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Abstrakt

Množstvo úspešných webových prezentácií zdieľa spoločné vlastnosti a faktory, 

ktoré  hrajú  významnú  úlohu  v  ich  úspechu.  Obsah  má  medzi  týmito  vlastnosťami 

nezastupiteľné miesto a je súčasťou každej webovej prezentácie. Ako by však mal byť 

obsah spravovaný? A ako by mali byť tieto dôležité faktory zapojené do tvorby obsahu? 

Táto práca sa zaoberá správou webového obsahu a navrhuje riešenie pre publikáciu 

štruktúrovaného elektronického obsahu na www.

Abstract

Many successful websites share similar factors and features that are key to their 

success. Content plays an important role among these features and is integral part of 

every web site. But  how should be content managed and how should be these factors 

implemented  in  content  management  system?  The  thesis  deals  with  a  web  content 

management issue and proposes a solution to publishing of structured electronic content 

on the web.

Kľúčové slová

Redakčný  systém,  publikačný  systém,  content  management,  CMS,  obsah,  databáza, 

HTML, CSS, PHP, SQL

Keywords

Publishing system, web content management system, CMS, content, database,  HTML, 

CSS, PHP, SQL
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Úvod

V dnešnej  globalizovanej  dobe takmer  každý vo vyspelom svete už  prišiel  do 

styku  s  elektronickým  obsahom.  Spomeňte  si,  kedy  ste  prvý  raz  niečo  prečítali  z 

obrazovky. Dnes je elektronický obsah súčasťou našej dennej rutiny, píšeme emaily, 

sms-ky, surfujeme po Internete, počúvame rádio. Ako vidíte, nie je obsah ako obsah. 

Existuje množstvo foriem obsahu a ani správy z jednej tlačovej agentúry neznejú na 

dvoch odlišných televíznych staniciach rovnako. Záleží od individuálneho prístupu ako 

určitý obsah vyformujete, a s akým cieľom a spôsobom ho podáte. Niektorý obsah je 

dôležitý,  iný  zase  úplne bezvýznamný,  no hodnotenie  je  opäť  na  vás.  Internet  je  v 

súčasnosti  najdokonalejšie  médium,  ktoré  prostredníctvom webu  konverguje  všetky 

ďalšie formáty obsahu ako text, video, zvuk, statické obrázky do jednotného prostredia. 

Zároveň Internet ako prvé médium vôbec umožnil každému človeku vytvárať  obsah 

samostatne. Každý je dnes autorom. Časopis TIME zvolil správne, keď za osobnosť 

roka  2006 vybral  „VÁS“.  Ste  to vy, kto  tvoríte  váš  každodenný  svet.  Ste   oboje  - 

prijímateľ  ako  aj  tvorca  obsahu  zároveň.  Aby  ste  však  mohli  jednoducho  obsah 

vytvárať,  je  nutné,  aby  bolo  k  dispozícií  určité  prostredie,  ktoré  vám  to  umožní. 

Publikovať  osobný,  či  firemný  blog  je  dnes  úplne  jednoduché  a  existuje  množstvo 

služieb,  pomocou  ktorých  môžete  na  webe  vystavovať  krátke  články. Rovnako  tak 

fotografie, Flickr a Picassa vám umožnia zdieľať vaše minulé zážitky s vašimi priateľmi 

a rodinou. Je to jednoduché. Avšak jednou z oblastí, v ktorej ešte stále infraštruktúra 

dobre  nedozrela,  je  oblasť  správy obsahu webových prezentácií  malých a  stredných 

firiem. Tu dodávatelia softvérových produktov kopírujú staré modely a neuvedomujú si, 

že  webová  prezentácia  nie  je  iba  určitý  počet  stránok  alebo  článkov.  Obsah  na 

webových stránkach je ďaleko komplikovanejší a má podstatne hlbšiu štruktúru, ktorú 

nie je možné vynechať alebo na ňu nemyslieť.   Už niekoľko rokov pracujem v oblasti 

tvorby internetových prezentácií a tvorby webových stránok. Vyskúšal som niekoľko 

publikačných systémov, no nakoniec sme ja ani moji zákazníci s nimi neboli spokojní. 

Neposkytovali nám žiadnu výhodu oproti klasickým statickým stránkam. Možno ste sa 

aj vy už stretli so širšími aplikáciami na správu webového obsahu. Aký ste z nich mali 

dojem?  Väčšina ľudí, s ktorými som sa stretol, im nerozumela a ani ja im nerozumiem. 

Predsa publikácia obsahu nie je o tom, aby ste sa učili HTML ak ste expert na marketing 

alebo aby ste prešli špeciálnym školením, ak chcete raz za čas publikovať na stránkach 

nový produkt prípadne urobiť drobnú zmenu. Rozhodol som sa preto vytvoriť vlastný 
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publikačný  systém, ktorý používam a rozširujem dodnes.  Jednoduché riešenie,  ktoré 

umožňuje dve základné veci, vytvoriť štruktúru stránok a umiestniť rôznorodý obsah na 

ne. Všetka nepotrebná funkcionalita je schovaná a neprístupná. Dve veci s cieľom robiť 

ich  extrémne dobre.  V tejto  práci  zdieľam moje skúsenosti  a  navrhujem prístupy k 

správe webového obsahu predovšetkým u webových prezentácií  malých a stredných 

firiem. Dúfam, že táto práca bude prínosom a rozšíri váš pohľad na publikáciu obsahu 

na internete. 
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1. Teoretické východiská

Aby sme lepšie pochopili publikáciu a správu obsahu na Internete, mali by sme si 

najskôr definovať: a) čo je to obsah o ktorom hovoríme. Aj keď to znie samozrejme, 

musíme vedieť, že v našom prípade sa bude jednať predovšetkým o elektronický obsah. 

b) Mali by sme vedieť, čo je to správa obsahu a v neposlednom rade, c) čo chápeme pod 

pojmami CMS, WCM, publikačný systém a aké možnosti sú dostupné.

1.1 Webové adresy a URL

URL  je  široko  rozšírený  synonym  pre  URI  (Uniform  Resource  Identifier). 

Množstvo technických textov používa výraz URL pri odkazovaní sa na URI.

http://stefan:tajne@www.tatras.net:123/demo/ukazka.php?krajina=slovensko#sekcia1
Protokol Užívateľ Heslo         Doména         Port              Cesta                         Parametre           Záložka

URL  alebo  webová  adresa  je  štandardizovaný  formát  adresy  zdroja  (ako 

dokumentu alebo obrázku) na Internete (alebo v inej sieti) [14]. Prvú verziu vytvoril 

Tim Berners-Lee  pre  použitie  na  WWW. V súčasnosti  používaná  forma je  detailne 

popísaná v internetovom štandarde RFC 1738. 

Jednoducho  povedané  adresy  URL slúžia  na  lokalizovanie  dokumentu  v  sieti 

Internet.

V poslednej dobe sa začínajú presadzovať jednoduché sémantické adresy URL, 

ktoré sú detailnejšie rozobraté v časti „Analýza požiadaviek na web“.

1.2 WWW alebo web

WWW je  skratka  pre  World Wide  Web, čo  vo  voľnom  preklade  znamená 

„celosvetová pavučina“. Jedná sa o systém linkami navzájom prepojených dokumentov, 

ktoré  sú  dostupné  prostredníctvom  Internetu.  Tieto  dokumenty  sa  často  nazývajú 

hypertextové  dokumenty, pretože  obsahujú  odkazy  na  iné  lokality  v  sieti  Internet. 

Najviac sa však udomácnil pojem webové stránky. Užívateľ môže pomocou webového 

prehliadača  tieto  stránky  obsahujúce  text,  obrázky  a  iné  multimediálne  prvky 

zobrazovať a prechádzať zo stránky na stránku pomocou odkazov (hyperlinkov). 
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Web bol  vytvorený  okolo  roku  1990  v  laboratóriách  CERN  v  Ženeve  vo 

Švajčiarsku. Aj keď základné myšlienky môžu byť vystopované až do roku 1980. Za 

jeho vznik môžeme považovať  formálny dokument  navrhujúci Hypertextový  projekt 

publikovaný  Britom  Timom  Bernersom-Lee  a  Belgičanom  Robertom  Cailliau 

12. novembra 1990 [14]. Od tej doby Berners-Lee hral dôležitú úlohu pri ďalšom vývoji 

webových  štandardov  (ako  napríklad  webových  adries  URL  alebo  značkovacieho 

jazyka v ktorom sú webové stránky tvorené).

Masívnemu rozšíreniu webu dopomohlo uvoľnenie všetkých práv spojených so 

službou  www. CERN tieto  práva  uvoľnil  v  apríli  1993.  Následne  na  University  of 

Illinois  vznikol  prvý  grafický  prehliadač  Mosaic,  ktorý  dal  webu potrebný  grafický 

kabát podobný tomu ako ho poznáme dnes.

1.3 Čo je to obsah?

Obsah  by  sme  mohli  definovať  ako  akúkoľvek  informáciu  alebo  zážitok 

vytvorenú  jednotlivcom,  spoločne   alebo  technologickým  postupom  za  účelom 

poskytnutia  určitej  hodnoty  vychádzajúcej  z  kontextu,  ktorý  poskytuje  [13].  Inými 

slovami obsah je jednotka obsahujúca určitú informáciu. Môže to byť text,  obrázok, 

video, zvuk, dokument atď. Pre naše potreby publikácie obsahu na webe budeme chápať 

webový obsah ako obsah v digitálnom formáte poskytnutý prostredníctvom webu.

1.4 Čo je správa obsahu?

Správa obsahu je efektívny manažment vyššie  popísaného obsahu aplikovaním 

kombinovaných pravidiel,  procesov v takom smere,  aby nám obsah prinášal  cielené 

výhody prípadne poskytoval kvalitné informácie.

1.5 Čo je to publikačný systém, CMS a WCM? 

CMS  (Content  Management  System),  WCM  (Web Content  Management)  a 

publikačný,  či  redakčný  systém sú  jedná  a  tá  istá  aplikácia.  Môžeme  povedať,  že 

publikačný  systém je systém, ktorý spravuje obsah.  Hlbšie  sa jedná o nástroj  alebo 

kombináciu nástrojov, ktoré efektívnym a produktívnym spôsobom spravujú obsah tak, 

aby sme docielili želaného výstupu. CMS v širšej definícií je nástroj, ktorý umožňuje 

ako technickým tak netechnickým ľuďom vytvárať, upravovať, spravovať a publikovať 
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(v  rôznych formátoch)  rôznorodý  obsah  (ako obrázky, text,  video,  dokumenty atď.) 

zatiaľ čo sú obmedzení centralizovanou sadou pravidiel, procesom alebo workflowom, 

aby sa zabezpečil konzistentný elektronický obsah. 

Webový publikačný systém (CMS) je väčšinou zložený z troch základných súčastí:

● šablóny

● skriptovací alebo značkovací jazyk

● integrácia s databázou

Významnou vlastnosťou webových publikačných systémov je oddelenie designu 

od samotného obsahu. To je dosiahnuté uložením designu stránok v šablónach, zatiaľ čo 

samotný  obsah  je  uložený  v  databáze  alebo  samostatných  súboroch.  Ak  užívateľ 

navštívi  webovú  stránku  úlohou  publikačného  systému  je  vybrať  obsah  a  priradiť 

grafickú  šablónu.  Takto  vytvorený  výstup  musí  odoslať  prehliadaču  v  podobe 

štandardného  HTML.  Výsledná  stránka  je  tak  väčšinou  tvorená  spojením obsahu  z 

viacerých zdrojov. Napríklad stránka katalógu ubytovacích zariadení môže obsahovať 

popis ubytovacieho zariadenia s diskusiou a hodnotením od bývalých návštevníkov, a 

tiež prehľad neobsadených termínov.

1.6 Prečo používať publikačný systém?

IT sektor sníval o plnohodnotných kanceláriách bez použitia papiera viac ako 30 

rokov. Prečo  zrazu  tak  náhly  tlak  na  systémy určené  k  správe  obsahu?  Publikačné 

systémy  a  správa  obsahu  sú  len  ďalším  stupňom  v  evolúcií  nasledujúc  textové 

procesory,  ktoré  nahradili  písacie  stroje.  Písací  stroj  mal  jednu  výhodu  oproti 

technológiám,  ktoré  ho  nahradili  a  to,  že  obsah,  ktorý  produkoval,  bol  často 

kontrolovaný  a  štruktúrovaný.  I  keď  len  manuálne.  Achilovou  pätou  a  zároveň 

obrovskou výhodou prvých nástrojov na tvorbu elektronického obsahu bolo, že zrazu 

mohol ktokoľvek tvoriť rôznorodý elektronický obsah v podobe emailov, dokumentov, 

obrázkov atď.  A presne to viedlo k potrebe správy elektronického obsahu. Rozsah v 

akom sa  tvorí  v  súčasnosti  elektronický  obsah  sa  dostal  do  bodu,  ktorý  je  už  pre 

mnohých  ľudí  a  organizácie  mimo  kontrolu.  V  oblasti  webového  obsahu  nastala 

rovnaká situácia v poslednom období. K dispozícií je množstvo obsahu, ktorý je nutné 

efektívnym spôsobom spravovať a poskytovať online.
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Množstvo  technológie,  ktorá  je  zavedená  v  systémoch  na  správu  obsahu  je 

pomerne stará.  Správa elektronických dokumentov je  na  svete  už  od 80-tých rokov 

minulého storočia a správa webového obsahu od 90-tých. Čo sa však zmenilo, že v 

posledných mesiacoch a rokoch sa o správe webového obsahu hovorí viac?

Pre mnoho organizácií naliehavosť použitia systémov na správu webového obsahu 

vychádza hlavne z troch faktorov:

1. vnútorný tlak – záujem tvoriť a spravovať webový obsah efektívnejšie 

2. vedomie, že riešenia sú k dispozícií za cenu, ktorá ich neobmedzuje v ich využití

3. Legislatíva! Celosvetovo vlády zavádzajú povinnosť sprístupňovať informácie či 

už pre firmy alebo inštitúcie

Treba tiež  zdôrazniť  že i  webové publikačné systémy sa dostali  do štádia,  kedy nič 

nebráni ich zavádzaniu, sú jednoducho použiteľné, stabilné a cenovo dostupné produkty.

Pri pohľade na web ako na aktívum a na obsah ako na významnú zložku webu, 

jediným reálnym spôsobom jeho správy je použitie vhodného publikačného systému. 

1.7 Aké sú výhody publikačného systému?

1. CMS umožňuje poskytovať aktuálne a konzistentné informácie

- znižuje nespokojnosť zákazníkov s nepresnými informáciami

- zvyšuje hodnotu poskytovaných informácií

- zvyšuje pravdepodobnosť opakovaného návratu zákazníka

- zlepšuje umiestnenie vo výsledku vyhľadávania veľkého množstva 

vyhľadávačov

2. Možnosť opakovaného použitia obsahu

- využitie rovnakého obsahu naprieč niekoľkými stránkami zvyšuje produktivitu

- možnosť poskytnúť rovnaký obsah pre rôzne zariadenia (TV, PDA, kiosk, tlač)

- agregácia obsahu od rôznych dodávateľov je podstatne jednoduchšia (RSS)

3. CMS zvyšuje produktivitu a kvalitu pri tvorbe webu

- webmaster sa môže sústrediť na technológiu a oblasť funkcionality

- umožňuje rýchlo reagovať na zmenu u konkurencie

4. Umožňuje decentralizovanú tvorbu obsahu

- možnosť zapojiť široké spektrum tvorcov obsahu
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- jednoduchá publikácia bez znalostí značkovacieho jazyka alebo programovania

5. Centralizovaný workflow a pravidlá

- umožňuje kolaboráciu bez straty centralizovanej kontroly nad obsahom

- je možné zabezpečiť kontrolovaný tok obsahu

6. Publikačný systém je buď konkurenčná výhoda alebo odstraňuje nevýhodu

- web je často používaný pre vytvorenie obrazu a dojmu o spoločnosti

- dynamické, pravidelne aktualizované stránky vyvolávajú lepší dojem

- umožňuje rýchlo reagovať na zmenu v konkurenčnom prostredí

CMS  poskytuje množstvo výhod ako pre spoločnosť, tvorcu webu, administrátora 

alebo autorov obsahu. Doposiaľ najväčšou výhodou publikačných systémov bola ich 

schopnosť používať šablóny a pracovať s často sa opakujúcimi prvkami designu. Takéto 

oddelenie formy od obsahu robí grafický design webu uceleným a konzistentným. 

Významnou výhodou tohto prístupu je i to, že ak sa rozhodnete zmeniť grafický design 

celého webu, väčšinou si vystačíte s úpravou jednej šablóny. Nie je nutné meniť každú 

stránku individuálne. S nástupom CSS sa však táto výhoda postupne dostáva do úzadia 

a publikačné systémy sú používané predovšetkým na správu dynamického obsahu.

Publikačný systém často obsahuje komplexný workflow pre publikáciu obsahu a 

oddelenie  pracovných  skupín.  Množstvo  publikačných  systémov  obsahuje  kontrolu 

prístupu, kedy je možné umožniť povolaným osobám prístup do určitej časti stránok 

alebo administrácie. 

Ďalším  významným  doplnkom  moderných  publikačných  systémov  je  práve 

dynamický  generovaný  obsah.   Každý  publikačný  systém  poskytuje  fulltextové 

vyhľadávanie,  u  niektorých  sa  môžete  stretnúť  i  s  kalendárom,  diskusným fórom, 

nákupným košíkom, schopnosťou pracovať s agregovaným obsahom prostredníctvom 

RSS a ďalšími súčasťami. Tieto moduly väčšinou výrazne ušetria čas, ktorý by sa inak 

zabral  programovaním  potrebnej  funkcionality  a  poskytujú  významnú  výhodu  pre 

majiteľa webu.

Architektúra  publikačných  systémov  významne  ovplyvňuje  možnosti  jeho 

použitia, pozrime sa teraz na významné rozdiely vo výstavbe CMS a vzťah k správe 

obsahu.
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1.8 Dva prístupy k správe webového obsahu

PUSH a PULL sú dve odlišne metódy prístupu k správe a následnej prezentácií 

obsahu  [11].  Dlhodobo  sa  diskutuje  o  tom,  ktoré  riešenie  je  lepšie.  Pri  každom 

zobrazení  stránky získavať  obsah z  jedného zdroja (napríklad z  databázy) – metóda 

PULL alebo  exportovať  obsah  do  všeobecného  formátu  HTML a  ponechať  ich  v 

statickej forme – metóda PUSH. 

Niekedy sa otázka PUSH vs PULL zjednoduší do podoby dynamických stránok vs 

statických stránok. Každé riešenie má svoje výhody rovnako ako aj nevýhody, na ktoré 

sa pozrieme podrobnejšie.

1.8.1 Publikačný systém triedy PUSH

V tejto  architektúre  sú  stránky  vytvorené  na  webovom serveri  alebo  nejakým 

programom. Výstup je v podobe čistých statických HTML stránok.  Takto vytvorené 

štandardné stránky môžu byť umiestnené kdekoľvek a zobrazené pomocou prehliadača. 

Hlavnou  výhodou  riešení  PUSH je  znížená  záťaž  na  webový  server  a  nezávislosť 

stránok  na  publikačnom  systéme.  Stránky  tak  môžu  byť  editované  akýmkoľvek 

editorom napríklad FrontPage alebo Adobe Dreamweaver. To si však vyžaduje určité 

znalosti HTML. Príkladom publikačného systému triedy PUSH môže byť  CityDesk od 

FogCreek software, ktorý obsah uchováva vo svojej lokálnej databáze a až sa užívateľ 

rozhodne stránky publikovať,  priradí k obsahu správnu šablónu a vytvorí štandardný 

výstup v HTML.

Schéma Push CMS

Výhody:

● rýchlejšie zobrazenie stránok

● nezávislosť na serverovom prostredí

● nie je nutná podpora dynamických technológií a skriptovania na strane servera
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● lepšia optimalizácia pre vyhľadávače

● možnosť umiestniť web i na CD

Nevýhody:

● zmeny v obsahu je možné spozorovať len vtedy ak stránka bola publikovaná, 

teda vyexportovaná z publikačného systému

● neaktuálnosť dát

● nemožnosť personalizácie obsahu a hlbšej interakcie s užívateľom

● nemožnosť využívať dynamický obsah

1.8.2 Publikačný systém triedy PULL

Publikačný systém tejto kategórie dynamicky vytvorí webovú stránku zakaždým, 

keď užívateľ klikne na link alebo inak požiada o zobrazenie stránky. Redakčný systém 

musí  byť  neustále plne  v prevádzke,  aby mohli  byť  stránky správne zobrazené.   Je 

úlohou redakčného systému získať  potrebné dáta z databázy, priradiť  dátam správnu 

formu – šablónu a zobraziť výsledný výstup v podobe HTML stránky.

Systém založený  na  metóde  PULL vyžaduje  väčšie  nároky  na  strane  servera, 

keďže pri každom požiadavku musí byť vytvorená nová stránka. 

Publikačný  systém je  jadrom stránok,  čo  inak  znemožňuje  upravovať  stránky 

iným  spôsobom,  prípadne  s  využitím  iného  softvéru  ako  dodaného  publikačného 

systému. Pre neskúseného užívateľa alebo administrátora to však môže predstavovať 

skôr  výhodu  ako  nevýhodu.  Výraznou  výhodou metódy  PULL je  možnosť  vysokej 

interakcie  stránok  so  zákazníkom.  Len  publikačný  systém  triedy  PULL  dokáže 

zabezpečiť  napríklad  zobrazenie  výsledkov  fultextového  vyhľadávania  na  zadané 

kľúčové slová alebo pridať vybraný tovar do nákupného košíka...

Schéma PULL CMS

Výhody:

● dynamický obsah
● aktuálnosť zobrazených dát
● možnosť interakcie so zákazníkom
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● možnosť personalizácie

Nevýhody:
● v prípade umiestnenia stránok na CD nutnosť exportu vygenerovaných stránok
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2. Analýza súčasnej situácie

2.1 Analýza požiadaviek na web

Správa webového obsahu je základná služba,  ktorú by mal publikačný systém 

poskytovať. Čo všetko však musí webová prezentácia napĺňať, aby bola zabezpečená jej 

kvalita? A aký je vzťah týchto požiadaviek k publikačnému systému?

Realizácia  každého  webového  sídla  začína  najskôr  otázkou  „Čo  bude  cieľom 

webovej  prezentácie?“. Firmy a ľudia sa k odpovedi na túto otázku stavajú rôznym 

spôsobom. Veľmi častým, a nie veľmi rozumným, cieľom je jednoducho iba „byť na 

Internete“. Skúsenejšie firmy už berú svoju prezentáciu na Internete ako súčasť širšej 

stratégie a sledujú  rôznorodé ciele, od predaja produktov, poskytovania informácií až 

po zníženie hovorov na linky technickej podpory atď...

Cieľ  je  základom  pre 

voľbu  vhodnej  stratégie  pre 

webové stránky. Od cieľa sa 

odvíja   skupina  ľudí  – 

zákazníkov,  pre  ktorú  budú 

stránky pripravené a vhodná 

obsahová  náplň  stránok. 

Obsah  a  cieľ  webovej 

prezentácie  predstavujú 

nutný  základ.  Musíte  vedieť 

čo  robíte  a  prečo  to  robíte. 

Internet je otvorené a vysoko 

konkurenčné médium. Majte 

vždy  na  pamäti,  že  vaša 

konkurencia  je  iba  pár 

kliknutí  od vás a vaša stránka sa  dá zavrieť  tak rýchlo ako len viete  zatvoriť  okno 

prehliadača. Preto úspešná webová prezentácia je spojením viacerých elementov, ktoré 

sú  rovnako  dôležité  ako  samotný  obsah.  Schéma  vytvorená  Robertom Rubinoffom1 

vhodným  spôsobom  znázorňuje  závislosť  jednotlivých  prvkov.  Takto  spoločne 

1 How  To Quantify  The  User  Experience [online].  2004  [cit.  2007-03-14].  Dostupný  z  WWW: 

<http://www.sitepoint.com/article/quantify-user-experience>.
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vytvorený celok poskytne návštevníkom pozitívny zážitok a vzťah k vašim stránkam. 

Pozrime sa teraz hlbšie na jednotlivé elementy a ich vzájomný vzťah.

2.1.1 Obsah

Väčšina ľudí si publikačný systém predstavuje ako spôsob jednoducho vytvárať 

webové stránky. Ako webové formuláre, prostredníctvom ktorých môžu vkladať dáta, 

ktoré  sa  zobrazia  na  stránke.  Publikácia  obsahu  by  však  mala  byť  viac  než  len 

formuláre.  Proces  správy  obsahu  by  mal  zahrňovať  štruktúrovanie,  organizovanie, 

vyhľadávanie, filtrovanie a jednoduchú úpravu dát. Mal by umožňovať rýchlo definovať 

nové  typy  obsahu.  Mal  by  vytvárať  vzťahy  a  väzby  medzi  jednotlivými  prvkami 

obsahu. Mal by obsah robiť viac použiteľným a to iba samotným umiestnením obsahu v 

publikačnom  systéme.  Väčšinou  to  však  publikačné  systémy  nerobia.  Najlepšie  je 

uviesť vzťah medzi obsahom a publikačným systémom na príklade:

Predpokladajte,  že  máte  recept.  Chcete  ho  zobraziť  na  vašom blogu.  Otvoríte 

publikačný systém ktorý používate, napríklad MovableType alebo Blogger, vytvoríte 

nový článok a vložíte recept do obsahového poľa. Váš recept je na vašom blogu. Možno 

takto  publikujete  recepty  každý  týždeň  počas  celého roka.  Po  dlhšom období  máte 

peknú zbierku receptov na vašom blogu a vďaka vašim zdravým stravovacím návykom 

získavate pravidelných návštevníkov vašich stránok. Vaši návštevníci vás však začnú 

prosiť,  aby ste  zaviedli  na  stránkach  nové funkcie:  „Mohli  by  ste  vytvoriť  zoznam 

receptov, ktoré  nepoužívajú  oriešky?“ „Je tento recept  vegetariánsky?“ atď...  Vy ste 

však zarazený. Neexistuje spôsob, ako toto triedenie ľuďom poskytnúť.

Ako  vyriešiť  takúto  situáciu?  Zlepšiť  správu  obsahu  (ktorá  je  nedostatočná). 

Vezmete jeden typ dát (recept) a vložíte ho do obsahového poľa iného typu dát (článok 

na blogu). Nie je to však vaša chyba – nemali ste na výber. Blogger.com, MovableType, 

Blog CMS, Drupal a  väčšina publikačných systémov neposkytujú aplikáciu na správu 

receptov. Pretože to publikačný systém neumožňuje,  vy nemôžete vytvoriť  štruktúru 

potrebnú pre pohodlné vyhľadávanie a triedenie receptov. Ak by ste mali publikačný 

systém určený pre správu receptov, vyplnili by ste formulár s položkami ako „prísady“, 

„typ kuchyne“, „chod“ atď.  Namiesto toho je váš recept jeden veľký odstavec textu v 

obsahovej časti článku. Jednotlivé časti textu nemajú žiaden iný význam ako ten, že sú 

obyčajný text. 
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2.1.2 Jedná veľkosť všetkým nesadne

Problémom je,  že  väčšina  publikačných  systémov, najmä  tých  jednoduchších 

určených na publikáciu blogu, ponúka formuláre a prostredie pre prácu iba s jedným 

alebo dvoma typmi  obsahu.  Na druhej  strane  vaše  stránky majú množstvo  rôznych 

typov obsahu. Nie je to iba blog. I článok na vašom blogu obsahuje rôzne formy obsahu.

Aby  bola  správa  obsahu  urobená  dobre,  potrebujete  oddelené  objekty  (alebo 

modely, tabuľky, položky vo vašej databáze). Nemôžete čakať, aby jeden objekt s troma 

atribútami (napríklad: „nadpis“, „text“ a „dátum“)  umožnil vytvoriť a spravovať všetko 

čo potrebujete.

Najväčším  problémom  publikačných  systémov  je,  že  nezvládajú  prácu  so 

štruktúrovanými dátami na potrebnej úrovni.  Namiesto toho vám poskytnú niekoľko 

formulárových  polí  a  nechajú  na  vás  rozhodnutie,  ako  do  nich  umiestniť  obsah  čo 

najlepšie. 

Je  dosť  dobrý  dôvod,  prečo  publikačné  systémy  nezvládajú  pracovať  so 

štruktúrovaným obsahom. Je to zložité! Tvorca publikačného systému nemôže vedieť s 

akým typom obsahu budete  pracovať.  Umožniť  užívateľovi kompletnú kontrolu nad 

obsahovým  modelom  je  rovnako  nočná  mora.  Takže  sa  vývojári  obracajú  k 

jednoduchosti  a  poskytnú vám jednoduchý  formulár  pre  vaše dáta  s  položkami bez 

hlbšieho významu.

2.1.3 Funkčnosť

Toto slovo je podobne ako ďalšie výrazy dosť zavádzajúce a v podstate nepresné. 

Funkčnosť  webových stránok  by  mala  odrážať  účel  stránok.  Stránky  by  mali  plniť 

funkciu  smerom k  dosiahnutiu  vytýčeného cieľa.  Na funkčnosť  stránok  sa  môžeme 

pozrieť z niekoľkých pohľadov. Funkčnosť z pohľadu cieľa voči návštevníkom stránok. 

Fungujú  stránky  tak,  aby  naplnil  stanovený  cieľ?  Predávajú?  Získavajú  nových 

zákazníkov?  Znížili  počet  dotazov  prostredníctvom  telefónu?  Na  druhej  strane 

funkčnosť  z  pohľadu designu.  Ako jednoducho stránky umožnia  vyhľadať  potrebné 

informácie?  Je  možné  zo  stránok  zaslať  objednávku?  Funkčnosť  na  webe  teda 

predstavuje  design  a  interakciu  s  návštevníkom.  Rovnaké  to  je  i  u  publikačného 

systému, ktorého užívateľské prostredie by malo podporovať pohodlnú správu obsahu 

tak, aby sa podľa možnosti predišlo možným chybám.
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2.1.4 Funkčnosť určuje formu

Princíp  spojený  s  modernou  architektúrou  a  priemyselným designom 20-tého 

storočia, ktorý určuje, že tvar budovy alebo objektu by mal odrážať účel. Svoje miesto 

určite nachádza aj v oblasti web designu. Aj keď v kontexte designu je možné nad týmto 

smerom polemizovať. V súčasnosti je možné na Internete sledovať tri druhy designu. 

Design, pri ktorom je grafické stvárnenie povýšené na prvé miesto. Väčšinou sa jedna o 

interaktívne  prezentácie  módnych  produktov,  umenia,  hudby,  často  prezentácie 

vytvorené  v  prostredí  FLASHu.  Druhou  kategóriou  sú  stránky  kedy  funkčnosť  je 

prvoradá a  forma -  design účelovo zabaľuje funkciu stránok do pekného prostredia. 

Tento  trend  je  možné  sledovať  na  väčšine   stránok,  elektronických  obchodoch, 

bankových  aplikáciách  a  kvalitných  firemných  prezentáciách.  Treťou kategóriou  sú 

stránky, ktorých tvorca nemal žiadne znalosti o forme, funkcií a ich vzťahu a výsledkom 

sa stal nekonzistentný a nepoužiteľný web. 

Pre  inšpiráciu  v  designe  nemusíme  chodiť  ďaleko,  ale  postačia  nám  bežné 

predmety s  nenahraditeľnou funkčnosťou avšak s  jednoduchým designom: žiarovka, 

ceruzka, spinka, varná kanvica, papier, Lego, lietajúci tanier... Rovnaký prístup by mal 

fungovať i pri každom produktívnom webe. 

Design by mal dopĺňať funkčnosť. Neznamená to však že by stránky mali byť iba 

čistý text  a formuláre.  Neznamená to neprítomnosť  designu alebo absolútnu nahotu. 

Znamená to, že každý prvok stránky by mal byť zabalený do vhodného obalu a každý 

pixel grafiky by mal byť umiestnený na správne miesto. Majme na pamäti, že design je 

funkčnosť a cieľom designu je zlepšiť použiteľnosť stránok, zvýšiť užívateľský zážitok 

a budovať značku. 

2.1.5 Použiteľnosť

Použiteľnosť webových stránok určuje ako jednoducho sa na nich ľudia orientujú. 

Ako rýchlo pochopia spôsob navigácie, usporiadanie a ovládanie [6]. Dobré stránky sú 

prehľadné, zrozumiteľné a intuitívne. Na zle použiteľných stránkach návštevníci blúdia, 

nedokážu nájsť čo hľadajú, sú frustrovaní a predčasne odchádzajú. Dobrá použiteľnosť 

stránok je podmienkou ich úspešnosti. Použiteľnosť má vysoký význam na komerčných 

stránkach, na ktoré zákazníci prichádzajú pre informácie o službách či produktoch a na 

základe nich si vyberajú a nakupujú. Ak stránky nie sú dostatočne použiteľné užívatelia 
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sa  v  ponuke  nedokážu  orientovať,  nezvládnu  odoslať  objednávku  alebo  opúšťajú 

nákupný košík v procese platenia.

Definícia použiteľnosti podľa štandardu ISO 9241 je:

„The extent to which a product can be used by specified users to achieve specified 

goals with effectiveness, efficiency, and satisfaction in a specified context of use“ čo sa 

dá vyložiť ako „Rozsah v akom konkrétny užívateľ vie produkt použiť na dosiahnutie 

cieľov s efektívnosťou, účinkom a spokojnosťou pri špecifickom použití.“ [9]

Podľa Jacoba Nielsena [10], jedného z najvýznamnejších svetových odborníkov 

na použiteľnosť prezentácií, patrí medzi hlavné ciele použiteľného webu:

● nový návštevník web rýchle pochopí a je schopný ho používať

● užívateľ robí minimum závažných chýb a každú rýchle napraví

● užívateľ rýchle dosiahne svoje ciele na webe, ktorý už pozná

● užívateľ má z používania stránok príjemný zážitok

● užívateľ si zapamätá štruktúru a ovládanie webu a pri opakovanej návšteve si 

naň rýchle spomenie

Ak ľudia na vašom webe nenájdu čo hľadajú, niečo nechápu alebo sa po ňom nedokážu 

pohybovať  tak  ste  ich  stratili.  A tým  strácate  aj  vy. Na  Internete  je  konkurencia 

vzdialená len jedno kliknutie, a ak sú ľudia znechutení pobežia inam.

Cieľom by malo byť vytvoriť každú stránku natoľko intuitívnu, aby priemerný 

užívateľ jednoduchým pohľadom pochopil, čo je zač a ako ju ma používať [3].

2.1.6 Branding

Budovanie známej značky je dôležité  pre získanie dôvery. Je dôležité  neustále 

budovať  svoje  meno  v  rámci  svojich  stránok  a  navonok.   Značka  musí  byť  ľahko 

zapamätateľná a mala by vzbudzovať sympatie. Branding nezahŕňa len značku samotnú, 

je nutné myslieť aj na kreatívne prvky vytvárajúcu celkovú atmosféru stránok.

Webová propagácia je oveľa účinnejšia než bežné prostriedky ako rozhlas alebo 

tlačené média.  Na webe môžete osloviť  zákazníka práve vtedy, keď hľadá to čo vy 
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ponúkate. Preto je dôležité, aby webové stránky boli prístupne ako pre ľudí tak i pre 

vyhľadávače.

2.1.7 Jednoduché adresy sú dôležité

Nikdy nepochopím prečo väčšina firiem a tvorcov webu sa nezaujíma a nechápe 

dôležitosť  URL adries.  Adresy  stránok sú  pritom veľmi často  používanou súčasťou 

webu.  Diktujeme ich  do  telefónu,  umiestňujeme do  tlačených  dokumentov, tvoríme 

pomocou nich linky na stránku. Je to jediný prostriedok, ktorý umožňuje priamy prístup 

na stránky. Preto by mali byť URL adresy čo najjednoduchšie a najzrozumiteľnejšie, ale 

vôbec tomu tak nie je.

Väčšina dynamických stránok či už vytvorených s použitím publikačného systému 

alebo bez má adresy v tvare:

● http://www.domena.cz/?id=547  

● http://www.domena.cz/aspx?id=547&product=218  

● http://www.domena.cz/?continent=3&country=15&city=54  

Prečo by to ale nemohlo byť lepšie? Skúste podobnú adresu niekomu nadiktovať do 

telefónu. Už len pri jej písaní na papier sa vystavujete veľkému riziku, že urobíte chybu. 

Vôbec  nehovoriac  o  možnosti  si  takéto  adresy  zapamätať  a  prípadne  sa  na  stránku 

opätovne vrátiť.

Ďalšou zvláštnosťou URL, s ktorou sa často stretnete, je vkladanie prípon súborov 

ako „.aspx“ alebo „.php“ do adresy. Čo je na tom zvláštne je to, že to nie je obsah 

súboru .php alebo .aspx, ktorý sa prehliadaču posiela, ale namiesto toho vygenerovaný 

obsah. A to nemá žiaden význam. Jediný význam to má u statických stránok, kedy sú 

.html  súbory  priamo  posielané  prehliadaču  a  u  ďalších  súborov,  ktoré  sú  priamo 

sťahované z Internetu, ako obrázky a podobne. U dynamických stránok je prípona iba 

zbytočná časť adresy, ktorá ľuďom komplikuje život.

Najlepším  a  jediným  múdrym  riešením  je  vytvárať  jednoduché,  užívateľský 

príjemné sémantické adresy v tvare:

● http://www.domena.cz/kontakt/  

● http://www.domena.cz/produkty/pda/  

● http://www.domena.cz/ceska-republika/brno/  
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Keďže sa jedná o bežné hovorové slová, takéto adresy sa ľahšie zapamätajú a aj keď 

urobíte chybu v slove pri poznamenaní si adresy, dokážete sa sám opraviť.

Jednoduché  adresy  majú  aj  širší  význam  ako  z  pohľadu  použiteľnosti  a 

užívateľskej  prívetivosti.  Z  pohľadu  internetových  vyhľadávačov  poskytujú  cenné 

informácie o štruktúre stránok a obsahujú kľúčové slová, ktoré v súvislosti s obsahom 

konkrétnej  stránky tvoria  cenné  dáta  pre  vyhľadávanie.  Využitím správnych URL a 

správneho obsahu môžete docieliť lepšie pozície vo výsledkoch vyhľadávania. 

Jednoduché  URL  adresy  tak  významne  uľahčujú  propagáciu  stránok  a 

pozícovanie stránok vo vyhľadávačoch. Nie je dobré adresy podceňovať, ale venovať sa 

im s patričnou dávkou zodpovednosti. Sú cennou vlastnosťou, ktorú by mal publikačný 

systém  obsahovať.  Ak  publikačný  systém  alebo  technické  riešenie  takéto  adresy 

nepodporuje, do koša s ním. Získajte lepšie riešenie.

2.2 Zhrnutie súčasnej situácie

Súčasná  situácia  v  oblasti  publikačných  systémov je  pomerne neprehľadná.  K 

dispozícií sú tisícky komerčných či  voľných open source riešení. Väčšina z nich má 

veľa spoločných rysov. Základným spoločným znakom je práca iba s  jedným alebo 

malým  pevne  stanoveným  množstvom  obsahových  typov.  Len  malé  percento 

publikačných systémov vytvára URL adresy v jednoduchom formáte. Avšak najväčšou 

nevýhodou väčšiny dostupných Open Source systémov ako Drupal, Joomla a ďalších je 

ich  užívateľské  rozhranie.  Tieto  publikačné  systémy, zatiaľ  čo  postrádajú  dôležitú 

možnosť  správy  rôznorodého  obsahu,  obsahujú  nespočetné  množstvo  rôznej 

funkcionality, ktorá zhoršuje použiteľnosť systému. Aj keď tieto systémy vám umožnia 

často  obmieňať  obsah  a  rozširovať  stránky, s  najväčšou  pravdepodobnosťou  sa  v 

budúcnosti  budete  viac  venovať  opravovaniu  nespočetných  funkcií  publikačného 

systému ako samotnému obsahu. Úlohou webového publikačného systému by mala byť 

správa  obsahu  webu,  nie  správa  privilégií  k  databázam,  kontaktov, e-mailov  atď... 

Výsledkom použitia  takýchto  funkciami  preplnených  systémov, ktoré  robia  takmer 

všetko avšak nezvládajú úplne základne úlohy editácie rôznorodého obsahu, je výrazne 

znížená produktivita.  Spravovať  pripojenie k databázam nie je to,  čo potrebujete. Je 

úlohou vášho dodávateľa dodať  vám stránky so systémom tak, aby pracovali. Vy sa 

chcete starať o obsah nie o XML a serverové prostredie, keďže tomu nerozumiete.
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Uživateľské rozhranie Joomla. Systém je preplnený vlastnosťami, ktoré bežný užívateľ 

nepotrebuje a nerozumie im.

Asistenti sú často pri aktualizácií webového obsahu plní stresu a frustrácie. Pri

pohľade na prostredie Typo3 to však nemôže prekvapovať.
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3. Návrh riešenia

Pri publikácií obsahu by sme mali myslieť na všetky aspekty webu spomenuté v 

predošlej časti. Ako však vytvárať a spravovať použiteľný, prístupný web s rôznorodým 

obsahom,  zapamätateľnými URL adresami  a  konzistentným designom?  Nie  je  tých 

nárokov priveľa? Znie  to  takmer ako nemožné riešenie a  je  pravdou,  že je  zložité. 

Možností je však niekoľko. Prvým a pravdepodobne najvhodnejším riešením je vytvoriť 

si  vlastný publikačný systém. Na rozdiel od všetkých dostupných riešení bude robiť 

presne  to,  čo  budete  chcieť.  Prečo  teda  nevytvoriť  vlastný  CMS?  S  množstvom 

dostupných  frameworkov  ako  Django  alebo  Ruby  on  Rails  je  to  jednoduchšie  ako 

kedykoľvek  predtým.  Vytvorenie  vlastného  publikačného  systému  zaberie  čas  a 

vyžaduje  určitú  úroveň  znalostí,  ktoré  nemusí  mať  každý.  Ja  som sa  pred  časom 

rozhodol ísť touto cestou a poskytnúť zákazníkom kvalitné riešenie, ktoré im umožní 

spravovať  web  so  štruktúrovaným  a  prístupným  obsahom  s  maximálnou 

jednoduchosťou.

Clever Leap CMS je viac ako publikačný systém. Z pohľadu tvorcu webových 

stránok  predstavuje  platformu,  ktorá  umožňuje  vytvárať  vlastné  formy  obsahu  – 

obsahové  položky.  Zákazníkovi  –  administrátorovi  stránok  poskytuje  jednoduchý 

nástroj na publikáciu a triedenie štruktúrovaného obsahu. Nikdy by ste nemali váhať 

nad publikáciou foto galérie alebo receptov prostredníctvom článku na vašom blogu. 

Publikačný systém by vám mal umožniť  publikovať  fotografie pomocou samostatnej 

obsahovej položky. Ak to publikačný systém, ktorý momentálne používate nepodporuje 

– potom váš  systém obsah skutočne nespravuje.  Namiesto toho ste  to vy, čo obsah 

spravujete.

3.1 Cieľ

Cieľom  je  vytvoriť  jednoduchý  avšak  výkonný  publikačný  systém,  ktorý 

umožňuje spravovať rôznorodý obsah a štruktúru webu, zatiaľ čo vytvára jednoduché 

zapamätateľné adresy URL a dodržuje webové štandardy. Vytvoriť systém tak, aby bola 

všetka  komplikovaná  či  zvádzajúca  funkcionalita  skrytá  pred  zrakom  bežného 

používateľa systému. Publikačný systém by mal vedieť používať každý. Bez použitia 

manuálu by si mal vystačiť iba so základnými znalosťami prostredia Internetu.
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3.2 Technologická implementácia

3.2.1 Technologické kritéria

Dôležitým kritériom pre výber vhodnej technológie pre publikačný systém bola 

predovšetkým miera dostupnosti a podpory danej technológie. Čím väčšiu podporu má 

určitá technológia zo strany vývojárov, ale aj poskytovateľov služieb webhostingu tým 

viac sa náš publikačný systém môže uplatniť. Zároveň máme zaručený budúci vývoj a v 

prípadne nutnosti i širokú dostupnosť lacných vývojárov. Nemenej dôležitý význam má 

i  cena, pričom nám záleží  na tom aby sme sa neviazali na proprietárny licencovaný 

software. 

Vzhľadom na stanovené nároky som sa aj napriek určitým úskaliam rozhodol pre 

riešenie postavené na výkonnej a široko dostupnej platforme AMP (Apache,  MySQL, 

PHP).  Aby sme mohli  publikačný  systém použiť  na  čo  možno najširšom množstve 

riešení,  je  nutné  zabezpečiť,  aby  bol  publikačný  systém  do  maximálnej  miery 

platformovo  nezávislý.  Preto  som  vybral  platformu,  ktorá  je  dostupná  pre  všetky 

operačné systémy a poskytuje tak výbornú nezávislosť. Rozoberme si teraz  jednotlivé 

technológie detailnejšie.

3.2.2 XHTML

Je  značkovací  jazyk,  ktorého  syntax  je  založená  na  štandarde  XML,  pričom 

významová hodnota tágov je založená na HTML. Inými slovami ide o reformuláciu 

HTML ako aplikácie XML [14]. 

Značkovací jazyk je jednou zo základných technológií Internetu. Mohli by sme 

povedať,  že  HTML je  lepidlom Internetu.  Keďže  spája  grafiku,  obsah  a  jednotlivé 

stránky do linkami navzájom prepojeného celku.

XHTML je súčasný štandard pre webové stránky a je i  základným stavebným 

kameňom  publikačného  systému.  Prečo  ale  klasické  HTML  nestačilo?  Tvorcovia 

webových  stránok  a  obsahu  neustále  objavujú  nové  možnosti  ako  vyjadriť  svoje 

myšlienky  a  nápady  prostredníctvom  značkovacieho  jazyka.  V  XML  je  relatívne 

jednoduché vytvoriť nový element alebo pridať k elementu nové atribúty. HTML malo 

pevne  stanovenú  množinu  elementov  a  atribútov  a  nebolo  možné  ich  jednoducho 

rozšíriť.  XHTML je  navrhnuté  tak  aby  umožnilo  tieto  rozšírenia.  Jednotlivci  alebo 

komunity môžu definovať vlastné elementy, atribúty a obsahové modely a zmiešať ich s 

XHTML. 
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Ďalším cieľom XHTML a  XML je  redukovať  požiadavky  na  spracovanie  na 

strane klienta. Spracovať XML je podstatne jednoduchšie ako spracovať HTML. Preto 

prehliadač  XHTML môže byť  rýchlejší  a  jednoduchší  čo umožňuje využiť  XHTML 

obsah  na  miniaturizovaných  zariadeniach.  S  nástupom nových spôsobov  využívania 

webového obsahu a prístupu k nemu, či  už pomocou mobilného telefónu, televíznej 

konzoly  alebo  automatizovaných  robotov, XHTML je  navrhnuté  s  cieľom umožniť 

operabilitu a flexibilitu na strane klienta, a zabezpečiť  tak jednoduchú transformáciu 

obsahu. 

XHTML  sa  pomerne  rýchlo  adaptuje.  Podobnosť  s  HTML  viedla  mnohých 

vývojárov k osvojeniu si  XHTML. Avšak množstvo starších publikačných systémov 

ešte stále vytvára výstup v štandarde HTML čo núti podporovať i starší štandard. Na 

druhej strane je podpora XHTML medzi webovými prehliadačmi nekompletná. A to i 

napriek  mnohým  rokom  čo  XHTML  1.0  drží  status  odporúčaného  štandardu 

(január 2000). Výrazným problémom je Microsoft Internet Explorer (IE). I keď IE má 

podporu pre XML, nepodporuje XHTML dokumenty, vníma a spracováva ich iba ako 

HTML.  A tak bez  výraznej  podpory  XHTML prehliadačmi ostáva  množstvo výhod 

technológie nevyužitých.

3.2.3 CSS

CSS (alebo  kaskádové štýly)  je  počítačový  jazyk určený  k  popisu  prezentácie 

obsahu vytvoreného v značkovacom jazyku. CSS sa najčastejšie používa v spojení s 

webovými stránkami a HTML, kde slúži na určenie formátovania a spôsobu zobrazenia 

HTML dokumentov a jednotlivých elementov. CSS môže byť  aplikované na hocaký 

XML dokument.  CSS používajú ako autori  webových stránok tak aj používatelia na 

definovanie  farieb,  písma a  rozmiestnenia  jednotlivých  prvkov  stránky. Primárne  je 

navrhnutý  aby  umožnil  oddelenie  obsahu  dokumentu  (vytvoreného  v  HTML)  od 

spôsobu  prezentácie  –  zobrazenia  dokumentu.  Toto oddelenie  zlepšuje  prístupnosť 

obsahu  a  zväčšuje  flexibilitu  a  kontrolu  pri  zobrazení.  CSS  tiež  umožňuje  to,  aby 

rovnaký dokument bol zobrazený rôznym štýlom pri použití rôznorodých zariadení, ako 

napríklad obrazovka, tlačiareň, mobilný telefón, hlasové čítacie zariadenie atď...
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Aké sú výhody použitia CSS?

● spôsob zobrazenia  celých stránok môže byť  uložený v jedinom CSS súbore, 

umožňujúc zmeniť prvok designu jednoduchou zmenou tohto súboru

● ľudia  môžu  používať  rôznorodé  i  personalizované  štýly:  napríklad  môžete 

vytvoriť  alternatívu zobrazujúcu text veľkým písmom pre slabozrakých alebo 

alternatívu optimalizujúcu stránky pre mobilné zariadenia

● kód  dokumentu  je  menší  a  jednoduchší,  keďže  neobsahuje  inštrukcie  pre 

prezentáciu

V súčasnosti je platným štandardom verzia CSS2, ktorá je z väčšej časti aj keď s 

množstvom chýb podporovaná webovými prehliadačmi. Pri práci s CSS je preto nutné 

dávať  veľký pozor na odlišnú interpretáciu niektorých atribútov najmä v prehliadači 

Internet Explorer.

3.2.4 JavaScript

Je implementáciou štandardu ECMAScript spoločnosťou Netscape a v súčasnosti 

združením Mozilla Foundation. JavaScript je skriptovací jazyk najčastejšie používaný v 

spojení so skriptovaním webových stránok v prehliadači na strane klienta. Používa sa 

však tiež na umožnenie prístupu k programovým objektom v iných aplikáciach. Hoci by 

názov mohol trochu zavádzať, JavaScript je veľmi vzdialene spojený s programovacím 

jazykom Java.

Kód JavaScriptu sa vkladá priamo do internetových stránok. Samotný skript je 

potom spúšťaný v prehliadači na strane klienta, nie na strane servera ako je tomu u PHP. 

Výhodou JavaScriptu je jeho rýchla odozva. Keďže sa spúšťa v prehliadači u klienta, 

nie je nutné stránku posielať späť na server. JavaScript sa preto používa na zlepšenie 

interaktivity  a  komunikácie  s  užívateľom,  kontrolu  a  formátovanie  vstupných  dát 

zadaných užívateľom prostredníctvom formulárov atď.

JavaScript je však nutné používať opatrne, musíme si byť vedomí toho, že nie 

všetky zariadenia ho plne podporujú. Obsah generovaný javascriptom je neprístupný 

ako pre vyhľadávače tak i pre handicapovaných užívateľov. Preto by sme JavaScript 

mali používať iba v prípadoch, kedy jeho použitie zvýši užívateľský zážitok, ale nijako 

neobmedzí funkčnosť stránok v prípade, že by bol JavaScript nedostupný.
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3.2.5 PHP

Je programovací jazyk pôvodne navrhnutý na vytváranie dynamických webových 

stránok. Najčastejšie je používaný na vytváranie skriptov na strane servera, avšak môže 

byť použitý aj na vytváranie skriptov v príkazovom riadku alebo tvorbu desktopových 

grafických aplikácií [2].

PHP je otvorený a voľne dostupný software. Hlavná implementácia je vyvíjaná 

skupinou „The PHP Group“ a je k dispozícií pod PHP Licenciou. 

Syntax a štruktúra programovacieho jazyka je veľmi podobná jazyku C++. PHP 

plne podporuje objektovo orientované programovanie (OOP) a jeho znalosť môže byť 

pri práci s PHP výhodou aj keď nie absolútnou podmienkou. 

PHP vystupuje ako filter. Program vezme súbor obsahujúci text a inštrukcie v PHP 

a vytvorí spracovaný výstup. Aj keď to nie je zrovna najčistejšie riešenie, umožňuje to 

vkladať PHP priamo do HTML a tak rýchlo vytvoriť potrebnú dynamickú funkcionalitu.

PHP má niekoľko výhod oproti iným alternatívam, ako sú ASP (Microsoft Active Server 

Pages), JSP (Java Server Pages) a Perl:

● platformová nezávislosť a prenositeľnosť

● nízke náklady

● výborné vlastnosti spracovania textu

● úzka integrácia s databázami (najmä s MySQL)

● rýchlosť (5 až 20 krát rýchlejší ako Java)

PHP dáva programátorovi dosť veľkú voľnosť pri tvorbe skriptov a výrazne ho 

neobmedzuje, čo predstavuje do určitej miery výhodu, ale môže to priniesť aj množstvo 

starostí.  Najmä  čo  sa  týka  bezpečnosti  skriptov  a  prehľadnosti.  Preto  je  nutné  na 

bezpečnosť dávať veľký pozor.

3.2.6 MySQL

Je klasická relačná databáza, ktorá je pre svoju jednoduchosť a rýchlosť veľmi 

populárna pri tvorbe webových aplikácií. Popularita výrazne stavia na spojení s PHP. 

Preto  v  súčasnosti  existuje  množstvo  aplikácií  postavených  na  kombinácií  PHP  a 

MySQL.  MySQL  sa  tiež  teší  veľkej  adopcii  medzi  veľkými  spoločnosťami,  ako 

napríklad Google, Yahoo, Apple, Flickr, Wikipedia, Slashdot, WordPress atď. Wikipedia 
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používa MySQL ako hlavnú databázu zaznamenávajúc 200 miliónov dotazov za deň. 

Nokia pomocou MySQL spravuje real-time informácie o užívateľoch mobilnej siete. 

Google využíva MySQL databázu pre program AdWords, ktorý je hlavným zdrojom 

príjmu spoločnosti. 

MySQL je pre nekomerčné použitie  k dispozícií  zadarmo.  Veľkou výhodou je 

mimo vysokého výkonu aj podpora širokého množstva operačných systémov. Zároveň 

kritické nasadenie databázy je zárukou kvalitného riešenia.
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3.3 Design a architektúra publikačného systému

3.3.1 Dekompozícia obsahu

Predstavte si webové stránky ako skladačku. 

Modrá kocka je nadpis.  Oranžová kocka je 

obrázok,  červená text.  Žltá kocka súbor na 

stiahnutie a zelená kocka diskusia.

Ak  chcete  vytvárať  komplexné 

štruktúry  potrebujete  dobré  základy. 

Výbornou analógiou môže byť okolitý svet. 

Napríklad všetka hmota je zložená z atómov 

a tie sú zložené z častíc.  Ak to tak berieme, tak častice sú základný stavebný materiál 

schopný  vytvoriť  takmer  všetko.  Najlepšou  analógiou  k  webovej  stránke  je  práve 

spomenutá stavebnica Lego. Kocky Lega aj napriek svojej jednoduchosti vám dovolia 

vytvoriť komplexné štruktúry. Ich jednoduchosť je totiž zámerná. Každá kocka má na 

jednej strane okrúhle výstupy, čo umožňuje aby bez problémov zapadla do druhej. Až 

ich následná kombinácia tvorí určitý výstup. Ten môže byť rôzny a závisí iba na vašej 

kreativite.

S webovým obsahom je to úplne 

rovnaké.  Musíme  myslieť  na  to,  že 

každá  stránka  webu  má  väčšinou  inú 

štruktúru  a  obsah.  Zatiaľ  čo  zdieľa 

množstvo rovnakých rysov. 

Aby  sme  mohli  správne  rozložiť 

obsah  musíme  začať  zdola,  a  to  od 

najmenšieho obsahového prvku stránky. 

Tým  je  text  alebo  obrázok.  Ten  má 

určitú formu, ktorá z textu robí obsah ako „kontakt“ alebo „produkt“ (text s obrázkom a 

cenou) alebo „recept“ (text s rôznymi atribútmi), prípadne „diskusné fórum“ (nadpis, 

text a formulár s interakciou). Takýto obsah určitej formy si môžeme predstaviť ako 

jednu kocku Lega. Niektoré kocky sú modré, niektoré červené, niektoré podlhovasté a 

iné zase okrúhle. Rovnako je tak i webový obsah. Máme nadpis, máme diskusiu, súbor  

na stiahnutie, fulltextové vyhľadávanie, produkt, článok atď. 
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Pre účely publikácie obsahu nazvime - definujme tento text určitých charakteristík 

ako obsahovú položku. Samotná stránka, rovnako ako tomu je u domčeka postaveného 

z Lega, je tak tvorená kombináciou obsahových položiek.

3.3.2 Šablóny

Významnou vlastnosťou a funkciou, ktorú by mal publikačný systém poskytovať 

je  oddelenie  obsahu  od  vzhľadu  stránky. To sa  zabezpečuje  použitím šablón.  Toto 

riešenie  má  nespočetné  množstvo  výhod.  Napríklad  v  prípade,  že  sa  jedného  dňa 

rozhodnete zmeniť design stránok nie je nič jednoduchšie ako zmenou jediného súboru 

šablóny, zmeniť  vzhľad všetkých stránok.  V opačnom prípade  by  ste  museli  meniť 

vzhľad každej stránky samostatne,  čo by pri  veľkom množstve stránok bolo značne 

nepohodlné. Ďalšou výhodou je možnosť použitia individuálnych šablón pre zobrazenie 

obsahu na  rôznych zariadenia,  ako napríklad  mobilných telefónoch alebo hlasových 

čítačkách.

Publikačný systém by mal celkovo obsahovať tri druhy šablón. A to:

● layout šablónu

● obsahovú šablónu

● šablóny jednotlivých obsahových položiek

Layout  šablóna  by  mala  obsahovať  prvky 

layoutu. Mal by to byť HTML súbor, ktorý na 

seba  viaže  CSS  štýl  a  obsahuje  grafické  a 

designové  prvky  spoločné  pre  celý  web  ako 

napríklad hlavičku a pätku.
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Obsahová šablóna by mala slúžiť na globálne úpravy obsahovej zóny. Môžu napríklad 

nastať  prípady, kedy chceme,  aby na  jedenej  stránke bolo  menu vľavo a  na  druhej 

vpravo. Alebo chceme, aby bol obsah na podstránkach zarovnaný inak ako na titulnej 

stránke.  Zároveň  chceme zachovať  hlavičku a pätku nedotknutú.  Aby sme nemuseli 

zbytočne kopírovať layout šablónu, je lepšie využiť obsahovú šablónu.

V neposlednom rade musíme myslieť aj na jednotlivé obsahové položky. Napriek tomu, 

že  majú  rovnaké  atribúty, môžeme chcieť  ich  zobrazenie  na  jednotlivých  stránkach 

upraviť. Myslíte napríklad na obyčajný „text s obrázkom“. Na jednej stránke chcete aby 

bol obrázok na ľavej strane a na druhej chcete aby bol na pravej. 

Za  týmto  účelom  si  pomôžeme  so  šablónami  pri  jednotlivých  obsahových 

položkách.  Ak  daná  položka  bude  obsahovať  viac  šablón,  administrátorovi  stránok 

môžeme dať možnosť zvoliť si spôsob zobrazenia - vzhľad daného obsahu.
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3.3.3 Adresy URL

Dôležitosť URL adries sme už spomínali. Poďme sa teraz hlbšie pozrieť na to, ako 

zabezpečiť,  aby adresy tvorené publikačným systémom boli jednoduché. Riešenie je 

skutočne jednoduché a dostupné. Až je veľkou otázkou prečo sa takáto manipulácia s 

URL na Internete bežne nevyužíva.

Webový server  Apache obsahuje  modul  „mod_rewrite“  [8],  ktorý je  vo  svojej 

triede nenahraditeľný.  Je to veľmi sofistikovaný nástroj  poskytujúci  široké možnosti 

manipulácie s URL. Jedinou nevýhodou tohto modulu je jeho relatívna komplexnosť. 

Po jeho zvládnutí vás však obdarí cenným ovocím.

Naším cieľom je spracovať všetky adresy smerované na naše stránky. Vynímajúc 

adresy, ktoré  smerujú  na  existujúce  súbory  ako  obrázky  alebo  .html  stránky  a  iné. 

Najvhodnejším  riešením  bude  presmerovať  všetky  volania  –  adresy,  ktoré  v  sebe 

neobsahujú bodku „ . “  na jediný súbor. Skriptom sa následne rozpozná adresa a tá sa 

predá ďalším procesom.

Preto do konfiguračného súboru .htaccess v koreňovom adresári nášho webového 

servera umiestníme pravidlá, na základe ktorých server presmeruje všetky volania na 

súbor „index.php“.

RewriteEngine on

RewriteRule ^([a-zA-Z\/0-9\_-]+(/)?)$ /index.php

Volaná adresa  bude  pre  ďalšie  procesy  dostupná  v  premennej  PATH_INFO,  ktorú 

vytvorí  server  APACHE. V  prípade,  že  stránky  budú  umiestnene  na  inom serveri 

musíme zistiť, ako tento server nakonfigurovať tak, aby sme docielili rovnakého efektu.

Keďže adresa je komplikovanejšia a môžu nastať rôzne situácie jej použitia, mali 

by sme určiť presné pravidlá jej tvorby. Preto je vhodné vytvoriť proces na spracovanie 

adresy.

Pre potreby publikačného systému navrhujem takéto rozdelenie adresy:

www . tatras . net / stranka / metoda / id /
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Stránka:  obsahuje textový  identifikátor stránky (alebo číselné  ID stránky),  ktorý sa 

použije na vyhľadávanie informácií o obsahu a štruktúre stránky v databáze. Následne 

systém poskladá vhodný obsah, priradí šablónu a vytvorí HTML stránku.

Metóda: niekedy sa môžeme stretnúť s tým, že chceme spraviť nejakú inú operáciu ako 

len zobrazenie štandardného obsahu. Napríklad chceme pridať príspevok do diskusného 

fóra.  Za  týmto  účelom  poslúži  druhý  parameter  ako  „metóda“,  ktorý  bude  volať 

špecializovanú metódu u obsahovej položky.

www . tatras . net / hotel-magura / pridat /

Napríklad hore uvedená adresa môže slúžiť na pridanie príspevku do diskusného fóra u 

Hotela Magura.

Ďalšie parametre adresy môžu byť dobrovoľné a môžu obsahovať rôzne atribúty, 

ktorých spracovanie bude závisieť na jednotlivých obsahových položkách umiestnených 

na stránke  a zvolených metódach.

3.3.4 Štruktúra obsahu

Dekompozíciou obsahu sme ukázali, že je  nutné namiesto celej stránky editovať 

jednotlivé zložky obsahu – obsahové položky. Pozrime sa na modelový prípad:

Máme obyčajnú stránku, ktorá obsahuje nadpis, text s obrázkom a článok. Problém je, 

že na článok sa dá kliknúť a ten automaticky vytvorí novú stránku. Zároveň za článkom 

chceme mať diskusiu. Článok je obsahová položka a ako taká je umiestnená do stránky. 
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Je  však  nutné  aby  i  samotná  obsahová  položka  mohla  tvoriť  stránku.  Preto  každá 

obsahová položka by mala mať svoju unikátnu adresu.  

Každej obsahovej položke tak priradíme ID, 

rovnako  aj  samotná  stránka  je  v  tomto 

prístupe  obsahová  položka.   Z  pohľadu 

systému  môžeme  uvažovať  nad  najmenšou 

zložkou  obsahu  ako  nad  obsahovým 

objektom.

Ak každá položka obsahuje unikátne ID 

pomocou  volania  www.domena.com/id/

môžeme docieliť  to,  aby sme danú položku 

zobrazili.  Vždy sa  vytvorí  stránka.  Musíme 

však  zistiť,  aké  položky  sa  na  stránke 

nachádzajú a v akom sú vzťahu k ostatným. 

Preto  každá  obsahová  položka  okrem  ID 

musí  obsahovať  aj  PARENT_ID. To  nám 

prezradí  pod  ktorú  obsahovú  položku  daný 

objekt  patrí  a  pomôže  vytvoriť  strom. 

Napríklad máme stránku „A“ s článkom. Po kliknutí na článok sa zobrazí nová stránka 

„B“.  Táto  stránka  ma  ID článku  („B“)  a  PARENT_ID stránky  v  ktorej  je  článok 

umiestnený  „A“.  Za  článkom sa  však  nachádza  diskusné  fórum.  Táto  diskusia  má 

PARENT_ID článku – stránky „B“,  pretože diskusia  je  umiestnená v článku. Takto 

môžeme  vytvoriť  strom obsahu  a  presne  určiť,  ktorý  obsah  kam  patrí  a  zároveň 

zabezpečiť to, aby mohla obsahová položka tvoriť samostatnú stránku.

3.3.5 Obsahové objekty

Doteraz sme si bohate vystačili s pojmom obsahová položka a pochopili sme, že 

sa  jedná  o  obsah určitej  formy, napríklad  „text  s  obrázkom“ alebo  „článok“.  Tento 

pojem je  výborný  pre  bežného  administrátora  stránok,  ktorý  sa  do  hĺbky  aplikácie 
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nedostane.  Z pohľadu  návrhu  systému  je  však  nutné  zaviesť  nový  pojem  a  to 

„obsahový objekt“.

Myslíme na obsahový objekt ako na určitý model – spoločné pravidlá pre tvorbu 

obsahovej  položky.  Obsahový  objekt  je  program,  ktorý  zabaľuje  všetku  potrebnú 

funkcionalitu,  ktorá  sa  týka  obsahovej  položky.  S  každou  obsahovou  položkou  z 

pohľadu administrácie chceme robiť niekoľko operácií. A to napríklad vytvoriť novú 

položku  na  stránke,  editovať  existujúcu  položku,  zobraziť  položku  na  stránke  s 

priradenou šablónou.

Keďže v publikačnom systéme je množstvo činností, ktoré 

sa  opakujú  je  výhodné  použiť  objektovo  orientovaný 

prístup  a  architektúru  [7].  Pre  obsahové  položky  si 

definujme hlavnú triedu, ktorá na základe ID položky, typu 

položky a zvolenej akcie s danou položkou patrične naloží. 

Úlohou  triedy  bude  teda  na  základe  ID získať  atribúty 

obsahovej položky z databázy, a na základe typu objektu 

zvoliť  patričný model spracovania dát prípadne získať dáta 

z inej  tabuľky  a  následne,  ak  existuje  nejaký  výstup 

priradiť šablónu a odoslať výstup hlavnému procesu pre ďalšie spracovanie a odoslanie 

prehliadaču. 

class CommonObject {

var $id;

var $object_type;

var $params;

function __construct {

// ziskanie a spracovanie dát

}

function view()

{

// priradenie šablóny a zobrazenie dát

}

function add()

{

// vytvorenie novej položky na stránke

// uloženie do databázi

$this->id = $newid;

$this->save(); // uloženie
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$this->edit(); // následná editácia

}

function edit()

{

// editácia položky

}

function save()

{

// uloženie položky

}

}

Vytvorenie univerzálneho objektu nám umožní editovať  veľmi široké spektrum 

rôznorodého obsahu. V prípade potreby vytvorenia nového obsahového typu, ktorý nie 

je definovaný hlavným modelom, postačí vytvoriť  dedičnú triedu a upraviť potrebné 

metódy tak, aby sme mohli spracovať nový formát. To zabezpečuje otvorenú platformu 

pre editáciu a správu rôznorodého obsahu.

Výslednú stránku týmto spôsobom poskladáme ako domček z Lega. Jednoducho 

zistíme aké obsahové položky sa na stránke nachádzajú a postupne iteráciou priradíme 

objektu vhodný obsah a volaním $Object->view() položku zobrazíme. V administrácií 

zvolíme  metódu  $Object->edit()  a  zobrazíme  formulár  pre  aktualizáciu  dát.  Celá 

architektúra je tak veľmi jednoduchá.

3.3.6 Návrh databáz

Tabuľky musia odrážať náš cieľ. Najdôležitejšie bude vytvoriť strom obsahových 

položiek – strom objektov. Ďalšou veľmi dôležitou tabuľkou bude zoznam oprávnených 

užívateľov pre prístup do administrácie, konfiguračná tabuľka a tabuľky jednotlivých 

obsahových typov.

CMS_TREE
id_tree int(10)
parentid int(10)
userid int(2)
identifier varchar(100)
active char(1)
display char(1)
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template varchar(40)
contenttemplate varchar(40)
templateblock varchar(50)
object varchar(50)
itemssort varchar(20)
itemslisting varchar(4)
menusort varchar(250)
menulisting varchar(4)
publishbefore datetime
publishafter datetime
dateadded datetime
datealtered datetime
url varchar(250)
moveaction varchar(100)
cache char(1)
temp char(1)

Ďalšou tabuľkou je CMS_CONTENT. Táto obsahuje textový obsah, ktorý sa vzťahuje 

ku konkrétnej  položke.  Tu sa  nám môže stať,  že môžeme mať  obsah v niekoľkých 

jazykových verziách, preto veci ako názov položky a základné atribúty umiestnime do 

samostatnej  tabuľky. Ďalšou možnosťou je kontrola  a  sledovanie verzií  jednotlivého 

obsahu.

CMS_CONTENT
id_content int(10)
id_tree_rel int(10)
name text
text text
keywords text
language char(2)
version int(3)

Ukážka SQL dotazu na výber obsahových položiek konkrétnej stránky:

SELECT * FROM ".DB_TREE.",".DB_CONTENT." 
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WHERE ".DB_TREE.".parentid = '".$pageid."' 

AND ".DB_TREE.".active='1'  

AND ".DB_TREE.".temp='0' 

AND ".DB_TREE.".object != 'menu' 

AND ((".DB_TREE.".publishbefore > '".date("Y-m-d 

H:i:00",time())."' OR ".DB_TREE.".publishbefore = '0000-00-

00 00:00:00') 

AND (".DB_TREE.".publishafter < '".date("Y-m-d 

H:i:00",time())."' OR ".DB_TREE.".publishafter = '0000-00-00 

00:00:00')) 

AND ".DB_TREE.".id_tree = ".DB_CONTENT.".id_tree_rel ORDER 

BY ".DB_TREE.".".$itemsort." ".$itemlisting."

LIMIT ".$start.",".$limit;

Z výstupu vytvoríme asociatívne pole a pomocou iterácie jednotlivé atribúty priradíme 

konkrétnemu objektu, ktorý ich spracuje.

Keďže jednotlivé obsahové položky často obsahujú hlbšie členený obsah, je nutné 

vytvoriť  samostatné  tabuľky  pre  jednotlivé  obsahové  typy.  Napríklad  položka 

„komentáre“,  ktorú  môžeme  často  využiť  pri  článkoch,  môže  obsahovať  niekoľko 

komentárov. Preto je nutná samostatná tabuľka, do ktorej komentáre uložíme.

CMS_COMMENTS
id int(10)
id_thread int(10)
id_object int(10)
author varchar(100)
email varchar(100)
subject text
body text
date datetime

Úlohou jednotlivých objektov je získať dáta z patričnej tabuľky, spracovať  ich a 

odoslať výstup.

44

CMS_TREE
id_tree (PK)

CMS_COMMENTS
id (PK)

id_object (FK)1:n



3.3.7 Užívateľské rozhranie

Menej je menej. Nie viac! A tak je to dobre. Ľudia chcú vždy viac, nakoniec chcú 

toho  toľko,  že  jednotlivé  rozšírené  vlastnosti  im  bránia  vo  využívaní  tých  úplne 

základných. Nehovoriac o strese aký prežívajú z veľkého množstva možností a funkcií, 

ktoré majú k dispozícií.

Užívateľské rozhranie publikačného systému 

musí  byť  podľa  možnosti  čo  najjednoduchšie  a 

veľmi  priamočiare.  Spomeňte  si  na  Lego. 

Jednoduchá  kocka  vám  umožňuje  vytvoriť 

komplexné  štruktúry.  Na  webe  však  treba  ľudí 

trošku obmedziť v ich kreativite. Grafický design 

stránok je úlohou vášho dodávateľa, vy v prípade, 

že  nie  ste  designér,  nemáte  pravdepodobne 

dostatok  talentu  ani  znalosti  aby  ste  si  sám 

vytvorili  grafický  design.  Je  lepšie  túto  úlohu 

zveriť  profesionálom.  Preto  nie  je  ani  úlohou  publikačného  systému  spravovať 

jednotlivé  grafické  prvky. Úlohou  CMS  je  spravovať  čistý  surový  obsah  a  z  jeho 

prezencie v systéme spraviť niečo viac. Je úlohou CMS tento surový obsah zabaliť do 

pekného grafického kabátu. Administračné prostredie musí preto podporovať rýchlu a 

produktívnu tvorbu a manipuláciu s obsahom. Za úlohu má iba túto jedinú vec, ale musí 

ju  robiť  extrémne  dobre.  Bežnú  asistentku  nezaujíma  čo  je  to  databáza  alebo  ako 

funguje  databázové  pripojenie.  Chce  spravovať  obsah.  CMS  musí  schovať  všetku 

nepotrebnú  alebo  nejednoznačnú  funkcionalitu  tak,  aby  sa  s  ňou  bežný  užívateľ 

nestretol. 

Design je funkčnosť, preto administračné prostredie musí byť veľmi konkrétne. 

Tu je strom, ktorým sa dostanete rýchlo na jednotlivé podstránky! Tu sú podstránky a tu 

sú jednotlivé obsahové položky! A je to. Treba dať ľuďom iba jednú možnosť ako ku 

konkrétnej veci pristupovať.

Nikto  nie  je  perfektný. 

Priznajme  si  to.  Na  webe  nastane 

množstvo kritických okamžikov bez 

ohľadu na to, ako opatrne je design 

vytvorený.  „Všetko  čo  sa  môže 
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pokaziť, sa pokazí“ Murphyho zákon platí i v tomto prípade. Musíme preto myslieť na 

nečakané udalosti a design administračného prostredia publikačného systému navrhovať 

aj pre ne [4]. To znamená vytvoriť jednotlivé elementy tak, aby neboli dôvodom omylu. 

Vytvoriť potrebné formuláre, ošetriť a upraviť ich vstup. Automaticky zmenšiť obrázky 

v prípade,  že niekto uloží  veľké obrázky priamo z digitálneho fotoaparátu.  Upraviť 

formátovanie  textu  kopírovaného  z  MS Wordu,  ktorý  obsahuje  špinavé  HTML. 

Upozorniť užívateľa, že stránku opúšťa, ale obsah neuložil čo môže viesť k jeho strate 

atď. Pre zlepšovanie administračného rozhrania bude veľmi dôležitá spätná väzba od 

ľudí používajúcich systém, analýza chovania a testovanie použiteľnosti. Tento proces je 

tak veľmi zdĺhavý a v podstate nikdy nekončiaci. Vždy bude čo vylepšovať.

Design musí viesť  užívateľa tak, aby dosiahol to čo chce rýchlo a pohodlne s 

minimálnym počtom možných problémov.

Súčasné rozhranie Clever Leap CMS sústreďuje pozornosť 

na štruktúru a obsah
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4. Prínosy štruktúrovanej správy obsahu

Obsah prináša návštevníkov a s nimi ide ruka v ruke zisk. Je to práve obsah, nie 

design  čo  najčastejšie  privádza  návštevníkov  na  vaše  stránky  a  núti  ich  vracať  sa. 

Návštevníci často krát oželu škaredý design ak nájdu to čo hľadajú. Obsah je aktívum, 

ktoré si musíte chrániť a jeho tvorbe venovať veľkú pozornosť.

4.1 CA TATRY a štruktúrovaný obsah

Malá  začínajúca  cestovná 

agentúra  špecializujúca  sa  na  turistov 

prichádzajúcich do Vysokých Tatier, si 

uvedomila,  že potrebujú niečo iné ako 

len  obyčajné  stránky. Statické  stránky 

nie sú to pravé. Okrem toho, že by bolo 

nutné  zamestnať  skúseného 

webdesignéra,  stránky  by  ani  tak 

neposkytovali  funkcie,  ktoré  po  nich 

neskôr,  až  sa  ponuka  ubytovacích 

zariadení rozšíri, začnú klienti požadovať.

Dôležité  je  okrem  samotnej  prezencie  ubytovacích  zariadení  na  stránkach 

umožniť  aj  vyhľadávanie v týchto ubytovacích zariadeniach a  triedenie  ubytovacích 

zariadení podľa kategórie, kvality poskytovaných služieb, lokality atď. 

Využitím publikačného  systému  so  správou  rôznorodých  foriem  obsahu  bolo 

možné vytvoriť nový obsahový typ a tak umožniť publikáciu štruktúrovaného obsahu 

akým je popis ubytovacieho zariadenia. Zároveň týmto členením obsahu sa otvárajú 

nové  možnosti  triedenia  a  filtrácie,  čo  návštevníkom  stránok  po  rozšírení  ponuky 

výrazne uľahčí výber miesta ich pobytu.

Publikácia  nových  ubytovacích  zariadení  a  ďalšieho  obsahu  je  až  detsky 

jednoduchá. Stačí vyplniť jednoduchý formulár a potrebný obsah je na svojom mieste, 

online  prístupný  zákazníkom.  Žiadne  zdĺhavé  volanie  do  reklamnej  agentúry,  či 

predávanie obsahu a fakturácia externým webdesignérom. Obsah je možné publikovať 

svojpomocne a to bez akýchkoľvek znalosti HTML a iných internetových technológií. 

Nakoniec posúďte sami: www.tatras.net
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Lepšia správa obsahu sa podpísala k postupnému zvyšovaniu návštevnosti stránok.

Bounce Rate udáva počet ľudí, ktorí stránky opustia po prvej stránke. Inými slovami

 obsah nie je relevantný tomu čo ľudia hľadajú. Všimnite si ako zavedenie 

publikačného systému pomohlo zvýšiť kvalitu obsahu.

4.2 Keď web vonia kávou

Vedeli  ste,  že  web  môže  voniať  kávou?  Webová  prezentácia  najväčšieho 

producenta kávy a čajov na Slovensku je skutočne aromatický zážitok. Pozrite sa,  ako 

kvalitný publikačný systém a prémiový design dali obsahu nový rozmer a tak spojili 

nezameniteľnú vôňu kávy s novým druhom média: www.baliarne.sk

Neustále  sa  meniaci  sortiment  produktov  a  potreba  prezentovať  aktuálne 

informácie si vyžiadala použiť  viac sofistikovaný systém ako tvoriť  zakaždým novú 

statickú stránku. Spoločnosť rovnako chcela zlepšiť spätnú väzbu od zákazníkov, aby 

mohli hlbšie spoznať ich potreby.
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Integroval  som  publikačný  systém  a 

previedol  všetok  obsah  do 

štruktúrovanej  podoby.  Teraz  je 

publikácia  nových  produktov  tak 

jednoduchá,  že  ju  zvláda  dvojčlenné 

marketingové  oddelenie  samostatne  s 

minimom času. Komentáre pri každom 

produkte,  kontaktný  formulár  a  sekcia 

FAQ  (často  kladené  otázky)  sú 

výborným  prídavkom  pre  zákazníkov, 

ktorý  zároveň  marketingovému  oddeleniu  prináša  cenné  názory  a  otázky. Výborný 

grafický design ďalej reflektuje identitu spoločnosti.

Vytvorením HTLM šablón od základov som odstránil tabuľky a vytvoril štandardy 

plne  dodržiavajúci  web.  Prístupný  ako  pre  handicapovaných  užívateľov  tak  aj  pre 

vyhľadávače ako Google.

Nový web Baliarní Obchodu Poprad prináša dotyk kávy k internetovej komunite.
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Záver

Množstvo  ľudí  si  začína  uvedomovať,  že  štruktúra  dát,  myšlienka,  obsah  a 

sémantika  sú  kľúčové  elementy  najzaujímavejších,  najinteraktívnejších  a 

najzábavnejších stránok na Internete. Hoci väčšina nástrojov na správu obsahu vôbec 

neodráža vlastnosti a  účel webovej  stránky. Správa obsahu najmä na úrovní osobných 

stránok a malých firemných prezentácií potrebuje rásť.

Každý  kto  publikuje  obsah  na  webových  stránkach  by  mal  prestať  vkladať 

štvorcové kocky do okrúhlych dier. Obsah potrebuje štruktúru. Neničte význam vašeho 

obsahu  do  podoby  obyčajného  odstavca,  ktorý  nie  je  nič  viac  ako  prostý  text,  vo 

formulári pre článok.

Cieľom  mojej  práce  bolo  navrhnúť  riešenie  pre  publikáciu  rôznorodého, 

štruktúrovaného obsahu na Internete. Som si istý, že navrhované riešenie výrazne zlepší 

kvalitu obsahu webovej prezentácie, jej dostupnosť a zvýši zážitok návštevníkov. Tak 

výrazným spôsobom pomôže budovať dobré meno a značku.

Na záver by som chcel ešte raz poďakovať všetkým ktorí pomáhali pri tvorbe tejto 

bakalárskej  práce,  predovšetkým  však  vedúcemu  bakalárskej  práce  a  všetkým 

profesorom, ktorí ma informovali o rôznych smeroch informačných technológií.
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Zoznam použitých skratiek

CMS – Content Management System (systém na správu obsahu – redakčný systém)

CSS – Cascading Style Sheets (jazyk pre definíciu zobrazenia)

HTML – Hypertext Markup Language (značkovací jazyk)

ISO – International Standard Organization

RSS – Really Simple Syndication (štandard pre agregáciu obsahu)

SQL – Structured Query Laguage (jazyk pre získavanie dát z databáz)

URI (URL) – Uniform Resource Identifier (adresa zdroja v počítačovej sieti)

XML – Extensible Markp Language (značkovací jazyk)
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Príloha 1: Funkcia pre zobrazenie obsahových objektov na stránke

function pageobjects($pageid,$limit=1000000000,$start=0,
$itemsort="",$itemlisting="",$pattern="")

{
global $PageInfo,$Url;
if($itemsort=="" || !isset($itemsort)) $itemsort = $PageInfo-

>itemssort;
if($itemlisting == "" || !isset($itemlisting)) $itemlisting = 

$PageInfo->itemslisting;
$sql = "SELECT * FROM ".DB_TREE.",".DB_CONTENT." 
WHERE ".DB_TREE.".parentid = '".$pageid."' 
AND ".DB_TREE.".active='1' 
AND ".DB_TREE.".temp='0' 
AND ".DB_TREE.".object != 'menu' 
AND ((".DB_TREE.".publishbefore > '".date("Y-m-d H:i:00",time())."' 

OR ".DB_TREE.".publishbefore = '0000-00-00 00:00:00') 
AND (".DB_TREE.".publishafter < '".date("Y-m-d H:i:00",time())."' OR 

".DB_TREE.".publishafter = '0000-00-00 00:00:00')) 
AND ".DB_TREE.".id_tree = ".DB_CONTENT.".id_tree_rel ORDER BY 

".DB_TREE.".".$itemsort." ".$itemlisting."
LIMIT ".$start.",".$limit;

$query = mysql_query($sql);

if(mysql_num_rows($query)>0) {
while($rs = mysql_fetch_assoc($query))

{
if( !isset($obla[ $rs['object'] ]) ) 

{
include_once( 

fileoverride(TEMPLATEDIR,"pageobjects/".strtolower($rs['object']).".class.p
hp") );

$obla [ $rs['object'] ] = 1;
$object = ucfirst( $rs['object'] );
$$object = new $object();
}

}
mysql_data_seek($query,0); // set the pointer back to initial result
//passing data to template
while ($rs = mysql_fetch_assoc($query))

{
$objectn = ucfirst( $rs['object'] );
$$objectn->pa = $rs;
$$objectn->load_template();
if($Url->sub[2] && method_exists($$objectn,"{$Url->sub[2]}")) 

{
$method = $Url->sub[2];
 $content .= $$objectn->$method($query-

>fields,$pattern);
 }

elseif($_REQUEST[objectaction] && 
method_exists($$objectn,$_REQUEST[objectaction])) {

$method = $_REQUEST[objectaction];
 $content .= $$objectn->$method($query-

>fields,$pattern);
 }

else $content .= $$objectn->view($pattern);
}
}

return $content;
}
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Príloha 2: Štatistika pripojenia domácnosti k Internetu
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