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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webového informačního systému 

pro skautský oddíl. Je postaven na webových standardech, jako jsou jazyky PHP, 

JavaScript, HTML a CSS. Použitou databází je pak MySQL. Cílem informačního 

systému je poskytování důležitých informací nejen členům skautského oddílu, ale také 

široké veřejnosti na internetu.	


ABSTRACT 

This bachelor's thesis describes design and implementation of a web information system 

for the scout troop. It is built on Web standards such as PHP, JavaScript, HTML and 

CSS. Used database is MySQL. The goal of the information system is provide important 

information not only members of the scout troop, but also general public on the Internet. 
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ÚVOD 

Současný trend přesouvá organizování skupin lidí do prostředí internetu. Webové 

prohlížeče se stávají čím dál více populárnějšími pro jejich stále se rozšiřující možnosti 

využití. Právě prostřednictvím webových prohlížečů lze přistupovat k informačním 

systémům provozovaných na webových serverech, které mnoha lidem a organizacím 

usnadňují každodenní práci. Mezi takové organizace patří i skautské sdružení Skaláci, 

které se snaží každoročně oslovit mnoho dětí, aby se staly jeho členy a mohlo tak pro ně 

připravovat zajímavý program. 

Vhodnost webového informačního systému pro skautský oddíl je značná, protože díky 

rozšířenosti internetu je možné pohodlně kontrolovat dění v oddílu, nahlížet na seznam 

plánovaných akcí, komunikovat s vedoucími na diskusním fóru, zadávat nové výlety a 

události do systému, registrovat nové členy oddílu, apod. 
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1. CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Většina skautských organizací dnes provozuje alespoň jednoduché webové stránky, 

které jim napomáhají informovat veřejnost o jejich existenci a získávání nových členů. 

Složitější webové stránky by jistě ocenila řada skautských oddílů a sdružení. Tato 

složitější řešení však bývají z důvodu vysokých finančních nákladů pro takové 

organizace často nemyslitelná. Protože jsem ve svém oddíle vyrůstal od svých deseti let, 

rozhodl jsem se pro něj vybudovat webový portál bez finančních nákladů, který by 

napomohl ke zviditelnění oddílu na internetu a sdílení důležitých informací. Protože 

současné řešení je v některých ohledech neefektivní a zastaralé, a jeho návrh přestal 

splňovat nároky na něj kladené, rozhodl jsem se celý webový portál napsat zcela znovu. 

1.1. Cíl práce 

Cílem této práce je návrh webového portálu pro skautský oddíl a jeho následná 

realizace. Tento portál musí disponovat jak privátní sekcí, tak i sekcí veřejnou, díky 

které bude mít oddíl možnost oslovit mnoho lidí a získat tak nové členy. Privátní sekce 

potom může obsahovat informace, ke kterým je přístup povolen pouze vybraným 

uživatelům webového portálu. Vzhledem k možnému rozsahu celého portálu není v 

rámci této práce možné realizovat všechny jeho dílčí části. Proto budou tyto 

nerealizované části popsány formou návrhů na další rozšiřování systému a jejich 

realizace nebude do cílů práce zahrnuta. 

1.2. Metody a postupy zpracování 

Způsob zpracování se odvíjí od stanovených cílů, které byly popsány v předcházející 

podkapitole. V první řadě je potřeba vybrat technologie, které jsou pro realizaci 

webového portálu vhodné. Těmto technologiím se budu věnovat v teoretické části mé 

práce. V dalším kroku přejdu k analýze současného stavu. V této kapitole se budu 

zabývat nedostatky současného řešení, které poslouží jako východisko pro návrh 

nového řešení, jemuž bude věnována další kapitola. V závěru práce shrnu výsledky své 

práce, dosažení stanovených cílů a zmíním návrhy na další rozšíření webového portálu. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Aby se čtenář lépe orientoval v problematice návrhu a tvorby webového portálu, je 

zapotřebí zmínit několik důležitých pojmů, které mu pomohou pochopit, jak fungují 

webové aplikace a co se děje na pozadí, když uživatel přistoupí k webovému portálu 

prostřednictvím webového prohlížeče. V následujících podkapitolách se pokusím ve 

stručnosti objasnit nejdůležitější pojmy týkající se tvorby webových stránek. Také zde 

uvedu technologie, které jsem použil při programování webového portálu. 

2.1. Internet 

Internet bývá také někdy označován jako WWW (World Wide Web). Jedná se o 

celosvětovou informační a komunikační síť. Tato síť vznikla propojením jiných sítí o 

menších velikostech, např. Bitnet či Usenet. Internet má mnoho využití, mezi které se 

řadí elektronická pošta, služba www, přenos souborů, vzdálené přihlašování, 

elektronické obchodování, vyhledávací služby, elektronické rozhovory a jiné. (1). 

Internet tvoří přístupová vrstva, firemní páteřní síť a vrstva dálkových sítí WAN. Je 

založen na protokolu TCP/IP a nezajišťuje bezpečnost ani spolehlivost spojení či kvalitu 

přenosu dat. Právě bezpečnost Internetu je největším jeho problémem. (2). 

2.2. URL 

Uniform Resource Locator nebo také ukazatel na zdroj informací je formou zápisu 

webové adresy. Příkladem může být třeba http://www.skalaci.cz/uvod. Http je protokol, 

který slouží k přenosu dat z této adresy. Adrese serveru odpovídá část URL 

www.skalaci.cz. Za adresou serveru je specifikována cesta k webové stránce nebo ke 

konkrétnímu souboru. V tomto příkladu se jedná o adresář uvod. (1). 

URL také může obsahovat parametry za otazníkem a identifikátor mřížkou. Příklad 

tohoto formátu by mohl vypadat takto: 

http://www.skalaci.cz/akce?e=letni-tabor&y=2011#prihlaska 

Parametry za otazníkem jsou v tomto příkladu dva. První označený jako “e” obsahuje 

hodnotu “letni-tabor” a druhý označený jako “y” hodnotu “2011”. K těmto parametrům 
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lze v jazyce PHP snadno přistupovat a lze jednoduše vyhodnotit, že se jedná o letní 

tábor, který proběhl v roce 2011. Identifikátor za mřížkou “prihlaska” specifikuje místo 

ve stránce, na které se má stránka zarovnat. Tímto místo je element, který má 

specifikovaný atribut “id” a jeho hodnotou je “prihlaska”. 

2.3. Webové stránky 

Webové stránky (někdy web) jsou dokumenty, které jsou součástí WWW. Tyto 

dokumenty zahrnují odkazují odkazy na jiné dokumenty (hypertextové dokumenty). 

Webové stránky mohou kromě textu obsahovat také formuláře, grafické efekty či 

multimediální obsah (obrázky, zvuk, video). (1). 

K procházení webových stránek slouží webový prohlížeč (browser). Prohlížeč je 

aplikace běžící na klientském počítači a jeho úkolem je komunikovat se serverem, ze 

kterého přijímá data. Tato data jsou zakódována do úsporného formátu, jehož součástí je 

obsah webu a instrukce, jak se tento obsah má na klientském počítači zobrazit. Výhodou  

webu je, že se přes internet posílají jen nezbytná data, která navíc často bývají v 

komprimovaném formátu, což v důsledku ušetří čas při načítání webových stránek. 

Díky principu hypertextu a rozsáhlosti internetu je možné propojovat mezi sebou 

webové stránky, které jsou umístěny na serverech běžících na různých místech celého 

světa. (3). 

2.4. Webový portál 

Webovým portálem se rozumí rozsáhlé webové stránky, jejichž účelem je posloužit 

uživateli jako rozcestník. Webový portál bývá zpravidla tvořen několika moduly, jako 

jsou např. e-mailové služby, slovníky, databáze, diskusní fóra apod. (1).  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2.5. Nástroje pro vytvoření webového portálu 

Pro vytvoření webového portálu je zapotřebí řada technologií, které se vzájemně 

doplňují a spolupracují. Je potřeba zajistit přístup, aby byl portál dynamický a datové 

toky mezi klientem a serverem nebyly příliš velké. Webový portál se prakticky neobejde 

bez některé z databázových technologií, protože právě databáze dokáže uchovávat stav 

celého webu. V následujících podkapitolách rozeberu technologie, které je vhodné 

použít při realizaci webového portálu. 

2.5.1. HTML 

HyperText Markup Language neboli značkovací jazyk sloužící k vytváření webových 

stránek, které je možné prohlížet nezávisle na platformě. Protože v dnešní době existuje 

několik verzí HTML, mohou se webové stránky zobrazované v odlišných verzích 

prohlížečů zobrazovat různě. Zdrojový kód psaný v tomto jazyce je ukládán v podobě 

ASCII souborů a je možné ho upravovat v obyčejném textovém editoru. (1). 

HTML kód je tvořen příkazy (tagy) a obsahem (zobrazovaným textem). Příkazy jsou 

uzavřené do úhlových závorek, uvnitř kterých je specifikovaný název příkazu a dále 

atributy oddělené aspoň jedním bílým znakem, které většinou nebývají povinné. Tagy se 

dělí na párové a nepárové. Párové se od nepárových liší tím, že mají definovaný začátek 

a konec. Příkladem párového tagu může být <b> a </b>. Část bez lomítka označuje 

začátek a část s lomítkem pak konec. Tento příkaz znamená, že obsah mezi těmito 

značkami bude zvýrazněný tučně. Příkladem nepárového tagu může být <img>, který 

popisuje výskyt obrázku uvnitř webové stránky. Informace o daném obrázku jsou pak 

specifikovány uvnitř tohoto příkazu v rámci atributů. (3). 

2.5.2. XML 

Významem zkratky je rozšířený značkovací jazyk. XML slouží k ukládání předvoleb, 

aplikačních dat, vytváření jednotné datové struktury pro přenos dat apod. XML má 

definovanou strukturu, která se podobá HTML. Jejich spojením vzniklo XHTML. (4).  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2.5.3. XHTML 

XHTML se řídí celou řadou směrnic, které platí pro HTML. V některých ohledech jsou 

však tyto směrnice přísnější. U názvů prvků a jejich vlastností záleží na velikosti 

písmen, každý prvek musí být korektně ukončen, prvky se nesmí překrývat a musí se do 

sebe správně zanořovat, každá vlastnost musí mít specifikovanou hodnotu, která je vždy 

v uvozovkách. Na začátku XHTML dokumentu musí být uvedena tzv. definice typu 

dokumentu (DTD), jejíž formát vypadá následovně: (4). 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN” 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

2.5.4. CSS 

Vznik CSS se datuje přibližně do roku 1997. Tato zkratka znamená Cascading Style 

Sheets neboli kaskádové styly. Kaskádové styly nabízí přehlednější způsob pro 

formátování jednotlivých částí HTML dokumentů. Dříve se formátování HTML tagů 

provádělo v rámci jejich atributů. Dnes je to sice stále možné, ale moderní způsob 

používá výhradně CSS, které nese mnoho výhod. CSS umožňují definovat styl pro 

skupinu elementů na jediném místě. Pomocí kaskádových stylů můžeme definovat styl 

jednak pro konkrétní tagy přímo nebo obecně pro nějakou třídu či identifikátor. Třídy a 

identifikátory se potom používají uvnitř tagů jako atributy class a id. Nepsané pravidlo 

říká, že jeden identifikátor by se měl vyskytovat na stránce maximálně jednou, třídy pak 

v libovolném množství. To je právě jeden ze zásadních rozdílů mezi identifikátory a 

třídami. (5). 

Existují tři způsoby, kterými zapojujeme kaskádové styly do webových stránek: 

• zápis přímo v tagu pomocí atributu style 

• zápis mezi párové značky <style> a </style> 

• zápis v externím dokumentu s příponou css 

Nejčastějším využívaným způsobem začlenění kaskádových stylů do webové stránky je 

třetí z nich, zejména kvůli separaci dvou různých kódů. Moderní způsob tvorby 

webových stránek využívá HTML k definování základní struktury dokumentu (nadpisy, 

odstavce, seznamy, tabulky, obrázky a jiné) a CSS pro nastavení stylu jednotlivých 

elementů (barva, zvýraznění, velikost písma, výška, šířka a mnoho dalších). (5). 
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2.5.5. JavaScript 

JavaScript je programovací jazyk, který běží na straně klienta v prohlížeči. Je to jazyk 

interpretovaný, což znamená, že jeho kód není kompilován do strojového kódu, jako je 

tomu např. u jazyka C. Kód JavaScriptu je součástí HTML kódu. Díky JavaScriptu lze 

dynamicky měnit obsah webových stránek podle událostí, které vyvolává návštěvník 

webu (stisky kláves, pohyb myši, klikání a další). Není nutné vždy posílat serveru 

požadavek na každou změnu, což by bylo pomalé a server by byl více zatěžován, a to je 

nežádoucí. Používání JavaScriptu se jeví jako dobrý způsob, jak rozložit výkon mezi 

klientské počítače a ušetřit nejen práci serveru, ale také čas potřebný na vykonání 

změny na webové stránce. Podobně jako u kaskádových stylů lze také kód JavaScriptu 

psát přímo do tagů v rámci atributu, který je vyvolán nějakou událostí (onclick, 

onmouseover a jiné). Také je možné kód umístit mezi párové značky <script> a </

script> nebo do externího souboru, což je ze stejného důvodu, jako u CSS, nejčastěji 

používané, zejména pak v případech, kdy se na projektu podílí více osob (HTML kodér, 

programátor JavaScriptu). Celý princip webových stránek propojených s JavaScriptem 

spočívá v tom, že klient (uživatel) odešle serveru požadavek přes prohlížeč na svém 

počítači. Server prohlížeči vrátí zdrojový kód stránky, který obsahuje HTML kód 

společně s JavaScriptovým kódem. O provádění kódu Javascriptu se dále už stará 

výhradně webový prohlížeč. Někdy se můžeme setkat s nekompatibilitou kódu 

JavaScriptu a prohlížeče, kdy stejný kód v některém prohlížeči funguje a v jiném už ne. 

Tohoto problému si lze také všimnout v případě použití různých verzí jednoho 

prohlížeče. (5, 3). 
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2.5.6. jQuery 

Jedná se o javascriptovou knihovnu, která usnadňuje práci při programování v 

JavaScriptu. Navíc je multiplatformní a dobře funguje ve všech rozšířených 

prohlížečích. JQuery definuje speciální syntaxi, avšak nikterak neomezuje programátora 

kombinovat javascriprový kód s kódem jQuery. Kódy psané v jQuery bývají pro tentýž 

řešený problém zpravidla několikanásobně kratší, než by tomu bylo v případě 

JavaScriptu. Tato knihovna je dostupná zdarma, je pravidelně aktualizovaná a dobře 

dokumentovaná. JQuery umožňuje snadnou práci s elementy v HTML stránce, 

zpracování událostí, manipulaci s CSS, efekty, animace a v neposlední řadě také AJAX, 

o kterém bude zmínka v pozdější kapitole. (6, 7). 

2.5.7. Apache HTTP server 

Apache HTTP server je software, který je dostupný jako open source a lze jej použít pro 

nekomerční i komerční účely. Jedná se o software běžící na aplikačním serveru, jehož 

úkolem je zpracovávat požadavky od klienta. Apache je multiplatformní a zahrnuje 

podporu pro jazyk PHP. (8, 9). 

2.5.8. PHP 

Jazyk PHP je skriptovacím jazykem, jehož počátky sahají do roku 1995. Původním 

záměrem tohoto jazyka bylo zpracování odesílání dat z formulářů. V pozdějších verzích 

přibývaly stále nové funkce. Jednalo se například o cykly, práci s databází nebo 

vestavěné funkce. Aktuální verzí je PHP 5, které přineslo revoluční změny v podobě 

objektově orientovaného programování a pohodlnější práci s dokumenty XML. PHP v 

dnešní době patří k nejpopulárnějším jazykům používaných v oblasti tvorby webových 

stránek. (10). 

Jazyk PHP spadá, stejně jako JavaScript, mezi programovací jazyky interpretované. 

Narozdíl od JavaScriptu však neběží na straně klienta, ale na straně serveru. Dokáže 

pracovat s celou řadou různých databází, jako jsou MySQL, PostgreSQL, Oracle a 

mnoho dalších. PHP je často instalováno na serverech jako modul pro Apache, který 

spouští jednotlivé PHP skripty na základě požadavků přijímaných od klientů. PHP 

skript může komunikovat s databází a provádět různé operace předtím, než klientovi 
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pošle finální podobu odpovědi, kterou může být např. HTML kód. Jazyk PHP nabízí 

mnohem více možností než jen práci s databází nebo generování HTML kódu. Pomocí 

PHP lze také posílat elektronickou poštu, vytvářet , XML či PDF soubory nebo 

generovat obrázky (je-li nainstalována knihovna OpenGL). PHP zahrnuje také podporu 

protokolů jako jsou např. LDAP, IMAP, POP3 a další. (9, 11). 

2.5.9. Smarty 

Smarty je šablonovací systém, který je určen pro jazyk PHP. Jeho hlavní výhodou je, že 

odděluje aplikační část webu od části zobrazovací. Důsledkem toho je oddělen PHP kód 

od kódu HTML, čímž je dosaženo lepší přehlednosti ve zdrojových kódech celého 

webu. Zejména u projektů větších rozsahů je výhodné používat právě šablonovací 

systémy jako jsou Smarty. Tento systém je napsán v jazyce PHP  a lze ho snadno 

začlenit do projektu jako modul. Smarty jsou navíc zcela zdarma pro komerční i 

nekomerční využití. (12). 

Pro začlenění Smarty do webových stránek je nutné do nich začlenit knihovnu 

dostupnou z internetu. V PHP skriptu je poté potřeba vytvořit instanci objektu Smarty. 

Následně je možné tento objekt ovládat metodami, jako jsou např. metody pro předání 

PHP proměnné do objektu Smarty nebo zobrazení konkrétní šablony. Šablonami jsou 

soubory s příponou TPL (odvozené z anglického slova template) a jejich obsahem je 

HTML kód obohacený o syntaxi Smarty. V těchto šablonách lze také přistupovat k PHP 

proměnným, které byly v PHP kódu předány objektu Smarty. 

2.5.10. AJAX 

AJAX je anglická zkratka tvořená slovy Asynchronous JavaScript and XML. Jedná se o 

technologii v oblasti interaktivních webových aplikací. Její hlavní výhody spočívají v 

možnosti měnit obsah HTML stránek bez nutnosti nového načtení stránky. Pomocí této 

technologie je možné komunikovat se serverem na pozadí. (13). 

AJAX má také svoji podporu v jQuery, kde je snadné jej používat. Pomocí jQuery lze 

vytvořit požadavek pro server, ten mu odeslat přes AJAX a následně od něj přijmout 

odpověď, kterou zpracuje JavaScript. Typickým použitím mohou být různé interaktivní 
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prvky na webu, jako například listování mezi jednotlivými měsíci v kalendáři událostí 

nebo průběžné vyhodnocování výsledků pro našeptávač vyhledávacího pole. 

2.5.11. MySQL 

MySQL patří mezi nejoblíbenější databáze v oblasti webu. Většina hostingů nabízí 

právě tuto databázi. Vhodnost jejího použití je zejména v rámci malých a středně 

velkých projektů. MySQL je open-source projekt distribuovaný zdarma v rámci GNU 

General Public Licence (GPL). Mezi typické vlastnosti MySQL patří zejména rychlost a 

spolehlivost. MySQL patří mezi relační databázové systémy a je schopna zpracovávat 

velké množství dat. Výhodou je snadná administrace a multiplatformnost. MySQL 

poskytuje rozhraní API pro mnoho programovacích jazyků, jako např. C++, Perl, 

Python, Ruby, a také je podporována jazykem PHP. (3). 

2.6. Interakce webových technologií 

V předchozí kapitole byly rozebrány jednotlivé technologie, které jsou vhodné pro 

vytvoření webového portálu. Nyní se pokusím popsat, jakým způsobem vzájemně 

spolupracují. Provoz webové aplikace je závislý na klientské stanici, na které je spuštěn 

prohlížeč webových stránek, a serveru. Ten v některých případech může být rozdělen na 

aplikační a databázový. Na serveru běží PHP, které dokáže komunikovat s databází 

MySQL. Uživatel zadává požadavky serveru prostřednictvím webového prohlížeče, 

které jsou vyhodnocovány skripty napsanými v jazyce PHP. Skript načte potřebná data z 

databáze podle zaslaného požadavku, předá data objektu Smarty a použije odpovídající 

šablonu, na základě které je vygenerován HTML kód. Ten je následně odeslán zpět do 

prohlížeče. Tento kód může obsahovat také JavaScript či CSS. Většinou jsou však styly 

a JavaScript umístěny v souborech uložených také na serveru, a ty jsou v HTML pouze 

nalinkovány, což znamená, že jsou získány dalšími požadavky, které směřují ze strany 

klienta na server. Tyto soubory mohou ale klidně ležet na úplně jiném serveru, než na 

kterém se nachází samotná aplikace. Tento přístup se používá například při vkládání 

aktuální knihovny jQuery do webové stránky, která leží přímo na serveru společnosti, 

jenž ji vyvíjí. Bez nutnosti změny kódu je tak snadno možné dostávat vždy aktuální 

verzi knihovny. JavaScript potažmo jQuery umí také komunikovat se serverem pomocí 
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zabudované technologie AJAX. Pomocí něj je většinou spouštěn na serveru umístěný 

PHP skript, který může cokoli vypsat. Tento výpis může představovat prostý text, 

HTML kód nebo třeba obrázek. AJAX tedy umožňuje posílat dílčí požadavky  serveru 

bez nutnosti vygenerování celé stránky znovu, což je rychlé a efektivní. 

2.7. SEO 

SEO (Search Engine Optimization) je v českém překladu optimalizace vyhledávacích 

strojů, pod kterou spadá mnoho úloh, jejichž cílem je zvýšit vyhledatelnost webu. SEO 

se ovšem nezabývá pouze dobrou vyhledatelností webových stránek, ale také tím, zda 

se uživatel dostal na web, kde našel informace, které skutečně hledal. Jak již bylo 

řečeno, pod tuto problematiku spadá mnoho faktorů, které se dělí na dva základní typy. 

Tyto faktory budou popsány v následujících podkapitolách. (14, 15).  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Obr. 2: Interakce webových technologií (vlastní zpracování)



2.7.1. On-page faktory 

Jedná se o faktory optimalizace, které přímo souvisejí s webem, tedy jsou jeho součástí. 

Mezi tyto faktory spadá například název stránky v <title> nebo text obsažený ve 

stránce. Tyto faktory může provozovatel webu přímo ovlivnit např. zásahem do 

zdrojového kódu. (14). 

2.7.2. Off-page faktory 

Off-page faktory optimalizace jsou faktory, které nejsou součástí webu. Jejich 

příkladem můžou být třeba zpětné odkazy, jejich kvalita a počet. Tyto faktory není 

možné upravit přímo pozorovatelem, proto je potřeba snažení se o jejich ovlivnění 

nepřímou cestou. (14) 

2.8. Objektově orientované a procedurální programování 

Objektově orientované programování (OOP) představuje moderní programátorský 

přístup při navrhování softwaru. OOP má řadu svých zastánců, ale také odpůrců, kteří 

prosazují klasické procedurální programování. To je založeno na funkcích, které mají 

definovaný vstup, který přijímají a výstup, který vrací. Jako příklad uvedu druhou 

mocninu. Druhou mocninu můžeme napsat jako funkci, která přijme na vstupu 

libovolné číslo, které uvnitř vynásobí samo sebou a výsledek vrátí. (16). 

OOP představuje zcela odlišný přístup. Jeho hlavní výhodou je zvýšení čitelnosti a 

znovupoužitelnosti kódu. OOP rozkládá řešenou problematiku na objekty, které 

představují objekty reálného světa. Objekt má definované proměnné (atributy), ve 

kterých je uložen jeho stav a metody, které může vykonávat. Navíc objekty mohou být 

složeny z jiných objektů a také mohou dědit vlastnosti jiných objektů. V reálném životě 

si lze jako objekt představit třeba osobu, která je složena z více objektů (hlava, ruce, 

tělo, nohy). I tyto dílčí objekty by se samozřejmě dalo rozkládat dále a totéž umožňuje 

OOP. Osoba jako  objekt může mít atributy jméno, příjmení a datum narození. 

Příkladem metody, kterou disponuje, může být třeba sdělení věku. V OOP jsou metody 

definované stejně jako funkce, avšak ty jsou uzavřeny uvnitř objektu společně s 

atributy, se kterými mohou metody pracovat. Metoda sdělení věku potom může 

fungovat tak, že spočítá rozdíl aktuálního data a data narození, které je uvedeno v 
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atributu objektu osoby, čímž zjistí stáří osoby a to vrátí jako výsledek. Dědičnost lze 

přirovnat k dědičnosti určitých rysů od svých rodičů (barva vlasů, očí, apod.). V 

reálném světě má každý jedinec dva biologické rodiče, v OOP se však jedná pouze o 

jednoho předka. (16). 

Jazyk PHP od své páté verze nabízí poměrně rozsáhlé možnosti v oblasti OOP. Každý 

vývojář si tak může zvolit, zda jej bude využívat nebo zůstane u procedurálního 

programování. 

2.9. Entity Relationship Diagram 

Entity Relationship Diagram (ERD) je určen k modelování aplikačních dat a jejich 

vzájemných vztahů. Jedná se o síťový model, který popisuje návrh ukládaných dat v 

celém systému s vyšší úrovní abstrakce. ERD může posloužit jako podklad pro 

vytvoření databáze aplikace. (17). 

2.9.1. Základní pojmy 

• Entita 

Entita představuje objekt reálného světa. Každá entita by měla být odlišná od 

ostatních, musí tedy být jedinečná. Entitou může být např. konkrétní klient banky 

nebo konkrétní bankovní účet. (17). 

• Entitní množina 

Entitní množinu tvoří více entit stejného typu. Tyto entity musí sdílet stejné 

vlastnosti, které se označují jako atributy. V ERD tvoří entitní množiny základní 

prvky. Příkladem entitních množin mohou být např. množina klientů nebo 

bankovních účtů. (17). 

• Vztah 

Vztah vyjadřuje vazbu mezi jednotlivými entitami. Jedná se o situaci, kdy dvě nebo 

více entit spolu logicky souvisí. Například klient C1 vlastní účet A13. Pak říkáme, že 

mezi klientem C1 a účtem A13 je vztah. (17).  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• Kardinalita vztahu 

Kardinalitou vztahu rozumíme maximální počet vztahů daného typu, kterých se 

může jedna entita účastnit. Například jeden klient může vlastnit více účtů, zatímco 

jeden konkrétní účet může vlastnit pouze jeden klient. Kardinalita se v diagramu 

uvádí na koncích vazeb mezi jednotlivými entitními množinami. (17). 

• Primární klíč 

Primární klíč slouží k tomu, aby každá entita byla jednoznačné identifikovatelná. 

Primární klíč musí být v rámci entitní množiny jedinečný. Může být tvořen jedním 

atributem, pak říkáme, že se jedná o jednoduchý primární klíč. V případě, že je 

tvořen více atributy, jedná se o primární klíč složený. Primární klíč označujeme 

zkratkou PK (Primary Key). (17). 

• Cizí klíč 

Cizí klíč slouží k vytvoření vztahu mezi jednotlivými entitami a jeho výskyt v rámci 

entitní množiny nemusí být unikátní. Cizím klíčem může být například atribut client 

v entitní množině Account. Na základě hodnoty obsažené v tomto atributu je možné 

identifikovat konkrétního klienta z entitní množiny Client, jejíž primární klíč ID 

obsahuje tutéž hodnotu. Cizí klíč označujeme zkratkou FK (Foreign Key). 

2.9.2. Tvorba ERD 

Při vytváření ER diagramů je potřeba vhodně definovat entitní množiny a vztahy mezi 

nimi. Na následujícím obrázku je uveden příklad diagramu pro entitní množiny klient 

(Client) a účet (Account). Z tohoto diagramu lze vyčíst, že entitní množina klient má 

atributy identifikátor ID, jméno, příjmení a telefon, a klient pak identifikátor ID a 

zůstatek. Vazba mezi jednotlivými entitami je vyjádřena spojnicí, která má na svých 

koncích uvedeny kardinality, které říkají, že jeden klient může vlastnit více účtů a jeden 

účet vlastní právě jeden klient. (17). 
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Obr. 3: Příklad ERD (vlastní zpracování)



2.9.3. Typy kardinalit vztahu 

2.9.4. Rozklad vazby M:N 

Často dochází k případům, kdy je mezi dvěma entitními množinami vztah M:N. 

Například nastane stav, kdy klient může vlastnit více účtů, přičemž platí, že účtem může 

disponovat více klientů. 

Vztahy M:N je obtížné převádět na schéma, které se používá v relačních databázích. Z 

tohoto důvodu se tyto vztahy převádějí na vztahy 1:N pomocí tzv. vazební entitní 

množiny. To se realizuje tak, že původní vztahová množina je nahrazena dvěma 

vztahovými množinami. První z nich je vytvořena mezi první a vazební entitní 

množinou, druhá pak mezi druhou a vazební entitní množinou. U původních entitních 

množin se nahradí kardinalita hodnotou 1 a jejich původní kardinality se přemístí do 

kříže k vazební entitní množině. To je naznačeno na následujícím obrázku. (17). 
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Tab. 1: Kardinality vztahů v ERD (vlastní zpracování)

Označení Alternativní označení Význam

1 právě jedna

0..1 nula nebo jedna

N více

0..N nula nebo více

1..N jedna nebo více

Obr. 4: Rozklad vazby M:N (17)



3. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Pro úspěšnou analýzu požadavků na nový webový portál je v první řadě potřeba 

rozebrat strukturu samotného oddílu a principy jeho fungování. Dalším krokem pak 

bude zhodnocení současného řešení a určení jeho nedostatků. 

3.1. Struktura oddílu a jeho fungování 

Na úvod je potřeba zmínit, že se nejedná o jediný oddíl, ale o seskupení tří oddílů, 

kterými jsou dívčí, chlapecký a roverský oddíl. Roverský oddíl je tvořen členy staršími 

patnácti let. Tyto tři oddíly fungují ve vzájemné spolupráci, pořádají společné akce a 

každý rok společný letní tábor, proto je v rámci této práce budu brát někdy jako jeden 

oddíl. V chlapeckém a dívčím oddílu jsou členové rozděleni do několika družin podle 

věku. Tyto družiny mají jednoho nebo více rádců, kteří je vedou a připravují pro ně 

přibližně dvouhodinové schůzky každý týden v klubovně. Několikrát do měsíce jsou 

oddílem pořádány akce, ať už se jedná o jednodenní nebo vícedenní. Většina z nich je 

přístupná členům ze všech oddílů, avšak někdy jsou pořádány družinové nebo roverské 

akce, na které je přístup omezen. Někteří starší členové jsou registrovaní v chlapeckém 

či dívčím oddílu a nikoli roverském. To vyplývá z předpisů, podle kterých musí být 

vedoucí i zástupce oddílu také jeho členem. Tito lidé jsou však neoficiálně bráni také 

jako roveři a mají možnost účastnit se roverských akcí. Proto je potřeba navrhnout 

webový portál tak, aby tyto překryvy rolí nekolidovaly s reálným fungováním oddílu. 

Od webového portálu pro skautský oddíl se tedy očekává, aby sloužil jako centrální 

informační základna přístupná on-line. Na tomto místě by měli jeho uživatelé mít 

možnost sledovat pořádané akce, diskutovat mezi sebou, sledovat informace k 

družinovým schůzkám, přistupovat k důležitým kontaktům, sdílet dokumenty a další. 

Webový portál by také měl sloužit veřejnosti, zejména pro účely nabírání nových členů. 

Proto je potřeba, aby nový návštěvník webu byl již od začátku motivován k navázání 

vztahu s oddílem. Je tedy velice vhodné dobře promyslet, jak navrhnout stránky, které 

mají za cíl oslovit veřejnost. 
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3.2. Obecná analýza současného webového portálu  

Navrhovaný webový portál bude vycházet ze stávajícího řešení, které není příliš šťastné 

pro svoji náročnost na alokaci zdrojů. Velkou roli také hraje zastaralost a nemodernost 

současného řešení. Nový webový portál je kvůli špatnému předchozímu návrhu nutné 

naprogramovat zcela znovu. V následujících podkapitolách se budu zabývat podrobněji 

jednotlivými argumenty, proč jsem se rozhodl k tomuto kroku. 

3.2.1. Současný webhosting 

Problémy současného hostingu je časté odstavování webového portálu provozovatelem 

serveru, na kterém běží. Tyto výpadky již není možné, vzhledem k jejich dlouhému 

trvání, tolerovat. Je tedy zapotřebí přesunout webový portál k důvěryhodnějšímu 

providerovi. To však není snadné zejména kvůli nekompatibilitě verzí jazyka PHP, který 

je na novém hostingu nainstalován. 

Dalším výrazným problémem je nedostatečný prostor na disku. Protože na současném 

portálu je provozována fotogalerie, jejíž fotografie zabírají mnoho místa, bylo nutné 

nejstarší alba odmazávat. 

Třetím problémem pak byl nedostatečný výkon. Na současném hostingu jsou příliš 

přísná omezení pro nahrávání a zpracovávání souborů. To se zejména projevuje u 

nahrávání nových fotografií do galerie. Na žádost o navýšení výkonu provider 

nereagoval pozitivně a bylo by nutné objednat dražší tarif. 

Vzhledem k tomu, že jsme za cenu současného tarifu nalezli tarif u jiného 

poskytovatele, který nabízí jedny z nejlepších služeb na českém trhu, rozhodli jsme se 

portál přestěhovat. Nově vybraný webhosting disponuje několikanásobně vyšším 

výkonem a poskytuje neomezený diskový prostor za podmínek, že uložená data jsou 

součástí webu. To je dobrým předpokladem pro provoz webové galerie nebo sdílených 

dokumentů.  

027



3.2.2. Nekompatibilita verze PHP 

Kód původní aplikace byl psán a udržován pro správnou funkčnost v PHP verzi 5.1. V 

dnešní době je tato verze problematická kvůli některým vestavěným funkcím. V případě 

nasazení původní aplikace na server s vyšší verzí PHP by docházelo ke kolizím. Námi 

vybraný hosting umožňuje zvolit verzi PHP 5.3 nebo 5.4. Proto jsme učinili rozhodnutí, 

že zdrojový kód bude splňovat podmínky pro PHP 5.4, čímž bude aplikaci zajištěna 

delší budoucnost. 

3.2.3. Formát URL 

Pro roboty webových vyhledávačů je přívětivější, když formát URL působí jako cesta k 

souboru. Na současném portále jsou jednotlivé sekce rozlišovány parametrem za 

otazníkem. Vhodnějším způsobem pro vyhledávací roboty je použít hodnotu tohoto 

parametru za lomítkem a to i v případě, že takový odkazovaný soubor neexistuje. 

Existují techniky, jakými lze dosáhnout, aby se tyto neplatné adresy na serveru 

přepisovaly do formátu s parametrem. Díky tomu lze splnit podmínku přívětivých 

odkazů pro vyhledávače a přitom zachovat zpracování URL pomocí jazyka PHP. Na 

novém portále je tedy vhodné změnit formát URL tímto způsobem. 

3.2.4. Možnosti pro rozšíření 

Současné řešení je obtížné rozšířit zejména kvůli jeho nepromyšlenému původnímu 

návrhu. S přibývajícími moduly se stávalo jak uspořádání souborů tvořící portál, tak i 

zdrojový kód nepřehlednějším. Přidání dalšího modulu bylo čím dál komplikovanější. 

Některé problémy byly odhaleny až po několikaletém používání. Uživatelé portálu jsou 

rozděleni do logických skupin na děti a starší, přičemž starší členové oddílu mají 

zpravidla více dostupných funkcí, kterými webový portál disponuje. Některé funkce 

však mají děti navíc oproti skupině starších členů. Prvním problémem, který z tohoto 

návrhu plyne, je výskyt jednoho uživatele ve více logických skupinách, který není 

možný. Druhý problém pak spočívá v tom, že všechny moduly portálu pracují pouze s 

těmito skupinami a není možné vytvořit skupiny další. 
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3.2.5. Nepřítomný AJAX 

Současné řešení nedisponuje technologií AJAX, což je značný nedostatek. 

Přegenerování stránek, které se se oproti původní změnily jen v detailech, je velice 

neefektivní jak na straně uživatele, tak i na straně serveru. Pro server je zbytečné 

generovat téměř identický kód znovu. V případě uživatele jde pak o zbytečně dlouhé 

načítání přegenerovaných stránek. Pokud má navíc uživatel pomalé připojení k 

internetu, může být rozdíl v rychlosti načítání celé stránky opravdu znatelný. V dnešním 

světě mobilního internetu, ke kterému operátoři nastavují nízké datové limity, je každá 

optimalizace vedoucí ke snížení datového toku ze strany uživatele vítána, a proto bude 

do nového řešení začleněn AJAX. 

3.2.6. Skupiny uživatelů 

Uživatelé dorůstající do věku, ve kterém je potřeba jim změnit určitá privilegia na 

webovém portále, skýtají značný problém. Tento problém je zakořeněn již v samotném 

návrhu. Spočívá v tom, že každý uživatel může mít právě jedno privilegium, na které se 

navazují jednotlivé moduly webového portálu. Potíže se začaly objevovat také v 

případech, kdy se někteří uživatelé dostali postupem času do stavu, ve kterém jim bylo 

potřeba přidělit některá práva navíc. Možnosti změny privilegií však často nebyly 

dostačující. Uživatelé se tak dostávali do situace, kdy buď neměli přístup ke všem 

sekcím, na které by měli nárok, nebo jim naopak bylo odkryto příliš mnoho. Nic mezi 

tím mnohdy neexistovalo. Nový portál bude navržen tak, aby bylo v budoucnu možné 

bez kompromisu řešit všechny změny v nastavení privilegií, které mohou nastat.  Tento 

problém vyřeší zavedení uživatelských skupin a možnost dynamicky přidělovat práva 

na libovolnou dílčí část portálu. 

3.2.7. Veřejná prezentace 

Současná webová prezentace nepředstavuje příliš atraktivní design. Jedním z požadavků 

na nový portál je právě modernější design. Protože v dnešní době je moderní 

jednoduchý a plochý design, je potřeba ho přepracovat tímto způsobem. Je vhodné 

zvolit decentnější barvy a fonty. Dále pak eliminovat všechny prvky, které příliš odvádí 

pozornost, kterými jsou např. složité pozadí, animované menu nebo výstřední hlavní 
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nadpis. Všechny tyto části je potřeba přepracovat do jednoduchosti tak, aby web působil 

na nově příchozího návštěvníka seriózně. Stávající web také neskrývá odkazy v hlavním 

menu, které vedou na privátní sekci. Návštěvník je v takovém případě informován, že k 

takové sekci nemá přístup, což u něj může vyvolat dojmem, že na tomto webu není 

vítán a následně jej opustí. Také je potřeba přepracovat úvodní stranu, která slouží 

zejména pro nového návštěvníka. Měla by ho více motivovat k tomu, aby se o oddíl 

začal více zajímat a prošel si také další části webu. 

3.2.8. Zbytečné sekce hlavního menu 

Současné řešení obsahuje v hlavním  menu příliš mnoho odkazů. Na některých 

displejích se hlavní menu z velké části nezobrazí celé a kalendář pod ním není mnohdy 

vidět. Protože je hlavní menu vytvořeno ve flashi, obsahuje též odkazy na sekce, které 

měly být vytvořeny v blízké časovém horizontu od samotného zavedení webového 

portálu. Tyto sekce však za čtyři roky provozu nikdy nebyly navrženy, a proto není 

důvod je do nového řešení zahrnovat. Jedná se o položky Kronika a Sponzoring. 
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3.3. Problémy jednotlivých částí webového portálu 

Nyní přejdu k poslední části analýzy, ve které rozeberu jednotlivé prvky současného 

portálu podrobněji. Do hlavních sekcí portálu se přistupuje prostřednictvím odkazů v 

hlavním menu. Po přihlášení uživatele do systému se navíc zobrazí tzv. uživatelské 

menu, jehož  položky závisí na konkrétním uživateli. Většinou se jedná o administrační 

funkce webového portálu. 

3.3.1. Akce 

Jde o velice důležitou sekci na webovém portálu, kde uživatelé mají přístup ke všem 

potřebným informacím o připravovaných i proběhlých akcích. Stránka akcí je rozdělena 

na dva sloupce. Pravý sloupec obsahuje kompletní seznam všech akcí a v levém jsou 

pak propozice k určité akci, které obsahují všechny potřebné údaje, např. termín konání, 

místo srazu, cenu a jiné. Pod propozicemi je seznam nahlášených účastníků a tlačítko 

pro nahlášení či odhlášení z akce. Díky seznamu účastníků může organizátor akce lépe 

připravit program případně akci ve výjimečných případech kvůli nízké neúčasti zrušit. 
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Vytváření akcí probíhá ve dvou fázích, přičemž v té první oddíl vytvoří plán akcí na 

pololetí a správce akcí podle tohoto plánu naplní portál. Nově přidané akce jsou v tuto 

chvíli zobrazeny v pravém sloupci. Ve druhé fázi pak organizátor konkrétní akce vytvoří 

propozice ke své akci. Propozice uživatelé portálu vytváří zpravidla dva týdny před 

termínem konání, takže druhá fáze prakticky probíhá celé pololetí. Kdykoli později je 

možné propozice aktualizovat nebo přidat do plánu novou akci. 

Vytváření propozic k akci probíhá ve třech krocích. Nejdříve uživatel vyplní formulář s 

textovou částí a dalšími údaji o akci. Ve druhém kroku pak může přidat obrázek, který 

se zobrazí v pravém horním rohu propozic, a také verzi propozic k tisku v PDF formátu. 

Ve třetím kroku jsou uživateli zobrazeny propozice ve skutečné podobě a je vyzván k 

vytvoření. 

Tento systém správy organizovaných akcí se v průběhu čtyřletého provozu osvědčil, 

avšak existuje několik možností, jak jej vylepšit. Jedná se o příliš dlouhý seznam akcí, 

který se postupem času stále rozšiřuje a výška stránky nutí uživatele dlouho rolovat v 

případě, že chce nahlédnout na starší akci. Dále seznam nahlášených uživatelů by bylo 

vhodné rozšířit také o seznam uživatelů, kteří na akci nepojedou. Třífázové vytváření 

propozic k akcím je zbytečně komplikované a systém jejich ukládání není ideální. 

Současný portál při vytváření propozic generuje soubory s HTML kódem. Ukládání 

těchto dat do databáze by v tomto případě bylo jistě vhodnější. 

3.3.2. Odměny 

Tato sekce představuje interní e-shop. Členové oddílu získávají na akcích body, které 

jim jsou na portálu přidělovány administrátorem odměn. Uživatelé mohou za svoje 

body na portálu objednávat různé předměty, které si mohou dopředu prohlédnout v 

online katalogu. Odměny slouží jako motivační prostředek pro zvýšení účasti dětí na 

pořádaných akcích. Současná administrační sekce neumožňuje pohodlný způsob 

zadávání nových bodů uživatelů, který představuje zdlouhavý proces. Administrátor 

musí založit zvlášť každý úkon, ke kterému vyplňuje název akce, popis úkonu, bodovou 

hodnotu a seznam uživatelů, kteří tento úkon splnili. V návrhu nového portálu bude 

implementován pohodlnější systém pro zadávání bodů z akcí. 
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3.3.3. Pro rodiče 

Tato stránka je určena zejména rodičům, kteří chtějí dát své děti do skautu. Její grafická 

úprava však nepůsobí příliš lákavě, což v konečném důsledku může mít negativní vliv 

na příliv nových dětí do oddílu. Stávající podoba stránky je zobrazena na následujícím 

obrázku. 

3.3.4. Schůzky 

Stránka se vztahuje ke schůzkám družin v klubovně. Jsou na ní důležité informace, jako 

např. poloha klubovny, seznam věcí na schůzku a rozpis termínů schůzek jednotlivých 

družin. Rozpis schůzek se mění jednou ročně, což vždy vyžaduje úpravu přímo ve 

zdrojovém kódu. V novém řešení by bylo vhodné mít možnost upravovat rozpis přímo 

na webovém portálu. 

3.3.5. Galerie 

Galerie obsahuje fotografie z konaných akcí, které si mohou prohlížet nejen uživatelé, 

ale také veřejnost. Galerie fotografií na vlastních stránkách jsou velikou výhodou, 

protože napomáhají k  prodloužení doby, kterou na nich návštěvník stráví. Současnou 

galerii je nutné aktualizovat ručně, což je velice náročné na čas. Protože implementace 
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galerie, do které by mohli všichni uživatelé nahrávat fotografie pořízené na akcích, 

vyžaduje nezanedbatelnou práci, nebude tato sekce do nového řešení zahrnuta ihned. 

3.3.6. Diskusní fórum 

Diskusní fórum patří společně s akcemi k nejnavštěvovanějším stránkám portálu ze 

strany jeho uživatelů. Je rozčleněno do několika tématických diskusí. V těchto diskusích 

pak mohou uživatelé zakládat témata k prodiskutování. Autor téma určuje uživatele, 

kteří jej uvidí a budou v něm moci diskutovat a může k němu přidat anketu k hlasování. 

Každý uživatel si také může nastavit, zda chce být informován o nových příspěvcích 

prostřednictvím elektronické pošty. To však přestalo postupem času fungovat, protože 

server velkou část e-mailů vůbec neodeslal nebo přišli uživatelům do nevyžádané pošty 

a přehlédli tak aktivitu na fóru. Dalším nedostatkem diskusního fóra je, že anketu nelze 

upravit ani v budoucnu přidat k již vytvořenému vláknu. Problémové také je, že u 

zakládaných vláken lze nastavit pouze uživatele, kteří v nich mohou diskutovat, ale bylo 

by vhodné mít možnost přiřazovat k nim také skupiny uživatelů a rozšířit nastavení práv 

tak, aby bylo možné vlákno pouze číst. Vzhledem k velikosti diskusního fóra, která 

neustále narůstá, je vhodné do nové verze portálu přidat vyhledávač příspěvků a témat a 

také možnost zakládat nové diskuse, čehož lze v současné době docílit ručním přidáním 

do databáze. 

3.3.7. Organizační tým 

Tato sekce slouží jako křižovatka důležitých kontaktů. Obsahuje výpis všech důležitých 

osob, které jsou řazeny do několika kategorií podle funkcí, které v oddíle zastávají. 

Hlavním cílem této stránky je umožnit snadné získání kontaktu na kompetentní osobu 

pro oblast. Každý člen organizačního týmu si může v uživatelském nastavení upravit 

svůj profil, který bude v této sekci zobrazován a zvolit informace, které budou veřejně 

viditelné, a informace, které budou dostupné pouze přihlášeným uživatelům. 

3.3.8. Správa oddílového vybavení 

Jedná se o systém, který v principu funguje jako knihovna a je dostupný jen některým 

přihlášeným uživatelům. Položkami však nejsou knihy, ale oddílové vybavení, jako 

např. horolezecká lana, karabiny, kotlíky na vaření, vysílačky a mnoho dalších. 
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Vzhledem k velkému objemu tohoto vybavení bylo potřeba jej rozdělit mezi několik 

členů, kteří jej přes rok skladovali u sebe doma. Aby bylo možné sledovat, kde se jaká 

věc vyskytuje, nebo kdo ji má vypůjčenou, byl na portálu zaveden tento systém, který 

měl za úkol tyto aktivity sledovat. I přes velký potenciál, který toto řešení nabízí, však  

jeho uživatelé nebyli dostatečně motivováni jej využívat, a tak k výpůjčkám sice 

docházelo, ale do systému je už nikdo nezaznamenal. Z tohoto důvodu nebude systém 

správy oddílového vybavení do nového portálu zařazen. 

3.3.9. Soubory ke stažení 

Na této stránce je možné nalézt v PDF formátu všechny propozice, které byly na portál 

nahrány při jejich vytváření. Vhodnějším řešením by bylo umožnit uživatelům nahrávat 

do centrálního úložiště libovolné typy dokumentů. Toto řešení by bylo univerzálnější a 

umožňovalo by přidávat přílohy do propozic k akcím nebo třeba do příspěvků 

diskusního fóra formou odkazovaného souboru. 
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4. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Protože návrh webového portálu je složitý proces, rozdělil jsem jej do těchto fází: 

• grafický návrh 

• návrh jádra portálu 

• návrh dílčích částí a databázového schéma portálu 

• realizace a zhodnocení portálu 

• návrhy na rozšíření portálu 

4.1. Grafický návrh 

Grafický návrh je velice důležitým prvkem každého webu. Jedná se o prvotní kritérium, 

na základě kterého se nový návštěvník rozhoduje, zda na webu stráví nějaký čas nebo 

jej okamžitě opustí. Nepěkný web mnohdy ztrácí svoje potenciální příznivce i přes to, 

že obsahuje kvalitní informace. 

Webdesign však u webových portálů nezahrnuje pouze vzhled, ale také ergonomii při 

jeho používání. Uživatelé od webového portálu očekávají, že práce s ním bude intuitivní 

a jeho ovládání nebude náročné. Cílem každé kvalitní aplikace by mělo být, aby práci 

lidem usnadňovala, nikoli přidávala. 
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Obr. 8: Nový vzhled (vlastní zpracování)



Protože velká část uživatelů je konzervativní povahy, rozhodl jsem se nedělat příliš 

radikální změny v návrhu jednotlivých částí. Mým cílem nebylo předělat původní řešení 

k nepoznání, ale tak, aby se v něm každý stávající uživatel snadno a rychle zorientoval. 

Uživatel by měl pocítit zrychlení oproti původnímu portálu a měl by se mu ovládat 

alespoň tak pohodlně, jako tomu bylo dřív. Tato kritéria jsem bral v úvahu při návrhu 

modernějšího a serióznějšího grafického designu. 

4.2. Návrh jádra portálu 

Návrh jádra celého portálu je velice důležitý a je potřeba mu věnovat velkou pozornost. 

V případě jeho špatného návrhu mohou nastat komplikace při rozšiřování portálu. S 

poučením ze špatného návrhu předchozího řešení jsem se snažil navrhnout nové jádro 

lépe. 

4.2.1. Privilegia 

Privilegia v souvislosti s tímto webovým portálem jsou uživatelskými funkcemi, které 

lze jednotlivým uživatelům přidělovat. Pomocí privilegií se nastavují jednotlivým 

uživatelům portálu administrativní funkce. Základní filosofií webového portálu je, že 

všichni uživatelé si jsou v základu rovni. Jeden uživatel je pak určen administrátorem 

přímo v databázi. Administrátorů lze určit i více, ale je lepší, když tuto funkci zastává 

jediná osoba. Administrátor má oproti běžnému uživateli, který nemá přidělené žádné 

privilegium, pouze jedinou výhodu, kterou je možnost komukoli (i sobě) přidělit 

libovolná privilegia s výjimkou privilegia administrátora pro případ, že by si 

administrátor omylem zrušil toto právo a poté by nikdo nemohl přidělovat privilegia bez 

nutnosti zásahu přímo do databáze. Současný návrh obsahuje tato následující privilegia: 

037

• Administrátor 

• Správce skupin 

• Správce akcí 

• Editor propozic 

• Správce družin 

• Moderátor fóra 

• Správce organizačního týmu 

• Moderátor dotazů 

• Srávce odměn 

• Správce modulů 

• Správce dokumentů 

• Správce registračních klíčů



V budoucnu je možné snadno přidat další privilegia, aniž by bylo nutné zasahovat do 

zdrojového kódu ověřovacích algoritmů. Význam jednotlivých privilegií bude objasněn 

v rámci popisu jednotlivých částí webového portálu. 

4.2.2. Uživatelé a skupiny 

Uživatelem je fyzicky existující osoba registrovaná na webovém portálu. Registrovat se 

může kdokoli, kdo zná registrační klíč, který je nutný vyplnit v registračním formuláři. 

Tento klíč slouží k tomu, aby se na portál neregistrovali cizí lidé. K registračnímu klíči 

má přístup uživatel portálu s privilegiem “Správce registračních klíčů”, kterým bývá 

zpravidla rádce družiny. Ten na schůzce předá kód svým neregistrovaným členům, aby 

se mohli na portálu registrovat. 

Skupinou se myslí množina uživatelů, která nese slovní popis. Skupiny smí vytvářet 

uživatel s privilegiem “Správce skupin”. Je velice vhodné, aby toto privilegium přidělil 

administrátor pouze sobě kvůli kontrole nad celým systémem. Správce skupin také 

přiděluje uživatele do skupin, které vytvořil. V kolika skupinách se může jeden uživatel 

vyskytovat, není omezeno. 

Uživatelé a skupiny jsou propojeny s přidělováním privilegií. Administrátor tedy může 

privilegia přidělovat nejen samostatným osobám, ale také celým uživatelským 

skupinám, což jeho administrativní činnost značně urychlí. 

4.2.3. Přístupová práva dílčích částí 

Právy dílčích částí se myslí povolení přístupu k různým sekcím. Může se například 

jednat o konkrétní akci, vlákno v diskusním fóru či soubor v dokumentech. Tato práva 

mohou být propojována s uživateli a skupinami, a záleží pouze na programátorovi, 

jakým způsobem je využije při tvorbě svých rozšíření. Přístupovými právy se budu 

zabývat v popisu každé dílčí části zvlášť. 

4.2.4. Vyskakovací okna 

Jedná se o obecnou funkci portálu, kterou může programátor snadno využít. 

Vyskakovacím oknem se myslí vizuální efekt, kdy je celá stránka ztmavena a na popředí 

je zobrazeno okno, které lze zavřít křížkem nebo kliknutím mimo. Tato okna lze 

využívat k libovolnému účelu a nabízejí programátorovi rozhraní pro jeho používání. 
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Vyskakovacího okna je využito například při přihlašování uživatele, přidávání nové 

akce, zakládání vlákna na diskusním fóru, apod. 

4.2.5. Uživatelské moduly 

Uživatelské moduly jsou drobnými doplňky webového portálu, které se nachází v 

pravém sloupci pod hlavním menu. Každý uživatel může určit, které moduly a v jakém 

pořadí se mu po přihlášení mají zobrazovat. Pro každý modul jsou definována práva pro 

uživatele a skupiny, která určují, kteří uživatelé jej mohou využít. Počet modulů může 

programátor snadným způsobem později rozšířit. Pokud není uživatel přihlášen, 

zobrazují se moduly, které jsou určeny jako výchozí. V návrhu jsou zahrnuty následující 

uživatelské moduly: 

• seznam plánovaných akcí 

Jedná se o zkrácený seznam odkazů na několik plánovaných akcí. 

• Kalendář akcí 

Kalendář akcí zobrazuje náhled na aktuální měsíc, ve kterém jsou vyznačeny akce. 

Jedná se o alternativní způsob pro přístup ke konkrétní akci. V kalendáři lze také 

listovat v jednotlivých letech a měsících. 

• stav uživatelských bodů 

Tento uživatelský modul zobrazuje uživateli počet zbývajících bodů, které může 

směnit za oddílové odměny. 
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Obr. 9: Přihlašovací formulář v okně (vlastní zpracování)



• nové příspěvky v diskusním fóru 

Diskusní fórum uchovává informace o tom, kdy uživatel naposledy navštívil dané 

vlákno. Tento uživatelský modul tvoří odkazy do několika vláken, ve kterých se 

vyskytují nové nepřečtené příspěvky. Jedná se o efektivnější způsob procházení 

diskusního fóra zejména pro uživatele, kteří portál nenavštěvují pravidelně a byli by 

jinak nuceni procházet jednotlivé diskuse postupně, aby se tak dostali ke všem 

nepřečteným vláknům. 

• narozeniny a svátky 

V tomto modulu se zobrazují informace o narozeninách a svátcích uživatelů 

webového portálu pro aktuální den. 

• logo kvalitního oddílu 

Logo kvalitního oddílu je reklamním prvkem na webu a je určeno zejména novým 

návštěvníkům. Uživatelům portálu však může překážet, proto je jim umožněno jej 

deaktivovat nebo přesunout na jinou pozici. Zvláště na monitorech s malou výškou je 

nežádoucí, aby toto logo  odsouvalo pro uživatele důležitější moduly za okraj 

obrazovky. 

4.2.6. Uživatelské menu 

Uživatelské menu je dostupné pouze přihlášeným uživatelům a zobrazuje se na pravé 

straně webu. Je tvořeno několika tlačítky, přičemž jejich množství závisí na privilegiích 

konkrétního uživatele. V základu se každému uživateli zobrazí tlačítko pro uživatelské 

nastavení a odhlášení z portálu, ostatní pak závisí na privilegiích. 

4.2.7. Emailová notifikace 

Protože na původním portále emailová notifikace nefungovala spolehlivě, rozhodl jsem 

se navrhnout řešení, které by spolehlivost zajistilo. Protože se jedná o často řešený 

problém, snažil jsem se navrhnout znovupoužitelné řešení. Každý vygenerovaný email 

je potřeba uložit do fronty, což může být implementováno pomocí databázové tabulky. 

Dále je potřeba naprogramovat tři objekty, které budou obsluhovat dílčí procesy celého 

problému. Prvním takovým objektem je email, který obsahuje všechny potřebné 

informace, kterými jsou adresa odesílatele, adresa příjemce, předmět zprávy a tělo 
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zprávy. Druhým navrženým objektem je pošta. Ta přijímá pracuje s databázovou 

frontou a přijímá emaily, které do ukládá do databáze. Posledním objektem je pošťák, 

který si od pošty vyžádá určitý počet elektronických, ta nahlédne do fronty a vybere pro 

něj zprávy, které jsou na řadě a současně nemají příznak odeslaných zpráv. Nakonec 

pošťák postupně rozešle všechny zprávy a přitom kontroluje, zda byly skutečně 

odeslány. Informaci o odeslaných zprávách předá poště, která tyto zprávy označí jako 

odeslané. Protože návrh pro řešení emailové notifikace je objektový, poskytuje 

programátorovi jednoduché rozhraní a znovupoužitelnost. 

Aby nedocházelo k odesílání příliš velkého počtu zpráv v jeden okamžik, provedl jsem 

optimalizaci, která spočívá v dávkovém rozesílání. Pro tento účel jsem navrhl skript, 

který je spouštěn automaticky v pravidelných časových intervalech. V tomto skriptu se 

použije objekt pošťák, který vyzvedne z pošty dávku zpráv, kterou rozešle. 

4.2.8. Dočasné soubory 

Ukládání dočasných souborů je pro celý portál užitečné, proto jsem se rozhodl jej 

zahrnout do samotného jádra. Vzhledem k tomu, že se nechci spoléhat na adresář pro 

dočasné soubory operačního systému, navrhl jsem vlastní. Nejprve je potřeba vytvořit 

adresář, do kterého budou nahrávány dočasné soubory. Následně je třeba vytvořit 

databázovou tabulku, která bude uchovávat informace o dočasných souborech. Pro 

každý nahrávaný soubor je nejprve potřeba vytvořit záznam v databázi a teprve potom 

se provede jeho samotný fyzický přenos do dočasného adresáře. Název souboru  v 

adresáři odpovídá identifikátoru, který byl databázovému záznamu automaticky 

přiřazen, jméno je pak uloženo v databázi. Důležitým údajem je také čas nahrání 

souboru na server, podle kterého se určuje zda tento soubor již nepřekročil dobu 

platnosti. Soubory, jejichž doba platnosti skončila, jsou mazány automaticky 

spouštěným skriptem v pravidelných intervalech. 

Dočasné soubory mají svoje využití v případech, kdy nahrání určitého souboru vyžaduje  

jeho zobrazení dříve, než je odeslán celý formulář. Jako příklad užití lze uvést  úprava 

profilového obrázku, který je potřeba před uložením oříznout. Proto je v první fázi 

potřeba tento obrázek nahrát na server jako dočasný soubor, aby bylo možné jej zobrazit 
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v nástroji pro ořez. V případě, že uživatel ořez nedokončí, je potřeba nahraný soubor 

smazat, což zajistí samotné jádro portálu automaticky. 

4.2.9. Ošetření chyb 

Navrhovaný webový portál je velice rozsáhlý a lze očekávat, že v budoucnu dojde k 

jeho rozšiřování. Proto je potřeba, aby systém hlášení chyb byl centralizovaný. V jazyce 

PHP slouží k tomuto účelu tzv. výjimky (Exceptions). Případě, kdy nastane nějaká 

chyba, např. nesprávně vyplněný formát telefonního čísla, lze ošetřit vyhozením 

výjimky, přičemž následný kód se přestane provádět až do chvíle, kdy je výjimka 

odchycena nebo skript skončí. Pro účely webového portálu jsem navrhl rozšíření 

výjimek, který spočívá v implementaci vlastních objektů, které dědí vlastnosti z objektu 

Exception. Navíc jsou do nich přidány mechanismy pro práci s databází. Každá výjimka 

musí obsahovat jako parametr chybovou konstantu. V případě vyhození výjimky objekt 

automaticky nahlédne do databáze, kde se pokusí vyhledat chybovou konstantu, kterou 

následně přeloží do jazyka, který je pro uživatele portálu srozumitelný. Pokud není 

výjimka v databázi nalezena, založí se pro ni nový záznam, přičemž hodnota překladu 

bude stejná jako hodnota konstanty. Výhodou tohoto řešení je, že všechny chybové 

hlášky jsou uložené na jediném místě a navíc se při testování systému databáze 

automaticky plní všemi použitými chybovými konstantami, což značně usnadní jejich 

následný překlad. 

4.2.10. Ladění chyb 

Nástroje pro ladění chyb je důležitou součástí rozsáhlých projektů. Protože každý nově 

spuštěný systém obsahuje téměř vždy nějaké chyby a samotný uživatel je nedokáže 

blíže specifikovat, je vhodné mít zavedený nějaký systém, který by zaznamenával 

prováděné operace. Programátor tedy může kdekoli ve zdrojovém kódu volat metodu,  

která provede záznam předaný v parametru. Je však zbytečné, aby webový portál 

vytvářel záznamy neustále. Proto jsem navrhl skupinu objektů pro ladění chyb. 

Jednotlivé objekty se liší ve způsobu zpracování požadavku na provedení záznamu. 

První z nich zapisuje hlášení do souboru, ve kterém je každý záznam uložen s časovým 

razítkem. Programátor má v tomto případě možnost nahlížet do historických dat. Druhý 
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objekt vypisuje v reálném čase předaná hlášení přímo do webové stránky, což se hodí 

zejména při samotné implementaci portálu. Při skutečném provozu však není možné 

tento způsob použít. Poslední objekt předaná hlášení zcela ignoruje, což má smysl 

používat v době, kdy nejsou hlášené žádné chyby. Nastavení způsobu zpracování 

ladících záznamů se provádí v konfiguračním souboru nastavením hodnoty pro 

konstantu DEBUG_MODE: 

• 2 - záznam do souboru 

• 1 - výpis přímo do webové stránky 

• 0 - ignorace ladících záznamů 

!
4.3. Návrh dílčích částí a databázového schéma portálu 

V této kapitole se budu zabývat návrhem dílčích částí portálu.  Jednotlivé části popíši v 

samostatných podkapitolách. U každé dílčí části se budu také zabývat návrhem jejího 

databázového schéma, protože projekt takového rozsahu bude obsahovat desítky 

entitních množin. Bude tedy vhodnější rozdělit databázové schéma na dílčí okruhy, 

které postupně popíši pro jednotlivé části zvlášť. Protože se jedná o webový portál, v 

jehož centru figuruje uživatel, budu se snažit tyto dílčí celky skládat tak, aby jejich 

společnou entitní množinou byl právě uživatel. V rámci minimalizace ER diagramů v 

nich budu uvádět pouze klíčové atributy. 

4.3.1. Organizační tým 

Stránku organizačního týmu tvoří seznam uživatelů webového portálu, kteří plní v 

oddíle nějakou důležitou funkci. Celý seznam je rozdělen na logické skupiny, aby bylo 

možné snáze vyhledat konkrétní osobu. Každá osoba je na této stránce reprezentována 

kartou s fotografií, jménem, přezdívkou a funkcí. Kliknutím na kartu je návštěvník 

přesunut na profil daného uživatele, který obsahuje nejen informace o něm. 

Stránku profilu si může každý uživatel upravit v sekci uživatelského nastavení. Uživatel 

má zde možnost upravovat své kontaktní údaje, kterým může také nastavit, zda budou 

dostupné veřejně nebo až po přihlášení na portál. Každý uživatel může svůj profil 

obohatit doplňujícími údaji, jako jsou např. jeho zájmy, skautská praxe či údaje o 
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zaměstnání, které vykonává v běžném životě. Doplňující údaje se zobrazují jako 

samostatné odstavce a uživatelům nejsou kladeny žádné meze, jak je pojmenuje a kolik 

jich na svém profilu uvede. 

Stránku organizačního týmu spravuje uživatel, který má k tomuto účelu přiděleno 

privilegium. Správce organizačního týmu rozhoduje o jednotlivých logických sekcích, 

které se na této stránce budou vyskytovat, o jejich pořadí a o uživatelích, kteří v nich 

budou figurovat. Funkce uživatelům přiděluje také správce organizačního týmu. Protože 

ve funkcích členů oddílu dochází každý rok ke změnám, je role centrálního správce této 

stránky velkým přínosem pro její údržbu. 

Databázové schéma organizačního týmu je složeno ze šesti entitních množin. Entitní 

množina team uchovává relace mezi uživateli (users) a logickými sekcemi 

(troop_functions). Z entitní množiny team se například generuje celá stránka 

organizačního týmu. Zbývající entitní množiny se vážou na konkrétního uživatele. 

Množina user_additions uchovává doplňující údaje o uživatelích, kteří si je spravují 

sami v uživatelském nastavení. Podobně je řešen seznam kontaktů, který reprezentuje 

entitní množina contact_list. Protože u každého kontaktu je třeba zvolit typ (telefonní 

číslo, email, skype a jiné), váže se na tuto contact_list entitní množina contacts, která 

tvoří číselník typů kontaktů. 

!
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Obr. 10: Databázové schéma organizačního týmu (vlastní zpracování)



4.3.2. Akce 

Akce na webový portál mohou přidávat uživatelé, kteří mají privilegium pro správu 

akcí. Vyplňují pouze základní informace o akci a kdykoli je mohou dodatečně změnit. 

Důležité je také nastavení omezení přístupu k akci. Správce akcí se může při jejich 

zakládání rozhodnout, zda bude viditelná veřejně nebo jen vybraným uživatelům a 

skupinám portálu. Seznam všech akcí je dostupný na hlavní stránce akcí a je 

stránkovaný po jednotlivých letech. Každou položku seznamu reprezentuje karta akce, 

na které jsou uvedeny základní údaje. 

K založeným akcím je později možné přidávat propozice, které však mohou vytvářet 

pouze uživatelé s privilegiem editora propozic. Na kartě akce, u níž byly propozice již 

vytvořeny, se zobrazuje ikona papírového bloku, která informuje uživatele o tom, že si 

může kliknutím na ni zobrazit podrobnosti k této akci. Propozice obsahují všechny 

důležité informace týkající se termínu a místa konání akce, ceny a seznamu věcí, které 

by si měl každý účastník vzít s sebou. Tvorba propozic je však do značné míry 

univerzální a jejich tvůrce může nadefinovat libovolný počet vlastních položek. 

Od chvíle, kdy jsou k akci propozice vytvořeny, mohou se na ni předběžně nahlašovat 

účastníci, případně dát najevo, že na tuto akci nepojedou. Seznam uživatelů, kteří se k 

účasti nějakým způsobem vyjádřili se zobrazuje pod propozicemi a je rozdělen na dvě 

skupiny podle toho zda se akce zúčastní nebo ne. Každá akce má také termín pro 

ukončení nahlašování účastníků, po kterém bude moci tuto operaci provádět pouze 

správce akcí. 

V některých případech nastává, že průběh akce má dvě varianty. Jedná se například o 

akce, které mají na výběr dva termíny, kdy je jeden dlouhý a druhý zkrácený. O tom, 

zda bude akce rozdělena na varianty, rozhoduje editor propozic. V případě variant je 

pak možností nahlášení více a seznam účastníků je rozdělen také podle nich. 

Databázové schéma akcí je komplikovanější než tomu bylo v případě organizačního 

týmu. Hlavními entitními množinami jsou uživatelé (users) a akce (events). Přímý vztah 

mezi uživatelem a akcí určuje autora akce, tedy uživatele, který akci založil. Entitní 

množiny events_users_rules a events_groups_rules uchovávají nastavení práv k akcím. 

Entitní množina events_content_attributes obsahuje jednotlivé položky propozic k 
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akcím. Informace o variantách jsou uchovávány v entitní množině event_variants a stav 

účastníků akce je pak ukládán do vazební tabulky users_events. Poslední dosud 

nezmíněnou entitní množinou je event_rating, která slouží ke zpětné vazbě ze strany 

účastníků pro danou akci. Každý, kdo se zúčastnil akce, má právo na její kartě přidělit 

nula až pět hvězdiček. 

4.3.3. Schůzky 

Na této stránce jsou uvedeny důležité informace týkající se schůzek. Její součástí je 

dynamicky generovaná tabulka rozpisu schůzek jednotlivých družin. Protože se každý 

rok tento rozpis obnovuje, je potřeba, aby jej bylo možné snadno změnit. O to se stará 

uživatel s privilegiem správce družin, který v rámci své kompetence skládá uživatele do 

družin, které také vytváří. Každá družina disponuje svým názvem a orientačním věkem 

členů. Člena družiny je také možné označit jako jejího rádce, který je pak uváděn v 

rozpisu schůzek. Jakmile správce družin vytvoří složení všech družin, může pro ně 

složit rozpis schůzek. 

Návrh databázového schéma je složeno z pěti entitních množin, z nichž dvě jsou 

vazební. Entitní množina retinues uchovává družiny, které vytvořil správce. Vazební 

entitní množina retinues_members určuje příslušnost uživatelů k jednotlivým družinám, 

přičemž jeden uživatel může být členem více družin současně. Množina meeting_places 
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je číselník oddílových kluboven. Rozpis schůzek je dán entitní množinou meetings, 

které je vazební tabulkou mezi entitními množinami retinues a meeting_places. 

Uživatelé, kteří v rozpisu schůzek figurují jako rádci, jsou identifikováni atributem 

leader ve vazební entitní množině retinue_members. 

4.3.4. Odměny 

Stránka odměn je rozdělena do tří sekcí, kterými jsou katalog, objednávky a žebříček. K  

přepínání mezi jednotlivými sekcemi slouží podmenu. V katalogu je zobrazený seznam 

všech dostupných odměn. Protože odměn může být na portále uloženo mnoho, vypíše 

se vždy pouze tolik položek, aby zaplnily viditelnou plochu. Zbylé odměny se načítají 

průběžně při posouvání stránky. Nad seznamem odměn je možné nastavit způsob řazení 

a filtrace položek v katalogu. Každá odměna je reprezentována kartou, na které je 

zobrazena fotografie, název, počet volných kusu a cena. Kliknutím na kartu odměny se 

zobrazí její náhled s větší fotografií a dalšími informacemi. 

Pokud si chce uživatel odměnu objednat, musí mít právo na její objednání a musí mít 

dostatečné množství bodů. V případě, že odměnu lze objednat, zobrazí se na její kartě 

tlačítko s ikonou nákupního košíku. Kliknutím na něj je provedena objednávka, což 

okamžitě odečte uživateli odpovídající množství bodů. Uživatel také může objednávku 

zrušit, avšak pouze v případě, že ještě nebyla akceptována správcem odměn. 

Objednávkám je věnována druhá sekce odměn, ve které je zobrazen tabulkový výpis 

všech objednávek. U každé objednávky je zobrazeno datum jejího provedení, cena, stav, 

název zboží a tlačítko pro zrušení v případě, že je ve stavu “Objednáno”. Na poslední 
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stránce odměn je žebříček celkového bodového zisku uživatelů za aktuální období. 

Uživatelé se tak mohou mezi sebou srovnávat a vzájemně motivovat. 

Administraci odměn provádí uživatel s privilegiem správce odměn. Jeho úkolem je 

udržovat katalog v aktuálním stavu, přidělovat body uživatelům a zpracovávat 

objednávky. Přidělování bodů se váže vždy na nějakou proběhlou akci. Správce odměn 

musí nejprve vytvořit seznam bodovaných úkonů k dané akci a každý bodově ohodnotit. 

Následně propojuje tyto úkony s účastníky akce podle záznamu, který si v průběhu akce 

vedl. Protože přidělování bodů je časově náročná činnost, snažil jsem se navrhnout 

administraci pro tento účel co nejlépe. Správci je zobrazena tabulka, která má v řádcích 

nadefinované úkony, u nichž lze v průběhu měnit množství bodů, sloupce potom 

reprezentují jednotlivé účastníky akce. Buňky uvnitř tabulky obsahují zaškrtávací pole 

pro zaznamenání všech bodových zisků. Poslední řádek obsahuje součty bodů ve 

sloupcích a pod tabulkou celkový počet přidělených bodů a průměr na osobu. Všechny 

součty a průměry se dynamicky mění při každé změně libovolného údaje v tabulce. To 

umožňuje správci odměn provádět korekce v hodnocení jednotlivých úkonů tak, aby 

množství rozdaných bodů za akci odpovídalo akcím ostatním a nevznikaly mezi nimi 

příliš velké rozdíly. Protože jsou body mezi jednotlivými školními roky nepřenositelné,  

má správce odměn možnost uzavírat období k datu, které sám určí. Následně dojde k 

vynulování bodového stavu všech uživatelů a zmizí také všechny objednávky z 

minulého období. Historická data však nadále zůstanou v databázi a uzávěrku období je 

kdykoli možné posunout na jiné datum nebo zrušit. 

Návrh databázového schéma je pro odměny složitý. Entitní množina goods uchovává 

údaje o jednotlivých odměnách. Přímá vazba mezi entitními množinami goods a users 

slouží k identifikaci uživatelů, kteří vytvořili určitou odměnu. Ve vazebních entitních 

množinách goods_users_rules a goods_groups_rules jsou definována práva uživatelů a 

skupin k objednání jednotlivých odměn. Entitní množina goods_interest slouží k 

vyhodnocování oblíbenosti zboží, což lze využít v katalogu při řazení a filtrování. 

Seznam fotografií k odměnám je ukládán v entitní množině goods_images. Jednotlivé 

úkony a jejich bodové ohodnocení je uchováváno v entitní množině coins, která se 

vztahuje k určité akci (atribut event). Přidělené body jednotlivým uživatelům jsou 
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zaznamenávány v entitní množině users_coins, která má dvě přímé vazby na množinu 

users. První vazba identifikuje uživatele, který body získal, druhá pak uživatele, který 

body přidělil. Objednávky jsou vedeny v entitní množině orders. Protože je žádoucí 

uchovávat historii všech stavů objednávek, nelze stav definovat jako atribut u 

objednávek, ale jako samostatnou vazební entitní množinu, kterou je orders_states. Ta 

je kromě vazby s množinou objednávek také provázána s entitní množinou users a 

číselníkem možných stavů objednávek order_states. 

!
4.3.5. Fórum 

Návrh diskusního fóra z velké části vychází z předchozího řešení, avšak do něj bylo 

začleněno několik vylepšení. Diskusní fórum má tři úrovně - fórum, diskuse, téma 

(vlákno). Hlavní stránkou je fórum, které obsahuje seznam diskusí. Po vstupu do 

diskuse je načtena stránka se seznamem témat, která jsou v ní obsažena. Každé téma 

pak obsahuje příspěvky uživatelů. O administraci celého diskusního fóra se stará 

uživatel s privilegiem moderátora fóra. Tento uživatel může prohlížet celý obsah 

diskusního fóra. 

V diskusním fóru jsou značné možnosti pro nastavení uživatelských práv, která definuje 

pro jednotlivé diskuse a témata právě moderátor fóra. O právech uživatelů k přístupu do 
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témat může rozhodovat také jejich autor. Práva jsou členěna do tří kategorií a lze je 

nastavit skupinám i uživatelům. První kategorií je právo diskutovat. Uživatelé s tímto 

právem pro diskusi v ní mohou zakládat témata. V případě témat mohou zasílat 

příspěvky a účastnit se ankety, pokud ji takové téma obsahuje. Druhou kategorií je 

právo nahlížení do diskusí nebo témat. V takovém případě uživatel s tímto právem může 

pouze číst obsah těchto sekcí a nemůže zakládat témata v diskusích, odesílat příspěvky 

ani hlasovat ve vlákně. Poslední kategorií je zákaz, který umožňuje vyloučit právo pro 

některé uživatele nebo skupiny. Zákaz má vyšší prioritu než právo diskutovat nebo 

nahlížet. Aby uživatel mohl zjistit nastavení práv k určité diskusi nebo vláknu, má za 

tímto účelem nad každou diskusí nebo vláknem umístěné tlačítko. Kliknutím na něj se 

zobrazí výpis uživatelů a jejich práv. Každá sekce diskusního fóra disponuje 

vyhledávačem, který uživateli umožňuje pomocí klíčových slov nalézt příspěvky nebo 

témata, jejichž zařazení přesně nezná. 

Každý uživatel si může nastavit témata a diskuse tak, aby mu byly nové příspěvky z 

tohoto umístění zasílány emailem. Oproti původnímu portálu tyto emailové zprávy 

obsahují současně text příspěvku a odkaz na tento příspěvek v diskusním fóru. Uživatel 

si také může vypnout sledování vybraných témat, čímž zamezí zvýrazňování diskusí a 

témat, která obsahují nové příspěvky. Výpis příspěvků ve vlákně může být buď 

chronologický nebo stromový. Výhodou chronologického je, že příspěvky jsou v tomto 

módu řazeny podle data přidání. Stromový výpis pak lépe vystihuje vzájemné reakce 

uživatelů na sebe. K nastavení módu výpisu příspěvků slouží přepínač v záhlaví téma a 

jeho stav si portál pamatuje pro každého uživatele zvlášť. 

Návrh databázového schéma diskusního fóra obsahuje deset entitních množin. 

Jednotlivé příspěvky jsou uchovávány v entitní množině forum_posts. Téma, do kterého 

spadá daný příspěvek, je definováno vazbou s entitní množinou topics. Vazba mezi 

množinami forum_posts a users udává autora příspěvku. Kromě těchto vazeb obsahuje 

entitní množina příspěvků také dvě vazby sama na sebe. Tyto vazby jsou důležité pro 

vygenerování stromového výpisu příspěvků. První z nich určuje rodiče příspěvku, tj. 

identifikátor příspěvku, na který daný příspěvek reaguje. Druhou takovou vazbou je 

potom odkaz na absolutního rodiče, tj. identifikátor nejvyššího nadřazeného příspěvku. 

050



Entitní množina topics ukládá jednotlivá témata. Vazba mezi users a topics definuje 

autory témat. Práva uživatelů a skupin na témata jsou určeny ve vazebních tabulkách 

user_topic a group_topic. Individuální nastavení pro jednotlivá témata jsou ukládána ve 

vazební entitiní množině user_topic_settings. Nadřazené diskuse pro témata jsou 

definované vazbou mezi entitními množinami topics a discussions, stejným způsobem 

pak nadřazená sekce pro jednotlivé diskuse vazbou mezi discussions a forum. 

Přístupová práva uživatelů a skupin k jednotlivým diskusím jsou ukládána v entitních 

množinách user_discussion a group_discussion. 

4.3.6. Dokumenty 

Dokumenty slouží jako centrální úložiště pro sdílení interních souborů. V tomto úložišti 

lze adresáře a nahrávat soubory. Pokud uživatel vloží do adresáře soubor s názvem, 

který se v něm již vyskytuje, nemusí se obávat, že bude stávající přepsán, protože se 

vytvoří jeho nová verze. Ke všem verzím lze dodatečně přistupovat, avšak ikona 

souboru odkazuje vždy na jeho nejaktuálnější verzi. O administraci dokumentů se stará 

uživatel s privilegiem správce dokumentů. Ten, jako jediný, smí vytvářet dokumenty a 

nahrávat soubory do kořenového adresáře. Každému adresáři je přiřazen název, barevný 

štítek a práva pro zápis a čtení skupinám i uživatelům. Uživatelé pak mohou procházet 

adresáře, ke kterým mají alespoň jedno ze zmíněných práv. Uživateli, který má právo k 

zápisu do adresáře, je povoleno vytvářet v něm další adresáře či nahrávat do něj 

soubory. Formulář pro nahrávání souborů obsahuje jednu možnost navíc oproti 
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vytváření adresářů. Jedná se o přepínač, který určuje, zda bude tento soubor veřejný 

nebo ne. Ke každému adresáři či souboru existuje unikátní odkaz. O tom, zda bude přes 

tento adresář či soubor vydán, rozhodují práva vztahující se k aktuálně přihlášenému 

uživateli nebo příznak veřejně dostupného souboru. S těmito odkazy lze nakládat 

libovolně, což pro má portál mnoho přínosů. Uživatelé mohou odkazovat soubory 

například v diskusním fóru nebo přidávat touto formou přílohy k propozicím u akcí. 

Všechny soubory jsou přitom centrálně uloženy na jediném místě. Velikou výhodou je 

také možnost stahovat soubory, na které má uživatel sice právo, avšak se k nim 

nedostane, protože nemá právo k přístupu do některého z adresářů, který leží v cestě k 

němu. V takovém případě stačí znát odkaz na tento soubor a portál mu ho umožní 

stáhnout. 

Databázové schéma se skládá ze šesti entitních množin, z nichž files_versions uchovává 

informace o jednotlivých souborech. Tato množina je provázána s entitní množinou 

files, která uchovává informace o souboru nebo adresáři, což je odlišeno atributem type. 

Sama také disponuje vazbou na na sebe, která slouží k popisu hierarchie adresářů. 

Entitní množina files_colors uchovává paletu barev, které lze použít jako štítky pro 

odlišení jednotlivých souborů či adresářů. Vazba mezi users a files určuje vlastníkay 

souborů a adresářů. Pro účely nastavených práv uživatelů a skupin slouží entitní 

množiny files_users_rules a files_groups_rules. 

!
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4.3.7. Dotazy 

Tato sekce je určena nejen interním osobám, ale také veřejnosti. Pomocí jednoduchého 

formuláře, který je ošetřený proti spamu, může kdokoli vznést libovolný dotaz, který je 

uložen do databáze. Přístup k těmto dotazům mají uživatelé s privilegiem moderátora 

dotazů. Tito uživatelé na jednotlivé dotazy odpovídají přímo z portálu. Veškerá 

komunikace probíhá elektronickou poštou a všechny odpovědi jsou také současně 

archivovány v databázi. 

Návrh databáze této části portálu je jednoduchý. Kladené dotazy jsou ukládány v entitní 

množině questions. Odpovědi se potom uchovávají v entitní množině question_answers. 

Tato entitní množina je propojena s entitními množinami questions a users, čímž je 

zajištěna identifikace moderátora dotazů a otázky, na kterou odpověděl. 

4.3.8. Uživatelské moduly 

Každý uživatel může po přihlášení na portál v uživatelském nastavení určit pořadí a 

zobrazitelnost jednotlivých modulů, které se nachází pod hlavním menu. Po přihlášení 

uživatele si portál pamatuje nastavení modulů, které dříve provedl. Administraci práv k 

modulům provádí uživatel s privilegiem správce modulů. Tento uživatel může omezit  

možnost používání jednotlivých modulů vybraným uživatelům a skupinám. 

V návrhu databázového schéma se nachází pět entitních množin, z toho tři jsou vazební. 

Práva uživatelů a skupin pro moduly jsou ukládány v entitních množinách user_module 

a group_module. Číselník modulů je reprezentován entitní množinou modules a 

nastavení modulů pro jednotlivé uživatele uchovává vazební entitní množina 

user_module_settings, která je logicky propojena s entitními množinami users a 

modules. 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4.4. Realizace a zhodnocení portálu 

Na základě návrhu jsem naprogramoval zcela nový webový portál, který jsem následně 

uvedl do provozu. Na vývoji jsem pracoval od srpna 2013 do dubna 2014. Během této 

doby byl v provozu portál starý a jeho data se tedy neustále měnila. Protože jsem si 

uvědomoval, že před spuštěním nového portálu bude potřeba na něj přesunout stávající 

data, naprogramoval jsem sadu skriptů, jejichž úkolem bylo stávající data načíst a uložit 

do nově zřízené databáze. V rámci migrace dat jsem musel čelit několika problémům, 

jako např. odlišná struktura nové databáze nebo transformace propozic akcí do 

databáze, které však byly uloženy v souborech. 

V první fázi jsem implementoval nezbytné funkce jádra portálu. Ostatní jsem zaváděl 

postupně až ve chvíli, kdy bylo potřeba je začít využívat. Uživatelské moduly a systém 

správy dočasných souborů jsem tedy nechal na pozdější fázi vývoje. Jakmile jsem 

dokončil práci na základních součástech jádra, přesunul jsem se k vývoji dílčích částí 

portálu. Tyto části jsem se snažil vždy dokončovat dříve, než jsem začal řešit jinou, aby 

byl portál vždy v konzistentním stavu a části, kterými jsem se již zabýval, byly plně 

funkční. Musel jsem se tedy zabývat nejen prezentační, ale také administrační částí 

těchto dílčích sekcí. Nejvyšší prioritou byla sekce akcí společně s vytvářením a úpravou 

propozic. Dále následoval vývoj diskusního fóra, které je společně s akcemi 

nejdůležitější součástí celého portálu. V další fázi jsem se zabýval úvodní stranou a 

sekcemi schůzek a organizačního týmu. Poslední důležitou součástí webového portálu 

byly odměny. Bez nich by nebylo možné portál uvést do provozu, protože s blížícím se 

koncem školního roku zpravidla souvisí hromadné směňování získaných bodů za 

Obr. 17: Databázové schéma uživatelských modulů (vlastní zpracování)
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odměny. Po dokončení prací na odměnách mi zbyl dostatek času, abych se pokusil 

implementovat nějaké další součásti. Jako nejužitečnější jsem vyhodnotil dotazy a 

dokumenty. V průběhu vývoje jsem pravidelně nahrával aktuální verzi nového portálu 

na svůj osobní hosting, jehož parametry se plně shodovaly s hostingem, na který byl 

plánován přesun. Přístup k němu mělo několik vybraných uživatelů, kteří mi pomáhali 

odhalovat nejzávažnější chyby ještě před oficiálním spuštěním. 

Po úspěšném dokončení vývoje nového webového portálu jsem zahájil proces přesunu 

domény k lepšímu providerovi, u kterého jsem také objednal hosting. Rozhodoval jsem 

se mezi dvěma tarify, které se lišily výkonem a cenou. Výkonově slabší varianta se 

prodávala za cenu 40 Kč měsíčně, silnější pak za 130 Kč za každý měsíc. Můj osobní 

hosting odpovídal výkonnostně slabší variantě, a protože jsem měl příležitos portál na 

něm otestovat, rozhodli jsme se s vedením oddílu pro levnější variantu. V případě, že by 

se v budoucnu začal projevovat nedostatek výkonu, bude možné přestoupit na dražší 

tarif. Do nákladů na provoz webového portálu je třeba také započítat roční poplatek za 

registrovanou doménu, který ročně činí 150 Kč. Celkové kalkulace ročních nákladů pro 

obě varianty jsou vyčísleny tabulce: 

Protože vývoj portálu jsem se rozhodl provést za nulovou cenu, činí celkové náklady na 

webový portál pro oddíl 630 Kč ročně, což je pro něj zanedbatelná suma. Přínosy 

portálu, zvláště pak s ohledem na cenu, jsou pro oddíl velké. Moderní vzhled a kvalitní 

webová prezentace může podpořit pasivní příjem nových členů. Diskusní fórum podpoří 

efektivní skupinovou komunikaci na všech úrovních oddílu. Důležité informace k 

pořádaným akcím jsou dostupné online vždy s dostatečným předstihem. Veřejný 

formulář pro pokládání dotazů může posloužit nejen jako komunikační kanál s 

veřejností, ale protože je celá tato komunikace archivována, informace z ní mohou být 
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Tab. 2: Kalkulace nákladů na provoz portálu (vlastní zpracování)

Nákladové položky Levnější varianta Dražší varianta

Hosting 480,00 Kč 1 560,00 Kč

Doména 150,00 Kč 150,00 Kč

Celkové roční náklady 630,00 Kč 1 710,00 Kč



využity ke zlepšení kvality obsahu veřejné webové prezentace. Sdílené dokumenty 

přímo na webovém portálu zajistí pořádek v souborech a díky verzím bude eliminováno 

riziko nechtěného přepsání souborů se stejným názvem. Celý portál je vybudován na 

kvalitním jádru a je možné ho dále rozšiřovat o další funkce. 

4.4.1. Metriky vlastních zdrojových kódů 

Pro změření počtu řádků zdrojového kódu webového portálu jsem použil vlastní skript 

napsaný v jazyce PHP, který rozlišuje čtyři typy souborů podle přípony: 

*.css - soubory kaskádových stylů    

*.js - soubory s javascriptovým kódem      

*.php - soubory jazyka PHP   

*.tpl. - soubory se šablonami v HTML    

Do metrik kódu jsem započítával pouze vlastní zdrojový kód, použité knihovny jako 

např. Smarty nebo jQuery v nich tedy nejsou zahrnuty. Výpis metrik kódu zobrazuje 

následující tabulka: 

!
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Typ Počet souborů Počet řádků kódu

CSS 96 5 771

JS 82 3 997

PHP 408 19 629

TPL 128 4 248

Celkem 714 33 645

Tab. 3: Metriky zdrojového kódu (vlastní zpracování)



4.5. Návrhy na rozšíření portálu 

V této kapitole nastíním několik návrhů na plánovaná rozšíření. Některá rozšíření byla 

známá předem, avšak z důvodu nedostatku času musela být odložena do dalších fází 

vývoje. Ostatní realizovatelná rozšíření pak vyplývají z prvotních zkušeností s novým 

webovým portálem. 

4.5.1. Fotogalerie 

Realizace fotogalerie je naplánována do příští aktualizace portálu. Měla skladovat 

fotografie z proběhlých akcí a nabízet přehledné uživatelské rozhraní pro jejich 

procházení. Také je zapotřebí, aby  proces přidávání nových fotografií byl maximálně 

automatizovaný. Každý oprávněný uživatel by měl příležitost nahrávat k akcím své 

fotografie. Správce galerie by nahrávané fotografie od uživatelů schvaloval a řadil 

chronologicky. 

4.5.2. Kronika 

Kronika je, stejně jako fotogalerie, zařazena do příští aktualizace. Měla by uchovávat 

zápisy z akcí od jejich návštěvníků. Bude třeba rozhodnout, zda má být kronice 

vyčleněna samostatná sekce nebo ji integrovat do akcí. Také by měl být určen hlavní 

kronikář, který by přijímal nové zápisy z akcí od všech uživatelů a prováděl v nich 

opravy gramatických chyb dříve, než budou zveřejněny. 

4.5.3. Správa emailových notifikací 

Emailové notifikace slouží k rozesílání upozornění uživatelům na změny, které proběhly 

na portále. Jedná se například o upozornění na nově zaslaný veřejný dotaz nebo 

registraci nového člena do oddílu. Konfigurace adres příjemců jednotlivých notifikací je 

v současném řešení možná pouze přímým zásahem do databáze. V budoucnu by měla 

být tato administrace přidána do uživatelského menu příslušnému uživateli.  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4.5.4. Uživatelské profily 

Uživatelský profil si může v současnosti upravit každý registrovaný uživatel, avšak 

náhled na něj je možný pouze v sekci organizačního týmu, ve které se nachází pouze 

malá část registrovaných uživatelů. Řešením by mohla být nová sekce uživatelů 

dostupná po přihlášení na portál. Jejím přínosem by bylo získání informací o členech 

oddílu. 

4.5.5. Rozšíření dokumentů 

V současné době dokumenty připouští volbu právě jednoho štítku. V případě, že by jim 

bylo možné přidávat štítků více, mohly by v dokumentech existovat virtuální sekce, 

které by zobrazovaly dokumenty a soubory pro konkrétní barvu štítku. 

Dalším vylepšením by pak mohla být přímá integrace do akcí a diskusního fóra. V 

současné době je uživatel nucen nahrávat přílohy nejdříve do dokumentů a následně 

zjistit odkazy k nim, které teprve potom přidá do příspěvku v diskusním fóru nebo do 

propozic akce. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo navrhnout a následně realizovat webový portál pro skautský 

oddíl. Oba vytyčené cíle se mi podařilo splnit. 

V první části práce jsem zmínil některé důležité teoretické pojmy. Potom jsem přešel k 

analýze současného stavu, ve které jsem provedl rozbor současného řešení a jeho úskalí. 

V praktické části jsem se zabýval samotným návrhem nového portálu. V závěru této 

kapitoly jsem zmínil postup při jeho realizaci, následně zhodnotil náklady a přínosy 

spojené s jeho provozem a zmínil několik možných návrhů na jeho další rozšíření. 

Nový portál, jako každý softwarový produkt většího rozsahu, obsahuje velké množství 

chyb, které bude potřeba nacházet a opravovat. Po jeho spuštění začali uživatelé hlásit 

chyby, které jsem ve vývojové fázi nedokázal objevit. 

V budoucnu se chci zabývat opravou hlášených chyb a implementací dalších rozšíření, 

ať už se bude jednat o návrhy, které jsem zmínil v této práci, nebo návrhy ze strany 

uživatelů. 

V tuto chvíli je webový portál spuštěn a uživatelé jsou i přes velké množství chyb, které 

obsahuje, spokojení. Nový portál je znatelně rychlejší než ten původní a nabízí nové 

možnosti, jako např. sdílené dokumenty, uživatelské moduly nebo lepší správu 

uživatelských práv. 
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