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 7 

 

Úvod 

Informace, v současnosti nepostradatelný a mnohdy také nedocenitelný objekt lidského 

zájmu. Již odpradávna měl majitel důležitých informací výhodu nad svými protivníky a 

umění využít tyto informace často vedlo k více či méně slavným vítězstvím a 

úspěchům. S postupem času se mnoho věcí změnilo, ale získání informací bylo stále 

klíčovým momentem mnoha historických událostí. Čím více si lidé uvědomovali tento 

fakt, tím více se snažili informace utajovat nebo naopak získávat. Za informace se 

mnohdy bohatě platilo a pravděpodobně bude platit i v budoucnu. 

S rozvojem informačních technologií a nástupem internetu vznikl největší a 

nejkomplexnější zdroj informací vůbec. Na internetu je v dnešní době možné najít 

naprosto cokoli. Informace jsou tak přístupné komukoli a odkudkoli na světě ve velmi 

pohodlné formě. Z pohodlí domova či kanceláře je tak možné studovat, nakupovat, číst 

knihy, sledovat televizní stanice, poslouchat rádio nebo prostě najít jakoukoli informaci, 

kterou v daném momentě potřebuji.  

Internet nabízí poměrně snadnou a levnou možnost, jak celosvětově prezentovat své 

myšlenky, zážitky, fotografie, ale především výrobky a svoji firmu či podnik a 

rozšiřovat tak své působení na trhu. Pro mnoho dnešních firem je v současnosti internet 

nepostradatelný. Je všeobecně známo, že kvalitní internetová prezentace firmy dokáže 

přilákat velké množství nových zákazníků a tím umožní generovat vyšší zisk. Kvalitní 

internetová prezentace je tedy levným a velice účelným řešením, jak dát o svém 

podniku vědět a také jak přilákat nové zákazníky. 

Ne každý však ovládá programovací jazyky, ve kterých je možné internetovou 

prezentaci vytvořit a efektivně ji spravovat. Z tohoto důvodu začaly v nedávné době 

vznikat systémy správy obsahu internetových prezentací, které umožňují provozovat 

internetové stránky téměř každému. Bohužel, tyto systémy je i v současnosti poměrně 

složité nainstalovat a nastavit dle potřeb jednotlivých provozovatelů. Mnohdy zde chybí 

důležité části, které je nutné dodatečně doinstalovat, což může být velmi složité. Cílem 

této práce je návrh systému, který by eliminoval nedostatky současných systémů správy 

obsahu a umožnil tak jednoduchou a efektivní instalaci a provoz internetové prezentace.  
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1 Teoretická východiska práce 

V této kapitole budou stručně rozebrány značkovací a skriptovací jazyky, typy databází 

a ostatní technologie, jejichž znalosti mohou být klíčové při volbě vhodného prostředku 

k vytvoření kvalitního systému správy obsahu. Chybná volba může zapříčinit částečnou 

nebo dokonce naprostou nefunkčnost jak na straně uživatele, tak i na straně serveru. 

1.1 Značkovací jazyky 

Značkovací jazyky (z angličtiny markup language) jsou jazyky, které obsahují ve svém 

zdrojovém kódu nejen vlastní text, ale také informace o tom, jak má být text zpracován 

či naformátován. Tyto informace bývají obvykle vyjádřeny značkami, neboli tzv. tagy.  

Původně tento jazyk využívali tiskaři pro formátování textu a dodnes se využívá na 

příklad v sázecím systému LaTeX. Dále se však díky svoji relativní jednoduchosti velice 

rozšířil a dnes se ním můžeme setkat téměř všude. Není nutné zabývat se zde všemi 

značkovacími jazyky a proto budou stručně popsány jen ty nejdůležitější – tedy HTML a 

XHTML. 

1.1.1 HTML 

„HTML neboli HyperText Markup Language je značkovací jazyk, který je definován 

v rámci SGML (Standard Generalized Markup Language) a slouží k vytváření 

dokumentů, které mohou obsahovat hypertextové odkazy a pokročilejší formátování“ 

(11, s.20). Vývoj HTML byl ovlivněn vývojem webových prohlížečů, které zpětně 

ovlivňovaly definici jazyka.  

Jazyk HTML je od verze 2.0 aplikací SGML. Je charakterizován množinou značek a 

jejich atributů pro danou verzi definovaných. Mezi značky se uzavírají části textu 

dokumentu a tím se určuje význam (sémantiku) obsaženého textu. Názvy jednotlivých 

značek se uzavírají mezi úhlové závorky („<“ a „>“). Část dokumentu uzavřená mezi 

značkami tvoří tzv. element (prvek) dokumentu. Součástí obsahu elementu mohou být 

další vnořené elementy. Atributy jsou doplňující informace, které upřesňují vlastnosti 

elementu. 



 9 

Značky, zvané tagy jsou obvykle párové (v XHTML jsou párové všechny). Rozlišujeme 

počáteční a koncové značky. Koncová značka má před názvem značky znak lomítko. 

Některé značky jsou nepárové - neobsahují žádný text. Tagy mohou obsahovat atributy 

popisující jejich vlastnosti nebo nesou jinou informaci. Pro každou verzi existuje 

definice pravidel DTD (Document Type Definition). Od verze 4.01 musí být odkaz na 

deklaraci DTD v dokumentu uveden pomocí klíčového slova DOCTYPE. DTD definuje 

pro určitou verzi, které elementy je možné používat a s jakými atributy. 

V současné době byla založena nová pracovní skupina HTML, jejíž cílem je vývoj nové 

verze HTML. V květnu 2007 bylo odhlasováno, že základem nové specifikace se stanou 

Web Applications 1.0 a Web Forms 2.0 ze specifikace WHATWG (The Web Hypertext 

Application Technology Working Group). Jako název nové specifikace bylo 

odhlasováno HTML 5.0 a specifikace by měla být hotova v roce 2010. Od tohoto data ji 

mohou začít vývojáři webových aplikací používat, finální verze zbavená všech chyb se 

však odhaduje až na rok 2022. 

1.1.2 XHTML 

„Často se říká, že XHTML je HTML doplněné o přednosti XML. To ale není přesné. 

Správně by se mělo říkat, že XHTML  je XML, jehož definice typu dokumentu 

obsahuje HTML“ (11, s.208). 

Zkratka pochází z anglického anglického eXtensible HyperText Markup Language, 

značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových dokumentů v prostředí WWW vyvinutý 

konsorciem W3C. Původně se předpokládalo, že se stane nástupcem jazyka HTML, 

jehož vývoj byl verzí 4.01 ukončen. V roce 2007 však došlo k založení pracovní 

skupiny, která má za cíl vytvořit novou verzi HTML, která ponese označení HTML 5.0. 

XHTML je stále paralelně vyvíjeno a nyní se pracuje na verzi 2.0. 

XHTML tedy umožňuje vytvářet webové dokumenty v jazyce HTML stejně, jako tomu 

bylo dříve, ale navíc umožňuje jednoduše definovat nové formátovací značky. 

Dokumenty vytvořené v jazyce XHTML jsou téměř shodné s dokumenty vytvořenými 

v jazyce HTML, ale jsou založeny na XML, u kterého je nutné dodržovat stanovená 

pravidla při jeho vytváření, jelikož tento jazyk netoleruje chybně zapsaný kód. 
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1.1.3 Rozdíly HTML oproti XHTML 

• V XHTML na rozdíl od HTML musí být všechny tagy ukončené a to včetně 

nepárových jako jsou <meta>, <link> , <br>, <hr> nebo <img>. Zápis pak 

může vypadat nějak takto: <br /> 

• V XHTML na rozdíl od HTML musí být všechny tagy a jejich atributy zapsány 

malými písmeny 

• Všechny hodnoty atributů musí být uzavřeny do uvozovek 

• Dokument musí začínat XML hlavi čkou. Její použití není povinné, pokud je 

dokument kódován v UTF-8. 

• Některé tagy jako například <font> nebo <center>, které byly označeny za 

zastaralé nejsou povolené. 

• Většina HTML atributů (například border, bgcolor, background, align, name, a 

jiné) je zakázaných. Ve striktních DTD (1.0 Strict, 1.1) jsou pravidla ještě 

přísnější. 

• Atribut target tagu a, který umožňoval otevřít odkaz na nové stránce, je 

povolený pouze v Transitional verzi. Lze jej nahradit pomocí JavaScriptu. 

• Pokud potřebujeme pracovat s rámy, můžeme deklarovat XTHML 1.0 Frameset 

a pro jednotlivé stránky XHTML 1.0 Transitional. 

1.2 Skriptovací jazyky 

Skriptovací jazyky jsou jazyky, díky kterým lze vytvořit programový (zdrojový) kód, 

který je čten (interpretován) a spouštěn speciálním procesem (interpretem). Tyto jazyky 

mají přesně stanovenou formální gramatiku - tedy pravidla, syntaktické elementy, 

jazykové konstrukty atd. Nedodržování gramatiky vede téměř vždy k nefunkčnosti 

celého skriptu. 

Některé programovací jazyky mají možnost kompilace do strojového kódu i 

interpretace; jiné umožňují i mezistupeň, předkompilování do vnitřního jazyka, jehož 

vykonávání je rychlejší než klasická interpretace. Například programy v jazyku QBasic 

splňují kritéria skriptů, ale obecně se považují za programy. Hranice mezi takovými 

programy a skripty tedy není stanovena jednoznačně. 
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Úroveň skriptů a jejich jazyků se může velice lišit. Některé skriptovací jazyky (např. 

Python nebo PHP) umožňují například objektově orientované programování. Na druhou 

stranu, jiné soubory, které obsahují toliko konfigurační parametry jiného programu, 

mohou být též označovány jako skripty. Většinou by ale skriptovací jazyk měl být 

alespoň na takové úrovni, aby dovoloval pracovat s proměnnými nebo umožňovat 

větvení programu. 

Skriptovacích jazyků je celá řada a bylo by zbytečné je tu popisovat všechny. Z tohoto 

důvodu se zaměřím pouze na jazyky, které se používají v prostředí webových aplikací. 

1.2.1 JavaScript 

Multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk, jehož autorem je Brendan 

Eich z tehdejší společnosti Netscape. 

Nyní se zpravidla používá jako interpretovaný programovací jazyk pro WWW stránky, 

často vkládaný přímo do HTML kódu stránky. Jsou jím obvykle ovládány různé 

interaktivní prvky GUI (tlačítka, textová políčka) nebo tvořeny animace a efekty 

obrázků. Jeho syntaxe patří do rodiny jazyků C/C++/Java. Slovo Java je však součástí 

jeho názvu pouze s marketingových důvodů a s programovacím jazykem Java jej vedle 

názvu spojuje jen podobná syntaxe. JavaScript byl v červenci 1997 standardizován 

asociací ECMA (Europen Computer Manufacturers Association) a v srpnu 1998 ISO 

(International Standards Organization). Standardizovaná verze JavaScriptu je 

pojmenována jako ECMAScript a z ní byly odvozeny i další implementace, jako je 

například ActionScript. 

JavaScript byl původně obchodní název implementace společnosti Netscape, kde byl 

vyvíjen nejprve pod názvem Mocha, později LiveScript, ohlášen byl společně se 

společností Sun Microsystems v prosinci 1995 jako doplněk k jazykům HTML a Java. 

Pro verzi firmy Microsoft je použit název JScript. 

„Velmi zajímavé je, že JavaScripty se zapisují přímo do HTML dokumentu“ (12, s20). 

Program v JavaScriptu se obvykle spouští až po stažení WWW stránky z Internetu (tzv. 

na straně klienta), na rozdíl od ostatních jiných interpretovaných programovacích 

jazyků (např. PHP a ASP), které se spouštějí na straně serveru ještě před stažením z 

Internetu. Z toho plynou jistá bezpečností omezení, JavaScript např. nemůže pracovat se 

soubory, aby tím neohrozil soukromí uživatele. 
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JavaScript je možné použít i na straně serveru. První implementací JavaScriptu na 

straně serveru byl LiveWire firmy Netscape vypuštěný roku 1996, dnes existuje několik 

možností včetně opensource implementace Rhinola založená na Rhino, gcj a Apache. 

1.2.2 Python 

„Python je interpretovaný objektově orientovaný programovací jazyk, který v roce 1990 

navrhl Guido van Rossum. Python je vyvíjen jako open source projekt, který zdarma 

nabízí instalační balíky pro většinu běžných platforem (Unix, Windows, Mac OS); ve 

většině distribucí systému Linux je Python součástí základní instalace. Mimo jiné je v 

něm implementován aplikační server Zope, instalátor a většina konfiguračních nástrojů 

Linuxové distribuce firmy Red Hat. 

Python je dynamický interpretovaný jazyk. Je zařazován mezi skriptovací jazyky. Jeho 

možnosti jsou ale větší. Python byl navržen tak, aby umožňoval tvorbu rozsáhlých, 

plnohodnotných aplikací (včetně grafického uživatelského rozhraní — viz například 

wxPython, který využívá wxWidgets). 

Python je hybridní jazyk (nebo také víceparadigmatický), to znamená, že umožňuje při 

psaní programů používat nejen objektově orientované paradigma, ale i procedurální a v 

omezené míře i funkcionální, podle toho komu co vyhovuje nebo se pro danou úlohu 

hodí nejlépe. Python má díky tomu vynikající vyjadřovací schopnosti. Kód programu je 

ve srovnání s jinými jazyky krátký a dobře čitelný. 

Python se snadno vkládá do jiných aplikací (embedding), kde pak slouží jako jejich 

skriptovací jazyk. Tím lze aplikacím psaným v kompilovaných programovacích 

jazycích dodávat chybějící pružnost. Jiné aplikace nebo aplikační knihovny mohou 

naopak implementovat rozhraní, které umožní jejich použití v roli pythonovského 

modulu. Jinými slovy, pythonovský program je může využívat jako modul dostupný 

přímo z jazyka Python (tj. extending, viz sekce Spolupráce s jinými aplikacemi).“ (15). 

1.2.3 Perl 

„Perl (Practical Extraction and Report Language - Praktický jazyk pro výběry a tiskové 

sestavy) je univerzální a flexibilní skriptovací jazyk, kterým á navíc tu výhodu, že se 

snadno učí. Kombinuje nejlepší vlastnosti různých nástrojů a jazyků původně 

unixového světa a jazyka C. Perl je stejně dobře použitelný pro zpracování textu, 

generování zpráv či provádění systémových úloh a za pomocí skriptů CGI určených pro 
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programování internetových aplikací. Skripty v něm lze dnes psát na různých 

operačních systémech (Linux, Unix, Windows) a nekomplikované je také přenášení 

hotových skriptů mezi těmito platformami“ (4). Perl je interpretovaný programovací 

jazyk vytvořený Larry Wallem v roce 1987. S rozvojem internetu se Perl stal velmi 

populárním nástrojem pro tvorbu CGI skriptů. 

Perl zahájil svoji éru jako skriptovací jazyk, náhrada jazyka AWK a interpretru Bourne 

Shell (také sh.). Největšího rozšíření dosáhl ve verzi 4 z roku 1991. Verze 5 přinesla 

četná vylepšení, především výkonné datové struktury a možnost objektového 

programování. V poslední době získal Perl oblibu mimo jiné v bioinformatice. PC 

Magazin zařadil Perl v roce 1998 mezi finalisty soutěže Technical Excellence Award v 

kategorii Development Tool. Slovo Perl najdete v Oxford English Dictionary. 

1.2.4 PHP 

„Zkratka PHP se původně interpretovala jako Personal Home Page (tedy osobní 

domovská stránka) a označovala jazyk používaný především k realizaci formulářů 

používaných na webových stránkách. Plná verze byla označována jako PHP\FI (tedy 

jako Personal Home Page Forms Interpreter) V průběhu času se ustálil pojem Hypertext 

Preprocesor“ (8, s.14). PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především pro 

programování dynamických internetových stránek. Nejčastěji se začleňuje přímo do 

struktury jazyka HTML, XHTML či WML, což je velmi výhodné pro tvorbu webových 

aplikací. PHP lze ovšem také použít i k tvorbě konzolových a desktopových aplikací. 

PHP skripty jsou prováděny na straně serveru, k uživateli je přenášen až výsledek jejich 

činnosti. Syntaxe jazyka kombinuje hned několik programovacích jazyků (Perl, C, 

Pascal a Java). PHP je nezávislý na platformě, skripty fungují bez úprav na mnoha 

různých operačních systémech. Obsahuje rozsáhlé knihovny funkcí pro zpracování 

textu, grafiky, práci se soubory, přístup k většině databázových serverů (mj. MySQL, 

ODBC, Oracle, PostgreSQL, MSSQL), podporu celé řady internetových protokolů 

(HTTP, SMTP, SNMP, FTP, IMAP, POP3, LDAP, …) 

PHP se stalo velmi oblíbeným především díky jednoduchosti použití a tomu, že 

kombinuje vlastnosti více programovacích jazyků a nechává tak vývojáři částečnou 

svobodu v syntaxi. V kombinaci s databázovým serverem (především s MySQL nebo 

PostgreSQL) a webovým serverem Apache je často využíván k tvorbě webových 
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aplikací. Díky velmi častému nasazení na serverch se vžila zkratka LAMP – tedy 

spojení Linux, Apache, MySQL a PHP nebo Perl.  

S verzí PHP 5 se výrazně zlepšil přístup k objektově orientovanému programování 

podobný Javě. Současná nejnovější verze php nese označení 5.2.5 a vznikla 8. listopadu 

2007. 

1.2.5 ASP.NET 

„ASP.NET je součást .NET Frameworku firmy Microsoft pro tvorbu webových aplikací 

a služeb. Je nástupcem technologie ASP (Active Server Pages) a přímým konkurentem 

JSP (Java Server Pages)“ (14) 

„A čkoliv název ASP.NET je odvozen od starší technologie pro vývoj webů ASP, obě 

technologie jsou velmi odlišné. ASP.NET je založen na CLR (Common Language 

Runtime), který je sdílen všemi aplikacemi postavenými na .NET Frameworku. 

Programátoři tak mohou realizovat své projekty v jakémkoliv jazyce podporujícím 

CLR, např. Visual Basic.NET, JScript.NET, C#, Managed C++, ale i mutace Perlu, 

Pythonu a další. Aplikace založené na ASP.NET jsou také rychlejší, neboť jsou 

předkompilovány do jednoho či několika málo DLL souborů, na rozdíl od ryze 

skriptovacích jazyků, kde jsou stránky při každém přístupu znovu a znovu parsovány. 

ASP.NET ulehčuje programátorům přechod od programování klasických aplikací pro 

Windows do prostředí webu: stránky jsou poskládány z objektů, ovládacích prvků 

(Controls), které jsou protějškem ovládacích prvků ve Windows. Při tvorbě webových 

stránek je tedy možné používat ovládací prvky jako tlačítko (Button), nápis (Label) a 

další. Těmto prvkům lze přiřazovat určité vlastnosti, zachytávat na nich události, atd. 

Tak, jako se ovládací prvky pro Windows samy kreslí do formulářů na obrazovku, 

webové ovládací prvky produkují HTML kód, který tvoří část výsledné stránky poslané 

do klientova prohlížeče“ (14). 

1.2.6 JSP 

Java Server Pages jsou částí balíku J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition), který byl 

vytvořen s cílem nabídnout vývojářům platformu, která obsahuje široké pole 

použitelných prvků. Jako programovací jazyk je použita Java. Jedná se o relativně nový 

a moderní jazyk, který díky svojí nové koncepci nepřináší mnoho nedostatků z 

funkčního programování. Výsledné zdrojové soubory jsou kombinací příkazů jazyku 
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Java a HTML, jedná se tedy o podobnou technologii jako již probírané ASP i PHP. Java 

Server Pages mají několik značných výhod. Především je systém postaven na běžném 

jazyku, který se používá pro vývoj standardních aplikací. Není tedy třeba vyvíjet různé 

úpravy jazyka pro použití v JSP. Tato výhoda v sobě nese ještě další zjednodušení pro 

programátory. Nemusí se totiž učit další syntaxe jiného jazyka. Kvůli značné 

rozšířenosti tohoto jazyka mají Java Server Pages podobnou oblibu. JDBC je 

samostatné databázové rozhraní, které podporuje drtivou většinu dostupných databází. 

Není tedy třeba psát kód speciálně pro různé databáze, vše je zprostředkováno pomocí 

Java Database Connectivity. JSP obsahuje množství vytvořeného kódu pro vývoj 

webových aplikaci, a tak díky vlastnostem jazyka Java není problém si tyto komponenty 

doplnit o vlastní požadovanou funkčnost. Výsledný programovací kód získává tak na 

přehlednosti a jednoduchosti. 

1.3 Další jazyky a technologie 

1.3.1 CSS 

CSS je zkratka pro anglický název Cascading Style Sheets, česky tabulky kaskádových 

stylů. Je to jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, 

XHTML nebo XML. Jazyk byl navržen standardizační organizací W3C. Byly vydány 

zatím dvě verze specifikace CSS1 a CSS2 (plus CSS 2.1), pracuje se na verzi CSS3. 

„Před nástupem CSS se HTML dokumenty formátovaly výhradně prostředky jazyka 

HTML, který k tomu nabízí poměrně široké spektrum značek a atributů. Na příklad styl 

písma lze v HTML nastavit značkami <font>, <b>, <i>, bloky textu lze formátovat 

značkou <center>, případně  <div>  v kombinaci s atributem  align. K rozvržení obsahu 

celé stránky pak obvykle sloužil prvek <table>“ (13, s.14). „S příchodem kaskádových 

stylů se objevila naděje, že se tento trend obrátí a stránky budou opět štíhlé a 

informačně výživné. Poslední kapkou byla druhá verze stylů (CSS2), se kterou přišlo 

pozicování – najednou bylo možné udělat všechno, co kdy tabulky uměly, s pouhým 

zlomkem původního objemu kódu“ (9, s.23). 

Hlavním smyslem je umožnit návrhářům oddělit vzhled dokumentu od jeho struktury a 

obsahu. Původně to měl umožnit už jazyk HTML, ale v důsledku nedostatečných 

standardů a konkurenčního boje výrobců prohlížečů se vyvinul jinak. Starší verze 
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HTML obsahují celou řadu elementů, které nepopisují obsah a strukturu dokumentu, ale 

i způsob jeho zobrazení. Z hlediska zpracování dokumentů a vyhledávání informací 

není takový vývoj žádoucí. 

Stylový předpis se skládá z posloupnosti pravidel. Každé pravidlo určuje vzhled 

některého elementu dokumentu, nebo skupiny elementů. Pravidlo začíná tzv. 

selektorem, který specifikuje („adresuje“) skupinu elementů. Selektor je následován 

seznamem deklarací, které určují vzhled vybrané skupiny elementů. Celý seznam je 

uzavřen ve složených závorkách a jednotlivé deklarace jsou odděleny středníkem (tj. za 

poslední deklarací středník už být nemusí). 

1.3.2 Flash 

Grafický vektorový program, momentálně ve vlastnictví společnosti Adobe (dříve 

Macromedia). Používá se především pro tvorbu (převážně internetových) interaktivních 

animací, prezentací a her. Rozšíření Flashe na internetu pomohla malá velikost 

výsledných souborů, protože se uchovávají ve vektorovém formátu, a proto ve většině 

případů vytlačily flashové bannery ty klasické, dříve používané ve formátu GIF. 

„Zjednodušeně řečeno je to animace - tedy skupina snímků, které se mezi sebou 

vyměňují (podobně jako animovaný GIF ). Tato definice však není úplně přesná. 

Zatímco u GIFu se střídají rastrové obrazy (tvořené sítí bodů - pixelů), u Flashe se 

jedná o vektorové obrazy (grafika je definovaná pomocí čar a výplní). A v neposlední 

řadě ještě připomeňme, že animace může být ovlivňována ActionScriptem 

(programovací jazyk podobný JavaScritpu)“ (5). 

Flash má také vlastní implementovaný programovací jazyk ActionScript, který slouží k 

rozvinutí všech možností interaktivní animace a vývoji robustních aplikací, v aktuálních 

verzích je ActionScript poměrně vyspělý objektově orientovaný programovací jazyk. 

Poslední oficiální verzí jazyku ActionScript je verze 3.0. 

Flash Preview umožní publikovat v nově uvolněném Flash Player 9 a využít také AS 

3.0. Flash Professional 9 ActionScript 3.0 Preview je jen plánované uvolnění „pre-

release“ před vydáním finální verze Flash 9 v roce 2007.  
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Flash exportuje soubory do dvou základních formátů: 

• *.swf – v tomto formátu má soubor malou velikost, může být přehrávaný ve 

webovém prohlížeči, ale k jeho běhu je nutný přehrávač – Adobe Flash Player, který je 

volně ke stažení na stránkách společnosti Adobe 

• *.exe – formát určený pro spouštění ve Windows (není nutný další přehrávač), 

soubor má větší velikost. Říká se mu také projektor, jelikož má tento soubor v sobě 

implementovaný FlashPlayer. 

 

Vedle flashových banerů je největší použití flashe u her a animací. Flash hry a animace 

jsou velmi populární mezi návštěvníky internetu. Výhodou takových her je malá 

velikost souboru a možnost hraní přímo v okně prohlížeče, bez nutnosti stahování. 

Existuje obrovské množství her a jejich variant. V mnoha případech jsou flashové hry 

používány jako forma reklamy výrobku, firmy nebo například filmu. 

1.4 Databáze 

„Mottem každé úspěšné webové aplikace je úspěšnost a spolehlivost. Má-li být naše 

aplikace úspěšná, musí svým uživatelům poskytovat dostatek informací bez ohledu na 

to, zda jde o „osobní“ aplikaci nebo aplikaci firemní, o internetový obchod, informační 

portál nebo internetový časopis. Zmiňované informace tedy musíme nejprve shromáždit 

a pak někam uložit“ (8, s.169). A právě databáze se k tomuto účelu hodí nejlépe. 

Existuje velké množství různých typů databází, ne všechny se však hodí pro navrhovaný 

systém, proto budou popsány pouze nejdůležitější vhodné typy databází. 

1.4.1 MySQL 

„MySQL je označení jak pro databázovou platformu, tak pro dialekt jazyka SQL. 

Databázový systém MySQL je víceuživatelský open source SŘBD (systém řízení báze 

dat, též DBMS – database management system), který v současnosti používá kolem 11 

milionů zákazníků“ (1). 

MySQL je multiplatformní databáze vytvořená švédskou firmou MySQL AB. 

Komunikace s ní probíhá pomocí jazyka SQL. Podobně jako u ostatních SQL databází 

se jedná o dialekt tohoto jazyka s některými rozšířeními. 
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Pro svou snadnou implementovatelnost (lze jej instalovat na Linux, MS Windows, ale i 

další operační systémy), výkon a především díky tomu, že se jedná o volně šiřitelný 

software, má vysoký podíl na v současné době používaných databázích. Velmi oblíbená 

a často nasazovaná je kombinace MySQL, PHP a Apache jako základní software 

webového serveru. 

MySQL bylo od počátku optimalizováno především na rychlost, a to i za cenu 

některých zjednodušení: má jen jednoduché způsoby zálohování, a až donedávna 

nepodporovalo pohledy, triggery, a uložené procedury. Tyto vlastnosti jsou doplňovány 

teprve v posledních letech, kdy začaly nejčastějším uživatelům produktu – 

programátorům webových stránek – již poněkud scházet. V současné verzi, tedy 

MySQL 5.0, je možné již výše zmíněné triggery a pohledy používat. 

1.4.2 MSSQL 

Typ databáze vyvinutý společností Microsoft na základě klasické SQL databáze. 

Současná verze nese označení Microsoft SQL Server 2008. Microsoft SQL Server je 

velice komplexní systém pro řešení rozsáhlých databázových aplikací. Obsahuje 

podporu značného množství standardu, jako XML, Xpath a XSL. K datům lze 

přistupovat krom XML a XSL i pomocí URL zadávaných dotazů. Samozřejmostí je 

aplikace dotazovacího jazyka SQL v poslední normě. V rámci jedné aplikace tohoto 

serveru může běžet pro zákazníky několik virtuálních 

serverů, Microsoft SQL Server také podporuje běh na SMP systémech až se dvaatřiceti 

procesory, nebo jednoduchou propracovanou zálohu dat a spoustu dalších hodnotných 

funkcí 

a aplikací. Jedné se vlastně o komplexní databázový systém, který je určen pro mnohem 

složitější systémy než jsou webové aplikace. 

1.4.3 PostgreSQL 

Plnohodnotný relační databázový systém s otevřeným zdrojovým kódem. Má za sebou 

více než patnáct let aktivního vývoje a má vynikající pověst pro svou spolehlivost a 

bezpečnost. Běží na všech rozšířených operačních systémech včetně Linuxu, UNIXů 

(AIX, BSD, HP-UX, SGI-IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) a Windows.  

PostgreSQL je šířen pod BSD licencí, která je nejliberálnější ze všech open source 

licencí. Tato licence umožňuje neomezené používání, modifikaci a distribuci 
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PostgreSQL. PostgreSQL je možno šířit se zdrojovými kódy nebo bez nich, zdarma 

nebo komerčně. 

Předností systému PostgreSQL je rozšiřitelnost. Systém může být bezproblémově 

rozšiřován o nové datové typy, funkce operátory, agregační funkce, procedurální 

jazyky. Díky tomu mohly vzniknout následující rozšíření: PostGIS - podpora pro 

geografické informační systémy, TSearch2- podpora fulltextového vyhledávání, Slony-I 

- master to multiple slaves replikace. Na serveru pgfoundry je k dispozici několik 

desítek doplňků včetně doplňků rozšiřující o funkcionalitu MySQL, SQL Serveru a 

Oraclu. 

1.4.4 Oracle 

(Oracle database management system – DBMS), moderní multiplatformní databázový 

systém s velice pokročilými možnostmi zpracování dat, vysokým výkonem a snadnou 

škálovatelností.  

Aktuální verzí je Oracle Database 11g. Tento systém podporuje nejen standardní relační 

dotazovací jazyk SQL podle normy SQL92, ale také proprietární firemní rozšíření 

Oracle (např. pro hierarchické dotazy), imperativní programovací jazyk PL/SQL 

rozšiřující možnosti vlastního SQL (v tomto jazyce je možné tvořit uložené procedury, 

uživatelské funkce, programové balíky a triggery), dále podporuje objektové databáze a 

databáze uložené v hierarchickém modelu dat (XML databáze, jazyk XSQL). 

1.5 Webové aplikace 

„Pojem webová aplikace není striktně vymezen, ale nejčastěji se jedná o společné 

označení pro www stránky s nějakou aplikační logikou. Jsou postaveny na modelu 

klient/server a na rozdíl od statických stránek přinášejí interaktivitu“ (18). 

„Webové aplikace jsou takové, které jsou zpracovány na webovém serveru, a jež se 

k uživateli dostanou prostřednictvím internetu nebo intranetu. Tito uživatelé používají 

ke spuštění webových aplikací nenáročného klienta (webový prohlížeč), který umí data 

ze serveru zobrazit a zpracovat“ (2, s.12). 
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1.5.1 Principy funkce webové aplikace 

Jak již bylo řečeno výše, webová aplikace je systém, který je na straně serveru tvořen 

webovým serverem, skriptovacím strojem (například jazyka PHP) a téměř vždy také 

databázovým serverem. „Princip funkce webových aplikací je stejný bez ohledu na 

jejich úkoly nebo architekturu“ (8, s.13). Pro vysvětlení lze užít jednoduchý příklad: 

Uživatel zadá do svého prohlížeče adresu požadované internetové stránky (případně 

klikne na odkazující URL link či si stránku najde v některém z internetových 

vyhledávačů), prohlížeč po připojení k danému serveru předá požadavek na zobrazení 

požadované stránky a čeká na odezvu serveru. Server požadavky klienta zpracovává a 

generuje výsledné stránky (například v HTML), které následně předává prostřednictvím 

síťových prostředků uživateli. Takto vygenerované stránky mohou obsahovat text, 

tabulky, obrázky, formuláře, tlačítka, ale také kód ve skriptovacím jazyce, který bude 

spouštěn na straně klienta – tedy na uživatelském počítači (např. JavaScript). 

Pokud si představíme tuto situaci například ve spojení s internetovým obchodem, nebo 

obecně s jakýmkoli ceníkem zboží, pak je jasné, že pokud by byly stránky uložené ve 

statické podobě – tedy pouze za využití HTML nebo XHTML, bylo by nutné ukládat 

jeden soubor pro každý produkt zvlášť, což je nejen nepřehledné, ale také náročné na 

údržbu a v neposlední řadě bude nutné pro takové stránky zajistit mnohem větší prostor 

na disku. Mnohem jednodušší je pomocí skriptovacího jazyka vytvořit skript, pomocí 

něhož webový server na základě požadavku uživatele vygeneruje příslušnou 

internetovou stránku automaticky, což je evidentně mnohem efektivnější. 

Ke správnému fungování webové aplikace je nutné zajistit na straně serveru následující 

služby: 

• operační systém podporující síťové služby 

• webový server s příslušným skriptovacím systémem 

• databázový server 

1.5.2 Principy tvorby a správy webového serveru 

Při tvorbě webové aplikace je možné vybrat si ze dvou možností vývoje: 

• online 

• offline 



 21 

Online vývoj webové aplikace probíhá na reálném serveru, na kterém bude aplikace po 

dokončení používána. K tomu je nutné připojení na internet a v neposlední řadě také 

prostor pro webovou aplikaci. Výhodou může být absence nutnosti přesouvat celou 

aplikaci na server po jejím dokončení, jelikož aplikace se na serveru přímo vytvoří. 

S tím je také spojena výhoda nezaměnitelnosti verzí skriptovacího jazyka a výhoda 

průběžného testování funkčnosti. Nevýhodou je nutnost připojení k internetu a relativně 

nižší rychlost při otevírání, ukládání a editování souborů. 

Offline  vývoj naopak probíhá přímo na počítači programátora. Nespornou výhodou je 

možnost vyvíjet aplikaci i na místech, kde je znemožněn přístup na internet, ale také 

vyšší rychlost ukládání a editování souborů. Na druhou stranu je ale nutné nainstalovat 

příslušný skriptovací systém a databázový server na lokální počítač. Důležité je také 

nastavení systému a databázového serveru. 

1.6 SEO 

„Internetové vyhledávače se v poslední době stávají stále častějším způsobem hledání 

informací. Téměř každý, kdo pracuje s internetem, nějaký vyhledávač použil. Tím jak 

zviditelnit webovou stránku ve vyhledávačích se zabývá Search Engine Marketing 

(SEM). Skládá se ze dvou základních částí, placené a neplacené. Rozdíl mezi nimi 

samozřejmě není nutně v celkových finančních nákladech, ale v tom že v placené části 

SEM se platí za zviditelnění přímo vyhledávači, kdežto v neplacené se platí pouze 

člověku (firmě), který optimalizaci provádí a ne vyhledávači. Neplacená část se nazývá 

optimalizace pro vyhledávače (SEO - Search Engine Optimization), někdy také pouze 

přirozená optimalizace“ (16, s.7). 

Vzhledem k nepřebernému množství jednotlivých internetových prezentací, ať už 

konkurenčních či nekonkurenčních, a s přihlédnutím k faktu, že obecně drtivá většina 

navštíví stránky prostřednictvím internetového vyhledavače (seznam, google, centrum 

atd.), je nutné stránky pro vyhledávače optimalizovat a zajistit si tak umístění na co 

nejvyšší pozici. 

K tomu slouží tzv. SEO (Search Engine Optimalization). Cílem je nalákat na vlastní 

stránky co nejvíce zákazníků (nezaměňujme s obecnějším „co nejvíce návštěvníků“).  
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V databázi internetového vyhledávače se pro běžné dotazy najde obrovské množství 

stránek (např. na dotaz „práce Praha“ najde Google přes tři miliony odpovědí), které 

zadání dotazu vyhovují. Úkolem vyhledávače je posoudit kvalitu a relevantnost všech 

těchto stránek a prezentovat je uživateli seřazené od těch nejdůležitějších, 

nejkvalitnějších. 

Přesné metody a algoritmy, podle nichž vyhledávač stránky hodnotí, jsou obvykle 

přísně střeženým tajemstvím každé firmy. Základní mechanismus je zřejmý - pozice 

stránky ve výsledcích vyhledávání závisí na tom, do jaké míry podle algoritmu 

vyhledávacího stroje splňuje očekávání vyhledávajícího uživatele. Na základě obecně 

známých informací o těchto algoritmech lze odvodit, že pozici stránky ve výsledcích 

vyhledávání může napomoci, pokud na stránku odkazuje velké množství dalších 

stránek, pokud se vyhledávaný výraz na stránce vyskytuje vícekrát na důležitých 

místech (např. v titulku) apod. 

1.7 Webhosting 

Webhosting je pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru. Pronajímatel 

serveru bývá označován jako poskytovatel webhostingu (webového prostoru).  

Ceny za webhosting se pohybují od pár Kč až po několik tisíc Kč za měsíc. Existuje i 

bezplatná varianta, tzv. freehosting, který obvykle nezahrnuje žádné záruky ohledně 

funkčnosti, má omezenou technickou podporu. Často je s freehostingem spojeno 

umisťování reklamy na stránkách. 

Poskytovatelé webhostingu obvykle nabízí skriptovací technologie PHP, ASP, 

ASP.NET, JSP aj., z databází jsou nabízeny především MySQL, PostgreSQL a MS 

SQL. Stránky na server se kopírují převážně protokolem FTP. Webhosting je pouze 

samotné umístění stránek na serveru poskytovatele. Aby se uživatelé internetu ke 

stránkám dostali, je potřeba mít zaregistrovánu doménu (např. s názvem společnosti). 

Součástí webhostingových služeb jsou většinou také e-mailové schránky s 

antispamovými a antivirovými filtry, stahování pošty do poštovního klienta protokolem 

POP3, případně IMAP, odesílání pošty protokolem SMTP. Samozřejmostí také bývá 

technická podpora pro zákazníky, tedy možnost v případě technických problémů či 

dotazů kontaktovat poskytovatele prostřednictvím telefonu, e-mailu, ICQ, Skype aj. 
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Někde bývá technická podpora omezena na pracovní dny, u solidních firem bývá 

podpora nonstop.  

Hlavní nevýhodou webhostingu je to, že jeden server poskytovatele sdílí často stovky či 

dokonce tisíce zákazníků. Můžete se tedy stát, že v případě poruchy či přetížení jednoho 

webu jsou významně ovlivněny či dokonce znefunkčněny i všechny ostatní na stejném 

serveru. 

V případě vyšších nároků na rychlost, spolehlivost a na podporované služby a 

technologie je dalším krokem serverhosting, kdy je zákazníkovi pronajímán celý server 

(případně další alternativy). 
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2 Analýza problému a sou časné situace 

V následující kapitole bude provedena analýza problému a současné situace nejen 

systémů správy obsahu, ale také současných webových prezentací firem a v neposlední 

řadě také možnosti dnešních webhostingů. Závěry těchto analýz jsou nezbytné pro 

správné navržení struktury systému správy obsahu, který bude disponovat vším, co by 

dnešní internetové prezentace měly obsahovat a díky vhodně zvolenému jazyku bude 

možné použít tento systém prakticky na každém běžně dostupném hostingu. 

2.1 Analýza problému 

V současné době existují řádově stovky různých systémů umožňujících správu 

internetových prezentací, které by se daly rozdělit do dvou základních skupin: 

• Komerční 

• Volně šiřitelné 

Komerční systémy správy obsahu bývají obvykle poměrně drahé, na druhou stranu 

jejich prodejci obvykle poskytují technickou podporu, jsou schopni zajistit jejich 

instalaci, vytvořit vhodný design dle přání zákazníka a také mohou zajišťovat údržbu a 

správu webu. Na druhou stranu se však výrazně neliší od volně šiřitelných systémů, 

které bývají mnohdy kvalitnější a náklady na jejich zprovoznění jsou několikanásobně 

nižší. Další nevýhodou bývá obvyklé zpoplatnění případných přídavných modulů. 

Volně šiřitelné (neboli open-source) systémy správy obsahu v sobě skrývají obrovský 

potenciál. Jejich výhodou jsou nejen nulové náklady na pořízení, ale především fakt, že 

se na jejich tvorbě podílí programátoři z celého světa a zdrojový kód neustále upravují a 

vylepšují. Další výhodou je nepřeberné množství přídavných modulů, které je možné 

k takovému systému doinstalovat. Nevýhodou, která v některých případech veškeré 

klady přebíjí je obvykle složitost jejich instalace a správy.  

Další dělení by mohlo být například na systémy specializované, jako jsou různá 

diskusní fóra, fotogalerie, redakční systémy, blogy apod., které jsou zpravidla nevhodné 

pro vytvoření firemní webové prezentace. Další skupinou by pak byly systémy 

univerzální, které se k tomuto účelu hodí více, ale díky obrovské variabilitě je jejich 

správa často velmi složitá a nepřehledná. 
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2.2 Současné systémy správy obsahu 

Analýza současných systémů správy obsahu pomůže nejen zvolit správný postup řešení 

a celkový návrh systému, ale především umožní eliminovat nedostatky, které současné 

systémy obsahují. K analýze jsem si vybral 4 u nás nejpoužívanější open-source 

systémy správy obsahu: phpRS, Drupal, Joomla a PHP Nuke. 

2.2.1 phpRS 

URL: www.supersvet.cz/phprs/ 

Systém správy obsahu vyvíjený v České Republice od roku 2001.  Jedná se o 

jednoduchý a výkonný redakční systém, který lze použít také jako internetovou firemní 

prezentaci. V současné době se pracuje na verzi 3.x.x a nejnovější vydaná verze nese 

označení 2.8.1. 

Systém standardně umožňuje publikování článků, novinek, registraci uživatelů, 

vystavování souborů ke stažení, databázi externích odkazů, ankety, komentáře 

k článkům, vyhledávání v článcích a možnost vytvořit různé rubriky, postranní bloky a 

podobně. 

2.2.1.1 Technické informace 

Celý systém je napsaný, jak již název napovídá, v jazyce php a jeho výstupem je validní 

HTML 4.01 Transitional. Veškerá data a nastavení jsou ukládána do poměrně solidně 

navržené MySQL databáze.  

Systém umožňuje generovat také „pěkné URL adresy“ které jsou však prozatím na 

velice nízké úrovni. V rámci SEO systém ještě umožňuje standardně nastavovat název 

(tzv. title), ovšem to je dnes považováno za standard. Naopak však systém neumožňuje 

měnit popis stránky a klíčová slova, což může značně zhoršit umístění na vyhledávacím 

systému Google. 

Dalším nedostatkem může být zastaralý tabulkový layout, který se dnes již téměř 

nepoužívá a ve srovnání s modernějším CSS layoutem je velice neefektivní.  
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2.2.1.2 Instalace a správa 

Samotná instalace je středně složitá. Uživatel musí editovat zdrojový kód 

konfiguračního souboru a doplnit důležité informace o spojení s databází apod. Skript 

sám vytvoří tabulky v databázi a po dokončení instalace požádá uživatele, aby vymazal 

instalační soubor. Navíc instalace ne vždy proběhne korektně a uživatel pak musí 

nakopírovat některé soubory a vytvořit tabulky v databázi ručně. 

Nastavení systému po dokončení systému je již poměrně příjemné a velice intuitivní. 

Nechybí výběr několika možností rozvržení stránky (dva nebo tři sloupce), libovolné 

nastavení postranních bloků včetně šablon na nejpoužívanější apod. 

Ani samotná správa není nikterak složitá, nicméně v některých ohledech nedomyšlená a 

mnohdy velice ošizená a funkce, které jsou jinde běžné. 

2.2.1.3 Moduly 

Doplňkových plug-in modulů k tomuto systému existuje obrovské množství, nicméně 

jsou tyto moduly velice často psané takříkajíc „doma na koleni“ a jejich kvalita je velice 

nízká. Mnohdy jsou částečně či plně nefunkční, jejich instalace je velice složitá a může 

ohrozit chod samotného systému. 

2.2.1.4 Shrnutí 

Jedná se o jednoduchý systém, který je poměrně spolehlivý a intuitivní s pohodlnou 

administrací. Na druhou stranu je zapotřebí alespoň základních znalostí PHP a MySQL 

k jeho instalaci, což velké množství zájemců může odradit od jeho používání. 

2.2.2 Drupal 

URL: www.drupal.cz 

Dalším systémem je zahraniční Drupal, původně vytvořený holandským studentem 

v roce 2000. Jde o poměrně hodně rozšířený systém správy obsahu, který i přes svůj 

zahraniční původ obsahuje českou lokalizaci a dokumentaci. Nejnovější verze Drupalu 

nese označení „Drupal 6 RC3“. 

Systém standardně nabízí velké množství možností publikování článků, novinek, 

vytváření vlastních stránek, registrace uživatelů, poměrně dobře zvládnuté jazykové 

mutace, vyhledávání a další funkce podobně výše popsanému phpRS. 
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2.2.2.1 Technické informace 

Stejně jako u předešlého systému je Drupal napsán ve skriptovacím jazyce PHP, jehož 

výstupem je modernější XHTML 1.0 Strict. Výhodou může být možnost volby mezi 

typem databáze – konkrétně pak MySQL a PostgreSQL, připravuje se také podpora pro 

MS SQL a Oracle. 

Generování hezkých URL je na velmi vysoké úrovni, nicméně k bezchybnému 

vytvoření takových adres potřebuje přístup k souboru .htaccess modulu mod_rewrite, 

který není u některých hostingů dostupný. Toto je však jediný nedostatek, který Drupal 

v rámci SEO má, jelikož standardně umožňuje editovat jak title, tak description a 

keywords u každého vytvořeného článku nebo stránky. 

Celková struktura stránky je na vysoké úrovni. Výhodou je také použití moderní CSS 

layoutu, který je možné velmi lehce upravit dle vlastních potřeb a je mnohem 

elegantnější než zastaralý tabulkový layout. 

2.2.2.2 Instalace a správa 

Instalace systému je poměrně hodně složitá a pro začátečníka v oboru téměř 

nezvládnutelná. Ke zdárnému dokončení instalace je nutné mít alespoň základní znalosti 

PHP, MySQL (případně jiného typu databáze nebude-li MySQL použito), dále také 

alespoň základní znalosti editace souboru .htaccess a nastavení modulu mod_rewrite pro 

aktivaci přepisování čistých URL adres. 

Nastavení systému nabízí sice obrovskou řadu možností jak internetovou prezentaci 

nastavit, ale na druhou stranu je velice složité a nepřehledné. Je velice pravděpodobné, 

že začátečník by nebyl schopen takovou prezentaci vůbec nakonfigurovat a uvést do 

provozu. 

Samotná správa již není tak složitá, jako instalace a konfigurace, nicméně je stále 

poměrně komplikovaná. 

2.2.2.3 Moduly 

Doplňkových plug-in modulů existuje opravdu obrovské množství. Na oficiálních 

stránkách tohoto systému je navíc jejich seznam, popis a také je možné si je odtud 

přímo stáhnout. Další výhodou je, že moduly, které se na seznamu objeví jsou ověřené a 

plně funkční. Instalace těchto modulů je obvykle poměrně jednoduchá, ovšem mnohdy 

u těchto modulů chybí česká lokalizace, což může být pro některé uživatele problém. 
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2.2.2.4 Shrnutí 

Drupal je velice kvalitní, avšak složitý systém, který nabízí velké množství možností 

nastavení internetové prezentace. Díky velice složité instalaci a konfiguraci bych Drupal 

rozhodně nedoporučil začátečníkům a pravděpodobně ani mírně pokročilým uživatelům 

systémů správy obsahu. 

2.2.3 Joomla! 

URL: www.joomlaportal.cz 

Dalším systémem je poměrně nedávno vzniknuvší Joomla!, jehož první verze se 

objevila 17. září 2005 (verze 1.0.0). Tato verze byla spíše jakýsi přepis dřívějšího 

systému Mambo (verze 4.5.2.3), ze kterého byly odstraněny bezpečnostní chyby a bylo 

přidáno několik modifikací. Současná verze nese označení Joomla! 1.5 a její autoři 

plánují vývoj verze 2.0. 

Systém Joomla! umožňuje podobně jako výše zmiňované systémy vkládání a 

zobrazování novinek a článků, blogy, diskusní fóra, hlasování, kalendář, vyhledávání v 

rámci webserveru, lokalizace, vícejazyčné verze, správce hlavní stránky apod. 

2.2.3.1 Technické informace 

Systém Joomla! je stejně jako phpRS či Drupal kompletně napsán v jazyce PHP, jehož 

výstupem je XHTML 1.0 Transitional. Podporovaným typem databáze je rozšířené 

MySQL. Joomla! umožňuje stejně jako Drupal vytvářet poměrně povedené čisté URL 

adresy, ovšem za předpokladu že správce systému přístup k souboru .htacces a modulu 

mod_rewrite. 

Stejně jako Drupal také umožňuje pracovat s description a keywords na každé stránce či 

u každého článku zvlášť, což může mít příznivý vliv na umístění v internetových 

vyhledávačích.  

I přesto, že je se jedná o poměrně moderní systém správy obsahu, je Joomla! založena 

na zastaralém tabulkové layoutu, což kazí celkový dojem. 

2.2.3.2 Instalace a správa 

Instalace systému je poměrně jednoduchá. Systém sám požádá uživatele o vložení 

důležitých údajů (administrátorské přihlašovací údaje, spojení s databází atd.) a 

prakticky celá instalace je automatická. Uživatel pak musí jen ručně vymazat instalační 
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soubor a případně překopírovat textový soubor do souboru .htaccess, což zvládne i 

začátečník. 

Nastavení systému je středně složité a na rozdíl od systému Drupal by jej mohl 

zvládnout téměř každý. Vše je logicky uspořádáno a velice intuitivní. 

Správa systému Joomla! je také snadná. Příjemné administrační rozhraní umožňuje 

lehce a elegantně vytvářet stránky, psát články či novinky apod. Navíc tento systém 

disponuje WYSIWYG editorem již v základním instalačním balíčku, což může být 

velice přínosné. 

2.2.3.3 Moduly 

Ve srovnání s ostatními systémy existuje pro systém Joomla! velice malé množství 

plug-in modulů. Dalším zásadním nedostatkem je neexistence oficiálně vydaného 

seznamu funkčních a spolehlivých doplňků. Jejich instalace však není nijak složitá a 

mírně pokročilý uživatel by s ní neměl mít žádné problémy. 

2.2.3.4 Shrnutí 

Systém Joomla! je kvalitní a spolehlivý systém správy obsahu, který na rozdíl od 

Drupalu nenabízí tak širokou variabilitu, na druhou stranu je však mnohem příjemnější 

a přístupnější pro uživatele. Zásadním nedostatkem však může být neexistence 

oficiálního seznamu funkčních modulů umožňujících rozšíření systému. 

2.2.4 UNITED Nuke 

URL: www.united-nuke.openland.cz 

Tento systém vznikl v roce 2004 spojením tří velkých open-sourcce projektů: PHP-

Nuke, phpBB, osCommerce, tedy spojením systému správy obsahu (PHP-Nuke), 

diskusního fóra a blogu (phpBB) a netradičně také elektronického obchodu 

(osCommerce). Současná verze systému UNITED Nuke nese označení 4.2.08ms2. 

UNITED Nuke umožňuje mimo vydávání článků, novinek a dalších standardních 

funkcí, které jsou součástí každého výše popsaného systému správy obsahu také zřízení 

a správu internetového obchodu a rozsáhlého diskusního fóra. 

2.2.4.1 Technické informace 

Jako všechny ostatní systémy, je i UNITED Nuke napsán v jazyce PHP, jehož výstupem 

je HTML 4.01 Transitional. Velká výhoda je podpora velkého množství databázových 
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systému, mezi které patří MySQL, DB2, PostgreSQL, MSSQL, Microsoft Access přes 

ODBC a SQLite. 

Ve standardní instalaci bohužel tento systém neumožňuje generovat čisté URL adresy. 

K tomuto účelu slouží přídavný modul „Magic SEO URL Core pro UN 1.0.03“, který je 

však nutné dodatečně doinstalovat. 

Také UNITED Nuke umožňuje editovat klíčová slova a popis jednotlivých stránek, což 

je velkou výhodou. 

Další výhodou tohoto systému je moderní CSS layout. 

2.2.4.2 Instalace a správa 

Instalace systému je poměrně složitá. Uživatel musí sám nastavit databázi a vytvořit 

potřebné tabulky ručně. Samotná instalace není téměř vůbec automatizovaná a tak je 

úspěch závislý na znalostech uživatele. Další velkou nevýhodou je absence popisu 

instalace v dokumentaci systému. 

Nastavení systému po instalaci je již znatelně jednodušší, i když místy poněkud 

komplikované. 

Správa systému je  srovnatelná se systémem Drupal – nikterak složitá, přesto místy 

komplikovaná. 

2.2.4.3 Moduly 

Rozšiřujících modulů k tomuto systému existuje obrovské množství. Velké množství 

modulů vytvořených pro systém PHP Nuke, ze kterého UNITED Nuke vznikl, jsou 

s tímto systémem kompatibilní a lze je bez obtíží použít. Jejich instalace je poměrně 

jednoduchá, ale setjně jako u Drupalu chybí u mnoha rozšíření česká lokalizace. 

2.2.4.4 Shrnutí 

Jde o kvalitní systém správy obsahu, který se na rozdíl od všech předchozích věnuje ve 

větší míře firemním internetovým prezentacím, což dokazuje možnost vytvoření e-

shopu. Na druhou stranu je instalace tohoto systému příliš složitá a pro začátečníka 

prakticky neproveditelná. 
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2.3 Analýza sou časných webhosting ů 

Analýza současných webhostingů nebude zaměřena na cenu, jelikož ta je pro vývoj 

systému správy obsahu nepodstatná. Každý uživatel takového systému musí sám uvážit, 

kolik hodlá do provozu internetové prezentace investovat, zdali si chce připlatit za non-

stop technickou podporu, kolik prostoru, e-mailů a databází bude potřebovat a tak 

podobně. Tato fakta nikterak neovlivní strukturu navrhovaného systému. 

Důležité však jsou údaje o tom, jaké služby jednotlivé společnosti nabízí, respektive 

jaké jazyky a typy databází podporují. Volba nevhodného jazyka či databáze by mohla 

zapříčinit snížení či naprostou nepoužitelnost systému na některém z běžných hostingů. 

V rámci této analýzy tak bude hodnoceno několik předních českých webhostingových 

společností, na jejímž základě bude pro navrhovaný systém zvolen nejvhodnější jazyk a 

typ databáze. 

2.3.1 Český hosting 

URL: www.cesky-hosting.cz 

Český hosting nabízí pouze jednu variantu pronájmu prostoru na serveru, ke kterému je 

možné přiobjednat další služby (více prostoru, instalace běžného systému správy 

obsahu, obnovení dat ze zálohy, zprostředkování reklamy nebo programátorské a 

administrátorské služby), které jsou zpoplatněny dle ceníku doplňkových služeb. 

2.3.1.1 Základní parametry 

� 2000MB volného prostoru 

� Neomezený přenos dat (traffic) 

� Neomezený počet subdomén (domény 3. řádu) 

2.3.1.2 Skriptovací jazyky a databáze 

� Podpora PHP skriptů (PHP verze 4 nebo 5) 

� 10x databáze MySQL (verze 4.0 nebo 5.0) nebo PostgreSQL (verze 7.4 nebo 

8.2) 

� Databáze SQLite 

� Databáze Berkeley DB3 

� Možnost editace souboru .htaccess 

� SSI (Server Side Includes) 
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� Provoz GD knihovny 

� CRON (automatické spouštění skriptů) 

2.3.1.3 Elektronická pošta 

� Neomezený počet e-mailových schránek  

� Příjem a odesílání e-mailů přes protokoly POP3, IMAP, SMTP a zabezpečené 

POP3S, IMAPS a SMTP (TLS)  

� Zabezpečený SSL přístup k e-mailům přes www rozhraní (webmail)  

� Antivirová ochrana e-mailů  

� Antispam pro e-maily  

� E-mailový koš  

� Možnost volby politiky pro přijímání pošty (různé úrovně kontroly příchozích 

zpráv) 

2.3.1.4 FTP 

� SFTP/SCP (šifrovaný přenos souborů na server)  

� FTP, zvláštní účty pro přístup do domén 3. řádu  

� Rsync přes SSH (efektivní přenášení rozdílů v souborech)  

� HTTP autentizace pro adresáře - přístup k adresářům pod heslem 

2.3.1.5 SEO 

� .htaccess - možnost nastavení "pěkných URL"  

� Modul mod_rewrite a mod_alias  

� Nastavení vlastních chybových stránek 401, 403, 404 a 500 

2.3.1.6 Zálohování 

� Zálohování dat každých 24 hodin (web, databáze)  

� Nepřetržitý monitoring serverů  

2.3.2 Station.cz 

URL: www.station.cz 

Station.cz nabízí hned šest variant pronájmu prostoru na serveru, které jsou nastaveny 

tak, aby vyhovovaly co nejširší škále zákazníků. 
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2.3.2.1 Základní parametry 

� 150MB až 7000MB volného prostoru 

� Neomezený přenos dat (traffic) 

� Neomezený počet subdomén (domény 3. řádu) 

2.3.2.2 Skriptovací jazyky a databáze 

� Podpora PHP skriptů (PHP verze 4 nebo 5) 

� Neomezený počet databází MySQL (verze 4.0 nebo 5.0) (u nejlevnější verze 

pouze jedna databáze) 

� Možnost editace souboru .htaccess 

� Provoz GD knihovny 

� CRON (automatické spouštění skriptů) 

2.3.2.3 Elektronická pošta 

� Neomezený počet e-mailových schránek  (u nejlevnější verze pouze 30 

schránek) 

� Příjem a odesílání e-mailů přes protokoly POP3, IMAP, SMTP a zabezpečené 

POP3S, IMAPS a SMTP (TLS)  

� Zabezpečený SSL přístup k e-mailům přes www rozhraní (webmail)  

� Antivirová ochrana e-mailů  

� Antispam pro e-maily  

� E-mailový koš  

2.3.2.4 FTP 

� Neomezený počet FTP účtů  (u nejlevnější verze pouze 1 účet) 

� SFTP/SCP (šifrovaný přenos souborů na server)  

� Rsync přes SSH (efektivní přenášení rozdílů v souborech)  

� HTTP autentizace pro adresáře - přístup k adresářům pod heslem 

2.3.2.5 SEO 

� .htaccess - možnost nastavení "pěkných URL"  

� Modul mod_rewrite a mod_alias  

� Nastavení vlastních chybových stránek 401, 403, 404 a 500 
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2.3.2.6 Zálohování 

� Zálohování dat každých 24 hodin, každých 7 dní (web, databáze)  

� Nepřetržitý monitoring serverů  

2.3.3 Forpsi 

URL: www.forpsi.com 

Forpsi nabízí také několik variant pronájmu prostoru na serveru. Nejzákladnější 

variantou je hosting emailových schránek bez jakéhokoli prostoru pro internetovou 

prezentaci. Druhou variantou je tzv. PIDIhosting, který umožňuje provozovat pouze 

statickou internetovou prezentaci, tedy bez možnosti použití skriptů či databáze. Zajímat 

se tedy budu až o varianty, které provoz dynamické internetové prezentace, a tedy i 

systému správy obsahu, umožňují. 

2.3.3.1 Základní parametry 

� 3000MB až 15000MB volného prostoru 

� Neomezený přenos dat (traffic) 

� Možnost výběru mezi OS Linux a OS Windows 2003 Serverem 

2.3.3.2 Skriptovací jazyky a databáze 

� Podpora ASP.NET 2.0 včetně AJAX/ASP/PHP 5  

� 1 databáze typu Access, PostgreSQL nebo MySQL o velkosti 100 MB 

� Provoz GD knihovny 

2.3.3.3 Elektronická pošta 

� Neomezený počet e-mailových schránek  (každá o velikosti 50 MB) 

� Příjem a odesílání e-mailů přes protokoly POP3, IMAP a SMTP 

� Zabezpečený SSL přístup k e-mailům přes www rozhraní (webmail)  

� Antivirová ochrana e-mailů  

� Antispam pro e-maily  

2.3.3.4 FTP 

� SFTP/SCP (šifrovaný přenos souborů na server)  

2.3.3.5 SEO 

� .htaccess - možnost nastavení "pěkných URL"  
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� Modul mod_rewrite a mod_alias  

� Nastavení vlastních chybových stránek 404 

2.3.3.6 Zálohování 

� Zálohování dat každých 7 dní (web, databáze, e-mail)  

� Nepřetržitý monitoring serverů  

 

2.3.4 Web4U 

URL: www.web4u.cz 

Web4u nabízí tři možnosti pronájmu prostoru na serveru. První varianta je stejně jako u 

společnosti Forpsi určena pouze pro statickou internetovou prezentaci bez možnosti 

využití PHP či databáze. Zbylé dvě varianty se liší pouze v nabízené kapacitě a v počtu 

možných emailových schránek. 

2.3.4.1 Základní parametry 

� 20000MB až 50000MB volného prostoru 

� Neomezený přenos dat (traffic) 

� Neomezený počet subdomén (domény 3. řádu) 

2.3.4.2 Skriptovací jazyky a databáze 

� Podpora PHP skriptů (PHP verze 4 nebo 5) 

� 1x databáze MySQL (verze 4.0, 4.1 nebo 5.0) nebo PostgreSQL (8.0) 

� Možnost editace souboru .htaccess 

� Provoz GD knihovny 

� CRON (automatické spouštění skriptů) 

2.3.4.3 Elektronická pošta 

� Neomezený počet e-mailových schránek  (u levnější verze 200 schránek) 

� Příjem a odesílání e-mailů přes protokoly POP3, IMAP, SMTP a zabezpečené 

POP3S, IMAPS a SMTP (TLS)  

� Zabezpečený SSL přístup k e-mailům přes www rozhraní (webmail)  

� Antivirová ochrana e-mailů  

� Antispam pro e-maily  

� E-mailový koš  
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2.3.4.4 FTP 

� SFTP/SCP (šifrovaný přenos souborů na server)  

2.3.4.5 SEO 

� .htaccess - možnost nastavení "pěkných URL"  

� Modul mod_rewrite a mod_alias  

� Nastavení vlastních chybových stránek 404 

2.3.4.6 Zálohování 

� Zálohování dat 4x denně (databáze 14x denně), 1x týdenní záloh a 1x měsíční 

záloha (web, databáze, e-mail) 

� Nepřetržitý monitoring serverů  

2.3.5 Banan.cz 

URL: www.banan.cz 

Banan.cz nabízí dvě varianty webhostingu. Levnější varianta byla dokonce oceněna 

časopisem CHIP jako nejvýhodnější webhosting v ČR. Dražší varianta pak nabízí 

možnost omezeného počtu klientů na serveru. 

2.3.5.1 Základní parametry 

� 8000MB až 30000MB volného prostoru 

� Neomezený přenos dat (traffic) 

� Neomezený počet subdomén (domény 3. řádu) 

2.3.5.2 Skriptovací jazyky a databáze 

� Podpora PHP skriptů (PHP verze 4 nebo 5) 

� Podpora ASP skriptů 

� Ruby On Rails 

� Neomezený počet databází MySQL (verze 4.0, 5.0 nebo 5.5) nebo 1x databáze 

PostgreSQL (7.4) 

� Možnost editace souboru .htaccess 

� CRON (automatické spouštění skriptů) 

2.3.5.3 Elektronická pošta 

� Neomezený počet e-mailových schránek 
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� Příjem a odesílání e-mailů přes protokoly POP3, IMAP4 a SMTP 

� Přeposílání pošty na mobilní telefony (O2, T-Mobile, Vodafone) 

� Antivirová ochrana e-mailů  

� Antispam pro e-maily  

� E-mailový koš  

2.3.5.4 FTP 

� SFTP/SCP (šifrovaný přenos souborů na server)  

2.3.5.5 SEO 

� .htaccess - možnost nastavení "pěkných URL"  

� Modul mod_rewrite 

2.3.5.6 Zálohování 

� Zálohování dat 7x během tří dnů 

� Zálohování databáze 1x denně 

� Nepřetržitý monitoring serverů  

 

2.4 Analýza sou časných webových prezentací malých firem 

Poslední analyzovanou oblastí jsou samotné internetové prezentace některých 

vybraných společností. Důvodem této analýzy je nutnost znalostí současných 

požadovaných částí internetové prezentace. Je nutné do navrhovaného systému zahrnout 

veškeré náležitosti, které jsou u internetových prezentací běžně využívány a zajistit tak 

uživatelům možnost nastavit systém dle vlastní potřeby. Dalšími důležitými součástmi 

této analýzy bude analýza struktury a obsahu vybraných internetových prezentací. 

Všechny tyto aspekty dopomohou k navržení optimálního systému správy obsahu, který 

by pak měl vyhovovat co nejširšímu spektru uživatelů. 

2.4.1 Seznam vybraných firem 

V následující tabulce je uveden seznam vybraných společností spolu se základními 

informacemi o nich. Společnosti byly vybrány z nejrůznějších oborů, aby nedošlo ke 

zkreslení výsledků analýzy. 
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Název URL Popis 

Maplast CZ, s.r.o. maplast.cz 
Společnost zabývající se výrobou 

plastových předmětů. 

Autopůjčovna 

Favorit 
auto-favorit.cz 

Společnost zabývající se půjčováním 

osobních automobilů. 

Perfekt Servis perfektservis.cz 

Společnost poskytující servisní služby v 

oblasti bílé domácí techniky a ostatních 

domácích elektrických spotřebičů. 

Pacovské Strojírny 

Trading 
pstrading.cz 

Společnost zabývající se tradiční výrobou 

z nerezových materiálů a mědi. 

Bai Mai Masáže baimai.cz 
Společnost poskytující služby v oblasti 

tradičních thajských masáží. 

ABEV, s.r.o. abev.cz 
Společnost zabývající se ofsetovým 

tiskem UV barev na rozmanité materiály. 

Chironax Invest chironaxinvest.cz 

Nestátní zdravotnické zařízení zabývající 

se rehabilitací, revmatologií a provozem 

fitness centra. 

Sklorex Akvárium sklorex-akvarium.cz 

Společnost zabývající se výrobou a 

prodejem akvárií, terárií a nábytkových 

kompletů. 

Tabulka 1 - Seznam vybraných firem 

 

2.4.2 Struktura  

Analýza struktury internetových prezentací by měla pomoci odhalit jak jsou stránky 

strukturovány, jestli používají jednoduchého rozcestníku (menu) nebo složitějšího 

strukturovaného menu, jak často jsou využívány úvodní stránky, jazykové mutace a 

kolik jazyků je obvykle využíváno. Dále je pak zjišťováno, jak jsou informace 

v internetové prezentaci rozloženy a jaké části jsou v internetových prezentacích 

nejpoužívanější.  
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Název Úvodní stránka Typ menu Jazykové mutace 

Maplast CZ, s.r.o. Ne Strukturované CZ, DE, EN 

Autopůjčovna Favorit Ne Jednoduché CZ, EN 

Perfekt Servis Ne Jednoduché CZ 

Pacovské Strojírny 

Trading 
Ne 

Jednoduché 
CZ, RU, EN 

Bai Mai Masáže Ne Jednoduché CZ 

ABEV, s.r.o. Ne Jednoduché CZ 

Chironax Invest Ne Strukturované CZ 

Sklorex Akvárium Ne Strukturované CZ 

Tabulka 2 - Struktura internetových prezentací 

 

2.4.2.1 Maplast CZ, s.r.o. 

� Úvodní stránka se základními informacemi a grafickým rozcestníkem 

� Ceník výrobků a služeb 

� Postupy výroby, technologie a výrobní prostředky 

� Kontaktní údaje, informace o společnosti, nabídka volných pracovních míst 

2.4.2.2 Autop ůjčovna Favorit 

� Úvodní stránka se základními informacemi o společnosti 

� Autopark s fotografiemi nabízených vozů 

� Ceník služeb 

� Rezervace automobilů 

� Kontaktní údaje 

2.4.2.3 Perfekt Servis 

� Úvodní stránka se základními informacemi 

� Ceník služeb 

� Seznam prodejen (kontaktní údaje) 

� Nabídka volných pracovních míst 
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2.4.2.4 Pacovské Strojírny Trading 

� Úvodní stránka se základními informacemi 

� Popisy jednotlivých služeb (strukturované) 

� Informace o společnosti 

� Kontaktní údaje 

� Aktuality 

� Dotazník 

� Reference 

2.4.2.5 Bai Mai Masáže 

� Úvodní stránka se základními informacemi a grafickým rozcestníkem 

� Informace o společnosti 

� Popis služeb 

� Fotogalerie 

� Kontakty 

2.4.2.6 ABEV, s.r.o. 

� Úvodní stránka se základními informacemi 

� Popis služeb 

� Reference 

� Kontaktní údaje 

2.4.2.7 Chironax Incest 

� Úvodní stránka se základními informacemi 

� Strukturovaný popis služeb 

� Kontaktní údaje 

2.4.2.8 Sklorex Akvárium 

� Úvodní stránka se základními informacemi 

� Strukturovaný popis služeb s fotografiemi a ceníkem 

� Fotogalerie 

� Kontaktní údaje 

� Informace o společnosti 
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2.5 Závěr analýzy 

Cílem této stěžejní kapitoly mělo být nalezení vhodných parametrů pro srovnání a 

následné navržení systému správy obsahu. Ideálním výsledkem by pak byl publikační 

systém, který by splňoval všechny základní kritéria a umožnil tak vytvoření kvalitní 

internetové prezentace přesně podle očekávání uživatele. 

2.5.1 Vyhodnocení 

První částí analýzy bylo zjištění stavu současných systémů správy obsahu. Dle 

očekávání jsou výsledky pro běžné uživatele ne příliš povzbudivé. Buď je instalace a 

nastavení systému relativně jednoduché, ale funkčnost a nabídka potřebných částí 

pokulhává, nebo jde systém pomocí nějž lze vytvořit kvalitní internetovou prezentaci, 

ale instalace, nastavení či dokonce samotná běžná správa takového systému je někdy až 

neúnosně obtížná. Další nevýhodou analyzovaných systému je jejich zaměření, které 

uživatelům nenabízí příliš mnoho funkcí, které by mohli při tvorbě firemního webu 

využít. Jde spíše o publikování článků, zveřejňování novinek a podobně. Tento závěr 

ostatně potvrzuje i následující text: „Druhou skupinou jsou specializované systémy 

správy obsahu webu, ale jejich specializace je zaměřena na různé druhy webů, které 

s firemní prezentací nesouvisí. Nejobvyklejšími zaměřeními redakčních systému jsou: 

blogy, e-komerce (elektronické obchody), groupware, diskusní fóra, e-learning, 

obrázkové galerie, wiki systémy (encyklopedické systémy po vzoru wikipedie) aj“ (10). 

Jediný systém zaměřující se více na firemní prezentace byl UNITED Nuke, který je 

ovšem velmi složité nainstalovat. 

 

Druhou částí této kapitoly byla analýza webhostingů, na jejímž základě bude 

rozhodnuto v jakém jazyce bude systém vytvořen a jaký typ databáze bude využívat. 

Jak je patrné, v dnešní době nabízejí webhostingové společnosti kvalitní služby a vybrat 

si může opravdu každý. Vybírat je možno z opravdu širokého spektra nabídek - od 

hostingu určenému pro jednoduché statických prezentace bez možnosti využívání 

skriptovacích jazyků až po možnosti pro náročné uživatele nabízející širokou škálu typů 

databází, obrovské prostory pro uložení webu a podporu mnoha skriptovacích jazyků. 
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Poslední částí analýzy bylo zjištění současného stavu některých vybraných 

internetových prezentací malých společností. Jak se ukázalo, jejich obsahová struktura 

je vždy velmi podobná a nezáleží při tom příliš na zamření dané firmy. Stejně tak se 

může jednat o prezentace zastaralé, dnes už ne příliš elegantní, nebo prezentace 

vytvořené v nedávné době – vždy jsou ale navrženy tak, aby na nich bylo možné najít tři 

základní soubory informací: informace o společnosti, ceník a popis produktů, kontaktní 

údaje. Zvláštností je absence aktualit u téměř všech analyzovaných prezentací a 

případně také absence kontaktního formuláře, který by umožňoval návštěvníkům zaslat 

jednoduše zprávu bez nutnosti využití poštovního klienta. Analýza také ukázala, že 

přibližně polovina internetových prezentací je zastaralá a mnohdy i nevzhledná, což 

může vést ke ztrátě potencionálních zákazníků. 
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3 Návrh řešení 

Cílem navrhovaného řešení je vytvořit takový systém správy obsahu, který by bylo 

možné snadno nainstalovat, lehce nakonfigurovat a bez problémů spravovat, bez 

jakýchkoli znalostí značkovacích či skriptovacích jazyků nebo databází. 

3.1 Volba vhodných prost ředků 

Prvním krokem, který je základem celého dalšího postupu návrhu řešení, je volba 

vodných prostředků, tedy volba jazyků a typu databáze, ale také volba jednotlivých 

částí, které budou v systému vytvořeny tak, aby uživateli co nejvíce usnadnily práci. 

Tato volba je závislá na výše provedené analýze a je pro celý systém klíčová. 

3.1.1 Jazyky a databáze 

Základním stavebním kamenem každého systému správy obsahu je jazyk, ve kterém je 

celý systém napsán. Jádro systému je tvořeno jazykem skriptovacím, který komunikuje 

s databází a uživateli na základě vyhodnocených požadavků předkládá výstup, který je 

obvykle tvořen jazykem značkovacím. Všechny tyto aspekty musí být zvoleny tak, aby 

byl pro uživatele zajištěn určitý komfort a především funkčnost systému za všech 

okolností. Je nutné si uvědomit, že existuje celá řada internetových prohlížečů, 

operačních systémů a platforem, na kterých může uživatel prohlížet internetové stránky 

a základním předpokladem pro použitelnost navrhovaného systému je zajištění 

funkčnosti za všech okolností. 

3.1.1.1 Skriptovací jazyky 

Jak již bylo řečeno, skriptovací jazyk tvoří takzvané jádro, které je „srdcem“ celého 

systému. Jádro zpracovává a vyhodnocuje požadavky uživatelů, na jejichž základě 

předkládá uživateli požadovaný výsledek. Je tedy jasné, že nefunkčnost jádra by zcela 

jistě znamenala nefunkčnost celého systému. 

Na základě analýzy webhostingů je zřejmé, že nejvhodnějším jazykem bude jazyk PHP, 

neboť je podporován všemi společnostmi nabízejícími pronájem prostoru pro 

internetovou prezentaci. Některé dražší verze hostingu nabízejí též podporu ASP nebo 
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ASP.NET, ovšem tento jazyk se mnohem více hodí na rozsáhlejší a složitější webové 

aplikace, které disponují i intranetem a podobně. Pro běžné využití internetové 

prezentace postačí jazyk PHP, který se k tomuto účelu hodí mnohem více.  

Nespornou výhodou tohoto jazyka je nejen to, že jej podporuje v podstatě každá 

společnost nabízející webhosting, ale také fakt, že server Apache, který umožňuje běh 

PHP, je tzv. open-source a je zdarma. 

3.1.1.2 Databáze 

Stejně jako jádro systému tvoří jakési „srdce“, databáze tvoří „mozek“ – nebo lépe 

řečeno paměť celé internetové prezentace. Zde je uložen veškerý obsah a mnohdy i 

konfigurace celého systému. Jádro je spojeno s databází a po zpracování požadavku 

uživatele se databáze dotáže, výsledek pak zpracuje a vhodně předloží uživateli. 

Je jasné, že bez databáze by byl celý systém nepoužitelný, ať už by bylo jádro sebelepší. 

Z analýzy webhostingů je jasné, že existuje celá řada podporovaných typů databází. Ne 

vždy jsou však k dispozici a jejich nabídka se hosting od hostingu liší. Avšak stejně jako 

v případě skriptovacích jazyků existuje jedna databáze, která je k dispozici vždy a tou je 

MySQL. Spojení této databáze s jazykem PHP je navíc velice jednoduché a efektivní a 

proto není důvod hledat databázi jinou. 

3.1.1.3 Značkovací jazyky 

Pomocí značkovacích jazyků bude v systému generován výstup, který bude předložen 

uživateli. Zde je velice důležité dbát na to, aby jej bylo možné zobrazit za všech 

okolností pokud možno bez chyb a ve srozumitelné formě. Je jasné, že informace, které 

jádro s využitím databáze zpracuje budou k ničemu, pokud je nebude možné korektně 

zobrazit. 

V současnosti jsou k dispozici dva typy značkovacích jazyků, které je vhodné použít. 

Starší, ale stále aktuální HTML 4.01 a novější a přísnější XHTML 1.1. Oba jazyky mají 

svoje klady a zápory a stále jsou častým předmětem sporů mezi jejich odpůrci a 

zastánci. Jazyk HTML měl být původně nahrazen novějším XHTML, ale jeho zastánci 

si nakonec vybojovali jeho další vývoj. Není jednoznačné, který z jazyků je lepší nebo 

horší a záleží především na samotném autorovi internetové prezentace, kterou variantu 

si vybere. Já osobně zvolím pro navrhovaný systém obsahu jazyk XHTML 1.0 Strict, 

který mi vyhovuje více a je také mnohem přísnější, což ve výsledku může mít velký vliv 
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na zobrazení samotné prezentace v různých prohlížečích. Jazyk HTML podobné chyby 

toleruje, a proto je možné se velmi často setkat s internetovou prezentací, která je 

v prohlížeči Internet Explorer zobrazena korektně a bez problémů, ale prohlížeč Mozilla 

Fire Fox jej již zobrazuje deformovanou a tak podobně. Tyto problémy při zachování 

validity dokumentu vytvořeného za pomoci jazyka XHTML obvykle nenastávají. 

3.1.2 Nevhodné prost ředky 

Existuje i několik různých jazyků, kterým je dobré se při tvorbě podobných systémů 

vyhýbat. Ne každý prohlížeč a ne každý operační systém podporuje všechny druhy dnes 

dostupných technologií. Mnohdy je nutné k jejich funkčnosti doinstalovat programy 

umožňující jejich spouštění a podobně.  

Prvním nebezpečným prostředkem se může stát JavaScript, který si někteří uživatelé 

úmyslně či neúmyslně v prohlížeči deaktivují. Výsledkem pak může být omezená 

funkčnost nebo dokonce nefunkčnost internetové prezentace. Na  druhou stranu některá 

vylepšení se bez použití JavaScriptu neobejdou. Obvyklá zásada říká, že pokud použít 

JavaScript, tak jen tehdy nejedná-li se o důležitou součást internetové prezentace a je 

více než vhodné takovouto část ošetřit, aby v případě, pokud uživat prohlížeč JavaScript 

nepodporuje, uživatel nebyl ochuzen o danou funkci. 

Další technologií, které je při tvorbě podobného systému dobré se vyvarovat je Flash. 

Flash se hodí především pro prezentace firem působících v oblasti počítačové grafiky, 

prezentace designérů nebo grafiků, kteří tak mohou hned na první pohled 

potencionálního zákazníka zaujmout, ovšem při využití u běžných firemních prezentací 

může budit spíše negativní dojem. Jeho velkou nevýhodou je nutnost instalace 

přehrávače a poměrně velká velikost animací, což může způsobit nepříjemné čekání na 

její stažení. I zde platí nepsané pravidlo, které říká, že pokud používat flash, tak pouze 

v případě, kdy nebude ohrožena funkčnost samotné prezentace v případě, že uživatel 

nebude schopen flash zobrazit. 

Na druhou stranu se v současnosti stále více objevují animované reklamy vytvořené 

pomocí flashe, které tak nahrazují starší reklamní bannery vytvořené pomocí 

animovaného obrázku ve formátu *.gif. Tyto reklamní bannery jsou pak mnohem 

zajímavější a poutavější. 
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3.1.3 Návrh vhodných částí prezentace 

Na základě výše provedené analýzy současných internetových prezentací bylo zjištěno, 

že některé součásti internetových prezentací jsou zveřejněny vždy. Tyto části budu tedy 

považovat za klíčové a pro usnadnění jejich prezentování bude pro každou takovou část 

vytvořen speciální modul.  

Ostatní části se již velmi liší a každá společnost si je volí dle svých vlastních potřeb. I 

takové části je však třeba zahrnout a umožnit tak uživatelům zveřejňovat veškeré 

potřebné informace co nejjednodušší formou. 

3.1.3.1 Klíčové sou části prezentace 

Jak již bylo řečeno, pro klíčové součásti budou vytvořeny speciální moduly, které bude 

možno jednoduše využívat a díky nim pohodlně zveřejňovat nejdůležitější informace o 

společnosti. Tyto moduly pak bude možné spravovat z administračního rozhraní.1 

Z přednastavených modulů si bude moci každý uživatel vybrat jen ty, které mu budou 

vyhovovat, ostatní bude možné deaktivovat. 

3.1.3.2 Ostatní sou části prezentace 

Z analýzy jasné vyplynulo, že každá společnost si svoje internetové prezentace vytváří 

takříkajíc k obrazu svému, tedy zveřejňuje veškeré informace, které by mohly přilákat 

potencionálního zákazníka a pomoci společnosti generovat zisk. Může to být na příklad 

historie firmy, výčet udělených certifikátů a jiných ocenění, různé zajímavosti, 

reference, nabídka pracovních míst a mnoho dalšího. Připravit modul pro každou 

takovouto část by bylo nejen neefektivní, ale především nemožné. Nejjednodušším a 

zároveň nejefektivnějším řešením je nechat uživateli volnost a umožnit mu vytvoření 

dalších součástí podle toho, co zrovna bude potřebovat. 

Může se zdát, že tu narážíme na prvotní myšlenku celého projektu, která tímto může být 

ohrožena – tedy jednoduchost navrhovaného systému, ale není tomu tak. Za pomoci 

jednoduchého WYSIWYG editoru2 je možné, aby i nezkušený uživatel vytvořil přesně 

to, co potřebuje. Takto vytvořené části prezentace bude dle potřeby možné dělit na další 

podsekce, čímž bude umožněno vytvářet přehledné stránky s účelným členěním. 

                                                 
1 Viz příloha č.1: Seznam klíčových modulů (s.71)  
2 Viz kapitola 3.1.4 WYSIWYG editor (s.47) 
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3.1.4 WYSIWYG editor 

Pro jednoduchou správu textu, jeho formátování a celkového rozvržení stránky je 

nejvhodnější použít tzv. WYSIWYG editor, který umožňuje uživateli vytvářet 

internetové stránky aniž by bylo nutné znát jakýkoli značkovací či jiný jazyk. Uživatel 

jednoduše vytvoří a naformátuje text, může vložit i tabulky nebo obrázky a editor takto 

vložený vstup převede do HTML nebo XHTML.  

V současné době existuje celá řada různých editorů, ale jen dva z nich jsou daleko před 

všemi ostatními. Jde o TinyMCE editor a FCKeditor. Tyto JavaScriptové editory 

umožňují velice jednoduchou editaci a správu textu. Výhodou je poměrně vysoká 

podobnost se známým textovým editorem MS Word a text importovaný z MS Wordu se 

přenese i s již nastaveným formátováním. Výstupem je validní XHTML 1.0 kód, který 

bude použitý i pro vytvoření samotného systému. 

Na základě srovnání těchto dvou editorů3 jsem zvolil TinyMCE editor, který bude díky 

efektivnějšímu formátování přeneseného textu vhodnější. 

3.2 Návrh struktury prezentace 

Ještě před návrhem samotného modelu systému je nutné vymezit základní strukturu 

prezentace na uživatelské a administrační úrovni. Do této struktury je třeba zahrnout 

veškeré klíčové moduly4 a ostatní prvky prezentace. 

3.2.1 Hierarchie uživatel ů 

Aby bylo možné rozdělit práva mezi jednotlivé uživatele, je nutné stanovit jejich 

hierarchii. Jako nejlepší řešení se jeví stanovení čtyř kategorií uživatelů: 

• Běžný uživatel neboli jinými slovy návštěvník prezentace. O takovém uživateli 

nemusejí být v databázi vedeny žádné informace (nebereme-li v potaz statistiku 

přístupů a podobně). Zvláštním případem může být uchovávání emailových 

adres návštěvníků k reklamním účelům. Díky takovéto databázi je možné 

pohodlně odesílat hromadné emaily všem zájemcům o novinky a jiné reklamní 

zprávy.  

                                                 
3 Viz příloha č.2: Srovnání WYSIWYG editorů (s.72) 
4 Viz příloha č.1: Seznam klíčových modulů (s.71) 
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• Správce systému je zodpovědný za běžnou správu a údržbu systému. Jsou mu 

udělena práva na správu určitých částí prezentace, může rozesílat hromadné 

emaily, kontrolovat a případně mazat příspěvky v komentářích a podobně. 

Správce nemá právo zasahovat do konfigurace systému. 

• Administrátor má právo zasahovat do celého obsahu webu (hlavička, patička, 

postranní bloky, menu, veškerý zveřejněný obsah atd.). Dále může zřizovat účty 

správcům, udělovat či odebírat příslušná oprávnění pro právu systému. 

• Superadmin má kontrolu nad celým systémem. Může konfigurovat rozvržení 

aplikace, instalovat či deaktivovat přídavné moduly, zřizuje administrátorské 

účty a stará se o chod aplikace. 

 

Obrázek 1: Hierarchie uživatelů 

 

Z takto stanovené struktury jasně vyplývá, že každá nadřazená skupina má právo 

vykonávat stejné úkony jako skupina nebo skupiny podřízené a navíc disponuje 

oprávněním vykonávat úkony dané skupiny, v níž se nachází.5 

                                                 
5 Viz příloha č.3: Hierarchie uživatelů (s.74) 
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3.2.2 Základní konfigurace 

Funkční struktura jádra systému je tvořena v první řadě konfiguračním souborem, ve 

kterém jsou uloženy základní informace o spojení s databází. Vzhledem k tomu, že se 

v tomu souboru nachází velice citlivé informace (přístupové údaje k databázi), je nutné 

tento soubor ochránit proti případnému zneužití. Nejjednodušší a zároveň velice 

efektivní způsob ochrany takových souborů je použití ochranné konstanty IN_CODE. 

Vzhledem k tomu, že konfigurační soubor je pomocí PHP funkce include() nebo 

include_once() přikládán ke každému dokumentu, je nutné ochrannou konstantu 

inicializovat pomocí: 

define('IN_CODE',true); 

Pak už jen stačí do konfiguračního souboru vložit ověření, zda je ochranná konstanta 

definována: 

if (!defined('IN_CODE')): die('Nepovoleny pristup') ; endif; 

Tento řádek pak zajistí, že pokud bude k citlivému souboru přistupováno jakkoli jinak, 

než povoleným způsobem, bude výsledek takového snažení jen text „Nepovoleny 

pristup“. 

3.2.3 Vzhled 

Vzhled prezentace bude tvořen na základě kaskádových stylů. Zde je uživateli 

ponechána volnost v tom, jak si vzhled, tedy kaskádové styly, nadefinuje. Jednoduchou 

úpravou souboru s kaskádovými styly tak dosáhne jednoduše a pohodlně požadovaného 

vzhledu.  

Zde však může vzniknout problém, jelikož ne každý disponuje znalostmi o CSS. Tento 

nedostatek pomůže eliminovat vytvoření různých šablon vzhledu, které se jednoduše 

naimportují v administraci systému a uživatel si tak pohodlně změní vzhled prezentace 

bez nutnosti editace samotného kódu. 

Důležitou a velice efektivní součástí vzhledu jsou postranní bloky, hlavička a patička 

webu. I zde bude mít uživatel možnost jednoduché editace, kde za pomocí WYSIWYG 

editoru může pohodlně vytvořit požadovaný vzhled včetně přidání obrázků například 

s logem společnosti. Postranní bloky bude možné nakonfigurovat dle potřeb uživatele 

(je možné používat jen pravé nebo levé postranní bloky, levé i pravé současně nebo 

bloky úplně deaktivovat).  
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3.2.4 Struktura ve řejně přístupné prezentace 

Výhodou navrhovaného systému je možnost nastavení struktury dle vlastních 

požadavků. Uživatel může využít předdefinovaných modulů, které mu usnadní práci, 

nebo je tu možnost je deaktivovat a vytvořit si za pomoci WYSIWYG editoru vlastní 

stránky. 

Z mapy webu6 lze vyvodit, že předem definované moduly mají jistou strukturu již 

předem nastavenu. Ostatní stránky mohou být strukturovány dle konkrétních 

požadavků. Vzhledem k tomu, že je jejich obsah tvořen dynamicky jsou jednotlivé části 

mapy webu značeny číselným řazením. 

3.2.5 Struktura administra čního rozhraní 

Struktura administračního rozhraní je rozdělena do tří kategorií, které korespondují 

s výše popsanou hierarchií uživatelů. Z hierarchie vyplývá, kam mohou uživatelé 

s příslušným oprávněním vstupovat, a jaké úrovně prezentace spravovat či konfigurovat. 

Z navržené hierarchie také vyplývá, že uživatel s oprávněním nadřazené skupiny má 

právo spravovat také skupinu nebo skupiny podřazené. 

3.2.6 SEO 

V dnešní době nepostradatelná optimalizace pro internetové vyhledávače nemůže 

chybět ani v navrhovaném systému. Nejjednodušším a nejefektivnějším způsobem je 

editace souboru .htaccess a za využití modulu mod_rewrite aktivovat přepisování názvu 

stránek. Tímto způsobem se dá jednoduše dosáhnout přepsání nepěkné, mnohdy nic 

neříkající adresy na adresu pěknou, ze které lze ihned odhadnout, co se na dané stránce 

bude nacházet. Takové stránky pak mají i nespornou výhodu v internetových 

vyhledavačích, kde se jejich pozice jeví jako výrazně lepší oproti stránkám 

s neoptimalizovanými adresami. 

K dosažení požadovaného výsledku je nutné ke každé potencionální stránce, která bude 

uživateli zobrazena přiřadit atribut seo, který v sobě bude nést onen požadovaný seo 

titulek, který bude automaticky generován z názvu dané stránky. Tento atribut bude 

uložen v databázi spolu se samotným obsahem stránky. Pro správnou funkčnost je 

ovšem nutné, aby byl uložený seo titulek unikátní, aby nedocházel k záměně případných 

                                                 
6 Viz příloha č.4: Mapa webu (s.75) 
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duplicitních názvů. Tomu lze snadno zabránit přidáním před samotný seo titulek 

identifikátor z datové tabulky, který je vždy unikátní. 

Z takto navržené struktury lze dále zaměnit i koncovky souborů například z *.php na 

*.html, což nabudí dojem statické stránky. Jednoduše je tak možné z adresy typu 

http://vasestranka.cz/clanky.php?atribut1=a&atribut2=b&identifikátor=123 udělat 

adresu uživatelsky mnohem příjemnější a srozumitelnější, což se pozitivně projeví i ve 

vyhledavačích: http://vasestranka.cz/clanky/internet/123-clanek-o-necem.html. 

3.3 Návrh systémového modelu 

Dle výše popsaného základního návrhu systému je již možné navrhnout celkový 

systémový model, který se skládá z modelu datového (tedy návrhu datové struktury), 

hypertextového modelu (tedy kompozice webové aplikace a navigační submodel) a 

prezentační model (tedy transformace předchozích dvou modelů). 

Tvorba mapy administračního rozhraní je zbytečná, neboť se velice podobá navržené 

hierarchii uživatelů7. 

 

Obrázek 2: Systémový model 

3.3.1 Datový model 

Základem celé webové aplikace bude tabulka config, uvnitř které budou nastaveny 

základní informace o rozložení webu a jeho konfiguraci. Jelikož v této tabulce nebude 

                                                 
7 Viz příloha č.3: Hierarchie uživatelů (s.74) 
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více než jeden řádek, není nutné zde volit primární klíč. V tabulce jsou uloženy pouze 

informace o rozložení prezentace, postranních blocích, hlavičce a patičce. 

 

Obrázek 3: Struktura tabulky config 

Do sloupce layout se ukládá název aktuální šablony definující vzhled prezentace. Díky 

tomuto sloupci je možné jej dynamicky měnit bez zásahu do struktury prezentace. 

Sloupec side_bloc v sobě nese informaci o aktivaci či deaktivaci postranních bloků. 

Sloupce header a footer pak slouží k uložení obsahu hlavičky a patičky. Díky této 

tabulce je možné základní konfiguraci prezentace kdykoli změnit bez nutnosti zásahu do 

struktury. 

Další důležitou tabulkou je tabulka pages do které jsou ukládány informace o 

jednotlivých volně nastavitelných stránkách. Tato stránka je samozřejmě umístěna do 

příslušné kategorie, která je definována uživatelem. Stránky se pak mohou dále dělit do 

dalších podkategorií a být spojovány s dalšími stránkami. Díky této struktuře entit je 

možné vytvořit nekonečně mnoho stránek a jejich podstránek. 

 

Obrázek 4: Struktura volně definovatelných stránek 
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Jak bylo popsáno výše, je zde mimo vyplnění popisu a keywords, které jsou vkládány 

do hlavičky stránky jako tzv. meta informace, které mohou opět vylepšit pozici ve 

vyhledávači, také místo pro uložení seo titulku (sloupec seo). Vazby mezi tabulkymi 

jsou vždy 1:N. Pod každou kategorii či subkategorii může být zařazeno N stránek, ale 

jedna stránka musí spadat vždy pouze pod jednu kategorii či subkategorii. 

Podobným způsobem lze vyřešit i poslední základní entity systému, které souvisí 

s přídavnými moduly.  

Prvním z přídavných modulů jsou novinky, které není třeba nikterak členit do kategorií 

či subkategorií. Proto zde postačí pouze jedna tabulka s informacemi o novince. Nesmí 

chybět unikátní identifikátor, seo název, datum, nazřev, popis a samotný text novinky. 

 

 

Obrázek 5: Struktura modulu novinky 

 

Struktura modulu články je v podstatě shodná s datovým modelem pages a s jeho 

členěním do kategorie. Odpadá tu ale nutnost členění do subkategorií a naopak přibyla 

entita comments. Dále se tu také objevuje entita users, ve které jsou uloženy informace 

o uživatelích, která bude podrobněji popsána níže. Z modelu jasně vyplívá, že v každé 

kategorii se nachází neomezený počet článků (každý článek se však může nacházet 

pouze v jedné kategorii, z čehož jasně plyne vazba 1:N). Každý článek je vázán na 

autora, a případně jsou k němu připojeny také komentáře.  

Modul komentáře je možné stejně jako ostatní moduly aktivovat či deaktivovat dle 

libosti uživatele. Na tomto modelu je znázorněna pouze polovina modulu komentářů, 

jelikož druhá se váže až k modulu ceníku a u něj bude také podrobněji popsána. 
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Obrázek 6: Struktura modulu články 

 

Jednou z nejdůležitějších součástí firemní internetové prezentace je přehled produktů či 

služeb, které nabízí svým zákazníkům. Proto je důležité klást na tento modul zvláštní 

důraz a snažit se do něj implementovat veškeré důležité součásti. Je jasné, že nabízené 

produkty se budou členit do různých kategorií, ovšem zde je možné, že jeden produkt 

bude spadat do více kategorií najednou a proto zde vazba 1:N nebude jistě vyhovovat. 

Vzniknutím vazby N:M vytvoříme možnost umístit jednotlivý produkt do libovolného 

množství kategorií. Dekompozicí vazby N:M, kterou provedeme vytvořením pomocné 

tabulky, kde budou uchovávány informace o spojení produktu s příslušnou kategorií, 

dosáhneme požadovaného stavu. Výhodné bude také uchovávání více fotografií, které 

bude možné k produktu vložit a umožnit tak potencionálnímu zákazníkovi možnost 

podrobně ji se s produktem seznámit. 
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Obrázek 7: Struktura modulu ceník 

 

Dalším důležitým modulem je reklamní systém. Zde je také dobré vytvořit členění do 

kategorií, i když není nutné. Členění do kategorií umožní správci reklamních kampaní 

přehlednější členění a možnost efektivnější správy. Jednotlivé bannery jsou samozřejmě 

z databáze dolovány náhodně a zobrazuje se vždy jeden z dané kategorie. 

 

 

Obrázek 8: Struktura modulu reklamní systém 

 

Posledním modulem, který ještě nebyl popsán a potřebuje vytvořit datový model jsou 

kontaktní údaje. Pro tento modul lze vytvořit jednoduchou tabulku contacst, kde bude 

možnost vypsat potřebné kontaktní údaje a popřípadě i přidat odkaz na mapu a 

importovat ji tak například ze serveru mapy.cz či google maps. 
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Obrázek 9: Struktura modulu kontaktní údaje 

 

Posledními entitami jsou tabulka user, a tabulka side_blocs. Tabulka users která slouží 

k zachycování informací o jednotlivých uživatelích a jejich oprávněních, které se váží 

k určitým modulům či stránkám. Oprávnění editovat pouze určité části stránek se 

vztahují pouze ke správci, proto uživatel s vyšším oprávněním nebude touto tabulkou 

nijak omezován. V tomto model je také zachycena tabulka pages popsaná výše a dosud 

nepopsaná tabulka modules, kde jsou uchovávány informace o jednotlivých modulech. 

 

 

Obrázek 10: Struktura uživatelů a jejich oprávnění 

 

Entita side_blocs v sobě nese informace o umístění jednotlivých postranních blocích. 

Tato tabulka je nepřímo ovlivňována tabulkou config, kde je uloženo nastavení 

postranních bloků. Pokud jsou bloky vypnuty, nebuou zobrazeny ani v případě, že se 
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v tabulce side_blocs bude nacházet libovolný počet těchto bloků. Stejně tak budou 

ignorovány bloky, které se budou nacházet na jiné než povolené straně. 

 

 

Obrázek 11: Struktura postranních bloků 

 

3.3.2 Hypertextový model 

Po dokončení datového modulu přichází na řadu model hypertextový. Ten je obvykle 

členěn na model kompoziční a navigační. Tyto dva modely jsou však spolu velice úzce 

spjaty a jeden bez druhého nemůže prakticky fungovat. Na kompozičním modelu8 je 

stručně zobrazen model zobrazení novinek a volně nastavitelných stránek. 

Na navigačním modelu9 je pak znázorněno základní propojení hlavní stránky, ceníků 

zboží a komentářů včetně vyhledávácího formuláře. 

Základy hypertextového modelu již byly stručněji popsány v návrhu struktury 

prezentace a proto není třeba jej dále rozepisovat. 

3.4 Instalace a nastavení systému 

Na základě analýzy současných systémů správy obsahu bylo zjištěno, že drtivá většina 

z nich nabízí svým uživatelům ne zrovna příjemný způsob instalace, což může mít 

fatální dopad na oblíbenost takového systému. I když se sytém obvykle instaluje pouze 

jednou, je instalace poměrně zásadní kritérium pro výběr takového systému. 

Navrhovaný systém by měl být velice snadno nainstalovatelný a umožnit tak i 

nezkušeným uživatelům jeho provoz bez zbytečných nákladů na odbornou instalaci či 

následnou konfiguraci a správu.  

                                                 
8 Viz příloha č.5: Kompoziční model (s.76) 
9 Viz příloha č.6: Navigační model (s. 77) 
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Při návrhu samotného instalátoru je třeba vzít v potaz fakt, že uživatel chce vyplnit jen 

nejdůležitější informace, zbytek by měl instalátor již zvládnout zcela sám bez nutnosti 

zásahu uživatele.  

Základní koncepcí tohoto návrhu je instalátor, který by zvládl nainstalovat celou 

aplikaci co nejpohodlněji. Uživatel by tedy měl zadat jen informace, které jsou nezbytně 

nutné pro dokončení instalace, tedy přístupové údaje k databázi. Tyto údaje stačí 

k tomu, aby se na základě instalačního skriptu vytvořil konfigurační soubor a následně 

datová struktura v databázi. 

Zde se však může vyskytnout problém, a to problém velice častý. Tímto problémem je 

obvyklé nastavení práv pro zápis do složek (tzv. CHMOD), který říká, že skript nemá 

právo do složek zapisovat nebo je měnit. Pro změnu tohoto oprávnění je již nutné 

nainstalovat tzv. FTP klienta a příslušné složky ručně změnit obvykle na hodnotu 777. 

Tato hodnota pak povoluje skriptu zapisovat či měnit obsah složky. 

Problém s nastavením lze snadno odstranit pomocí metody práce php skriptu se soubory 

a složkami na podobném principu jako FTP klient. Na základě této funkce je skript 

schopen přistoupit ke složce a nastavit práva zápisu na požadovanou hodnotu. Pak už 

nic nebrání tomu, aby skript vytvořil a zapsal konfigurační soubor a vytvořil datovou 

strukturu. 

Díky tomu ovšem musí uživatel zadat nejen přístupové informace do databáze, ale také 

přístupové informace ke svému FTP. Na druhou stranu však získá možnost pohodlné 

instalace. Jednotlivé kroky instalace: 

• Spuštění instalátoru pomocí souboru install.php 

• Uživatel musí zadat přístupové údaje databázi a FTP 

• Po spuštění instalace jsou nejprve změněna přístupová práva určitých složek 

• Poté je vytvořen konfigurační soubor config.php 

• Je-li to možné, je modifikován soubor .htacces (není-li to možné, nebude 

fungovat převod adres na „seo friendly“ adresy) 

• Vytvoří se datová struktura v databázi,do tabulek se zapíší základní informace o 

konfiguraci a vytvoří se defaultní účet superadmina 

• Proběhnou-li veškeré kroky instalace korektně, jsou práva složek nastavena na 

původní hodnotu a soubor install.php je z bezpečnostních důvodů smazán 

• Během instalace má uživatel možnost zvolit si přídavné moduly 



 59 

Po úspěšné instalaci je uživatel automaticky přesměrován na přihlašovací stránku 

administračního rozhraní, kde by měl v co nejkratší době dokončit konfiguraci, vytvořit 

si vlastní uživatelský účet a smazat předpřipravený (případně defaultní účet editovat a 

přizpůsobit ho sobě). 

Neproběhne-li instalace v pořádku, je databáze automaticky vyčištěna a vytvořené 

soubory vymazány. Jinými slovy se vše vrátí do původního stavu a uživatel je požádán 

o opětovné spuštění instalace. 

3.5 Administrace a konfigurace systému 

Ihned po provedení instalace je nezbytně nutné, aby se superadmin přihlásil pod 

defaultně nastaveným heslem a tento účet buď změnil dle svých potřeb, nebo vytvořil 

účet nový a tento přednastavený smazal. Po opětovném přihlášení do systému je možné 

začít se základní konfigurací. 

3.5.1 Vzhled prezentace 

Mezi základní nastavení patří nastavení vizuální stránky prezentace. K tomuto účelu 

slouží hned dvě nastavení, které styl definují. V první řadě jde o šablonu, tedy CSS 

soubor, ve kterém jsou přednastaveny kaskádové styly tak, aby vzhled systému 

odpovídal požadavkům uživatele. Tyto šablony se dají nahrát jednoduše přes webový 

formulář přímo do systému a pak je stačí jen jednoduše zvolit. 

Dalším nastavením je počet a rozmístění postranních bloků. Uživatel má možnost zvolit 

jen jeden libovolný sloupec, oba sloupce současně nebo žádný sloupec.  

3.5.2 Tvorba menu 

Tvorba menu bývá obvykle poměrně složitá a nezná-li uživatel strukturu systému a jak 

je tvořena, je tento proces ještě obtížnější. Menu je tvořeno téměř automaticky na 

základě vytvořených stránek či použitých modulů. Menu je dvojúrovňové, což 

umožňuje lehce přistupovat k definovaným kategoriím přímo z menu bez nutnosti 

procházení celé struktury prezentace.  

Je-li tvořeno menu z předdefinovaných modulů je uživateli nabídnuta v první úrovni 

menu možnost volby daného modulu a nastavení priority zobrazení, která udává, na jaké 
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pozici se v menu daná položka zobrazí. Druhá úroveň menu se již na základě daného 

modulu vytvoří sama. Například zvolíme-li modul ceník, bude v první úrovni menu 

možnost zvolit ceník a v druhé již všechny jeho kategorie. V případě, že by se modul po 

první úrovni již dále nedělil, nebude druhá úroveň vytvořena a následně ani zobrazena. 

U volně definovatelných stránek je nutné vybrat nejdříve hierarchicky nejvyšší stránku, 

poté se v menu druhé úrovně automaticky vytvoří subkategorie, které pod tuto stránku 

spadají. I zde je možné nastavovat prioritu zobrazení jednotlivých položek menu. 

 

 

Obrázek 12: Struktura menu 
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3.5.3 Uživatelské profily 

Pro dokončení základní konfigurace je také nutné vytvořit potřebné uživatelské účty a 

případně přidělit oprávnění jednotlivým správcům. Dle stanovené hierarchie uživatelů je 

zřejmé, že uživatel z nadřazené skupiny může vytvářet uživatelské profily ve skupině 

nebo skupinách podřazených. Z toho tedy plyne, že superadmin musí vytvořit podřízené 

administrátory, kteří budou zajišťovat chod prezentace na nižší úrovni a ti zase zřizují a 

opravňují sobě podřízené správce. Celou prezentaci samozřejmě může v případě 

nutnosti spravovat pouze jediný člověk s oprávněním superadmina.  

3.6 Volné stránky 

Volné stránky lze tvořit dle libosti samotného uživatele, který není vázán na žádné 

předem definované části či strukturu. Nutnost jejich vzniku je dána na základě 

provedené analýzy, která ukázala, že každý uživatel preferuje jiný způsob prezentace a 

zveřejňuje jiné informace. Vytvořit modul pro každou takovou situaci by bylo velice 

náročné, ne-li nemožné.  

3.6.1 Tvorba volných stránek 

Tvorba volných stránek probíhá za pomocí zvoleného WYSIWYG editoru, který ji 

velice usnadňuje. Práce s editorem je velice podobná notoricky známému textovému 

procesoru Microsoft Word, který používá drtivá většina uživatelů osobních počítačů. 

V Editoru je možné pohodlně vytvářet tabulky,vkládat obrázky, snadno a efektivně 

formátovat text, vytvářet hypertextové odkazy a mnoho dalšího. K tomu všemu 

nepotřebuje znát uživatel žádný značkovací či jiný jazyk, editor ze vstupu vytvořeného 

uživatelem generuje ihned validní XHTML zdrojový kód s využitím kaskádových stylů. 

Zkušení uživatelé, kteří si chtějí zdrojový kód stránky napsat sami, mají v přímo editoru 

k dispozici editor zdrojového kódu, který umožňuje buď vytvořit celou stránku tímto 

způsobem, nebo pouze vygenerovaný zdrojový kód upravovat. 

3.6.2 Kategorie 

Volné stránky lze snadno kategorizovat do různých kategorií a subkategorií,které nejen 

usnadní správu takových stránek,ale značně usnadní orientaci návštěvníků na stránkách. 
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Kategorie je možné vytvářet v neomezeném počtu a stejně tak počet subkategorií. 

Vzhledem k tomu, že menu se dělí pouze na dvě úrovně, je odkaz na subkategorii nižší 

úrovně umístěn přímo na dané stránce, odkud může uživatel pokračovat na další úrovně. 

Osobně ale doporučuji vytvářet subkategorie maximálně třetí úrovně. S větším počtem 

se již přehlednost vytrácí a kvalita prezentace se tak může snižovat. 

3.6.3 SEO 

Důležitá součást tvorby volných stránek je SEO. Uživatel má k dispozici jak název, tak 

popis a klíčová slova, tedy title, description a keywords, což jsou v rámci SEO důležité 

elementy. Je známo, že pokud se popis či klíčová slova týkají přímo obsahu na dané 

stránce, je šance umístění na lepší pozici ve vyhledávači daleko vyšší, proto považuji 

možnost editovat zmiňované elementy za důležitou. 

Druhým důležitým aspektem optimalizace je tzv. seo friendly adresa, která je 

generována jednak z nadřazené kategorie a jednak ze samotného názvu stránky. Tímto 

je také možné dosáhnout mnohem lepších výsledků v internetových vyhledávačích. 

3.7 Přídavné moduly 

Jedna z nejdůležitějších součástí navrhovaného systému jsou přídavné moduly. Tyto 

mohou velice usnadnit práce především méně zkušeným uživatelům aplikace. Uživatel 

si sám může zvolit, který chce nebo nechce používat a ostatní jednoduše odinstalovat. 

Tím je možné celou aplikace omezit na co možná nejnižší velikost, což může hrát 

velkou roli u webhostingů s nízkou kapacitou pronajatého prostoru.  

3.7.1 Instalace p řídavných modul ů 

Jak již bylo řečeno, přídavné moduly je možné jednoduše do aplikace kdykoli přidat či 

je v případě nepotřeby ze systému odebrat. Instalace takového modulu je velice snadná. 

Uživatel komprimovaný modul (formát *.zip) uploaduje v administračním rozhraní přes 

instalátor modulů a ten se již instalaci provede automaticky. 

Uploadovaný soubor se nejdříve dekomprimuje a uloží do složky s moduly. Poté 

proběhne vytvoření potřebných entit v databázi a následné odmazání původního 
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komprimovaného souboru. Informace o instalovaném modulu se zapíší do tabulky 

modulů v databázi a modul je připraven na použití. 

Případné odinstalování takového modulu probíhá téměř shodně, jako jeho instalace jen 

s opačným pořadím. Modul je odstraněn ze seznamu modulů v databázi, následně jsou 

odstraněny tabulky, které s modulem souvisejí a po jeho deaktivaci by nebyly potřeba. 

Po vyčištění databáze jsou odstraněny soubory s modulem z adresáře aplikace. 

3.7.2 Konfigurace modul ů 

Konfigurace modulů je zpravidla určena pouze superadminovi, který jediný může 

moduly instalovat a odebírat. Běžnou údržbu pak může předat administrátorům a ti 

mohou správu obsahu takového modulu delegovat na správce.  

3.7.3 Správa modul ů 

Správa modulů je velice snadná. Tato jednoduchost je dána právě zaměřením modulu 

pouze na jedinou oblast prezentace. Uživatel tedy pouze vyplňuje předdefinovaná pole, 

kam zadává například informace o zboží, popis zboží, fotografie a tak podobně. Systém 

navíc kontroluje při zápisu vložené informace a při chybném vložení uživatele upozorní. 

Toto opatření napomáhá eliminovat případné chyby způsobené uživatelem. 

3.8 Běžný provoz a údržba systému 

Po „naplnění“ internetové prezentace všemi potřebnými informacemi může být zahájen 

její běžný provoz. Prezentace by měla být často aktualizována a mělo by být na první 

pohled každému jasně zřetelné, že stránky jsou udržovány aktuální a informace na nich 

zveřejněné jsou relevantní. V opačném případě může potencionální zákazník odejít ke 

konkurenci. Běžný provoz není ve své podstatě nikterak náročný. Nevyskytne-li se 

žádná chyba či není zjištěn žádný nedostatek, je nutné provádět pouze běžné aktualizace 

obsahu.  

3.8.1 Záloha systému 

Na základě analýzy bylo zjištěno, že zálohování systému a databáze dnes běžně 

provádějí téměř všechny placené webhostingové společnosti a proto není nutné, aby 
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uživatel zálohu zajišťoval sám. Obvykle se jedná o zálohu probíhající i několikrát denně 

a poskytovatel hostingu je schopen na požádání systém obnovit během několika minut. 

3.8.2 Statistiky p řístup ů 

Velice účinný nástroj sloužící k monitorování návštěvníků internetových prezentací. 

Díky tomuto nástroji je možné zjistit odkud návštěvníci přicházejí, co je nejvíce zajímá, 

jaký prohlížeč či operační systém používají a mnoho dalšího. 

Některé lepší statistiky nabízejí i možnost stanovení tzv. goals, což jsou v podstatě 

jakési cíle, do kterých by měl návštěvník dorazit (u elektronických obchodů jde třeba o 

stránku s platbou zboží apod.). Těmto cílům lze navíc přidělit i místo počátku měření, 

tedy budou do výsledků zaznamenávat jen ty návštěvníky, kteří se na stránky dostali 

z určitého místa na internetu. Takto stanovené „mety“ pak mohou ukazovat, jak je 

prezentace úspěšná a především zjišťovat úspěšnost reklamy. 

V dnešní době existuje mnoho společností zabývajících se měřením těchto statistik. 

Každý už si může vybrat, zdali chce za tuto službu platit profesionální společnosti nebo 

si například statistiky vést sám na základě běžně dostupných systémů zdarma (Google 

analytics, pocitadlo.cz atd.). 
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Závěr 

Cílem navrhovaného systému bylo přinést co největší pohodlí do instalace a správy 

internetové prezentace. I když v současné době existuje nepřeberné množství 

všemožných podobně navržených systémů správy obsahu, provedená analýza jasně 

ukázala, že drtivá většina je pro běžné uživatele, ba dokonce pro laiky, naprosto 

nepoužitelná. Pokud by některý takový uživatel zatoužil provozovat vlastní internetovou 

prezentaci, musel by buď zaplatit nemalou sumu peněz za odbornou instalaci a 

konfiguraci systému, nebo strávit velmi dlouho dobu nad knihami s tématikou týkající 

se internetových aplikací a programovacích jazyků. Ani jedna z variant není pro nikoho 

příjemná a proto jsem se rozhodl navrhnout systém, který by dokázal spravovat i 

naprostý neodborník. 

Návrh ukázal, je že tato cesta je opravdu možná. Není důležité vytvářet složité systémy 

s nepřeberným množstvím nastavení a nezměrnou variabilitou samotného systému, 

který je však velmi těžké nainstalovat a provozovat. Jednoduchý a lehce zvládnutelný 

systém má mnohem větší možnost uplatnění u běžných uživatelů, kterých je pořád 

drtivá většina. Uplatnění může také najít v různých oblastech a nemusí se nutně jednat o 

sféru komerční. Díky přídavným modulům se může stát i redakčním webem některého 

internetového časopisu, případně na něm může být provozován blog. Možností je 

nekonečně mnoho, jak tento systém využít. 

Samozřejmě se mohou vyskytnout i názory, že nejlepší je stejně systém „ušitý na míru“ 

a já říkám jednoznačně ano! Systému vytvořený přesně dle potřeb daného uživatele je 

jistě tím nejvhodnějším řešením a takový systém vždy bude danému uživateli 

maximálně vyhovovat. Zásadní nevýhodou takového systému je však především jeho 

cena a ne vždy je uživatel ochoten investovat tak vysoké částky za systém, který mohou 

získat i zdarma, případně za mnohem nižší náklady. 

Nejen z těchto důvodů může mít takto navržený systém velice slibnou budoucnost a 

jeho kopie mohou používat tisíce lidí po celém světě. 
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Seznam použitých zkratek a symbol ů 

ASP – Active Server Pages – technologie pro skriptování na straně servru 

AWK  - univerzální počítačový jazyk, navržený pro zpracovávání textových dat, ať už v 

podobě textových souborů nebo proudů. Název AWK je odvozen z příjmení svých 

tvůrců, kterými jsou Alfred V. Aho, Peter J. Weinberger a Brian W. Kernighan 

CGI  - Common Gateway Interface - protokol pro propojení externích aplikací s 

webovým serverem 

CMS – Content Management System – systém pro správu obsahu 

CSS – Cascading Style Sheets – kaskádové styly pro definici vzhledu v značkovacích 

jazycích, zejména HTML a XHTML 

DBMS – DataBase Management System – systém řízení báze dat, viz SŘBD 

DOCTYPE – klíčové slovo odkazující se na deklaraci DTD 

DTD - Document Type Definition – definice dokumentu v prostředí WWW 

ECMA  - Europen Computer Manufacturers Association – asociace pro standardizaci 

GUI - Graphical User Interface – grafické interaktivní rozhraní 

HTML  - HyperText Markup Language - značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových      

dokumentů v prostředí WWW 

ISO - International Standards Organization – asociace pro standardizaci 

LaTeX – balík maker programu TeX, slouží k sázení textu 

OS – Operating System – operační systém 

PC – Personal Computer – osobní počítač 

Perl - Practical Extraction and Report Language - Praktický jazyk pro výběry a tiskové 

sestavy 

PHP - Personal Home Page / Hypertext Preprocesor – skriptovací jazyk 

PHP\FI - Personal Home Page Forms Interpreter – dřívější označení PHP 

RS – Redakční systém 

SGML  - Standard Generalized Markup Language – jazyk sloužící k tvorbě dokumentů, 

které mohou obsahovat hypertextové odkazy a pokročilejší formátování  

SQL – Structured Query Language – strukturovaný dotazovací jazyk využívaný pro 

definici a manipulaci s daty v databázích 

SŘBD – Systém řízení báze dat – aplikační logika databázového serveru umožňující 
efektivní správu dat v ní uložených 
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UML  – Unified Modeling Language – unifikovaný modelovací jazyk využívaný pro 

návrh aplikací 

WebML  – Web Modeling Language – webový modelovací jazyk 

W3C – World Wide Web consorcium - mezinárodní konsorcium, jehož členové 

společně s veřejností vyvíjejí webové standardy pro World Wide Web 

WHATWG - The Web Hypertext Application Technology Working Group - pracovní 

skupina snažící se o návrh nových technologií umožňujících autorům psát a nasazovat 

webové aplikace mnohem snadněji pomocí rozšíření existujících technologií  

WML  - Wireless Markup Language - značkovací jazyk založený na jazyce XML 

umožňující tvorbu online dokumentů pro mobilní zařízení 

WWW – World Wide Web - ve volném překladu „celosvětová pavučina“, označení pro 

aplikace internetového protokolu http 

XHTML  - eXtensible HyperText Markup Language - značkovací jazyk pro tvorbu 

hypertextových dokumentů v prostředí WWW  

XML  - eXtensible Markup Language – rozšiřitelný značkovací jazyk 
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Přílohy 

Příloha č.1: Seznam klí čových modul ů 

� Novinky – I když se dle provedené analýzy novinky v internetových 

prezentacích firem příliš často nevyskytují, považuji tento modul za důležitý a 

klíčový.  

� Články – Ne každá společnost tohoto modulu využije, ale i přesto existuje 

mnoho firem, které s oblibou píší články o nejen svých produktech. Proto 

považuji tento modul za přínos. 

� Ceník – Pravděpodobně nejdůležitější část cele firemní prezentace. Ceník 

produktů a služeb bude obsahovat název a fotografii produktu/služby, možnost 

přidání několika dalších detailnějších fotografií, podrobný popis, parametry a 

cenu. 

� Kontaktní údaje – Neméně důležitou součástí jsou kontaktní údaje. Tyto by 

měly obsahovat adresu sídla společnosti, IČ, DIČ, telefon, fax, email, případnou 

kontaktní osobu se všemi náležitými údaji a v neposlední řadě též mapu, kterou 

je vhodné importovat z některého běžně používaného serveru, např. mapy.cz 

nebo Google maps.  

� Kontaktní formulá ř – Kontaktní formulář má velkou výhodu v tom, že 

uživatel, který chce do firmy odeslat dotaz, požadavek nebo jakýkoli jiný vzkaz 

může jednoduše přímo ve svém prohlížeči napsat text a jediným kliknutím jej 

odeslat na vybranou emailovou adresu. Odpadá tak nutnost použití emailového 

klienta, který nemusí být vždy k dispozici. 

� Reklamní systém – Reklamní systém může být velice výhodný, chceme-li 

návštěvníky prezentace na něco upozornit či upoutat jejich pozornost a účinně je 

nasměrovat tam, kam potřebujeme. Reklamní systém by měl umožňovat vkládat 

reklamní bannery na námi zvolené pozice na stránce. Také by měl umožňovat 

zveřejňovat různé velikosti a typy bannerů (*.gif, flashové animace apod.). 

� Komentáře – Posledním modulem jsou komentáře, které umožní návštěvníkům 

projevit svůj názor, vznést dotaz přímo u článku nebo produktu a podobně. 

Komentáře bude tedy možné provozovat jak u článků, tak v ceníku. 
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Příloha č.2: Srovnání WYSIWYG editor ů 

� FCKeditor - FCKeditor nabízí jednoduché prostředí připomínající vzhled 

staršího Wordu nebo jakéhokoli jiného textového editoru. Na webu je možné jej 

zprovoznit za několik minut. Aktuální verze fungují ve všech běžně 

používaných webových prohlížečích. Podporuje formátování pomocí CSS, jeho 

výstup je validní XHTML, dovede automaticky zjistit vkládání textu z Wordu 

(nebo jiného richtext editoru), obsahuje správce souborů pro snadný výběr 

obrázků a jiného vkládaného obsahu. Dovede pracovat s tabulkami, formuláři 

atd. 

FCKeditor dokáže importovat text z Wordu buď automaticky, nebo pomocí 

speciální funkce zobrazující dialog pro vložení textu ze schránky. Tam je možné 

zapnout očištění vloženého obsahu od stylů, které Word iniciativně přikládá. 

Bohužel nevýhoda je ta, že FCKeditor při takovém importu neodstraňuje 

formátovací znaky HTML, jako je třeba FONT. Připraví-li autor článku text ve 

Wordu a mezinadpisům nastaví vlastní formátování, pak se takové formátování 

při importu do FCKeditoru zachová. HTML značka FONT v kombinaci s 

nastavením velikosti písma znemožní aplikovat styly se vzhledem, které jsou na 

webu běžně používány. Zkušený člověk se sice v FCKeditoru může přepnout do 

HTML režimu a vše si pečlivě upravit, případně text připravit v něčem jiném 

než ve Wordu. Ovšem ne každý je ochoten či schopen takto postupovat. Toto je 

tedy zásadní nevýhoda FCKeditoru. 

 

 

Obrázek 13: FCK editor 
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� TinyMCE  - Vizuální editor TinyMCE je šířen sice pod jinou licencí, než 

FCKeditor, nicméně i tak je zdarma. Navíc nabízí množství témat a zásuvných 

modulů a stejně jako v případě FCKeditoru, nabízí XHTML výstup, podpora 

různých jazyků i fungování v různých prohlížečích.  

TinyMCE zvládá import textu z Wordu naprosto excelentně. Ať už je pro 

mezinadpisy zvolen jakýkoli styl, TinyMCE jej pomocí speciální funkce vloží 

bez zbytečností jako je FONT, několikanásobně opakovaný SPAN atd. Pokud je 

text článku ve Wordu připraven tak, že je členěn na odstavce (bez prázdných 

řádků mezi nimi) a pro mezinadpisy jsou používány styly (Nadpis 2, Nadpis 3 

atd.), pak po vložení textu do TinyMCE nebude nutné vynakládat téměř žádnou 

práci s jeho úpravami. 

 

 

Obrázek 14: TinyMCE 

 

� Vyhodnocení - FCKeditor je schopnější, rychlejší a robustnější, než TinyMCE. 

Avšak celkové rozdíly jsou jen velice malé. TinyMCE sice pokulhává 

v nastavení některých modulů, ale na druhou stranu dokáže eliminovat 

nežádoucí chybné přenesení formátování textu z Wordu.  

Na základě tohoto srovnání zvolím pro navrhovaný systém TinyMCE, jelikož je 

zde důležitá především jednoduchost a zajištění pohodlné správy obsahu 

internetové prezentace, k čemuž bude TinyMCE vyhovovat mnohem více než 

FCKeditor. 
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Příloha č.3: Hierarchie uživatel ů 

 

Obrázek 15: Podrobná hierarchie uživatelů 
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Příloha č.4: Mapa webu  

 

Obrázek 16: Mapa webu 
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Příloha č.5: Kompozi ční model 

 

 

Obrázek 17: Kompoziční model 
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Příloha č.6: Naviga ční model 

 

 

Obrázek 18: Navigační model 

 


