost má velké množství různého výukového materiálu, především odborných 

učebnic, audio a videokazet, CD atp. Evidence tohoto majetku je vyřešena pomocí MS 

Office – Excel, kde jsou obsaženy údaje o množství, zda je potřebný materiál 

momentálně k dispozici, který je zapůjčen, kdy byl zapůjčen a komu, který je dostupný, 



~ 24 ~ 

 

ale je již zastaralý (vyřazený). Evidují se také nakoupené učebnice pro kurzisty. Ostatní 

majetek firmy eviduje externí účetní firmy. 

4.5. Intranet 

Intranet se podobá webu a používá internetové protokoly, je to však vnitřní síť 

vyhrazená pro jedinou společnost. Samozřejmě nic nebrání tomu zpřístupnit je i světu. 

Zde je ovšem již nutné připojení k internetu. Extranet je také interní či soukromý web, 

ale přístupová práva jsou rozšířena na vybrané zákazníky, partnery a další uživatele. 

4.5.1. Intranetové řešení chybí 

Společnost v současnosti nevyužívá žádné intranetové řešení, přitom možností pro 

jeho využití, jak už vyplývá z analýzy firemních procesů, je dostatek. Ovšem otázkou 

je, jestli výhody, které by sebou zavedení intranetu do společnosti přineslo, stálo za 

vynaložené zdroje na jeho pořízení. 

4.5.2. Hlavní důvody, proč by společnost intranet měla 

využívat. 

� Převedení informací o lektorech, kurzech, osvědčeních, majetku do 

elektronické podoby a umožnění s těmito daty efektivně pracovat. 

� Zkvalitnění komunikace a poskytování důležitých informací týkajících se 

řízení. 

K úspěšnému růstu je zapotřebí nepřetržitá, spolehlivá a bezpečná 

komunikace uvnitř společnosti. Intranet je místem, které se dokonale hodí 

k poskytování důležitých informací. I ve velmi malých firmách jsou 

problémy s komunikací. 

� Vystavena nejnovější verzí souboru a firemních dokumentů, na jejichž 

vytvoření se podílí větší počet zaměstnanců. 
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4.6. Webová prezentace 

Firma si v loňském roce objednala vytvoření webové prezentace u specializované 

společnosti ve svém regionu a v současné době se pracuje na obsahové stránce a 

grafické podobě.  

Největší část svých aktivit vyvíjí společnost ve spolupráci s úřady práce. Tyto státní 

instituce opakovaně vyhlašují výběrová řízení na realizaci požadovaných 

rekvalifikačních a poradenských vzdělávacích programů, a podle přesně stanovených 

požadavků a kritérií společnost vypracovává nabídky, na jejichž základě se rozhodne o 

úspěchu či neúspěchu ve vztahu k získání zakázky, takže v tomto směru webová 

prezentace není nijak zvlášť důležitá.  

4.6.1. Společnost webovou prezentaci potřebuje 

Jenže drtivá většina velkých i malých firem dnes poskytuje informace o svých 

produktech a službách na firemních webových stránkách. Prezentace na webu jsou pro 

propagaci společností i jednotlivců v současnosti mnohem důležitější než všechny 

papírové katalogy dohromady, neboť internetová gramotnost roste geometrickou řadou. 

S ní rostou i nároky na správný design, estetickou stránku, obsah a navigaci v rámci 

webových prezentací. Samozřejmostí je dobré umístění ve vyhledávačích, protože ani 

sebelepší informace a nabízené produkty jsou k ničemu, když se k nim potencionální 

zákaznici nedostanou. 

Takže vytvoření alespoň základní webové prezentace by se, ať už z důvodu 

zviditelnění a poskytnutí nejdůležitějších informací o kurzech pořádaných pro 

veřejnost, nemělo dále odkládat. 

4.6.2. Vize do budoucna 

Ovšem tím hlavním důvodem, proč začít pronikat do této problematiky, je vize do 

budoucna. Společnost se chce stát předkladatelem grantových projektů Evropského 

sociálního fondu v programovém období 2007 – 2013, a to především v oblasti rozvoje 

lidských zdrojů.  Sestavení, bezchybné vypracování projektu, až po získání potřebné 

dotace je značně komplikovaný a náročný proces. Vytvoření webové prezentace, která 
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dodržuje „trendy moderního webu“, by mohlo usnadnit řadu vyčleněných 

programových aktivit (např. pomocí dotazníku získávat informace od cílových skupin, 

kterých by se projekt týkal, v již realizovaném projektu zveřejňovat průběžné výsledky 

a informace) a v neposlední řadě by zmíněná webová prezentace mohla znamenat jistou 

výhodu před konkurencí… Vzhledem k tomu, že publicita projektů ESF je povinná – 

mj. i na vlastních webových stránkách, začíná se nutnost mít vlastní webové stránky 

jevit jako nezbytná. 

4.7. Webová prezentace konkurence 

V minulém roce si společnost EDLiT s.r.o. domluvila vytvoření webové prezentace 

se specializovanou firmou, která sídlí ve stejném regionu (Creactive.cz studio s.r.o.) 

Tato firma vypracovala možné návrhy struktury a grafické podoby extranetu. 

Společnost EDLiT s.r.o v současnosti pracuje na obsahu budoucích stránek.  

Rozhodl jsem se vytvořit zhodnocení webových prezentací největších konkurentů 

v regionu. Pro toto hodnocení jsem využíval kritéria moderních webových trendů a tyto 

trendy jsou před samotným hodnocením okrajově zmíněny, aby bylo jasné, jakým 

postupem bylo výsledku hodnocení dosaženo.  

Pro hodnocení webových prezentací konkurence jsem vybral společnosti: 

� Institut EuroSchola, o.s. (http://www.euroschola.cz) 

� POE EDUCO, spol. s r. o. (http://www.poe-educo.cz) 

4.7.1. Trendy moderního webu 

Cílem každého tvůrce webových stránek by mělo být dodržování webových trendů 

a proto, by se měl každý zadavatel snažit, svém vlastním zájmu takového tvůrce najít.  

4.7.1.1. Úvod 

Co to tedy jsou „trendy moderního webu.“? Jedná se o množinu zásad, jejichž 

dodržování by mělo vést k eliminaci rizikových faktorů spojených s tvorbou pro natolik 

heterogenní prostředí, jako je internet. Jedná se především o: 
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� Důraz na dodržování webových standardů, 

� důraz na použitelnost a přístupnost, 

� důraz na optimalizaci pro vyhledávače (SEO). 

4.7.1.2. Webové standardy 

Slovním spojením „webové standardy“ se obvykle označují technické specifikace a 

pokyny, které vydává konsorcium W3C (The World Wide Web Consortium, 

http://www.w3c.org).  

Ve specifikacích naleznete poučení, že pro stanovení struktury obsahu webových 

stránek se používá převážně jazyk HTML (hypertextový značkovací jazyk) nebo 

XHTML (rozšířený hypertextový značkovací jazyk), a dále pak, že podle platných 

standardů W3C by měly být pro vizuální formátování používány výhradně 

tzv. kaskádové styly CSS1 a CSS2.  

Takto je zajištěno oddělení obsahové struktury dokumentu HTML od 

formátovacích prvků. To přináší tyto výhody: 

� Méně HTML kódu ⇒  snazší programování, čitelnost a úpravy, 

� vytvořit více alternativních kaskádových stylů a umožnit uživatelům vybrat si 

vzhled dle svých potřeb a přání,  

� jednodušší provádění změn – jednou z hlavních předností formátování HTML 

dokumentů pomocí odděleného CSS stylu je, že pokud chcete učinit jakékoli 

změny ve vzhledu stránek, stačí upravit pouze tento jeden CSS styl, 

� mít různé formátovací styly pro různá média např. tiskárna, atp. 

4.7.1.3. Validní kód a kaskádové styly 

Validace je proces, při němž validátor porovnává kód vámi zadané stránky 

s webovými standardy a hlásí případné rozdíly. Pokud je kód bez chyb, zobrazí se 

certifikační ikonka, která potvrzuje, že kód je naprosto v souladu s daným webovým 

standardem – tedy je validní. Ověření, zda li jsou stránky validní, můžeme pomocí této 

adresy http://www.validator.w3.org 
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4.7.1.4. Přístupnost 

Nepřístupné či nedostatečně přístupné stránky brání některým skupinám uživatelů v 

přístupu k obsahu. Čtecí zařízení nevidomého je netlumočí správně, barvoslepý na nich 

přehlédne důležité sdělení, paraplegik nedokáže ovládat jejich navigaci, majitel méně 

běžného prohlížeče vidí místo obsahu jen nečitelnou změť znaků. 

Celkem se k obsahu chybně vytvořených stránek nemusí dostat přes 30 % uživatelů 

a potenciálních zákazníků. Vytvořit přístupné (bezbariérové) stránky není zpravidla o 

nic nákladnější, než vytvořit stránky přístupné. Přesto se stále mnohé firmy svými 

špatně přístupnými stránkami zbytečně připravují o zákazníky. 

Pokud tedy chcete zkontrolovat, zdali jsou jeho webové stránky přístupné, nabízejí 

se v zásadě tři základní možnosti, jak přístupnost otestovat. Jsou to: 

� ruční kontrola 

� automatická kontrola 

� kontrola odborníka (audit) 

4.7.1.5. Použitelnost 

Míra a efektivita úsilí nutného k nalezení a získání informací. Dobře použitelné 

stránky jsou přehledné, srozumitelné, snadno ovladatelné. Dobrá použitelnost znamená, 

že uživatelům se podaří na stránkách udělat to, co chtějí, dokáží to v rozumném čase a 

bez velkého přemýšlení a dokáží to bez chyb a zásadních zklamání. 

� jednoduchost 

� standardní ovládání, běžné na většině webů 

� nenuťte uživatele přemýšlet 

„Pokud se web obtížně používá, lidé z něj odejdou. Pokud úvodní stránka neobsahuje jasné 

informace, o čem web je a co na něm jde dělat, lidé odejdou. Pokud uživatel na webu zabloudí, 

odejde. Jestliže se informace na webu uživateli obtížně čtou, či neodpovídají na jeho otázky, 

odejde… Po ruce je plno dalších webů. Odchod je základní obrana uživatele před potížemi.“  

(Jakob Nielsen) 
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4.7.1.6. Optimalizace pro vyhledávače (SEO) 

O správné optimalizaci webových stránek pro vyhledávače se začalo mluvit až 

v poslední době. A právě ona je jednou z nejdůležitějších součástí kvalitní webové 

prezentace. Můžete mít výborný obsah, ale když ho nikdo nenajde, je vcelku k ničemu. 

Takový extrém ale většinou nehrozí – pokud je obsah opravdu dobrý, vyhledávač si k 

vám cestu najde. S rostoucí konkurencí však začíná být SEO (Search Engine 

Optimization) čím dál tím důležitější. 

V podstatě existují dva typy vyhledavačů 

� katalogové 

� fulltextové 

4.7.2. Výsledky hodnocení 

4.7.2.1. HTML 

V první kroku jsem prověřil webové prezentace pomocí validátoru HTML kódu a 

CSS. Procesem validace úspěšně neprošla ani jedna z webových prezentací a hlavně u 

společnosti EuroSchola, byl pro mě výsledek krajně překvapivý vzhledem k nabízeným 

kurzům pořádaných touto společností. 

4.7.2.2. CSS 

Kvalitu přístupnosti jsem prováděl ruční kontrolou. U obou společností se po 

vypnutí CSS stylu stane obsah stránek poměrně nepřehledný. Společnost POE dokonce 

nemá stránky přizpůsobené pro dnes již poměrně rozšířený prohlížeč Mozilla Firefox. 

4.7.2.3. Použitelnost 

Co se použitelnosti webu týče, tak se v ani jednom případě nedá v podstatě nic 

zásadního vytknout. 

4.7.2.4. SEO 

Jako katalogový vyhledávač jsem použil seznam.cz a jako fulltextový google.cz. Při 

zadaní názvu společností, bylo nalezení společností bezproblémovou záležitostí. Větší 



~ 30 ~ 

 

překvapení bylo nalezení starších, ale stále fungujících verzí webových prezentací. Při 

snaze najít tyto dvě společnosti za pomoci jiných dotazů, jako například podle regionu, 

podle zaměření společnosti, nabízených kurzů atd. už si ani jedna společnost nevedla 

vůbec dobře. 

 HTML CSS Použitelnost Přístupnost SEO 

EuroSchola      

PoeEduco      

Tabulka 1 - Výsledek hodnocení webových prezentací konkurence 

Konkurenční webové prezentace jsou na poměrně slušné úrovni, ale mají řadu 

nedostatků, které by se daly snadno překonat. Díky těmto nedostatkům by se mohlo 

podařit společnosti docílit lepšího umístění ve fulltextových vyhledávačích. 
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5. NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Před vytvořením intranetu bychom měli mít jasnou představu, čeho chceme 

dosáhnout, ujasnit si, jak budou zaměstnanci intranet využívat a co všechno bude 

intranet umožňovat. Také je potřeba se rozhodnout, zda vytvářet řešení vlastní, nebo 

zadat své požadavky specializované firmě, která vytvoří řešení podle požadavků. 

Rozhodujícím kritériem u této společnosti bude především cena. 

5.1. Požadavky spole čnosti 

� Nemuset pořizovat další hardwarové a softwarové vybavení 

� Nízká cena na pořízení a implementaci do společnosti 

� Nízké náklady na služby související s údržbou IS 

� Nemuset přijímat kvalifikovanou pracovní sílů, která by se musela starat o 

chod informačního systému 

� Zachování stávající platformy 

� Jednoduché ovládání přes známé rozhraní 

5.2. Informa ční systém – vlastní řešení 

Ve snaze splnit požadavky společnosti, jsem se rozhodl navrhnout a případně 

vytvořit informační systém, který by fungoval pomocí Open Source Software (XHTML, 

CSS, PHP 5, MySQL 5, phpMyAdmin, Apache HTTP Server, PsPad) a poskytoval 

intuitivní prostředí, které by umožňovalo systém jednoduše obsluhovat. 

Open Software zahrnuje softwarová řešení postavená na Open Source Software, 

Free Software (OSS/FS). Jde o programy, jejichž licence dávají uživatelům svobodu 

tyto programy používat pro libovolné účely, studovat je, modifikovat a volně šířit jejich 

kopie. O Open Software se dnes hodně hovoří a začíná hrát významnou roli ve všech 

oblastech IT. 
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Obrázek 2 – Návrh možné struktury a grafického zpracování IS 

5.3. Definice aplika čního procesu 

Uživatel si zapne webový prohlížeč →  jako domovskou stránku bude mít nastaven 

IS →  na úvodní stránce budou zobrazeny novinky, menu a možnost přihlášení →  

jestli, že má uživatel přihlašovací údaje, může se přihlásit, jestli ne, musí zažádat 

správce o registraci →  po přihlášení se z databáze zjistí stupeň oprávnění uživatele a 

podle této hodnoty se nastaví zobrazení jednotlivých sekcí IS →  sekci si uživatel 

vybere pomocí menu →  v každé sekci bude nabídka možností (přidání, vyhledávání, 

editaci a mazání dat) →  přidávání a editovaní dat v databázi uživateli umožní 

formuláře →  po najetí kurzoru nad textové pole formuláře, se zobrazí nápověda, která 

uživateli poskytne detailní informace co by měl do daného pole zadat →  výsledky 

dotazů se budou vypisovat do tabulek 
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5.4. Definice aplika čních pravidel (aplika ční logiky) 

� Uživatelé, kteří pracují s daty v databázi, musí být registrování 

� Uživatelé mají různá přístupová oprávnění 

� Uživatel může provádět v IS všechny operace, které mu umožňuje jeho 

oprávnění. 

� Při publikaci příspěvku na nástěnce, se musí k příspěvku automaticky připojit 

identifikátor uživatele a čas kdy byl příspěvek vytvořen 

� Při práci s databází se uživateli zobrazují jen data a možnosti práce s daty, ke 

kterým má uživatel oprávnění. 

� Přidání dat do databáze se zobrazí potvrzení o provedení operace a vypíší se 

přidaná data. 

� Editaci dat uživateli zjednoduší formulář, u kterého se jednotlivá zadávací pole 

automaticky naplní daty, získaných z databáze. 

� Uživatel bude mít k dispozici automaticky se zobrazující nápovědu 

� Při odstranění dat se uživateli musí zobrazit varování, jestli si data přeje 

doopravdy odstranit 

� Když se uživatel odhlásí, změní se položka menu „odhlášení“ na „přihlášení“, 

tato změna je zároveň možnost nového přihlášení, ale také potvrzení že 

odhlášení proběhlo v pořádku. 

5.5. XHTML a CSS 

Struktura IS bude vytvořena v jazyce XHTML, který bude validní a bude dodržovat 

„webové standarty“. Úspěšné internetové stránky musí být navrženy s ohledem na účel, 

který mají plnit. To platí pro jejich strukturu, texty i grafické provedení. Při návrhu 

uspořádání stránek a grafického stylu se řídíme podle cílu, které jsme si stanovili 

s klientem a samozřejmě z nich vycházíme i při tvorbě textů.  

Základem úspěchu při optimalizování stránek, je analýza klíčových slov, ty se nám 

hodí pro SEO, ale vzhledem k tomu, že IS nebude extranet, budeme tyto slova využívat 

jen pro rozvržení jednotlivých sekcí a nadpisů. 
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<form action="vyhledani_lektora.php" method="post">  
  <table>          
    <tr><td>Jméno</td> 
        <td><input type="text" name="lektor_jmeno"> </td></tr> 
    <tr><td>P říjmení</td> 
        <td><input type="text" name="lektor_prijmen i"></td></tr> 
    <tr><td>Kontakt:</td> 
        <td></td></tr> 
    <tr><td>Telefon</td> 
        <td><input type="text" name="lektor_telefon "></td></tr> 
    <tr><td>Email</td> 
        <td><input type="text" name="lektor_email"> </td></tr> 
    <tr><td>Sm ěrovací číslo</td> 

        <td><input type="text"name="lektor_adresa"> </td></tr> 
    <tr><td>Zam ěření</td> 
        <td> 
          <select name="lektor_zamereni" size="1"> 
            <option value=""></option> 
            <option value="angl"> Angli čtina </option> 
            <option value="nem"> N ěmčina </option> 
            <option value="fr"> Francouština </opti on> 
            <option value="sp"> Špan ělština </option> 
          </select></td></tr> 
    <tr><td>Datum</td> 
        <td> 
          <select name="znamenko" size="1"> 
            <option value="="> = </option> 
            <option value="<"> < </option> 
            <option value=">"> > </option> 
          </select> 
          <input type="text" name="datum" size="5"> </td></tr> 
    <tr><td>Set řídit podle:</td> 
        <td> 
          <select name="serazeni" size="1"> 
            <option value="lektor_jmeno"> Jména </o ption> 
            <option value="lektor_prijmeni"> P říjmení </option> 
            <option value="zamereni_lektora"> Zam ěření </option> 
          </select></td></tr> 
    <tr><td></td> 
        <td><input buttom type=reset></td> 
        <td><input type="submit" value="Vyhledat">< /td></tr> 
    <tr><td><br /></td></tr> 
  </table> 
</form> 
 
 

Zdrojový kód 1 - formulář vyhledávání lektora zadáváním parametrů 

Grafika bude vytvořena pomocí CSS tak, aby splňovala požadavky „webových 

standardů“ a dodržovala požadavkům přístupnosti. Je sice pravda, že jsou známi 

koncoví uživatelé a v nejbližší době IS nebude fungovat jako extranet, ale to 

neznamená, že se část IS v budoucnu nezpřístupní návštěvníkům plánované webové 

prezentace.  
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#contents { 
  margin: 0 auto; 
  width: 960px; 
  background-color: white; 
} 
#contents a { 
  text-decoration: none; 
  color: #0c53a7; 
} 
#contents a:hover { 
  text-decoration: underline; 
  color: #1aa30f; 
} 
 
 

Zdrojový kód 2 - umístění těla dokumentu a stylování odkazů 

5.6. Databáze 

5.6.1. ERM 

 

Obrázek 3 - Relační model databáze 
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5.6.2. Připojení k databázi 

Abychom mohli v MySQL cokoliv dělat, musíme se nejprve připojit k serveru. Pro 

úspěšné připojení musíme znát tyto údaje. 

� Název hostitele – Hostitel je označován fyzický počítač, na němž je spuštěn 

databázový server a na kterém jsou uloženy databáze, s nimiž chceme 

pracovat. V tomto případě bude hostitelem jeden z počítačů v podniku, na který 

nainstalujeme veškerý software. 

� Uživatelské jméno a heslo – Toto heslo se nastavuje při instalaci MySQL. 

Pak už je třeba jen zadat příkaz, který nás spojí s databázovým serverem.  

 
<?php 
define( 'host','localhost' ); 
define( 'uzivatel','xxx' ); 
define( 'heslo','xxx' ); 
define( 'databaze','edlit' ); 
 
$spojení = mysql_connect( host, uzivatel, heslo ) 
  or die('P řipojení k databázi selhalo;' . mysql_error() ); 
 
mysql_select_db( databaze, $spojení ) 
  or die('Nelze nastavit pracovní databázi! ' . mys ql_error() ); 
?> 
 
 

Zdrojový kód 3 - spojení s databází 

5.6.3. Vytvoření tabulek 

Po vytvoření skriptu na připojení k databázi, spustíme .php soubor, který nám 

vytvoří databázi a naplní ji daty, která jsou potřebná pro chod informačního systému. 

Data o lektorech, kurzech atd. se do databáze přidají až pomocí rozhraní informačního 

systému.  

 
<?php 
 
require_once('spojeni.php'); 
 
/* Tyto údaje je pot řeba po prvním p řihlášení zm ěnit */ 
 
$prvni_prihlaseni_email = "spravce@edlit.cz"; 
$prvni_prihlaseni_heslo = "edlit"; 
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$prvni_prihlaseni_jmeno = "spravce"; 
 
/************************************************** ********/ 
 
$sql = <<<EOS 
CREATE TABLE opravneni ( 
 opravneni_stupen Tinyint UNSIGNED NOT NULL, 
 opravneni_nazev Varchar(30) NOT NULL DEFAULT '', 
 UNIQUE (opravneni_nazev), 
 PRIMARY KEY (opravneni_stupen) 
)  
EOS; 
$vysledek = mysql_query( $sql ); 
switch( mysql_errno() ) { 
  case 1050: 
    break; 
 
  case 0: 
    $sql = " INSERT IGNORE INTO opravneni ". 
           " VALUES ( 1, 'Host' )"; 
    $vysledek = mysql_query( $sql ) 
      or die( mysql_error() ); 
    $sql = "INSERT IGNORE INTO opravneni ". 
           "VALUES ( 2, 'Zam ěstnanec' )"; 
    $vysledek = mysql_query( $sql ) 
      or die( mysql_error() ); 
    $sql = " INSERT IGNORE INTO opravneni ". 
           " VALUES ( 3, 'Správce' )"; 
    $vysledek = mysql_query( $sql ) 
      or die( mysql_error() ); 
    break; 
 
  default: 
    die( mysql_error() ); 
    break; 
} 
$pole_tabulek[] = "opravneni"; 
 
/************************************************** ********/ 
 
$sql = <<<EOS 
Create table uzivatele ( 
 uzivatel_id Smallint UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREM ENT, 
 uzivatel_email Varchar(50) NOT NULL DEFAULT '', 
 uzivatel_heslo Varchar(15) NOT NULL DEFAULT '', 
 uzivatel_jmeno Varchar(30) NOT NULL DEFAULT '', 

 uzivatel_cas_prihlaseni Datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00   
       00:00:00', 

 opravneni_stupen Tinyint UNSIGNED NOT NULL DEFAULT  '1', 
 UNIQUE (uzivatel_email), 
 UNIQUE (uzivatel_jmeno), 
PRIMARY KEY (uzivatel_id), 
FOREIGN KEY (opravneni_stupen) REFERENCES opravneni   
 (opravneni_stupen) 
) 
EOS; 
$vysledek = mysql_query( $sql ); 
switch( mysql_errno() ) { 
  case 1050: 
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    break; 
 
  case 0: 
    $datum_a_cas = date( "Y-m-d H:i:s", time() ); 
    $sql = " INSERT IGNORE INTO uzivatele ".  

           " VALUES ( NULL, '$prvni_prihlaseni_emai l',  
 '$prvni_prihlaseni_heslo', 

 '$prvni_prihlaseni_jmeno',  
 '$datum_a_cas', 3 )"; 

    $vysledek = mysql_query( $sql ) 
      or die( mysql_error() ); 
    break; 
 
  default: 
    die( mysql_error() ); 
    break; 
} 
$pole_tabulek[] = "uzivatele"; 
 
 

Zdrojový kód 4 - vytvoření a naplnění databáze pomocí PHP 

Tento skript se připojí k databázi, vytvoří tabulky opravneni a uzivatele, tyto 

tabulky naplní daty a nadefinovanými proměnnými (jmeno, email, heslo) uživatele 

„správce“, pro možnost prvního přihlášení. 

5.6.3.1. Převedení dat do el. podoby 

Databáze bude obsahovat dokumenty, které se vztahují k jednotlivým sekcím. 

Např. lektor, se kterým se naváže spolupráce, poskytne ke své osobě velké množství 

materiálů a informací. Ty jsou vedeny v pořadačích, kde má každý lektor svou složku, 

která obsahuje jeho CV, kopie dokladů o vzdělání, získaných osvědčení, certifikátů, 

absolvovaných kurzů a další údaje, které jsou potřebné pro akreditování vzdělávacích 

kurzů. Bude potřeba všechny tyto materiály naskenovat a uložit je ve formátu „.pdf“. 

Tento formát byl vybrán proto, že umožňuje dobře dokumenty prohlížet a také proto, že 

se tyto dokumenty budou v případě potřeby pouze tisknout - nebudou se editovat. 

Pro práci s naskenovanými dokumenty bych doporučil pořídit si aplikaci 

OmniPage. 

� Program na převod skenovaných dokumentů do podoby editovatelných textů. 

Od doby prvních počítačů s pomalými procesory se hodně změnilo – současné 

CPU, zvládne analyzovat dokumenty nesrovnatelně rychleji a převod stránky 

již netrvá desítky minut, ale několik sekund. Prakticky všechny OCR balíky 
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jsou v nynější době spíše zaměřené na komfort práce a rozsah poskytovaných 

funkcí, čehož je již šestnáctá stěžejní verze OmniPage 16 jasným důkazem. 

� Dominantou OmniPage 16 Professional je například technologie LFR (Logical 

Form Recognition), která umí rozpoznat formuláře ve vzorovém dokumentu a 

samozřejmě i rozvržení jednotlivých bloků textu, tabulek, grafiky a jiných 

objektů či prvků a vše převést do podoby zpětně editovatelného elektronického 

dokumentu.8 

 

Obrázek 4 - Ukázka použití aplikace OmniPage 

5.6.4. Práce s daty v databázi 

Komunikace mezi databázi a IS bude probíhat za pomocí formulářů. Ty nám 

umožní do databáze data přidávat, editovat stávající, nebo odstraňovat nepotřebné, či 

nežádoucí. Po vyplnění formuláře a stisknutí tlačítka pro potvrzení, se odešle databázi 

SQL příkaz, nebo dotaz a ten nám provede požadované změny, nebo vrátí hledané 

výsledky. 

Uživatel by neměl mít možnost do databáze zadávat nepovolené znaky a nesmyslné 

údaje, ale v případě této společnosti by mělo stačit uživateli přesně sdělit, jaké data do 

                                                 

8 NĚMEC, Luboš. GRAFIKA : ON-LINE [online]. 2003 [cit. 2008-06-12]. Dostupný z WWW: 
<http://www.grafika.cz/art/sw/omnipage16.html>. 
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konkrétního textového pole ve formuláři patří. Zaškolení a umístění nápovědy 

k jednotlivým formulářům, by mělo stačit. 

5.6.4.1. Přidávání lektora 

 

Obrázek 5 - Procesní diagram přidání lektora 

Přidání lektora bude umožněno jen přihlášenému uživateli. Vložení záznamu 

umožní formulář, který bude mít zadávací textová pole a výběrové seznamy. Každé 

pole bude mít svůj název, v některých polích bude vzorový údaj. Po najetí nad pole se 

zobrazí nápověda, která uživateli upřesní, co přesně má do daného pole zadat a čeho se 

má vyvarovat. Výběrové seznamy (např. zaměření) budou naplněny daty z databáze, 

což uživateli nejen usnadní práci, ale také zajistí, aby byla zadaná data korektní. Po 

odeslání formuláře se zobrazí přidaná data. Uživatel překontroluje jejich správnost a v 

případě nalezení chyby, zvolí možnost editace. Editaci uživateli zjednoduší formulář, u 

kterého se jednotlivá zadávací pole automaticky naplní daty, získanými z databáze. 

Opravením chybných údajů a potvrzením se aktualizuje záznam v databázi a vypíše se 

aktualizovaný záznam. 
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5.6.4.2. Editování lektora 

Editování údajů bude možné až po vyhledání konkrétního záznamu, kterého se 

editace týká. Uživatel si tady zadáním dat formuláře v sekci „vyhledat lektora“ zobrazí 

tabulku, která se vygeneruje pomocí PHP skriptu a SQL dotazu a ta bude obsahovat 

aktuální údaje z databáze. Na každém řádku zobrazeného výsledku bude kromě 

nalezených dat ještě buttom pro editaci a odstranění. Po jeho použití, se zobrazí 

formulář, který bude téměř identický s formulářem pro „zadání lektora“, ale rozdíl bude 

v tom, že se tento formulář automaticky naplní daty, která jsou uložena v databázi, což 

uživateli jednoduše umožní změnit požadovanou položku. Po potvrzení provedených 

změn se stávající data aktualizují nově zadanými. 

Odstranění informací uživatel dosáhne tak, že místo editovat, použije sousední 

tlačítko, po jehož použití se systém uživatele zeptá, jestli si přeje vybraná data opravdu 

odstranit a jestli uživatel tento dotaz potvrdí, nedojde k odstranění dat z databáze. 

5.6.4.3. Vyhledávání lektora 

 

Obrázek 6 - Ukázka formuláře pro vyhledávání lektorů 

Každá sekce IS bude obsahovat specifický formulář a jeho naplněním se odešle 

dotaz na databázi.  
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<div class="vyhledani"> 
      <h2>Vyhledání lektora</h2> 
    <?php include ("formulare/vyhledani_lektora.php "); ?>         
     
    <div class="vysledky">            
      <h2>Byly nalezeny tyto výsledky:</h2>     
      <table> 
          <tr><td>Jméno</td> 
              <td>P říjmení</td> 
              <td>Ulice</td> 
              <td> Číslo popisné</td> 
              <td>Sm ěrovací číslo</td> 
              <td>Mobil</td> 
              <td>Pevná linka</td> 
              <td>Email</td> 
              <td>Zam ěření</td></tr> 
    <?php 
      $sql = "SELECT lektor_jmeno, lektor_prijmeni,   
                adresa_smerovaci_cislo, email_1, te lefon_mobil,  
                telefon_pevna, zamereni_id, zameren i_lektora,  
                adresa_ulice, adresa_cislo_popisne   
              FROM lektori l LEFT JOIN lektori_pomo cna lp ON 
              (l.lektor_id=lp.lector_id) LEFT JOIN zamereni z ON 
              (lp.zamereni_id=z.zamereni_id) LEFT J OIN email e ON 
              (lp.email_id=e.email_id) LEFT JOIN te lefony t ON 
              (lp.telefon_id=t.telefon.id) LEFT JOI N adresy a 
              (lp.adresa_id=a.adresa_id) LEFT JOIN adresy_mesta as 
              (a.adresa_smerovaci_cislo=as.adresa_s merovaci_cislo) 
              WHERE lektor_jmeno = '$_POST[lektor_j meno]'  
                OR lektor_prijmeni = '$_POST[lektor _prijmeni]' 
                OR adresa_smerovaci_cislo = '$_POST [lektor_adresa]' 
                OR email_1 = '$_POST[lektor_email]'  
                OR telefon_mobil = '$_POST[lektor_t elefon]' 
                OR telefon_pevna = '$_POST[lektor_t elefon]' 
                OR zamereni_id =  '$_POST[lektor_za mereni]' 
                OR rok $_POST[znamenko] '$_POST[rok ]' 
              ORDER BY $_POST[serazeni] "; 
       
      require_once("function/spojeni_s_db.php"); 
      do { 
        if (!OtevriDB()) break; 
        @$vysledek = mysql_query("$sql"); 
        while ($radek = mysql_fetch_array($vysledek )) 
        { 
          printf ("<tr><td>%s</td><td>%s</td><td>%s </td><td>%s</td> 
                       <td>%s</td><td>%s</td><td>%s </td><td>%s</td> 
                       <td>%s</td></tr>",  
                 $radek["lektor_jmeno"],  
                 $radek["lektor_prijmeni"], 
                 $radek["adresa_ulice"],     
                 $radek["adresa_cislo_popisne"],  
                 $radek["adresa_smerovaci_cislo"],  
                 $radek["telefon_mobil"] 
                 $radek["telefon_pevna"] 
                 $radek["email_1"] 
                 $radek["zamereni_lektora"]); 
        } 
        mysql_free_result($vysledek); 
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        mysql_close(); 
      } while (false); 
    ?> 
      </table>            
    </div> 
 

Zdrojový kód 5 - SQL dotaz (vyhledání lektora) 

Uživatel bude mít možnost provést vyhledání dat v podstatě třemi způsoby: 

� Uživatel využije formulář, který obsahuje výběrová políčka. V těchto “select“ 

polích budou načtena data z databáze a uživatel si výběrem hledané položky 

zobrazí všechny informace vztahující se k této položce. 

� Druhý formulář umožňuje vyplňovat textová pole u jednotlivých kritérií 

vyhledávání a hodnota zadaná do tohoto pole, nebo polí se porovná s daty 

v databázi 

� Vyhledání podle jména zadáním jen části hledaného řetězce. 

5.6.4.4. phpMyAdmin 

phpMyAdmin je populární nástroj pro správu databáze MySQL. Jedná se o 

svobodný software pod licencí GNU/GPL, který často najdete nasazený u poskytovatelů 

webových služeb. Tato aplikace bude nahrána na serveru a umožní obsluhu databáze 

správci systému. 

 

Obrázek 7 - Aplikace phpMyAdmin. 
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5.7. Struktura IS 

 

Obrázek 8 – Předpokládaná struktura IS 

5.7.1. Hlavička 

Hlavička bude obsahovat pouze logo společnosti, nebo její název a vyhledávací 

textové pole, které bude prohledávat příspěvky na nástěnce. Vyhledávání informací o 

lektorech, kurzech atd. bude prováděno až v jednotlivých sekcích IS. Pod logem a 

vyhledávacím polem, může být umístěn téměř jakýkoliv grafický prvek. 

 

Obrázek 9 – Návrh hlavičky IS 

5.7.2. Menu 

Menu se bude zobrazovat hned pod hlavičkou a bude odkazovat na jednotlivé sekce 

IS. Pomocí barevného odlišení vybrané sekce, bude uživatel informován o aktuální 

pozici v systému. Vytvoření globální navigace pro systém tohoto rozsahu není nutné. 
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Obrázek 10 – Návrh menu IS 

5.7.3. Nástěnka 

Tato sekce bude podobná webovému fóru. Uživatelé informačního systému zde 

budou moci vkládat příspěvky. Přidání příspěvku uživatel provede zadáním názvu a 

obsahové části do formuláře. Po odeslání, se k textu automaticky doplní, kdo byl 

autorem příspěvku a kdy byl příspěvek vytvořen. Každý příspěvek samozřejmě půjde 

editovat a odstranit, ale na tyto operace uživatel bude muset mít příslušná oprávnění. 

 

Obrázek 11 – Návrh nástěnky 

5.7.4. Poskytovna 

Umožní shromažďovat, ukládat a spravovat poznámky a informace včetně textu, 

obrázků, digitálního rukopisu, zvukových záznamů, videozáznamů a dalších položek, to 

vše na jednom místě. Uživatelé zde budou moci vládat a stahovat soubory. To umožní 

předávání souborů mezi jednotlivými pracovními stanicemi, ale také vystavení poslední 

verze dokumentu, na kterém spolupracuje více zaměstnanců. 

5.7.5. Lektoři, kurzy, osvědčení 

Tyto sekce IS umožní práci s daty v databázi způsobem, jak již bylo popsáno výše. 

Všechny tyto sekce si budou navzájem velice podobné, rozdíl bude pouze v položkách 

vyhledávacích a editačních formulářů. 
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Obrázek 12 – Návrh sekce lektoři 

5.7.6. Výukový materiál 

Společnost má velké množství různého výukového materiálu, především odborných 

učebnic, audio a videokazet, CD atp. Tato část informačního systému umožní 

společnosti nejen evidenci výukového materiálu, ale také bude mít přehled nad 

zapůjčeným materiálem, který se klientům většinou poskytuje na dobu trvání kurzu.  

5.7.6.1. Slovní popis 

� Rezervace 

Při rezervaci se ověří, zda je klient veden v informačním systému (absolventi). Dále 

se vyhledá požadovaná položka (vyukovy_material) a z databáze se vypíši informace o 

počtu materiálu, kdy se má který materiál vracet a kolik rezervací, už bylo na tento 

materiál vystaveno (rezervace). Na základě těchto informací se klientovi se poskytnou 

informace, kdy by mohl být materiál k dispozici.  

� Výpůjčky 

Klient si vybere výukový materiál (material_id). Podle čísla tohoto materiálu se 

ověří, zda je materiál k dispozici a jestli není na dnešní den rezervace (rezervace). 

Jestliže materiál k dispozici je a rezervace vystavena není, je materiál kurzistovi 

zapůjčen (vytvoří se záznam v tabulce vypujceni). Klient je upozorněn, kdy má materiál 

vrátit (datum_navraceni). 

� Vrácení 

Ověří se číslo zákazníka, číslo výukového materiálu (absolventi_id, material_id). 

Podle čísla materiálu se vyhledá záznam o výpůjčce (vypujceni). Ověří se, zda datum 
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požadovaného vrácení <= dnešnímu (datum_navraceni). Pokud je vetší, je automaticky 

vypočteno penále - (počet dnu do požadovaného navrácení * penále na den). Pokud je 

materiál poškozen, nebo ztracen, materiál se vyřadí z nabídky vypůjčení (vystaví se věta 

v tabulce vyrazeny_material a smaže se věta v tabulce vaukovy_materiál). 

 

Obrázek 13 – Stavový diagram - výukový materiál 

5.7.7. Přihlášení uživatelů 

Uživatelé, budou mít různé stupně oprávnění. Tyto stupně budou tři a to: 

� Host – tento uživatel bude mít přístup jen do některých sekcí a data si bude 

moci jen prohlížet. 

� Zaměstnanec – bude moci prohlížet všechny sekce informačního systému a ve 

většině z nich bude moci data editovat pomocí formulářů. Záznamy v databázi 

ovšem nebude moci, až na některé vyjímky, mazat,   

� Správce – přístup ke všem možnostem, které IS poskytuje. Kromě neomezené 

práce s daty, taky drobná nastavení informačního systému, správu uživatelů 

atd. Při vyhledávání informací z databáze se mu kromě výsledku také zobrazí 

SQL dotaz, který byl pro získání dat použit. 

Možnosti jak uživatelům přidělit práva je několik, ale uvedl bych: 
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� Pomocí nastavení databáze 

 
Grant select on uzivatele to spravce; 
Grant update on uzivatele to spravce; 
Grant delete on uzivatele to spravce; 
Grant insert on uzivatele to spravce; 
 

Zdrojový kód 6 - přidělení oprávnění uživatele pomocí sql 

 

Obrázek 14 - Ukázka nastavení oprávnění v CASE Studio 2 

� Pomocí PHP 

Proměnná, která aktivní po celou dobu, ve které uživatel používá IS, se nazývá 

session. Díky této proměnné zobrazujeme uživatelům přihlašovací dialogy a 

umožňujeme přístup do jednotlivých sekcí IS podle jejich přístupových práv. 

 
if ( isset( $_SESSION['user_id']) ) { 
  $id_uzivatele = $_SESSION['user_id']; 
} else { 
  $id_uzivatele = null; 
} 
if ( isset( $_SESSION['access_level']) ) { 
  $opravneni = $_SESSION['access_level']; 
} else { 
  $opravneni = null; 
} 
if ( isset( $_SESSION['name']) ) { 
  $jmeno_uzivatele = $_SESSION['name']; 
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} else { 
  $jmeno_uzivatele = null; 
} 
?> 
 
 

Zdrojový kód 7 - proměnná session 

Zvolil bych variantu pomocí PHP. Hlavně proto, že nám to umožní vytvořit 

informační systém tak, aby se uživateli s daným oprávněním zobrazovaly pouze určité 

sekce nebo nabídky pro práci s daty. 

5.8. Náklady na po řízení 

Po hardwarové stránce je 

společnost dostatečně vybavena. 

Softwarové vybavení, které je třeba na 

vytvoření a provoz IS jsem se rozhodl 

postavit na Open Source Software, který 

je, jak už bylo zmíněno výše, volně 

dostupný. Právě cena je totiž jedním 

z hlavních důvodů, proč menší 

společnosti nevyužívají kvalitní 

softwarové nástroje. 

Rovněž bude třeba vynaložit čas na 

zaškolení personálu, ale vzhledem 

k počtu zaměstnanců, rozsahu a 

struktuře informačního systému, který 

využívá webové rozhraní, bude časová 

náročnost zaškolení zanedbatelná. 

Zaškolení zaměstnanců i zavedení 

informačního systému, bylo domluveno 

bez nároku na honorář. 

Software Cena (Kč) 

Apache 5 0 

phpMyAdmin 0 

MySQL 0 

PHP 0 

Implementace 0 

Školení 0 

Suma 0 

Tabulka 2 - Finanční náklady 

navrhovaného řešení 
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6. PŘÍNOSY NÁVRHU ŘEŠENÍ 

Dle mého názoru by největším přínosem pro společnost bylo zefektivnění práce 

jejích zaměstnanců. Ať už jde o časovou úsporu nebo lepší manipulaci s daty, která 

bude zajištěna jejich převedením do elektronické podoby za pomocí předdefinovaných 

formulářů umožňujících snadné a správné přidávání a editování dat. Příkladem by 

mohlo být z automatizování některých činností, jako tisk materiálu k dokumentaci 

projektů, což by nahradilo dosavadní zdlouhavé vyhledávání a kopírování nebo 

sledování počtu odučených hodin, které je nutné, u lektorů s pracovním poměrem 

dohoda o provedení práce. 

Elektronicky vedená data, budou díky zavedení uživatelských účtů i řádně 

zabezpečena. Vytvořením účtu budou každému zaměstnanci přidělena práva, která ho 

budou opravňovat k určitým operacím s daty.  

Dalším velkým přínosem bude zlepšení komunikace ve společnosti za pomocí 

elektronické nástěnky, kde budou vystaveny důležité aktuality, úkoly, nebo poznámky. 

Tento nástroj tedy zajistí evidenci probíhajících činností, umožní sledování jejich 

průběhu, ale jeho největším přínosem bude zpětná kontrola zadaných úkolu 

zaměstnancům. Také poskytovna dokumentů umožní lepší spolupráci na projektech 

a mít přístup k nejnovějším verzím souborů. Úložiště těchto souborů bude jednotné, což 

usnadní zálohování a nebude docházek k zbytečnému zaplňování disku duplicitními 

soubory.  

Jedním z dalších přínosů jsou téměř nulové náklady na pořízení a chod IS. Veškeré 

použité technologie, se dají bezplatně aktualizovat, rozšiřovat a jsou multiplatformní, 

což znamená, že společnost může využívat téměř jakékoliv softwarové vybavení. 

V neposlední řadě bych uvedl možnost budoucího připojení k plánované webové 

prezentaci a snadné rozšíření IS o další funkce. 

Tím, že informační systém pracuje přes jakýkoliv moderní webový prohlížeč, je 

prostředí pro uživatele známe a umožňuje mu se systémem snadno pracovat. Také nízké 

nároky na hardware jsou pro společnost výhodou, vzhledem k tomu, že vlastní dnes 

standardní kancelářské vybavení.  
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7. ZÁVĚR 

Po předložení mého návrhu na řešení informačního systému majitelce firmy bylo 

domluveno, že systém zhotovím a v průběhu následujících měsíců implementuji do 

společnosti. Taktéž provedu veškeré zaškolení zaměstnanců. Tímto byl splněn jeden z 

mých cílů, a to modifikace stávajícího informačního systému společnosti především tak, 

aby zefektivnil práci zaměstnanců a využíval elektronické zpracování informací. 

Práce na návrhu vhodné struktury IS a jeho funkcích, tak aby vše odpovídalo 

požadavkům zadavatele, byla pro mne velice přínosná neboť mi prohloubila znalosti pro 

mne již známých technologií, ale také ukázala nové či jednodušší možnosti řešení 

některých částí IS. I zkušenosti s porovnáváním webových prezentací jiných společností 

dle kritérií moderního webu, hodnotím jako přínosné pro své budoucí pracovní 

zaměření. Ale největší zkušeností pro mě bude samotné kompletní vytvoření tohoto 

systému. 
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