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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je implementovat informační systém pro správu aktivit a víkendových akcí. 
Systém je  schopen spojovánim aktivít vytvářet programy pro tréninky. Systém disponuje efektivním 
uživatelským rozhraním reflektujícím frekventované úkony. 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

The goal of bachelor thesis is to implement the information system for the administration of activities 
and weekend actions.System is able to create programs for training by merging the activities. System 
has efective user interface reflecting frequent actions. 
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Úvod 

Outdoor Training Manager, ďalej už len TOM, je informačný systém na spravovanie a vytváranie 

indoorových a outdoorových aktivít pre firmy a ich zamestnancov. Spravovanie aktivít má na starosti 

lektor. Ten sa môže do systému zaregistrovať a plne kontrolovať manipuláciu s aktivitami. V systéme 

môže ukladať výsledky tréningov, dokumenty potrebné k tréningu, komentovať jednotlivé aktivity 

alebo aktivity použité v tréningu. Lektor si môže v systéme vytvárať aktivity, ktoré môže zdielať 

s ostatnými lektormi, prípadne povoliť ostatným lektorom komentovanie aktivity. Spájaním aktivít 

nám potom vzniká program, ktorý je súčasťov tréningu. V systéme je je možnosť vytvárať program 

pre konkrétny tréning kopiiou existujúciceho programu. Takto v systéme celkom rýchlo a nie složitou 

cestou vzniká prehľadný sortiment aktivít a programov pripravných k dalšiemu použitiu. 

 Prorgram je tvorený pre konkrétny tréning. Jedná sa o zoznam aktivít a prestávok časovo 

naseledujúcich po sebe a zoradených do časového harmonogramu. Každá aktivita použitá v programe 

má priradených lektorov, ktorý môžu nadobúdať rozličné postavenia v rámci aktivity, ako napríklad 

výkonný, zodpovedný, pomocný prípadne iné. K týmto aktivitám môžu lektori, ktorí sa účasnia 

tréningu, teda zároveň aj programu, pridávať komentáre. Každý lektor môže pridať maximálne jeden 

komntár. Nepredpokladá sa večšie množstvo komntárov, jedná sa len o nejaké poznámky lektora 

k aktivite. Aktivity vyskytujúce sa v programe sa môžu časovo prekrývať. V tedy TOM je schopný 

vytvárať paralelné behy programu. Program by mal byť prehľaný a jednoduchý na obsluhu 

a manipulovanie s ním, jedná sa ako časovú prehľadnosť ale aj o rýchle získavanie informácii o tom, 

ktorý lektor má aké postavenie. Aktivita v programe by mala tiež obsahovať základný popis 

a vyžadované materiály. 

Aktivity do programu sa môžu pridať výberem z existujúcich , tj. predvytvorených aktivít 

lektorom v systéme ale aj aktivít zdielaných od iných lektorov. Aktivita obsahuje základné informácie 

o fyzickej a psychickej náročnosti, dĺžke trvania, nebezpečií, ktoré prináša a koľko skúseností 

vyžaduje na absolvovanie. Tieto zakladné údaje môžu byť realizované ako hodnota na stupnici od 1 

do 10, alebo inou technológiu, ktorá sa dá graficky prezentovať lektorovi. Aktivita môže nadobúdať 

stavy (reflexna, dynamicka, komunikatívna, warms-up, adrenalinova prípadne iné) a miesto 

vykonávania (von, dnu, mesto, voda, pláž a ine). Tiež z aktivity je možné zistiť maximálny 

a mimálny počet hráčov, lektorv, a vekový rozsah od 1 do 100 rokov. O aktivite by mal autor napísať 

zakladné informácie, ktoré by potom boli dostupné ostatným lektorom, v prípade zdielania aktivity. 

Ak má aktivita nejaké netradičné pravidlá, tak môžu byť pridané aj tie. Kedže aktivita by mala byť 

dostupná ostatným lektorom, je nutné aby lektor mohol pre každú aktivitu nastaviť práva na 

zdielanie. Nastavenie zdielania je dostupné len lektorovi ktorý danú aktivitu valstní. 

K aktivite by mal byť lektor schopný pridávať aj material, vyžadovaný na uskutočnenie 

aktivity. Počet materialu v rámci aktivity nie je obmedzený. Material má nejaké pomenovanie 
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a stručný popis. Práva na pridávanie materialu sú tiež nastaviteľné. Je to pre prípad že lektor ktorý 

aktivitu používa by potreboval do nej zahrnúť nové materiály. 

Do systému má okrem lektora prístup aj manager alebo šéf firmy. Účet pre nich vytvára lektor, 

keď pridáva firmu do systému. Manager má v systéme obmedzené práva v porovnaní s lektorom. 

Manager je schopný upravovať informácie o firme, pridávať zamestnancov firmy, meniť ich údaje, 

a zobrazovať tréningy a ich vysledky, poprípade generovať vyhodnotenie tréningu. Nemôže 

zasahovať do nastavenia tréningu ani aktivít.  

Vplyvom nastavovaní práv lektrom a pridávaním zemstnancov na tréningy vznikajú v sytéme 

dalšie skupiny užívateľov(učastník, sublektor, guest), ktoré budú bližšie popísané v kapitole 4.  
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1 Informačný systém 

V tejto kapitole vysvetlím základný pojem a to informačný systém (ďalej už IS), kedže sa s ním 

budeme stretávať v celej práci. Avšak pre pochopenie tejto definície bude nutné povedať čo je to 

informácia a čo je to systém. Po zavedení týchto pojmov uvediem definíciu informačného systému, 

jeho vlastnosti a základné členenie. 

 

1.1 Časti informačného systému 
 
Pojem informační systém sa skladá z 2 častí : informácia a systém. 

 V najobecnejšom slova zmyslu sa informáciu rozumuje údaj o reálnom prostredí, o jeho stave 

a procesoch v ňom prebiehajúcich. Informácia znižuje alebo odstraňuje neurčitosť systému(entropie), 

ktorú mal systém pred prijatím informácie a stavom neurčitosti, ktorá sa prijatím informácie 

odstránila.  

 Systém môžeme chápať ako množinu prvkov a väzieb medzi nimi, ktoré sú účelovo 

definované na nejakom nosiči. Obecný systém sa skladá zo vstupnej a výstupnej časti, kade do 

systému  vstupujú respektíve vystupujú zdroje. Medzi vstupov a výstupom prebieha transformácia 

týchto zdrojov. Typickou častí systému je spätná väzba. Nie všetky výstupy procesov sú teda priamo 

závislé na okamžitých vstupoch ale typicky závisia na stave systému. Stavom systému sú teda zdroje 

typicky vo forme nejakého modelu. Zdroj musí nasledovné vlastnosti:  

• Perzistencia – pretrvávanie 

• Konzistencia – splňovanie určitých pravidiel o možných kombináciách hodnôt zdroju a stavu 

 

Podľa pripojenia na okolie sa systém delí na otvorený a uzavretý systém.  

• Otvorený systém – je pripojený k okoliu tokom zdrojov, čiže má vstupnú i výstupnú časť. 

• Uzavretý systém – nie je v interakcii so svojím okolím 

 

1.2 Definícia informačného systém 
Informační systém je obecným systémom pracujúcim s konceptuálnymi zdrojmi. Informační 

systém sa  skladá zo vstupnej a výstupnej časti, kade sa do systému vkladajú resp. získavajú 

informácie (data, ktoré užívateľ interpretuje ako informácie). 
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2 Analýza systému 

Pre jednoduchšie vyvíjanie aplikácie musím analyzovať systém, rozdeliť problém na menšie 
problémy. V tejto kapitole som presne definoval ktorý užívateľ kde ma prístup a čo všetko môže 
upravovať. Potom tu budú zobrazené UseCase diagramy, ktoré nás informujú o tom aké akcie môže 
užívateľ systému vykonávať. 
 

2.1 Aktéri 
V systéme je definované viacero druhov typov užívateľov, s rôznymi právami. Sú to : 

• Šéf 
• Personálni manažér 
• Lektor 
• Sublektor 
• Účastník  
• Návštevník 

 

V tejto verzii systému postavenie šéfa a Personálneho manažéra splynulu do je jedenej roly – 

manager. Manager v sa do systému nemôže zaregistrovať ani vytvoriť firmu, nato je oprávnený jedine 

lektor viz. táto kapitola. Manager po získaní prístupu, môže pridávať zemestnancov, môže zobrazovať 

tréning, miesto a dátum konania a grafický náhľad programu, v prípade že k tréningu sú pripojené 

dokumnety alebo media (film, audio a ine), potom k ním má tiež prístup.  

 Ďaľším užívateľom je lektor. Lektor má v systéme najvyžšie postavenie. Lektor môže 

registrovať nové firmy s vytvoriť účtu pre managéra. Tu nám vzniká dilema ohľadom bespečnosti dát 

o firme a ich zemestnancoch. Keďže k editácii firemných dát má prístup každy lektor, môže sa do 

systému prihlásiť aj záskodík za účelom znehodnotenia dát. Keďže v systéme je firma zaregistrovaná 

maximálne jeden krát, lektorovi sa nemôže obmedziť prístup ku všetkým firmám. V systéme by 

mohli začať vznikať zbytočné kopie firiem. Možno vhodné by bolo kedy lektor nemohol editovať 

firmy, na to by boli oprávnený iba manažéri. 

 Lektor je schopný vytvárať aktivity, nastavovať právava aktivít, a to “using”, “view”, “edit” a 

“material”. Using dáva ostatným lektorom právvo na používanie. Právo view len na zobrazenie. Edit 

umožňuje editovať zakladné informácie, nie všsak editovanie práv, toho je schppný jedine lektor 

leader. Právo material dovoľuje lektorovi pridávať materiály. 

 Lektor môže pre firmy vytvárať tréningy. Do tréningu potom pridávať ďalších lektorov 

v postavení assistent alebo other. V rámci tréningu lektor s postavením leader môže byť maxímalne 

jeden. Je to ten čo tréning vytvoril. Lekor leader v rámci tréningu je potom schopný upravovať 

program, nastavovať sublektorov pre konkrétne aktivity v programe tréningu. Každý lektor, ktorý sa 
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učastní tréningu (leader, assistent a other) môže komentovať aktivitu v programe. Lektor tiež môže 

manipulovať s programom a meniť jeho časovú potupnosť. 

 Ďaľším aktérom je účastník. Účastnik je zamestnance firmy ktorého lektor pridal na tréning. 

Momentálne nemá v systéme žiadne práva ani povynosti, jeho chrakter je skor informatývny, aby mal 

manager alebo lektor prehľad o tom kto sa bude tréningu účastniť.  

 Grafické znázornenie aktérov môžeme vidieť na obrázku 3.1 

 
 

 
Obrázok 3.1 

2.2 Prihlasovanie a registrovanie do systému 
Registrovať a tiež aj rušiť účet môže jedine lektor. Vidíme na obrázku 3.2 že user môže sa do systému 

prihlasovať, odhlasovať a poprípade meniť osobné údaje. Ako ste videli predchádzajúci obrázok, 

aktér „Personálni manažér“ tiež dedí od usera. Môže vám byť neprirodzené že sa ale nemôže 

zaregistrovať. Totiž účet mu musí vytvoriť lektor. 

Menenie osobných údajov zahrnuje zmenu adresy trvalého bydliska (ulica, čislo domu, 

mesto, PSC, krajina), mena, priezviska a hesla. Meniť rolu a prihlasovacie meno nie je povolene. Pri 

odhlasovaní zo systému je nutné si zapamätať čas posledného prihlásenia  Pri rušení účtu je tiež 

dôležité vykonať aj odhlásenie užívateľa a po odhlásení zrušiť účet. 

 

 
Obrázok 3.2 
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2.3 Lokalita 
Lokality sa používajú na presné určenie miesta, kde sa bude vykonávať tréning. Nie je možné ich 

editvať. Pri vytváraní tréningu bude možné nastaviť jednu z existujúcich loklít alebo pridať novú 

loklitu. Každá loklita nesie základné údaje: 

• Nazov 
• Kapacita  
• Hodnotenie 
• Komentár 
• Vybavenie/zariadenie 

 
Obrázok 3.3 

 

Po vytvorení loklity, by mala byť loklitá schopná sa viazať s tréningom, resp tréningu 

nastaviť lokalitu. Lokalita nesmie byť zo systému zmazaná dokým je viazaná s nejakým tréningom. 

Pri mazaní tréningu sa loklita zmaže ak už ziadný iný tréning nie je konaný na tejto loklite. 

 

2.4 Tréning 
Tréning je pripravený pre každú firmu osobitne. Má jasne specifikovaný začiatok, koniec a miesto 

konania. Miesto konania je dané lokalitou, ktorá bola popísaná v kapitole 3.3. Z tréniningu by sme 

mali byť schopný získavať vyhodnotenia, statisktiky a umiestnenia účastníkov. Tréning musí 

obsahovať lektorov, ktorý tréning riadia. Lektor sa môže účastniť viacerých tréningov, avšak v rámci 

jedného tréningu môže byť maximálne jeden krát. Do tréningu je možné pridávať samozrejme aj 

dokumenty (zavadzací dokument atd.). Nový tréning neobsahuje žiadneho účasníka, tí su 

prihlasovaný tréning explicitne leadrom (lektor s največším postavením v tréningu, zakladateľ 

tréningu). 

Zmazanie tréningu je možné len leadrom. V tomto prípade sa musí zo systému odstrániť 

program tréningu, účastníci tréningu (ale zamestnancec musí ostať vo firme stale evidovany) a všetci 

lektori. V kapitole 3.5 bude podrobne popísané, ktoré ďalšie data budú zo systému odstránené pri 

zmazaní programu. 
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Obrázok 3.4 

2.5 Program 
Program je tvorený po sebe nasledujúcimi aktivitami zoradených do časového harmonogramu. Každá 

aktivita v programu má pridelený určiý čas kedy sa bude vykonávatˇ. Pretože program je možné 

kopírovať medzi tréningami a tréninig má pevne stanovený dátum, tak aktivity v programe nemôžu 

mať pevne stanovený datum. Časová následnosť preto musí byť realizovaná ako offsety od nejakeho 

pevného dátumu. Ako referenčná hodnota sa bere začiatok tréningu. Aktivity v programe sa môžu 

časovo prekrývať, vtedy v programe vznikajú paralelné behy.  

 Leader môže prideľovať ku každej aktivite dalších lektorov, ktorím presne specifikuje úlohu 

pri aktivite. Môže to byť výkonný, zodpovedný a pomocný.  

 Lektor môže komentovať aktivitu, počet komentárov sa predpokladá maximálne 1 od 

každého lektora. Komentár bude potom zobrazený spolu s aktivitou. Komentár ma stav printable. Ak 

je nastavený na 1 alebo true, tak sa použije pri generovaní reportu z tréninigu. Zobrazenie komntaru 

pri aktivite sa nedá ovplyvniť, tak sa bude zobrazovať vždy. 

 Na obrázku 3.5 môžeme vidieť všetky činnosti s programom. 
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Obrázok 3.5 

 

2.6 Aktivita 
Aktivita je zakladnou časťou systému. Z nej  sa potom skladajú programy. Aktivita môže mať 

rozličné podoby. Môže to byť qviz, hra, sport, prestávka a iné. Okrem toho obsahuje aj ďalšie 

vlastnosti, ako fyzická a psychická záťaž, dĺžka trvania, vyžadované skúsenosti, náročnosť, jazyk 

v akom sa vyučuje. Každá aktivita musí mať popis, ktorý je dostupný ostatným lektorom. Nepovynou 

vlastnostou aktivity sú pravidlá. Ak je aktivita moc atypická, môže tento atribút obsaovať väčšie 

množstvo dát na objasnenie aktivity. Potom dôležitou častou sú materialy. Aktivita môže obsahovať 

materiály (obrázok 3.6) s definovaným počtom materiálu. Tento počet môže byť potom v systéme 

neskor využitý, avšak v tejto verzii bude mať len informatívny charakter. 

 
Obrázok 3.6 

 



 11 

Každá aktivita je vlastnená autorom. Autor má jediný právo na nastavovanie práv pre ďalších 

lektorv alebo skupiny k zobrazenie, používaniu aktiviity. Do systému boli pridané ešte špeciálne 

práva ktoré povoľujú ostatným lektorm meniť aktivitu a meniť materiály v aktiivte. Tieto práva však 

sú dosť nebespečné a ich povolenie bude možno zakázané.  

V prípade že aktivita je používaná iným lektorom a autror sa rozhodne aktivitu zmazať, 

bohužial táto aktivita a všetky komntáre na ňu naviazané budú zo systému odstránené. 

 

 

 
Obrázok 3.7 
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3 Dostupné technológie 

Tu sa dočítate o výbere technológie na strane servera, klienta, kde budem zvažovať klady a zápory 

týchto technológií. Na konci kapitoly celkový súhrn a presné definovanie čo v ktorom jazyku bude 

implementované. 

 

3.1 Rozdelenie technológií 
Pri rozhodovaní ktorým smerom sa vyberiem pri výbere, som zvažoval hlavných priorít. Tie boli 

rozšíriteľnosť, dobrá dostupnosť pre rozličných druhov užívateľov, tým myslím nezávislosť na 

operačnom systéme, nie náročné ovládanie a inštalácia, zadarmo dostupná technológia. Pre 

dostatočné splnenie týchto podmienok, som uvážil že najvhodnejším spôsobom implementácie bude 

ako webová aplikácia.  

 Pri webových aplikáciách je však trocha nevýhodou väčšia záťaž servera, na ktorom beží 

aplikácia, avšak tento systém, nevyžaduje príliš veľké nároky server, pretože nepracuje s audio/video 

súbormi ani sa od neho neočakáva príliš veľká návštevnosť ako nejakej prezentačnej webovej 

aplikácie. 

 Systém bude rozdelený na 3 hlavné implementačné časti 

§    Server 

§ Uloženie dát na strane servera 

§ Klient 

 

3.2 Technológie na strane servera 
Implementácia servera predstavuje už dlhé roky vyvíjané  technológie. Medzi dnešné 

najpoužívanejšie a najrozšíritelnejšie patria JavaServlety, CGI a napokon PHP. Každá technológia 

nesie sebou určité klady a zápory. 

 

3.2.1 JavaServlety 
Servlety sú neoddeliteľnou súčasťou platformy J2EE od firmy SUN. Sú to programové komponenty 

bežiace na strane servera, napísané v Jave. To znamená, že vyžadujú "java-enabled-server" 

a samozrejme JVM (Java Virtual Machine). So servletmi ako medzičlánkom sa môžete nepriamo 

stretnúť pri technológii dynamických stránok JavaServer Pages. 
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 Ako som už spomenul, servlety sú komponenty nezávislé na protokole a platforme, napísané 

v Jave. Sú vykonávané na strane servera, pričom musí ísť o server podporujúci Javu. Servlety sú 

načítané a spúšťané pomocou JVM na príslušnom aplikačnom servery. Podľa špecifikácie sú servlety 

nevizuálne komponenty, teda sa nezobrazujú pomocou žiadneho GUI. Avšak to neznamená, že 

servlety nemôžu "generovať" používateľské rozhranie. V skutočnosti sa väčšinou používajú servlety 

pracujúce nad internetovým protokolom HTTP. Odpoveďou takýchto servletov je potom v prevažnej 

väčšine HTML kód. Servlety môžeme použiť na rôzne úlohy: čítanie/zapisovanie do databázy, 

posielanie mailov, spracovávanie formulárov, posielanie cookies atď. Jednoducho sú určené na 

tvorbu dynamických internet/intranet riešení, podobne ako JavaServer Pages. 

 

 

  

1. Klient pošle požiadavku na server. 
2. Server prepošle požiadavku na konkrétny servlet. 
3. Servlet vytvorí odpoveď a predá ju serveru. (Odpoveď je vytvorená dynamicky a jej obsah 

závisí od požiadavky, ktorú poslal klient. Servlet môže využiť rôzne externé zdroje.) 
4. Server pošle klientovi odpoveď. 

3.2.2 CGI 
Common Gateway Interface (skrátene CGI) je protokol na prepojenie externých aplikácií s webovým 

serverom. To webovému serveru umožňuje delegovať požiadavku od klienta na externú aplikáciu, 

ktorá podľa požiadavky vráti výstup webovému serveru, ktorý pošle výstup ďalej webovému 

klientovi. Túto technológiu som do väčšej mieri neštudoval, pretože prináša mnohé problémy 

s útokmi na aplikáciu, a myslím že pre tak veľký systém ako je TOM je nepoužiteľná. CGI sú vhodné 

pre volanie programov na prácu s videom, obrázkami, audiom, čiže na menšie ale časovo náročnejšie 

úlohy ktoré by script zvládal veľmi ťažko. Pre implementovanie tohto systému by to vyžadovalo 

veľké nároky na programátora i na zložitosť aplikácie. 
 

3.2.3 PHP 
Hypertext Preprocessor je populárny open-source skriptovací programovací jazyk, ktorý sa používa 

najmä na programovanie klient-server aplikácií (na strane servera) a pre vývoj dynamických 

webových stránok 
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 PHP bolo inšpirované jazykmi podporujúcimi štruktúrované programovanie; najviac 

vlastností prebralo od jazyka C a jazyka Perl. V neskorších verziách bolo rozšírené o možnosť 

používať objekty. 

Jedna zo zaujímavých vlastností PHP je, že umožňuje viac ako bežný skriptovací jazyk. Vďaka 

modulárnemu návrhu možno PHP používať aj na vývoj aplikácii s užívateľským rozhraním (GUI). 

PHP dokáže spolupracovať s relačnými databázami, ako napríklad MySQL, Oracle, IBM DB2, 

Microsoft SQL Server, PostgreSQL a SQLite, pričom si stále zachováva jednoduchú a priamočiaru 

syntax. PHP beží na takmer všetkých najrozšírenejších operačných systémoch, vrátane UNIXu, 

Linuxu, Windowsu a Mac OS X. 

 V minulosti tento jazyk bol pri funkcionálnom programovaní veľmi rýchlo rozšíriteľný lebo 

to nebolo pre programátora problém vyvíjať aplikácie. Avšak aj keď dnes patrí ešte stále medzi 

najpoužívanejšie, s príchodom OOP v PHP5 sa môžeme stretnúť s neuveriteľnými nárokmi na 

systémové požiadavky. 

 Nesmieme zabúdať že tento jazyk je len skriptovací, čiže celá aplikácia sú len scripty, ktoré 

sa po každej požiadavke skompilujú, natiahnú do pamäte a po vykonaní požiadavky a vrátení 

odpovede sa všetko z pamäte odstráni(vrátane objektov, skompilovaných skriptov a premenných). 

Tento proces sa vykonáva vždy keď príde na server požiadavka od klienta. Avšak tento problém už 

bol riešený a PHP ponúka rozšírenia, schopné cachovať do pamäte objekty, premenné a dokonca 

skompilované scripty. Tým sa značne zrýchli beh aplikácií, nároky na pamäť a PHP sa stáva naďalej 

použiteľným aj v OOP. Medzi najpoužívanejšie cachovacie metódy patrí Memcache server a APC 

extension do PHP. 

 Otázne je že PHP je netypovaný jazyk. Táto vlastnosť je pre mnohých programátorov skôr 

klad ako zápor. No však prináša to aj isté opatrenia, ktoré musí programátor zaistiť aby nedošlo 

k získaniu zlých informácií. 

Po zvážení všetkých podkladov som zvolil ako implementačný jazyk servera PHP. Jedným 

z hlavných fatkrom ktoré rozhodli bola voľná šíriteľnosť a dobrá podpora na serveroch. 

 

3.3 Databázové technológie 
Pri výbere databázy je nie nutné sa až tak rozhodovať ako pri výbere jazyka na implementáciu 

servera. Dnešné dostupné databázy sú pomerne kvalitne a len mierne sa odlišujú v dostupnej 

funkcionalite. Hlavným kritériom pre výber bude bezplatná databáza vhodná pre nie veľký počet 

záznamov(radovo tisíce). 
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3.3.1 Oracle 
Oracle je systém riadenia bázy dát (Oracle database management system – DBMS), moderný 

multiplatformový databázový systém s veľmi pokročilými možnosťami spracovania dát, vysokým 

výkonom a jednoduchou škálovateľnosťou. Je vyvíjaný spoločnosťou Oracle Corporation. 

Aktuálna verzia je Oracle Database 11g. Podporuje nielen štandardný relačný dopytovací jazyk 

SQL podľa normy SQL92, ale aj proprietárne firemné rozšírenie Oracle, napríklad na hierarchické 

dopyty, imperatívny programovací jazyk PL/SQL rozširujúci možnosti vlastného SQL. V tomto 

jazyku je možné tvoriť uložené procedúry, používateľské funkcie, programové balíky a spúšťať 

triggery. Podporuje i objektové databázy a databázy uložené v hierarchickom modeli dát, ako 

napríklad XML databázy a jazyk XSQL. 

 

3.3.2 PostgreSql 
PostgreSQL je voľne šíriteľný objektovo-relačný databázový systém (systém riadenia báz dát), 

uvoľnený pod flexibilnou licenciou BSD. Ponúka alternatívu k ostatným voľne šíriteľným 

databázovým systémom (ako sú MySQL, Firebird, MaxDB a iné), ako aj k proprietárnym (akými sú 

napr. Oracle, DB2 od IBM či Microsoft SQL Server). Podľa mnohých databázových odborníkov je v 

súčasnosti PostgreSQL najvyspelejší a najsofistikovanejší voľne šíriteľný systém riadenia báz dát. Je 

vhodný na prácu s rozsiahlými aplikáciami kde sa má veľká časť funkcionality vykonať práve na 

strane databázy, čiže používanie trrigerov, procedúr a iných výhod ktoré postgreSQL poskytuje. 

 

3.3.3 MySql 
MySQL je slobodný a otvorený viacvláknový, viacužívateľský SQL relačný databázový server. 

MySQL je populárny databázový systém, podporuje viacero platforiem ako Linux, Windows či 

Solaris a je implementovaný vo viacerých programovacích jazykoch ako PHP, C++ či Perl. 

Databázový systém je relačný typu DBMS (database management system). Každá databáza je v 

MySQL tvorená z jednej alebo z viacerých tabuliek, ktoré majú riadky a stĺpce. V riadkoch sa 

rozoznávajú jednotlivé záznamy, stĺpce udávajú dátový typ jednotlivých záznamov, pracuje sa s nimi 

ako s poľami. Práca s MySQL databázou je vykonávaná pomocou takzvaných dotazov, ktoré 

vychádzajú z programovacieho jazyka SQL (Structured Query Language). 

Na základe predchodzích priaznivých skúsenosti a veľnou dostupnosťou MySQL databázi som 

sa rozhodol ju použiť práve túto databázu. 
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3.4 Technológie na strane klienta 
Na strane serveru nie je možné vyberať z viacerých možností. Prakticky jediným a najpoužívanejším 

jazykom je JavaScript. 

 

3.4.1 Flash 
Je technológia na vytváranie graficky perfektných stránok vo vektorovej grafike. Avšak budúcnosť je 

veľmi slabá, pretože stránky nie sú dostupné – resp google ich buď nenájde alebo získajú veľmi slabú 

prioritu, pretože nie je možné meniť URL, nedá sa implementovať SEO optimalizácia, minimálne 

množstvo HTML tagov – text stráca sémantiku. Navyše v budúcnosti bude možné väčšinu dnes flash 

aplikácií prerobiť na JavaScript s takmer totožnou funkcionalitou. Navyše je potreba inštalovať 

programy pre vývoj takejto aplikácie, ktoré nie sú zadarmo a preto sú pre mňa nedostupné a tým sa 

stáva Flash nepoužiteľným. 

 

3.4.2 JavaScript 
JavaScript je programovacím jazykom, ktorý môžeme vkladať do webových stránok. Príkazy sú 

uskutočňované na strane klienta, nie na strane servera, ako je tomu napríklad pri PHP či ASP. Tento 

systém má, rovnako ako všetky systémy svoje výhody i nevýhody. Výhodou je omnoho menšie 

zaťažovanie servera, na ktorom sú stránky umiestnené. Ďalej sú tu funkcie a schopnosti, ktoré je 

možné uskutočňovať na strane klienta a ktoré by boli na strane servera neuskutočniteľné. JavaScript 

sa väčšinou používa pre úpravu stránok (grafika a iné vylepšenia vzhľadu či funkčnosti). Programy 

vytvorené v JavaScripte môžu na stránke vykonávať rôzne činnosti (napr. zobraziť dátum, zmeniť 

polohu okna prehliadača, otvoriť okno nové, uskutočniť presmerovanie, rozpoznať prehliadač, 

uskutočniť kontrolu zadaných údajov, atď.). JavaScript však nie je jediný skriptovací jazyk, ktorý sa 

používa. Najväčším konkurentom je zrejme VBscript, ten však nie je tak rozšírený. 

JavaScript patrí v dnešnej dobe medzi najvyvíjanejšie jazyky. Jeho použiteľnosť stále rastie, 

pretože robí užívateľské rozhranie stále rýchlejšie a jednoduchšie. Vznikajú nove technológie 

založené na tomto jazyku ako je jQuery, Prototype a iné, ktoré umožňujú užívateľovi vykonávať 

netriviálne akcie, ako presúvanie položiek v tabuľke alebo zozname ťahaním myši a iné. V súčasnej 

dobe ešte vyžaduje pomerne veľké nároky na procesor a pre slabšie počítače môže byť toto dnes 

brzda, ale je očakávané, že v najbližších rokov bude vývoj interpretov zameraný práve na 

optimalizáciu javascriptu.  

 JavaScript tiež ponúka technológiu zvanú Ajax, ktorá sa stala neodmysliteľnou súčasťou 

kvalitnej webovej aplikácie. Ajax umožňuje komunikovať so serverom bez toho aby si niečo užívateľ 



 17 

všimol – bez nutnosti refrešovania stránky. To môže priniesť trocha nevýhodu, že nedá sa orientovať 

pomocou URL, čiže vrátenie sa na predchádzajúcu stránku nemusí znamenať vrátenie poslednej 

akcie. 

JavaScript je dobre podporovaný na všetkých dnes používaných internetových prehliadačoch. 

A preto ho plánujem použiť pri programovaní klienta. 
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4 Implementacia 

V tejto kapitole vysvetlujem ako som vyvíjal systmém, na ktoré časti systému som sa zameral viac 

a ktoré menej, a uvediem dôvody ktoré ma ktromu viedli. Po jemnom uvode presne vysvetlím ako 

systéme pracuje, čo sa vykonáva na klinetovi a čo na servery. Na konci vykonám zhodnotenie celej 

realizácie, poukážem na slabiny systému. resp sílné stránky. 

 

4.1 Aplikácia stavaná na MVC freamworku 
Jednou s hlavným mojích požiadaviek na vývoj aplikácie bola modularita. Snažil som sa navrhnúť 

pevný základ aplikácie, aby na neskoršom vývoji sa mohli podielať viacerý ľudia. Preto som začal 

systém vyvýjať nad MVC freamworkom. MVC je objektový návrhovy vzor, ktorý rozdelí aplikáciu 

na 3 časti, model, view(pohľad) a controller. Jednou z výhod je potom že prezentačná časť View je 

úplne nezávislá na databázovej časti Model. Model nám získava data buď z databázy a predáva ich 

View vrstve ktorá ich patrične zobrazuje a tým sa do vývoja projektu  môže zapojiť viacej ľudí. 

Niektorí budú vivíjať klienta, iný pracovať s databázou. Ďalšou z výhod je rýchle hľadanie chýb, 

kedže objektovosť dáva kodu veľký prehľad. 

 Na internete je pre php dostupných hneď niekoľko freamworkov. Ako napríklad Zend, 

CakePhP a ine. Ja som si zvolil neoficialny Miwo freamwork, je stále vo vývoji ale je schopný za 

určitých okolnosti podať dobrý výkon. 

 

4.2 Metodika 
Jednou z hlavných bodov zadania bolo vytvoriť aplikáciu s kvalitných užívateľským rozhraním. 

Vyvýjať kvalitné uživateľské rozhranie za pomoci dostupných webových technológií je dnes ešte 

stalé dosť komplikované. Preto som sa zameral určité miesta, ktoré budú pravdepodobne používane 

najčastejsie, ako je napríklad nastavovanie lektorov pre aktivity v programe, pridávanie nových 

aktivít a komentovanie aktivít. Tu som využíval technológiu AJAX na skrytú komunikáciu klientskej 

časti so serverom. Užívateľ má potom pocit, že je činnosť sa vykonáva priamo u neho, kedže refreshe 

stránky nie su, a zmenené data sa zasialjú cez AJAX na server. Tento postup však nie je úplne ľalké 

naprogramovať s porovnaním obyčajnej webovej aplikácii založenej na technológi klik-refresh-

stranka. Musím kontrolovať data od servera, či majú správny format to znamená že keď čakám XML 

alebo JSON, tak či sú to naozaj platné data. Potom musím túto odpoveď analyzovať, zistiť aká je 

odpoveď na požiadávku a poďla nej vykonať na stránke určité zmeny. Vznikajú tu ďalšie problémy 
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s prijatýmy datmi. Na stránke často používam Jquery, ktoré sa aplikuje na prvky existujúce na 

stránke, nie však na tie ktoré príjimem cez ajax. Preto som musel najsť postup ktorý  by dokázal 

explicitne po prijatí dát zo servera cez AJAX aplikovať na ne všetku vyžadovanú funkcionalitu. 

 Odpoveď zo servera často nemení na stranke jeden alebo dva bloky. Často musíme zmeniť 

viacero údajov, preto vhodné členenie dokumentu, so správnym označením elemntov pomocou ID 

bolo nutným prepokladom pre rýchlu prácu klienta. Pri zlom návrhu dochádza k zbytočnému 

prehladávaniu dokumentu pri akejkoľvek zmene, a pre užívateľov so slabším prehliadačom 

a pomalým javascriptom sa aplikácia stane nedostupná.  

 

4.3 Manipulácia s programom 
Manipulácia s programom bude pre lektora najčastejšou akiou, ktorú bude pravdepodobne robiť, 

preto som sa zameral na rychlosť a flexibilitu pri práci s ním. Aktivity sú zoradené pod sebou 

v časovej následnosti. Z aktivity môžme okamžite zistit aký material je vyžadovaný, stručný popis, 

mená lektorov podieľajúcich sa na chodu tejto aktivity a pár komentárov k aktivite (viz obrazok 4.1). 

Pri každej aktivite sú defaultne zobrazené maximálne 3 najnovšie komentáre. Ostatné komentáre sú 

kvôli prehľadnosti schované, ale pomocou switchu sa dá prepnúť aby boli zobrazené všetky a naopak. 

Tento switch sa pri aktivite zobrazuje ak aktivita má viac ako maximálny počet komntárov.  

Neskor bude možné program zobraziť v grafickej podobe, kde bude minimálne informatívnych 

dát, ale zobrazenie bude zamerané prezentovanie programu, ako beží v realnom čase s prekrývajúcimi 

sa paralelnými behmi. 

 

 
Obrázok 4.1 

4.3.1 Kontextove menu s lektormi 
Nastavovanie lektorov v rámci programu, som predpokladal že bude pre lektora pomerne častou 

záležitosťou. Preto toto nastavenie je realizované ako kontextové menu (obrázok 4.2) vysúvajúce sa 

po kliknutí na lektora alebo prípadne na výber lektora (ak lektor este nebol vybraný). Zmena lektora 

na serveri je realizovaná jedným SQL dotazom, ktorý edituje jeden riadok v databázy. Avšak na 
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klientovi je tých problémov hneď niekoľko. Kontextove menu ponúka na výber všetkých lektorov 

v rámci tréningu. Ak už je lektor nastavený (má rolu vrámci aktivity) a užívateľ ho nastavý na inú 

rolu, potom zo starej pozícii sa musí odstrániť (v požiadavke bolo zadané, že lektor môže byť 

maximálne jeden krat v rámci aktivity viz kapitola 2.5). Ak užívateľ zvolí lektora ktorý je práve 

nastavený, nič sa nevykoná. 

 

 
Obrázok 4.2 

 

Pre zjednodušenie XHTML súboru bolo kontextove menu na stranke vygenerované len jeden krát, nie 

pri kaďdej aktivite zvlášť, ako by sa mohlo zdať. Potom rekaciou na klik na určitého lektora sa zistí 

pozícia myšky v dokumente a na tom mieste sa zobrazí kontextové menu. Vybratie lekotra je 

dokončené aktualizovaním dát na serveri a automatickým uzavretím kontextového menu. 

 

4.3.2 Vysúvaci formálar pre komntovanie 
Po kliknutí na ikonu komentovania v pravom hornom rohu sa v aktivite vysunie formulár pre vloženie 

komntáru. Formulár je tiež na stránke generovaný len jeden raz, a jeho pozícia závisi od toho na ktorú 

ikonu sa kliklo. Po potvrdení komentáru sa formálar schová, odošle sa na server. Server v odpovedi 

zasiela čas pridania. Tej potom použitý pri generovaní kodu, ktorý sa vkladá do aktivity ako môžeme 

vidieť komntáre na obrazku 4.1 

 

 
Obrázok 4.3 
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4.3.3 Získavanie dostupných aktivít zo servera 
Dostupné aktivty sú sťahované zo servera postupne podľa potreby. Implicitne sa stiahnú užívateľove 

aktivity. Aktivity od iných lektorov v html dokumente pri načítaní stránke nie su. Ak lektor klikne na 

dalšiu položku (obrazok 4.4) zo servera sa ztiahnu patričné aktivity, uložia sa do dokumentu. Pri 

prepínaní tabov sa už pracuje s datami u klienta, a server sa už nedotazuje. 

 

 
Obrázok 4.4 

 

Medzi cudzi aktivity patria všetky aktivity ktoré zdielaju ostatný lektory, aktivita ma 

minimálne nastavené pravo “using”(použivanie aktivity). 

4.3.4 Dynamické pridávanie aktivít 
Po kliknutí na odkaz pridať (obrázok 4.4)  sa otvorí dialógové okno s nastavením startu aktivity 

v rámci programu. Pomocou sliderov aby som minimalizoval počet premiestnovaní ruky z myšky na 

klávesnicu sa nastavuje start aktivity. Koniec aktivity je počítaný automaticky, podľa dĺžky trvania 

aktivity. Po potvrdení dialógu sa odošle požiadávka na server. Ak všetko prebehlo správne aktivita sa 

pridá do dokumentu za aktivitu ktorej startovací čas je menší ako čas práve pridávanej 

aktivty(prechádzam všetky aktivity od posledne pridanej). Tak sa u klienta program s časovou 

následnosťou, ako to je špecifikované v požiadávkach.  

V dokumente je udržiavaná informácia o poslednej aktivite v programe. Táto hodnota sa 

používa pri nastavovaní defaultného času pre nové aktivity, inak povedané po kliknutí na “pridať“ 

startovaci čas aktivity v rámci programu bude nastavený hned po poslednej aktivite. 

4.4 Manipulácia s aktivitou 
Opäť som predpokladal že vznik a úprava aktivity bude jednou z častých akcii v systéme, pre som sa 

zameral na jednoduchost a snažil minimalizovať počet prechodov myš klávesnica. Na vytvorenie 

aktivity musíme použiť klávesnicu len zadanie názvu aktivity, to inak nejde. Ostatné nastavenia sú 

vykonateľné myškou nastavovaním hodnot na slideroch, bližšie v kapitole 4.4.1.  
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Pri potvrdzovaní aktivity sú data kontrolované priamo u klienta. Ak data  sú nesprávne, tak sa 

neodošlú na server a užívateľ je vyzvaný k opraveniu dát. Ak už hodnoty sú správne, chyba zmizne. 

A data pri daľšom potvrdení odošlú na server. Na serveri prebieha sekundarna kontrola, v prípade že 

by došlo pri komunikácii k chybe alebo podvrhnutiu dát obýdením javascriptu. 

4.4.1 Použite sliderov 
Nastavovanie aktivity je realizované pomocou sliderov. Táto technika prináša nové možnosti ako 

uľachčiť lektotovi výber hodnot. Na obrázku 4.5 môžeme vidieť nastavoanie vlastností aktivity. 

 

 
Obrázok 4.5 

4.4.2 Dynamické vstupné polia 
Aktivita obashuje popis, ktorého rozsah nie presne daný, preto defaulne je zobrazený formulár pre 

4x50 znakov, po prekročení toho počtu sa formulár začne dynamicky zvečšovať, vždy keď už sa blíží 

kurzor ku koncu formuláru sa zväčší o jeden riadok. 

4.4.3 Editácia dát bez refreshu 
Editovanie dát prebieha bez refreshu. Problém nastáva ak užívateľ vykoná nejaké zmeny a potom 

chce vrátiť všetko spať. Preto všetky data musím pred editáciou zálohovať.Potom sprístupnim 

užívateľovi data tak, aby ich mohol editovať. Na stránke sa v editačnom režime zobrazia 2 tlačítka. 

Jedno vracia zmeny do pôvodného stavu, druhe potvrdí zmeny v dokumente. Potvrdenie zmien musí 

byť opäť vykonané aj na serveri. 

4.4.4 Nastavovanie materiálov 
Material sa do boxu (obrázok 4.6) pridáva dynamicky po vyplnení formálara opäť cez ajax sa na 

server zasiela požiadávka. Po prijatí pozitívnej podpovedi sa material uloží na stránke. Pri presunutí 

myšky nad materiál sa zobrazí v príslusnom riadku X. Toto tlačítko zmaže material. Implicitne X nie 

je zobrazené. 
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Obrázok 4.6 

4.4.5 Nastavovanie práv 
 Na obrázku 4.7 sú znázornené práva pre jednotlivé skupiny užívaťeľov. Editovanie práv je možné 

kliknutím na ikonu cerusky. Po kliknutí sa checkboxi zprístupnia a ikona sa zmení na fajku. Po 

kliknutí na ňu sa aktuálny stav včetne zmien uloží na serveri. Na serveri sa práva ukladajú do poľa 

SET. Toto poľe alebo typ hodnoty umožňuje pracovať s hodnotou ako na logickej úrovni, čiže 

porovnávať jednotlivé bity a tiež aj na stringovej úrovni, to znamená jednotlivým bitom priradzovať 

názvy. Pri selectovaní dát je potom možné selectovať hodnotu ako integer alebo string. Vhodné je to 

kombinovať, napríklad pri načitavaní dát selectovať stringy a tie zároveň aj zobraziť na stránke a pri 

nahrávaní vkladať číslo, ktoré vzniklo bitovým sučtom práv (každé právo jeden bit). 

 

 
Obrázok 4.7 

Zrušenie editácie práv je možné tahaním myše mimo riadka s užívateľskou grupou. Tento spôsob  sa 

zdal na prvý pohľad jednoduchy a rýchli, a však počas používania som zistil, že dosť často sa mi 

podarí z myšou vybehnúť a tak nechtiac zrušiť nastavovanie práv. Potom musím znova nastavovať 

práva. Riešením by bolo pridanie ďalšieho tlačítka ktoré po kliknutí by stornovalo zmeny. 
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4.5 Manipulácia s tréningom 
Manipulácia s tréningom predstavuje pridávanie lektrov a zamenstancov firmy na tréning. Pridávanie 

je realizované technológiu Drag-and-Drop (tahaj a pusti). Zoznam zamestnacou tvoria všetci 

zamestnanci, ktorý sú volný, to znamená, že nie sú účastníkomi tohoto tréningu. Techniku présúvania 

môžeme vidieť na obrázku 4.8 . 

Problém nastava pri pokuse presunúť viacerých zamestnnacou naraz. Na presúvanie používám 

Jquery plugin Sortable. Aby som mohol označiť viacerých zamestnancou naraz je možné použiť 

plugin Selectable. Po preštudovaní dokumentácie som ale zistil, že tieto dva pluginy momentálne 

nedokážu medzi sebou komunikovať. 

 

 
Obrázok 4.8 

 

 

4.6 Vyváranie nového tréningu 
Tréning sa vytvára odoslaním formulára (obrázok 4.9). Pri vyplňovaní hodnot je na každý 

užívateľský vstup aplikovan validátor. Validátor začne overovaň po dokončení psaní vstupu. Ak je 

hodnota nesprávna, zmení sa pozadie vstupného bodu a zobrazí sa patričná hláška. Niekedy sa 

zobraziť môže aj viacero typov hlášok u jedného vstupu. Napríklad keď nezadá žiadny názov 

a preskočí na ďalši input, zobrazí sa hláška ”Zadajte názov tréningu”. Ak by zadal menej ako 3 znaky 

zobrazí sa hláška “Zadajte via ako 3 znaky”.   

Po vzniknutí chyby sa validácia prepne do aktívnej formy, kde sa overuje po každom stlačení 

klávesy, aby užívateľ vedel kedy je jeho vstup správny. Vkladanie dátumu je realizivaný cez 

Datepiker. 

Datepiker umožňuje vybrať dátum a podľa nejakej šablóny ho vložiť do formulára. Datepiker 

je nastavený tak aby minimálny dátum bol aktuálny deň, z dôvodu aby netalo že naplánujeme tréning 
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do minulosti. Datepiker je nastavený tak aby sa dalo presúvať len o mesiac spať/dopredu. Tréningy 

väčšinou budú trvať len pár dní, preto asi prúvanie mesiacov nebude užívateľ využívať. 

Formulár dalej umožnuje vybrať spôsob vkladanie programu do tréningu, a miesto lokality. 

Nazáklade toho sa validátor dynamicky upravý tak aby overoval časť formuláru, ktorá je aktívna (ak 

pridávame  lokalitu z existujúcich loklalít, potom časť formulára na vytvorenie aktivity je v pasívnom 

stave, a validátor tieto vstupy vynecháva). 

 

 
Obrázok 4.9 

4.7 Problémy pri vyvoji 
Problémy pri vývoji sa vyskytli v obmedzovaní práv jednotlivých užívatľov. Spočiatku som si zle 

definoval kto ma na čo presne právo, a potom pri implementácii vznikali chyby, kde lektor z jednej 

časti systému mal právo niečo vykonať z inej časti už nie. Tento problém som vyriešil rozumným 

nastavením práv.  

Ďalším problémom bolo korektné mazanie aktivít, programov a tréningov. Spočiatku som 

používal v MySql typy tabuliek MyIsam. Tabulka MyIsam je vhodná pre pracovanie s fulltextom 

a neumožňuje prepojovať tabulky cez referencie. Mazanie som potom realizoval cez zložité sql 

dotazy kde som v zanorených selectoch hľadal napríklad materiály patriace aktivite atd. 

Potom som zmenil typ tabuliek na InnoDB. Tento typ je vhodný pre prácu s indexami 

a referenciami medzi tabulkami. V našom systéme je fulltextových dát minimálne, a neexsituje 

žiadny fulltexttovy kluč. Mazanie dát bolo potom otázkov jedného jednoduchého delete dopitu na sql 

databázu. Data ktoré súviseli zo zmazaným prvkom boli automaticky cez referencie odstránené. 

Použitie InnoDB je ponekud složitejšie ako MyIsam. Musel som vhodne nastaviť refrenčné 

obmedzenia, aby sa pri zmazaní dát zmazali len tie data ktoré potrebujem zmazať.  
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Pri práci s ajaxom, som celý proces zadavania požiadávky, čakanie na odpoveď a vykonanie 

nejakej funckie po prijatí odpovedi, používal skoro v každom scripte znovu a znovu. Teto postup by 

bolo vhodné zoptimalizovať, napríklad spravením pluginu do jquery. 

Po dokončení projektu som zistil, že pri návrhu vznikla zásadná chyba. V specifikácii od 

zadávateľa bolo uvedené “lector registruje firmy a pridáva zamenstancov”. Čiže lekror aby mohol 

pridávať zamestnancov, musí mať práva na editovanie firmy. Tak sa data firmy sú vo veľkom 

ohrození, keď každý lektor môže upravovať všetky firmy. Riešením by mohlo byť, ponechaním práv 

na editáciu firmy a jej zamestnancov na maangéra firmy. Mangér môže upravovať len data vlastnej 

firmy. 
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5 Testovanie užívateľského rozhrania 

Testovanie uživateľského rozhrania som vykonával v 2 formách. Najskor som testol komunikáciu 

s užívateľom, kde som sa zameral na zíkanie dát o počte klikov, presunu ruky myš-klávesnica, 

prechody medzi stránkami, počet refrešov pri vykonávaní bežných úprav a nakoniec dostupnosť pre 

užívateľa. Druhý test bol viac objektývny. Bola to anketa, kde som po malej demonštrácii, nechal 

ľudí vyskúsať ssytém a ohodnotit tak užívatĺské rozhranie. 

5.1 Testovanie funkcionality 
Testy som zameral na najfrekventovaniejšie akcie. 

 

5.1.1 Práca s aktivitou 
TEST 1.1: Počet klikov na editáciu aktivity  (vychádzal som s menu Úvod)   2 

TEST 1.2: Počet klikov na zobrazenie zdielanej aktivity     3 

TEST 1.3: Počet prechodov pri editácii aktivity myš – klávesenica(bez editovania popisu) 0 

TEST 1.4: Pridanie nového materiálu (prechodov myš-klávesnica, dalej už M-K)  2 

 

- počet refrešov pri úprave aktivity 

TEST 1.5: Manipulácia s aktivitou        0 

TEST 1.6: Manipulácia s materiálmi aktivity        0 

TEST 1.7: Editovanie práv         0  

 

5.1.2 Práca s programom 
TEST 2.1: Počet klikov (PK) na otvorenie programu (vychádzal som s menu Úvod)  2 

TEST 2.2: PK na pridanie novej aktivity       4 

TEST 2.3: Počet prechodov M-K na pridanie novej aktiivty(aj nastavenia startovacieho času) 0 

TEST 2.4: PK na zobrazenie detailu materiálu       0 

TEST 2.5: PK na pridanie komentáru        1-2 

 

Po otvorení programu ostatné činnosti nevyžadujú žiadný refresh. 
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5.1.3 Vytvorenie nového tréningu 
TEST 3.1: Požívam existujúci program a existujúce lokality (PK)    10 

 a počet prechodov M-K         2 

 

TEST 3.2: Vytváram novy program a novú loklaitu (PK)     13 

 a počet prechodov M-K         6 

 

5.1.4 Pridávanie zamestnancov na tréning 
TEST 4.1 Pridanie jedného zmestnanca (PK)       1 

TEST 4.2 Pridanie 20 zamestnnacov naraz (PK)       20 

 

5.2 Anketa pre užívateľov 
Anketu som dal testovať 15 ľuďom, ktorý v praci s webom boli mierne pokročilý, pretože 

predpokladaná skupina ľudí, ktorí budu aplikáciu používať bude natom so skúsenosťami približne 

rovnako. 

 

1. Vytváranie a editácia aktiivty pomocou sliderov 

a. Radšej by som zadával hodnoty z klávesnice     0 

b. Slider je tažký na používanie        0 

c. Slider rýchlo a s prehľadom mení hodnoty     15 

 

2. Nastavovanie práv pre aktivitu 

a. Nastavovanie mi vyhovuje       4 

b. Pri nastavovaní sa mi neúmyselne zrusili práva pred potvrdením  4 

c. Je to  dobre vymyslené, ale este by som ho zlepsil    7 

3. Zoznam aktivít pre pridávanie do programu 

a. Upredonstil by som aby na stránke boli viditeľné všetky naraz   0 

b. Prepínanie tabov mi vyhovuje      14 

c. Mal by som iný lepsí napad ako to spravit     1 

4. Nastavenie startovacieho času (pri vkladaná do programu) 

a. Slider je veľmo dobré riešenie       4 

b. Radšej by som čísla zadával cez klávesnicu     8 

c. Chcel by som iný spôsob zadávania času (kliknutim na hodiny atd.)  3 
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5. Zmena lektoov aktivity cez kontextove menu 

a. Je to rýchle a dobre ovládateľné      10 

b. Radšej by som použil klasicke vybery       0 

c. Pri väčšom počte lektorv je menu príliš velké a neprehľadné   5 

6. Vytvorenie tréningu – zadávanie dátumu 

a. Nastavovanie dátumu je veľmo nepraktické     0 

b. Použitie datepikera je super nápad a veľmo sa mi páči   15 

c. Radšej by som dátum zadal ručne      0 

7. Pridávanie zamestnancov na tréning 

a. Presúvanie sa mi páči         4 

b. Presúvanie je nepraktické       3 

c. Presúvanie sa mi páči, ale potreboval by som presúvať viac  

zamenstnancov  na raz        8 

5.3 Vyhodnotenie testov 
V prvej faze testov vidíme že práca s aktivitou a programom sú veľmo dobre navrhnuté, čo dokazujú 

hodnoty namerané pri testoch 1.1 až 2.5. Využite ajaxu a javascriptu splnilo svoj účel sa čo sa týka 

komunikácie s užívateľom, tak mu dotatočne pomáha. Problém nastáva ako môžeme vidieť v kapitole 

5.1.4, kde od počtu zamestnancou linerane závisí počet kliknutí myšou. Tento problém je bližšie 

popísaný v kapitole 4.5.  

 V druhej fáze testovania môžeme vidieť znčnú spokojnosť užívateľov s nastavovaním 

aktivity, kde ocenili hlavne využitie sliderov, na nastavovanie vlastností aktivity (záťaž, dĺžka trvania, 

počty hráčov a lektorv). Ďalším zaujímavým plusom bolo pridávanie aktivít do programu. Tu sa 

užívateľom páčilo prepínanie dostupných aktivít. Naopak zlý ohlas malo nastavovanie času aktivity. 

Ja som využil na to opäť slidre, avšak sa ukázalo že natento prístup ešte užívatelia nie su zvykonutí 

a radšej by ím vyhovovalo klasické nastavovanie času zadaním hodnôt z klávesnice. 

 Spokojnosť užívateľov bola aj pri testovaní zmeny lektorov pri aktivite. Ukázalo sa že 

kontextové menu je veľmo efektívne a prospešné.  

 Medzi posledné testovanie patrili testy na vytvorenie tréningu a tiež na pridávanie 

zamestnancov. S postupom na vytvorenie tréningu nebol žiadny problém, však pridávanie 

zamenstnancov, už robilo užívateľom problémy, a zdržovalo ich to skor.  

 Niekré testy prebehli poďla očakávania a teda tie otázky boli zbytočné, ale podarilo sa mi aj 

vybrať otázky kde som dostal inú odpoveď ako som očakával. 
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Záver 

Táto práca popisuje tvorbu webového informačného systému, zameraného na spravovanie aktivít 

a výkendoých akii. Z aktivít sa vytváraju programy, a programy sa pripravujú pre určité firmy. 

Systém by mal preto byť pre užívateľa lahko ovladateľný a prehľadný aby mohol tieto akcie 

vykonávať rýchlo a efektívne. 

 Tému som si vybral, aby som sa zdokonalil pri tvorbe webových projektov a vyskúšal 

použitie nových netradičných prvkov, ktoré by mohli zpríjemniť užívateľské rozhranie. Druhým 

podstatným dôvodom bolo získanie skúsenosti s realizovaním projektov na základe špecifikácii. 

Pri práci som sa naučil pracovať hlavne s javascriptom, konkrétne s freamworkom JQuery. Po 

preštudovaní celej dokumentácie, a zároveň vyskúšaní si použiť nastroje JQuery som teraz schopný 

robiť veľmi dokonalé webové uživateľské rozhrania. Naučil som sa pracovať s objektami 

vytvorených inými luďmi na základe naštudovania manuálom k objektom. Na serveri som využil 

techniku Model View Controller. Pred začatím projektu som mal silné obavi či tento postup nebude 

pomalý a veľmo robustný. Pri dokončovaní projektu a opravovaní chýb som si uvedomyl  že 

objektový prístup MVC prináša mnohé výhody, najme pri hĺadaní chýb, a určite by som sa nebál 

tento postup použiť pri ďalších prácach. Získal som aj celkový nadhľad nad riešením aplikácie od 

ukladania dát v databáze cez spracovanie na serveri a prezentovanie u klienta. 

Aplikácia bola implmentovaná na základe požiadávky, ktorú mi predložil konzultant práce. 

Požiadavky obsahovali mnohe nezrovnalosti a nedorozumenia, čo je pri takto složitých systémoch 

ako moja práca úplne bežné. K odhaleniu niektorých chýb dochádzalo až pri implementovaní, a tým 

sa vývoj značne spomalil. Zadanie som musel niekoľkokrát prehodnotit zo zadávateľom práce 

a ujasniť si vzniknuté problémy a ich alternatívne riešenie. 

Aplikácia aj napriek týmto prekážkam má veľmo kvalitný základ a preto pokračovaťv ďalšom 

vývoji určite bude možné. Ďalší vývoj by sa preto mohol zamerať na komunikáciu medzi lektormi 

a firmami, pretože v tejto verzii nie je žiadna. Tiež môžným rozšírením by mohlo byť generovanie 

štatisík a vyhodnotení tréningov a tlačenie reportov. 

Pri porovnaní s ostatnými informačnými systémami, tento systém využíva nové technológie 

zalozené na komunikácii metódou AJAX so serverom. Tento prístup ešte v mnohým aplikáciach čo 

najdeme na internete chýba, alebo je nesprávne použitý. Projekt tiež využíva netradičné prvky ako sú 

slider, datepicker, taby a iné prvky poskytované Jquery freamworkom spomenuté aj pri 

implementovani v kapitole 4. 
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