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Abstrakt

Dnes jsou vizitky samozřejmou součástí profesního i osobního života a plní roli nosiče základních

informací.  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace,  pomocí které si každý bude

moci  jednoduchou formou vytvořit  vizitky podle předem definovaných šablon.  Taktéž  bude plnit

funkci pomocníka grafikům, pro jednoduché získání homogenních dat pro hromadnou tvorbu vizitek

celé společnosti.

Abstract

In these days, business cards are a natural part of the professional and personal lives and fulfills the

role  of  carriers  of  essential  information.  This  work  deals  with  the  creation  of  web  applications,

through which everyone can easily create business cards by using predefined templates. It also will

serve as simply assistant of designers to obtain a homogeneous data for creating business cards set of

company.
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1 Úvod
V současné době je vizitka neboli navštívenka běžnou součástí našeho života. Setkáváme se s ní ve

firemním (profesním),  ale  také  v soukromém  životě.  Vizitka  je  nositelem základních  formálních

i neformálních informací, umožňuje navázání kontaktu nebo předání zprávy (většinou psanou rukou

na prázdnou/zadní stranu vizitky). Slouží jako propagace a rozšiřuje povědomí o někom nebo něčem.

Díky těmto funkcím se vizitka stala téměř neodlučitelnou součástí současného ekonomického života.

Vizitka naší  osobu nebo firmu prezentuje a reprezentuje.  Většina firem a jednotlivců  se tak

snaží vyzdvihnout vizuální a informační funkci vizitky, čímž se snaží od konkurence odlišit a dostat

se tak  co  nejvíce  do povědomí  potenciálních  zákazníků  a partnerů.  Vznikají  tak  například  velice

povedené vizitky zaměřené na estetickou stránku, vizitky vytvořené z méně běžných materiálů např.

kůže, dřeva, plastu či  oceli, nebo vizitky doplněné například o počítačově  zpracovatelné kódy pro

zvýšení jejich informační funkce.

Různé  typy  vizitek  si  podrobněji  popíšeme  v kapitole  2,  kde  se  budeme také  zabývat

základními konvencemi, které by každá vizitka měla splňovat. Tyto základní typografické konvence

určují  zda  vizitka  bude  či  nebude  přijata  a bude  plnit  svou  základní  informační  funkci.  Dále  se

v kapitole  podíváme  na  drobné  kulturní  rozdíly  v různých  částech  světa  a s  tím  spojené typy

a rozměry  vizitek.  Podrobněji  pak rozebereme papírové vizitky  a s  nimi i základní  zásady tvorby

podkladů pro tisk.

Na  základě  informací  v kapitole  2,  se  pokusíme  navrhnout  a implementovat  aplikaci,  která

bude problém tvorby papírových vizitek řešit a umožní přes intuitivní rozhraní vytvořit a vygenerovat

tisknutelná data vizitek i neproškolenými uživateli. 

Při implementaci budeme uvažovat  také s rozšířením funkčnosti pro designová studia k jejich

propagaci  a získávání  dat  pro  jejich  práci. Budeme se  snažit  vytvořit  aplikaci,  která  bude  řešit

problém těchto  studií  se  získáváním homogenních  podkladů  od  zákazníka  (firmy)  o jednotlivých

zaměstnancích  pro  tvorbu  vizitek v rámci  jednotného  grafického  stylu.  Tito  zaměstnanci  budou

zadávat jejich iniciály do stejného formuláře jako při generování vizitek, uvidí náhled takovýchto

vizitek pro kontrolu zadaných dat a budou si také moci stáhnout tisknutelný náhled.

Problémy  grafických  studií  a jejich  řešení se  budu  snažit  nastínit  v kapitole  4,  kde  budu

specifikovat požadovanou funkčnost aplikace. V následující kapitole pak budu rozebírat požadavky

na grafické rozhraní a postup jeho návrhu.
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2 Konvence vizitek

2.1 Typy vizitek

Zatímco v dřívější době existovali pouze fyzické vizitky ve formě papírových psaných či tištěných

kartiček,  popřípadě  v jiné fyzické podobě  např.  hliněných destiček ve starověku,  jsou v současné

době možnosti prezentace mnohem širší. Setkáváme se tak s mnoha druhy vizitek z niž si uvedeme ty

nejznámější a nejzajímavější (viz [9]):

Animované vizitky

Jedná se o speciální druh vizitek který využívá lomu světla, kdy se při změně  úhlu pohledu

změní i obrázek (obsah) vizitky. U těchto vizitek je možné využít i různé efekty jako je dojem

3D obrazu, animace po sobě jdoucích obrázků, zvětšování objektu a mnoho dalšího.

CD vizitky

Svým rozměrem  a vzhledem se  neliší  od  normální  papírové  vizitky.  Na  povrchu  většinou

obsahují stejné informace.  Jejich výhodou je  ale jejich multimediální  obsah,  který je ukryt

v datové  části  a zobrazí  se  po  vložení  do  mechaniky  CD.  Tento  obsah  umožňuje  lépe

prezentovat a propagovat firmu nebo organizaci. Ne všichni příjemci si ale tento obsah spustí.

Nákres takové CD vizitky naleznete na obrázku 2.1

Chytré vizitky

Jedná se o obdobu klasických tištěných vizitek, které jsou umístěny na webových stránkách

a každý si je může stáhnout.

Webové vizitky

Webové vizitky jsou speciální formou webové stránky (většinou statické s minimální počtem

podstránek). Obsahují základní informace o dotyčné osobě a o tom co dělá. Často také obsahují

reference na práci dotyčného a další multimediální obsah. [1]

Speciální „umělecké“ vizitky

Tento  typ  vizitek  je  použit  pro  speciální  příležitosti  (jako  pozvánka  a podobně)  nebo  pro

speciální typ osob. Zahrnuji do něj takové typy vizitek jako například vizitky z netypických

materiálů jako je dřevo, kov, plast či kůže, které jsou esteticky a výtvarně propracované nebo
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se  liší svým tvarem. Tento typ vizitek je ve firemní kultuře používán hlavně  pro propagaci

a odlišení se od konkurence. Příklady takovýchto vizitek naleznete na obrázku 2.2.

Obr. 2.1: CD vizitka.

Obr. 2.2: Příklad speciálních vizitek [18]
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2.2 Papírové vizitky

Protože v dnešní společnosti  je tento typ vizitek nejrozšířenější  a také programová část se zabývá

především tímto typem vizitek, budeme se mu věnovat o něco podrobněji. Stručně nastíním historii

a vývoj a podíváme se na základy přípravy dat pro tisk takovýchto vizitek.

2.2.1 Historie a vývoj

Historie papírových vizitek je dlouhá a vede až k prvním vizitkám psaných na papyrus ve starověkém

Egyptě [3]. První čistě papírové vizitky v Evropě byly spjaty především se šlechtou, byly ručně psané

či  malované  a obsahovaly  všechny  tituly  a přídomky  dotyčné  osoby.  Nebylo  výjimkou,  že  si  je

majitelé sami podepisovali a nechávali je zdobit. Později se díky vynálezu knihtisku kolem roku 1450

rozšířily vizitky tištěné a přestávaly býti vázány ke šlechticům, ale začaly plnit roli  propagace jak

firem tak samotných majitelů. Tyto vizitky již začaly obsahovat grafické motivy spjaté s firmou nebo

činností dané firmy či osoby. 

Dalším prvkem v historii papírových vizitek tak jak je známe dnes jsou takzvané fotografické

vizitky (carte de visite) [16]. Tento typ vizitek si nechal roku 1854 patentovat pařížský fotograf André

Disdéri. Jednalo se o fotografie o přibližně stejně velkém formátu jako mají dnešní vizitky. Tento typ

vizitek byl velmi oblíbený především v Evropě a Americe a to až do konce 80. let 19. století. Díky

této éře se mezi  obyčejné lidi rozšířilo velké množství fotografií a proto můžeme o tomto období

slýchat jako o „zlatém věku fotografie“.

Dnešní vizitky rozlišujeme  na  dva typy: osobní a služební (firemní). Účel navštívenek  je od

dob jejich vzniku téměř  totožný. Stále se jedná o jednoduchou formu, jak předat základní informace

o dotyčné osobě nebo celé společnosti a propagovat ji.  Propagační funkce vizitek však nyní získává

na důležitosti  a tak se do popředí dostává design vizitky a její  provedení.  Neotřelým designem se

majitel nebo firma snaží udělat co nejlepší první dojem, dostat se co nejvíce do povědomí a odlišit se

od své konkurence. Často se však při této snaze zapomíná na základní pravidla a konvence, které si

vytváření vizitek s sebou nese proto, aby vizitky stále plnily svoji základní informační funkci. Tímto

se  může  následně  vizitka  stát nepřehlednou  a zmatenou.  Na  vizitce  se  tedy  můžeme nejčastěji

setkávat s těmito informacemi:

Informace o společnosti 

Jedná se především o její název, logo, popřípadě slogan. Například logo by mělo být správně

umístěno a s odpovídající velikostí. Logo je často informace, díky které vizitku rozpoznáme

a aby  plnilo  tuto  funkci  mělo  by  být  i dobře  zapamatovatelné  a identifikovatelné.  Tyto

informace jsou u osobních vizitek vynechány.
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Jméno a příjmení

V  naší  kultuře  je  zvykem  uvádět  celé  jméno  se  všemi  tituly.  Toto  neplatí  například

v anglosaských zemích, kde se tituly uvádějí výjimečně a to především na akademické půdě.

Ve  většině  zemí  je  konvence  stanovená v pořadí  jméno následované  příjmením.  Například

v Maďarsku nebo v Číně je toto pořadí obrácené a jako první se uvádí příjmení. 

Funkce (Pozice)

Na firemních vizitkách bývá zvykem uvádět i funkci popřípadě pozici osoby ve firmě, není to

však nutnost. Je vhodné se také zamyslet, zda pozici uvádět anglickým názvem nebo v jejím

českém  ekvivalentu. Toto  rozhodnutí  je  nejčastěji  ovlivněno  specifikací  předpokládaných

příjemců vizitek popřípadě zákazníků dané firmy.

Adresa

Především u osobních vizitek. U firemních vizitek se adresa vetšinou shoduje se sídlem firmy.

Telefon

Číslo telefonu by mělo být uvedeno i s mezinárodní předvolbou. Je dobrým zvykem uvádět jak

mobilní telefon, tak také číslo na pevnou linku, pokud ji dotyčná osoba vlastní.

E-mail

V současné době  se jedná o jednu z nejčastějších forem komunikace,  proto by neměl  tento

kontakt na vizitkách chybět.

Webová adresa

Jedná se o umístění dalších informací o firmě, popřípadě osobě.

Další informace jako například krátký popis činnosti firmy, její otevírací doba, apod.

2.3 Typografické zákonitosti

Při  návrhu  a tvorbě  vizitky  je  nutné  si  uvědomit  a dodržovat  určité  typografické  zákonitosti

a konvence tak, aby celková vizitka plnila správně svůj účel a byla přehledná.  Nyní si popíšeme ty

nejzákladnější z nich.

Prvním z nich je formát  a orientace vizitky.  Nejčastější  formát  vizitek v naší  společnosti je

90x50 mm popřípadě EURO formát 85x54 mm. Tyto formáty jsou poměrně malé a neobsáhnou velké

množství informací. Proto se většinou pomocí orientace vizitky snažíme maximalizovat alespoň délku
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řádku což znamená, že se vizitky orientují obvykle na šířku. Je to způsobeno také faktem, že v České

republice  se  ke  jménu  obvykle  připojují  všechny  dosažené  tituly  a délka  jména  tak  poměrně

nabobtnává. Přičteme-li k této často nejdůležitější informaci na vizitce i větší formát písma, kterým se

jméno obvykle zapisuje, nemuselo by se takové jméno na vizitku orientovanou na výšku vůbec vejít.

Přesto se občas vizitka orientovaná na výšku vyskytne, ale jedná se spíše o odvážný záměr  tvůrce

odlišit se od ostatních.

Další důležitou konvencí při tvorbě vizitky je velikost fontu, kterým jsou zapsány informace

obsažené na vizitce.  Většinou se využívají  2 velikosti  fontu,  kde se větší  využívá především pro

jméno a menší  pro ostatní informace.  Nejmenší  akceptovatelnou velikostí  fontu je 7 pt,  optimální

a dobře čitelnou velikost pro další informace je font o 8 – 9 pt. Větší formát písma u informací (ne

jména) působí často až zmateně a neprofesionálně. Tato velikost je také optimální z pohledu množství

informací, které poté vizitka může obsáhnout.

U fontů volíme kromě rodiny také řez písma a jeho barvu. Na vizitce je dobré používat jeden

maximálně  2  druhy  písma.  Více  druhů  písma  znovu působí  zmateným,  neprofesionálním

a neuceleným dojmem. Stejný předpoklad je i u barvy písma. Ta by měla být dostatečně kontrastní

proti pozadí vizitky, aby bylo zachována co největší čitelnost informace a nemělo by se na vizitce

střídat příliš mnoho barev písma. Optimální počet jsou 2 popřípadě 3 barvy. 

Pro čitelnost je také důležitým faktorem proklad (řádkování) textu informací.  Je nutné brát

v potaz přesah diakritiky do účaří předcházejícího řádku a naopak příliš velký proklad také nepůsobí

nejlépe. Jako vhodný proklad se uvádí 20% tedy řádkování 1,2.

Je nutné mít na zřeteli že příliš mnoho kombinací výše uvedených aspektů působí v kontextu

celé vizitky spíše negativním dojmem. To však nemusí platit  vždy a některé speciální  (umělecké)

vizitky  toto  mohou  úmyslně  porušovat,  ale  jedná  se  pouze  o odvážné  a ojedinělé  případy,  které

nemusí být  přijaty kladně natož s porozuměním předávaných informací.

U  vizitek  se  můžeme  setkat  i s  dalším  typem  informací  předávaných  v obrazové  podobě.

Nejedná se pouze o obrázky jako takové, ale můžeme do nich zařadit i takzvané QR kódy určené ke

strojovému čtení informací. Při  použití  takovýchto elementů  je nutné se držet určité zdrženlivosti

a rozvážnosti.  Přeplácanost takovýchto elementů  je kontraproduktivní. Například logo je na vizitce

jistě žádoucí, ale fotografie majitele již může působit egoistickým dojmem. Na druhou stranu je díky

osobní fotografii a lepší vizuální paměti, kterou lidé mají,  jednoduší přiřazení vizitky ke konkrétní

osobě.
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2.4 Formát výstupu

V této kapitole představíme možné formáty výstupu vizitek podle oblastí. Dále si představíme drobný

problém,  se  kterým  musíme při  implementaci  programové  části  počítat  a vyřešit  jej.  Před  jeho

vysvětlením se lehce seznámíme s reprodukcí barvy. 

2.4.1 Barva

Prvně  si  krátce popišme princip reprodukce barev. Ten vychází z principu vnímání barev lidským

okem. Toto vnímání funguje na základě rozkladu světla odraženého od předmětu. Světlo je viditelná

část elektromagnetického záření v rozsahu od 380 do 780nm. Společným vyzářením všech vlnových

délek vzniká tzv. bílé světlo. Každá vlnová délka pak odpovídá určité barvě. Předmět se tedy jeví

barevný podle toho, jaké vlnové délky záření odráží či vyzařuje.

Z tohoto principu pak vyplývá způsob reprodukce barev  (viz  [5]  ). Ty máme  především tyto

dva:

• aditivní míšení barev (RGB) [obrázek 2.3],

• subtraktivní míšení barev (CMY/CMYK) [obrázek 6.2].

Aditivní  nebo  také  sčítací  míšení  barev  vychází  přímo  z výše  popsaného  principu,  jakým

vnímá barvu lidské oko. Základními barvami jsou červená  (Red),  zelená  (Green) a modrá  (Blue)

z čehož  také  vznikla  používaná  zkratka  RGB.  Při plné intenzitě všech 3 světel (barev) vzniká bílé

světlo.  Tento  princip  se  využívá  u všech  zařízení,  která  reprodukují  barvu  vyzařováním  světla:

televize, monitor, mobilní telefon, atd.

Subtraktivní nebo také odečítací míšení barev se využívá především při tisku. Barvy jsou zde

tvořeny  pomocí  tří  základních  barev  azurové (Cyan),  purpurové (Magenta)  a žluté (Yellow),

z čehož vznikla  používaná  zkratka  CMY.  Často  se  k těmto barvám přidává i černá (blacK)  pod

zkratkou  CMYK především kvůli  kontrastu  a šetření  barvy.  Jedná se  o vyřešení  problému,  který

vzniká při tisku především kvůli znečištění tiskových kazet, kdy soutisk všech tří barev tvoří barvu,

která není úplně černa, ale spíše tmavým odstínem hnědé.

Je nutné si  uvědomit  problému při  převodu mezi  jednotlivými  barevnými prostory.  Kromě

rozdílu v počtu dimenzí při popisu barvy, obsahují oba barevné prostory určité přesahy a tedy barvy,

které  nelze  z  jednoho  prostoru  převést  na  druhý.  Převod  je  tedy  v  obou  směrech  velice  složitý

a nedeterministický.

9



Obr. 2.3: Aditivní míšení barev (RGB) Obr. 2.4: Subtraktivní míšení barev (CMY)

2.4.2 Obrazovka

Samotný proces generování vizitek v programové části probíhá v několika krocích. Prvním je výběr

šablony pro vizitku. Poté nastává zadávání dat, při kterém se v reálném čase zobrazuje náhled dat ve

vybrané  šabloně.  V tomto  kroku  nastává  drobný  problém:  Je  žádoucí  aby  zobrazovaný  výstup

náhledu se co nejvíce podobal výslednému tištěnému výstupu a to především po barevné stránce.

Tento  problém  si  mnoho  uživatelů  neuvědomuje  a je  často  překvapeno  rozdílem  mezi

vzhledem, který vidí na své  (nekalibrované)  obrazovce a výstupem, který jim „vyjede“ z tiskárny.

Tento rozdíl  je zapříčiněn několika aspekty:  nastavení  grafické karty  a monitoru,  převodem mezi

barevnými modely (především RGB na CMYK), špatnou kvalitou fotografií atd.

Bohužel s kalibrací monitoru na uživatelském počítači aplikace nedokáže nic zásadního udělat,

jediné co můžeme při vývoji ovlivnit jsou barevné modely, které se využívají na různé typy výstupu

vizitek. Předpokládejme tedy,  že při tvorbě šablony vizitky dostaneme tisknutelná data v barevném

modelu CMYK (a formátu PDF) a k tomu i digitální data pro náhled v modelu RGB (sRGB). 

2.4.3 Papír

Nyní se dostáváme k samotnému formátu tištěné papírové vizitky. V naší zemi jsou nejčastější  tyto

dva formáty vizitek:  90 x 50 mm a EURO formát  85 x 54 mm.  Podrobný seznam všech rozměrů

vizitek podle oblasti naleznete v tabulce 2.1.
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Tab. 2.1:  Seznam všech rozměrů vizitek podle oblasti.

Oblast Rozměr (mm)

Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Ukrajina... 90 × 50

Německo, Francie, Itálie, Velká Británie, Španělsko, Holandsko, Švýcarsko 85 × 55

Dánsko, Norsko, Švédsko, Austrálie, Nový Zéland 90 × 55

Spojené státy, Kanada 88,9 × 50,8

Japonsko 91 × 55

Hong Kong 90 × 54

Kreditní karta (ISO/IEC 7810 ID-1) 85,6 × 54,0

A8 (ISO 216) 74 × 52

2.5 Podklady pro tisk

Tiskový  výstup  vizitek  je  většinou  formou  skládání  vizitek  na  arch  o určitém  rozměru  často

několikanásobně  větším,  než  je  rozměr  samotné  vizitky.  Toto  skládání  si  s sebou  nese  i určité

konvence a značky pro správnou přípravu pro tisk. Ty nejzákladnější si zde uvedeme (viz [5]). 

2.5.1 Spadávka

Prvním z důležitých prvků je spadávka. Jedná se o přesah většinou fotografie nebo jiného grafického

elementu  (pozadí) nejčastěji  o 3 mm.  Tiskárny a tisk jako takový má určité  odchylky a tolerance

závislé  na  různých  fyzikálních  veličinách.  Jedná  se  například  o pohyb  papíru  v tiskárně,  lehké

odchylky ve velikosti papíru nebo dokonce teplota a vlhkost. Tyto veličiny způsobují, že tisk není

přesný a v každé tiskárně může být rozsah takovýchto odchylek různý.

Tím, že tisk není přesný, může nastat problém, že element, který měl být vytištěn až ke kraji

vizitky, bude po vyřezání vizitek oddělovat od kraje nechtěný bílý proužek. Tomuto nechtěnému jevu

předejdeme použitím spadávky, která i při posunu tisku zapříčiní, že grafický element bude umístěn

až u kraje. Každá tiskárna tuto toleranci může mít jinou, a proto se spadávka obvykle stanovuje na

přesah o 3 mm. Příklad spadávky vidíte níže na přiloženém obrázku 2.5.
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Obr. 2.5: Spadávka (červené linky určují optimální řez)

2.5.2 Ořezové značky

Ořezové značky nám určují, kde má být vizitka oříznuta, popřípadě kde má být arch rozřezán. Jedná

se o velmi jednoduchou a dobře pochopitelnou značku. Na předchozím obrázku 2.5 je můžete vidět.

Jedná se o černé úsečky v levém horním rohu.

2.5.3 Bezpečná vzdálenost

Dalo by se říci, že opakem spadávky je bezpečná vzdálenost. Jedná se o minimální vzdálenost od

okraje čistého formátu. Při tisku se může díky posunutí stát, že namísto posunu ven od středu vizitky

se  chyba  tisku  a ořezu  projeví  směrem  ke  středu  vizitky.  To  může  mít  za  následek  ořezání  či

deformaci elementu (nejčastěji textu) umístěného velmi blízko u kraje čistého formátu vizitky. Aby se

této chybě předešlo dodržuje se  tato bezpečná vzdálenost a elementy se neumisťují blíže ke kraji, než

je tato hodnota. Nejčastěji bývá podobně jako spadávka nastavena na 3 mm.

2.5.4 Archová montáž

Při samotné montáži vizitek do archu o daném rozměru  musíme s těmito prvky  (spadávka, ořezové

značky) počítat.  Ty  zvětší  velikost  jednotlivých  vizitek  o několik  milimetrů,  za  to  ale  zajistí

bezproblémový tisk. Stejně tak umožní jednodušší možnost rozšířit funkčnost o tisk oboustranných

vizitek, kde je spadávka a ořez naprostou nutností.  Samotné vizitky v archu tedy na sebe nebudou

bezprostředně  navazovat,  ale  budou  odděleny  několika  milimetrovou  mezerou  pro  spadávku.

Výsledný tisk tak bude méně ekonomický, za to bude mít výsledek vyšší profesionální kvalitu.

2.5.5 Písma

Zajímavým  problémem  se  budeme potýkat  v rámci  licencí  písem.  Při  návrhu  vizitek  se  často

používají  neotřelá  a krásně  vypadající  písma,  která  se  však musejí  speciálně  zakoupit.  Použití
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takového písma je ale omezeno zakoupenou licencí. Obecně se dá říci, že toto použití nebývá obvykle

povoleno  pro  zobrazení  textu  ve  webové  stránce,  kde  by  si  písmo(font)  musel každý  uživatel

stáhnout, aby mu bylo v prohlížeči správně zobrazeno.

Náhled vizitky se speciálním písmem tedy nemůže být na webu prováděn pomocí technologie

html a javascript.  Je nutné tento náhled vytvářet dynamicky pomocí obrázku, kde  se  použije dané

písmo pro vykreslení textu a neporuší se tak obvyklé licenční podmínky většiny komerčních písem.

2.5.6 Formát PDF

Na závěr úvodní kapitoly se letmo podíváme, co je souborový formát PDF a proč je pro nás jeho

využití výhodné. PDF je přenosný formát dokumentů, který umožňuje ukládání a přenos dokumentů

při zachování stejného vzhledu. Soubory typu PDF mohou obsahovat text i obrázky, přičemž tento

formát  dokumentu  zajišťuje,  že  se  libovolný dokument  zobrazí  stejně  na všech  zařízeních.  Toho

dosahuje mimo jiné i tím, že přímo dokument obsahuje definice fontů a obrázků v něm použitých,

popřípadě nějaké jejich podmnožiny.

Například  i v  jazyce  PHP nám umožňuje  definovat  nové  dokumenty,  které  využívají  jako

šablony dokumenty jiné. Tedy pro vytvoření celého archu vizitek stačí jedna původní vizitka v PDF

formátu, kterou při generování archu využijeme jako šablonu (podklad).

Tím, že tento formát zajišťuje, že se daný dokument zobrazí na různých systémech stejně, je

vhodný  pro  uložení  tiskových  dat,  která  se  pak  na  jakémkoli  zařízení  vytisknou  tak,  jak  jsou

definována.
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3 Jiné programy pro tvorbu vizitek

V  této  kapitole  se  zaměříme na  programy  určené  nebo  používané  k tvorbě  vizitek,  ať  už  jde

o desktopové (offline) nebo webové (online) aplikace.  Budeme se snažit je zanalyzovat a navrhnout

podle  nich  vhodné  rozhraní  této aplikaci.  Rozebíráme zde  pouze  některé z takovýchto  aplikací

především kvůli své podobnosti mezi sebou a jejich celkovému množství.

Prvně se zaměříme na webové aplikace, které označuji jako „online aplikace“. Tyto programy

jsou  svou  specifikací  i vlastnostmi  nejvíce  podobné  vytvářené  aplikaci.  Jsou  volně  dostupné  na

internetu a využívají převážně dva přístupy. 

První přístup umožňuje uživateli po vyplnění osobních údajů vizitky si vygenerovat a posléze

stáhnout tisknutelná data vizitek například ve formátu PDF. Tyto podklady pro tisk si poté uživatel

vytiskne sám podle vlastního uvážení doma nebo v profesionální tiskárně. Stejným přístupem budeme

přistupovat k této aplikaci.

Druhým přístupem je častěji využívaný způsob, kdy po vložení dat potřebných pro vytvoření

vizitky, je uživateli nabídnuto  pouze objednání vytištění vizitek u konkrétní tiskárny. K samotným

podkladům pro tisk se uživatel nedostane. Četnost využití tohoto přístupu je zapříčiněn především

marketingem, ať už tiskáren nebo jiných subjektů. Ti se tímto snaží získat zakázky a na tisku vizitek

profitovat.

Po těchto aplikacích si představíme několik z desktopových (offline) aplikací využívaných pro

tvorbu vizitek. Tyto generátory mají často širší databázi šablon a jejich možnosti úprav jsou daleko

větší,  čímž  dávají  uživateli  větší  variabilitu  a možnost  vlastní  kreativní  tvorby.  Výstupem těchto

aplikací jsou exporty vizitek do různých formátů počítačových obrázků nebo často i PDF. Samotný

tisk vizitek je zcela ponechán na rozhodnutí samotného uživatele. Nevýhodou je nutnost instalace

takovéto  aplikace  a určitý  problém  s licencemi  těchto  programů.  Uživatel  také  musí  řešit

kompatibilitu programu s jeho operačním systémem a dalšími parametry. 

3.1 Online aplikace

3.1.1 Vizitka.cz

Generátor naleznete na adrese odkazu [23].  Jednoduchý generátor vizitek, který umožňuje uživateli

pouze objednání vytištěných vizitek a jejich doručení. Design i samotné GUI je velmi jednoduché,

příjemné a intuitivní. Aplikace funguje ve dvou módech pro osobní nebo pro firemní vizitky.
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Postup generování (objednání) vizitek je velice jednoduchý a přímý s možností vrátit krok při

zachování vložených dat. Uživatel si prvně vybírá mezi generováním osobní nebo firemní vizitky.

Poté je mu předloženo množství šablon vizitek, ze kterých si uživatel jednu vybere. Tyto šablony

o sobě  bohužel  nesdělují žádné bližší  informace,  například o možnostech variací  takovéto šablony

a uživatel se tak rozhoduje pouze podle vzhledu a své domněnky. Uživatel tedy až po výběru šablony

zjistí, co vše u ní může ovlivnit a nastavit.

Vstupní pole pro osobní údaje a možnosti jejich úprav jsou omezená. Uživatel tak může vložit

pouze holý text a již mu nemůže upravovat například pozici, řez písma, font či barvu jako tomu je

u některých jiných generátorů. Práce s těmito šablonami je ale rychlá a drží si pevně záměr grafika.

Obr. 3.1: Generátor vizitek [23]

3.1.2 Vizitky 2

Generátor umístěný na adrese [22]. Tento generátor  je přístupný až po registraci k níž je zapotřebí

pouze  login  a heslo. Je  možné  zadat  více  údajů  a generátor  je  pak  automaticky  doplňuje  do

odpovídajících kolonek. 

Uživatelské rozhraní generátoru je  poměrně nepřehledné. Uživatel tu má velikou volnost při

návrhu vizitky, kdy může u každého pole nastavovat nejen formát textu, ale také jeho pozici. Může

přidávat  do  vizitky  různé  předdefinované  grafické  prvky  od  jednoduchých,  až  po  ty  složitější

a seskládat si tak vlastní vzhled vizitky.

Bohužel  uživatel  nemá  možnost  si  vybrat  předdefinované  šablony,  které  by  pouze  doplnil

a popřípadě lehce poupravil jejich vzhled. Dalším velkým nedostatkem byla absence možnosti přidat

do  vizitky  vlastní  text.  Pokud  je  rozhraní  navrženo  tak,  že  dává  uživateli  velkou  volnost  při

definování vzhledu vizitky, je fakt, že  uživatel  nemůže připojit do vizitky žádný další vlastní text,

velmi omezující. Práce s tímto generátorem tak byla velice pomalá a nepříjemná.
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Další nevýhodou je způsob vygenerování tisknutelných dat. Ty nejsou generovány do souboru

PDF,  ale  jako  samostatná  HTML stránka v prohlížeči.  Ačkoli  výhodou tohoto  přístupu je  to,  že

uživatel může při tvorbě vizitky využít i písma uložená u sebe na počítači, ty ale musím znát jménem,

protože je generátor nenabídne v možnostech,  není vhodné tento přístup použít  v aplikaci, protože

neřeší výše popsané problémy.

3.1.3 Vizitky2000.cz

Další  generátor vizitek fungující  na obdobném principu objednání  hotových vizitky  (jako u [23])

umístěný na adrese [24]. Tato aplikace má však velikou škálu možností úprav jednotlivých parametrů

vizitky. Uživatel nemění pouze hodnoty parametrů, ale může upravit formát písma, zarovnání textu,

jejich umístění  či jejich barvu. Je možné nadefinovat i druhou stranu vizitky. Uživatel si také může

vytisknout navrhovanou vizitku (pouze jednu vizitku na papíře) na vlastní tiskárně a to i se spadávkou

pozadí, která u většiny jiných generátorů chybí. 

GUI  této  aplikace  je  jednoduché  a poměrně  příjemné.  Bohužel  pokud  vezmeme v úvahu

použitou  technologii  tohoto  generátoru,  kdy se  jedná  o Flash,  postrádá  prostředí větší  intuitivní

chování,  například  při  úpravě pozice  jednotlivých  prvků.  Tu  je  možné  realizovat  pouze  pomocí

posuvníků  s hodnotou pozice x a y u daného prvku,  nikoli  však  způsobem Drag and Drop přímo

v náhledu  vizitky,  který by byl mnohem intuitivnější. Je ale faktem, že změna pozice jednotlivých

prvků není u šablon vizitek nijak klíčovou a bude využívána pouze okrajově.

Další drobnou nevýhodou, kterou tato aplikace má je omezená možnost při změně  obrázku,

například firemního loga. To není možné automaticky nahrát v aplikaci, ale musí být firmě posláno

dodatečně emailem, poštou nebo nahráno na FTP. Tento drobný nedostatek bohužel narušuje jinak

pozitivní dojem z této aplikace. 

3.1.4 DeGraeve.com

Aplikace [4] je velmi jednoduchá a uživatelsky příjemná. Celá aplikace je postavena pouze na jediné

šabloně vizitky s minimální možností dalších úprav jednotlivých parametrů. Při vyplňování formuláře

pro jednotlivé parametry může uživatel nastavit pouze řez písma a pak vybrat ze 3 velikostí  písma.

Nakonec uživatel může do vizitky nahrát své vlastní logo nebo fotku z počítače.

Aktualizace náhledu vizitky neprobíhá automaticky při vkládání údajů, ale vždy až po kliku na

tlačítko pro znovu vygenerování náhledu vizitky. Po vyplnění formuláře si uživatel stáhne data pro

tisk přímo do počítače ve formátu PDF. 
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Obr. 3.2: Generátor vizitek [24]

3.1.5 Business Card Star

Jedná se o plnohodnotnou webovou aplikaci [2] pro tvorbu vizitek.  Tato aplikace vyžaduje

registraci.  Pro  tu  postačí  zadat  svůj  email  a heslo.  Postup  generování  vizitek  je  jednoduchý

a uživatelsky přívětivý.

Po  otevření  Flash  aplikace  je  uživatel  vyzván  k přihlášení.  Poté  je  mu  nabídnuto  velké

množství  šablon  logicky  rozdělených  do  několika  skupin.  Po  výběru  šablony  se  zobrazí  dialog

s možností vyplnit své údaje.  Po vyplnění tohoto formuláře se již zobrazí pracovní plocha aplikace

s šablonou vizitky naplněnou zadanými údaji.

Nyní nastává 3 krokový postup, kdy uživatel nejprve upraví přední stranu vizitky, poté mu je

nabídnuta  úprava  zadní  strany  vizitky a na  závěr  si  nechá  vygenerovat  PDF  soubor  s archem

navštívenek připravených pro tisk.  Uživatel může intuitivním přístupem upravit všechny parametry

vizitky a to jejich obsah formát či jejich umístění. 

Při samotném generování PDF pro tisk je současně vygenerovaná i spadávka a ořezové značky

vizitek. 
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Obr. 3.3: Generátor vizitek  Business Card Star [2]

3.2 Offline aplikace

Protože  vytvářenou aplikaci zařadíme mezi online aplikace, uvádíme zde tyto programy spíše pro

úplnost  a nebudeme je  rozebírat  příliš  detailně.  Inspirující  pro  nás  může  být  nanejvýš  integrační

rozhraní programů. 

3.2.1 Visual Business Cards

Tento  program  [15]  od  společnosti  RKS  Software  je  volně  ke  stažení  v licenci  Trial  a zde  je

popisován ve verzi 4.30. Tato aplikace je určená OS Windows 98/2000/ME/NT/XP/7

Tvorba  vizitky  je  možná zcela  od  prázdného  listu nebo  krátkým  a rychlým  průvodcem

o několika krocích. Při  použití průvodce můžeme využít již předpřipravené šablony, které aplikace

nabízí a kterých je velké množství. Do průvodce nejdříve zadáme naše data, poté si již vybereme ze

široké nabídky šablon.
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Uživatel má široké možnosti úpravy jednotlivých parametrů vizitky a může si jí také uložit ve

speciálním formátu  programu. Bohužel  jsou generovaná tisková data  vizitek  bez spadávky a také

ořezových značek. Taktéž aplikace nemá možnost přímého exportu do PDF bez nutnosti využití PDF

tiskárny nainstalované v počítači.

Grafické rozhraní působilo poněkud neohrabaně a zmateně. Navíc aplikace postrádala možnost

upravit v textovém poli, které se skládalo současně z několika parametrů vizitky jako např.  z emailu

a telefonu dohromady, formát jen určité části z textu. 

Obr. 3.4: Generátor vizitek Visual Business Cards

3.2.2 Business Card Composer

Aplikace pro generování vizitek pod operačním systémem Mac OS. Její součástí je mnoho obrázků,

šablon nebo fontů. Variabilita uživatele při upravování jednotlivých elementů je velice široká. Lze

upravovat  průhlednost,  vrstvy,  stínování  nebo  maskování  objektů.  Tyto  možnosti  jsou  ve  volně

šiřitelné verzi omezené.  

3.2.3 BusinessCards MX

Další aplikací je BussinessCard MX 4.6 [12] vyvíjený společnosti Mojosoft software a je nabízen pod

licencí shareware, která s sebou nese určitá omezení. 
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Možnosti  aplikace  jsou  velice  široké  a její  grafické  rozhraní  umožňuje  uživateli  intuitivně

a velice  rychle  upravovat  data  a vzhled  vizitky.  Při  tvorbě  vizitek  je  možné  využít  mnoho

předdefinovaných  šablon  vizitek.  V hlavním  okně  programu  jsou  v náhledu  vizitky  jednotlivé

parametry vizitky uspořádány ve vrstvách, se kterými je možné dále pracovat.

Při generování náhledu tisku je možné nastavit ořezové značky vizitky a zároveň i mezery mezi

vizitkami. Bohužel program znovu neumožňuje vygenerování a vytištění vizitek se spadávkou.

Obr. 3.5: Generátor vizitek BusinessCards MX
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4 Požadavky na aplikaci a její 

specifikace

Konkrétní specifikaci  této aplikace  je zde  pojato z lehce jiného pohledu, než  jak je tomu u většiny

z analyzovaných aplikací v kapitole 3. Tyto zmíněné aplikace jsou zaměřeny především na uživatele

tak,  aby  si  rychle  a jednoduše  dokázali  vytvořit vizitky  podle  svého  vlastního  uvážení  a svého

estetického cítění. Umožňují jim proto velkou variabilitu, jak vizitky popřípadě připravené šablony

upravovat. 

Tento přístup však otvírá problém s vytvářením kvalitních podkladů  pro tisk,  kdy se barvy

výsledných vytištěných vizitek můžou oproti  náhledu v počítači  dosti  lišit,  s čímž nepoučený laik

nemusí počítat. Dále pak může být pro některé uživatele, samostatný návrh grafické podoby vizitek

velmi časově  náročný a výsledek  neuspokojivý. Vzhledem k těmto a také  dalším,  níže  popsaným

důvodům,  není  v této aplikaci uživatelům  dovoleno volně  upravovat návrh  vizitek,  ale  jsou  jim

předkládány již vytvořené šablony, do kterých pouze plní vlastní data.

Tato aplikace se snaží být prospěšná nejen pro koncového uživatele, který si díky ní jednoduše

a rychle vytvoří své osobní nebo firemní vizitky, ale snaží se  být pomocí pro grafické pracovníky,

kterým by aplikace měla pomoci řešit zcela odlišné problémy. Podívejme se tedy na tyto problémy.

4.1 Požadavky na aplikaci

V této kapitole se budeme snažit zodpovědět základní otázky, které by měly předcházet tvorbě každé

nejen internetové aplikace, a to „Proč?“ a „Pro koho?“ tuto aplikaci vytváříme a pokusíme se stručně

specifikovat problémy, které se snažíme řešit a také vlastnosti aplikace, které z nich vyplývají.

4.1.1 Grafici a grafická studia

Kvůli pochopení vlastností a funkce této aplikace si prvně nastíníme problémy grafiků, které v praxi

mají  a které by  tato aplikace mohla pomoci  vyřešit.  Tyto problémy jsou empiricky potvrzeny při

tvorbě více, jak stovky vizitkových setu různých fyzických i právních subjektů,  po více jak 5 letech

praxe především ateliéru „Exactdesign“ a okrajově i dalších ateliérů.
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Homogenizace dat

Prvním a nejdůležitějším problémem,  který  se  aplikací  snažíme vyřešit,  je  homogenizace  dat  při

tvorbě vizitek v jednotném grafickém stylu nějaké organizace. Tento banální problém stojí při tvorbě

jednotného grafického stylu a především vizitkového setu nejvíce času a tedy i peněz.

V praxi  nejprve  grafik  připraví  grafický  návrh  vizitek,  který  organizace  schválí.  Současně

připravuje i automatické zpracování zdrojových dat pro vizitky, které po jejich získání od zadavatele

vytvoří vizitky naplněné údaji z těchto dat automaticky. Po tomto, většinou bezproblémovém kroku,

ale nastává problém se sběrem těchto zdrojových dat.

Zdrojová  data  jsou  totiž  často  získávány  jen  pouhým  doplňováním  údajů  do  databáze

zobrazené  nejčastěji  nějakým  tabulkovým  editorem.  Tento  editor  však  nevyžaduje  dodržování

žádných  konvencí  při  zadávání dat  a tak  jsou  tyto  data  často  nehomogenní  a pro  automatické

generování vizitek nevhodná. Grafik pak musí ručně procházet tyto data a upravovat jejich formu a to

zdržuje  jeho  práci.  Toto  zdržení  je  u setu  o několika  vizitkách minimální,  ale  pokud  se  jedná

o organizaci  s několika  desítkami  až  stovkou  uživatelů,  je  ruční  kontrola  výrazným  zdržením.

Zajímavostí je, že se problém tohoto typu velmi často objevoval v akademické prostředí převážně

s humanitním zaměřením.

Tento poměrně triviální ale časově náročný a drahý problém se snažíme v aplikaci řešit pomocí

integritních omezení při vkládání dat a jejich vizuální kontrolou samotným  uživatelem.

Včasné korektury údajů

Dalším, ne méně důležitým problémem, jsou korektury údajů samotnými uživateli. V praxi se naráží

na problém, že jednotliví členové dané organizace provádí korektury svých údajů až ve chvíli, kdy je

vidí  graficky  zpracované  v návrhu  své  vizitky.  Často  pak  přijdou  na  očividné  chyby,  které  při

shromažďování dat udělali, ale kvůli zadávání údajů do nepřehledné databáze je neobjevili.

Doba,  kdy  již  vidí  svá  data  v připravených  vizitkách,  je  poměrně  dlouhá,  tudíž  oprava

takovýchto  chyb  stojí  dosti  práce  a peněz.  Automatická  vizualizace  údajů  do  náhledu  přibližné

podoby uživatelovi osobní vizitky tak umožňuje objevení těchto chyb již při vkládání a většinu z nich

tak odstranit. 

Tato  zpětná  vizuální  vazba také pomáhá  při  problémech  s obsahovou částí  vizitky,  kdy  se

někteří uživatelé snaží do omezeného prostoru vizitky vložit nepřiměřené množství údajů. V nynější

praxi často dochází k dlouhým a nesmyslným debatám mezi grafikem a samotným uživatelem, kdy se

grafik snaží uživatele přesvědčit o snížení množství informací na vizitce. Ten si však často stojí za

svým a přesvědčí jej vizuální podobou takovéto vizitky, která je pak  velice nepřehledná a musí se

znovu předělávat.  Je předpokladem, že při vizuální zpětné vazbě uživatel nepřehlednost rozsáhlých

údajů uvidí již při vkládání dat a údaje pak sám upraví.
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Propagace své práce a reklama

Na  závěr  zde  jen  pro  úplnost  zmíníme určitou  možnost,  kterou  tato  aplikace  může  grafickým

atelierům a samotným grafikům přinést. Jedná se o možnost propagace grafických prací a tedy určitý

způsob reklamy. Při uvolnění některých ze svých grafických šablon vizitek tak může uživatel přímo

vidět a prohlédnout si kvalitu daného grafika či grafického studia. Malé nebo začínající firmy, které

tuto aplikaci využijí přímo pro tvorbu svých vizitek, by si  nejspíše profesionální  grafický návrh od

profesionálů neobjednaly, ale grafik nebo studio jim může nabídnout variantu zdarma a vrýt se tak

potenciálním příštím zákazníkům do paměti.

Tuto možnost reklamy a propagace můžeme v budoucnu dále rozšiřovat a upravovat například

přidáním drobného  textu  s názvem grafika  umístěného  do  vizitky  a podobně.  V tuto  chvíli  ji  ale

uvádíme spíše pro úplnost analýzy vlastností aplikace z pohledu grafiků a grafických studií.

Licence zakoupených fontů

Z výše zmíněných vlastností aplikace vyvstává další, ryze technický, problém. Jde o licence převážně

zakoupených fontů v grafickém návrhu vizitky. Vizuálně podařené vizitky často využívají zakoupené

nestandardní fonty, které mají svoje užití omezené licencí. Tato licence se často nevztahuje na použití

na webu.

Je tedy nutné při generování náhledu tuto skutečnost zohlednit. Využití takovýchto fontů přímo

na webové stránce se často neslučuje s jeho licencí, to však neplatí se zobrazením obrázků, ve kterých

je  takovýto  font  využit.  Možnost  je  tedy  náhled  i s  textovými  daty  generovat  jako  obrázek  i s

využitím takovýchto fontů pro textová data. 

4.1.2 Uživatelé

Nyní se podíváme na aplikaci z pohledu jejích uživatelů. Zaměříme se na ty nejdůležitější problémy

a požadované vlastnosti proto, aby mohla být aplikace úspěšná. Pokud opomineme problémy vzniklé

při získávání dat pro vizitkové sety nějaké organizace (popsané výše), jsou problémy uživatelů, které

můžeme řešit touto aplikací především tyto dva:

Rychlé, jednoduché a intuitivní použití

Využití  a výhody vizitek jsem se snažil  vyzdvihnout v úvodní kapitole této  práce.  Pokud se tedy

nějaký  uživatel  dostane  do  situace,  kdy  ho  čeká  důležitá  schůzka,  jednání,  nějaká  konference

a podobně, může vyvstat problém čím a jak se prezentovat.

Takovýto uživatel se bude snažit rychle nalézt generátor vizitek. Často narazí na aplikace spjaté

s nějakou tiskárnou, kde si sice uživatel online vizitku vytvoří, tu však bude moci vytisknout pouze

v dané tiskárně, což nemusí vyřešit daný problém s časem.
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Tato aplikace mu umožní si vygenerovat tisknutelná data, která si může v nejhorším případě

vytisknou na tiskárně doma, za pár minut a korun.

Dalším časovým problémem může být pro takového uživatele i návrh vizuální podoby vizitky.

Protože si v této aplikaci může vybrat z mnoha vizitkových šablon, doba nutná pro tvorbu  designu

vizitky se minimalizuje a uživatel může co nejdříve vkládat vlastní údaje.  Je to však určité omezení

kreativity uživatele.

Úspora prostředků

Mnoho z uživatelů se snaží nalézt podobné aplikace také proto, aby ušetřili za vytváření návrhu od

profesionálů.  Většinou se jedná o jednotlivce nebo začínající  podnikatele či  firmy. Ti se většinou

snaží ušetřit na prvotních nákladech co nejvíce.

Tato aplikace by jim měla nabídnout  kvalitní  šablony vizitek a to  zcela zdarma. Počet těchto

šablon je samozřejmě omezený a tito uživatelé také musí upustit o určité originality v jejich vizuální

podobě vizitek.

4.2 Specifikace aplikace

Nyní  si  ujasníme  specifikaci  samotné  aplikace  a tedy  funkčnost,  kterou  po  aplikaci požadujeme

a která  vychází  z výše  popsané  analýzy.  Vytvoříme  krátké  USECASE  Diagramy  pro  různé  role

uživatelů,  které nám budou sloužit jako podklad při samotné implementaci  aplikace i návrhu jeho

GUI. 

4.2.1 Obecná specifikace

V této části pouze shrneme vlastnosti aplikace, které vyplývají z její podstaty. Jedná se o požadavky,

které ovlivní volbu konkrétní technologie pro implementaci.

Multiplatformní a všeobecná dostupnost aplikace

Aby aplikace plnila svůj cíl, je žádoucí, aby její použití nebylo omezeno používaným OS na

použitém zařízení. Z toho vyplývá nutnost  použít takovou technologii, u které je předpoklad

největšího rozšíření mezi uživateli.

Jednoduché a rychlé použití

Úspěšnost  této  aplikace  také  závisí  na  efektivitě  interakce  při  jejím  použití.  Grafické

uživatelské rozhraní by mělo být intuitivní, dostatečně jednoduché a přímé. Uživatel by neměl

nad použitím aplikace dlouze uvažovat.
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Náhled vizitky pomocí obrázku

Pro  náhled  zadaných  dat  by  mělo  být  využito  generovaného  obrázku kvůli  popsanému

problému s licencí některých zakoupených písem. Stejně tak je žádoucí, aby náhled vizitky byl

generován a aktualizován v reálném čase a automaticky po změně dat uživatelem, bez nutnosti

spouštět renderováni náhledu uživatelem asynchronně.

4.2.2 Role uživatel

Označením  role  uživatel  je  myšlen běžný uživatel  aplikace,  který  na  ní  přijde  s jednoduchým

a jasným  cílem,  vytvořit  si  rychle  a zdarma  vizitku.  Tito  uživatelé  budou  přistupovat  převážně

prostřednictví vyhledávačů či přes reference svých známých. 

Specifikace aplikace z pohledu těchto uživatelů je poměrně jednoduchá a přímo vychází z cíle,

se kterým na tuto webovou aplikaci přistupují. Jedná se tedy o možnost jednoduše si vybrat šablonu

vizitky,  naplnit  ji  údaji  o dané  osobě  a vygenerovat  si  kvalitní  tisknutelná  data  a to  vše  rychle,

jednoduše,  intuitivně  a zdarma.  Tuto specifikaci ještě  doplníme o možnost  si  jednoduše  zjistit

informace  o aplikaci  a jejím použití  (manuál),  což  by  mělo  být  nedílnou  součástí  každé  webové

aplikace.

Z pohledu na tyto uživatele zde uvádíme jednoduchý USECASE diagram 4.1 popisující jejich

případy užití této aplikace:

Obr. 4.1: Usecase diagram běžného uživatele.

Nyní si konkrétněji popíšeme jednotlivé případy užití z pohledu běžného uživatele:

Výběr typu a podtypu šablony

Uživatel by měl mít možnost jednoduše zvolit šablonu vizitky i její konkrétní variantu. Tuto

volbu by měl mít možnost jednoduše vrátit a opravit.
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Zadávání uživatelských dat

Po  výběru  šablony  musí  uživatel  mít  možnost  jednoduše  zadat  a upravovat  své  údaje  pro

generování  vizitky.  Při  zadávání  údajů  by  měla  být  ověřována  i jejich  integritní  omezení

a formát.

Real-time náhled vizitky

Při zadávání uživatelských dat bude zobrazování náhledu vizitky generované a aktualizované

v reálném  čase  a automaticky  po  změně  zadaných  údajů.  Je  nepřípustné,  aby  byl  náhled

generován až po vyvolání konkrétní akce, například kliknutím na specifické tlačítko.  

Generování tiskových podkladů

Posledním krokem při generování vizitek uživatele by mělo být generování podkladů pro tisk

ve  volném  formátu  PDF.  Toto  generování  bude  pevně  nastaveno  podle  rozměrů  šablony

vizitky a její spadávky tak, aby co nejlépe využilo prostor papíru o velikosti A4.

Změna role na „pozvaný uživatel“ 

Obyčejný uživatel bude moci zadat speciální HASH kód, kterým změní svoji roli. Tuto roli

popíši podrobněji v následující kapitole.

Změna role na „grafik“

Poslední  možností,  kterou  obyčejný  uživatel  má  je  přihlášení,  kdy  bude  jeho  autentizace

probíhat pomocí loginu a hesla. 

4.2.3 Role pozvaný uživatel

Tato  role  rozšiřuje  specifikaci  role  „uživatel“ o několik  případů  užití.  Samotná  role  i většina

z požadované  specifikace  z pohledu  těchto  uživatelů vyplývá z vlastností  popsaných  v analýze

aplikace z pohledu grafiků a grafických studií.

Tato role konkrétně vzniká vytvořením vizitkového setu uživatelem s rolí Grafik a rozesláním

pozvánek přes emaily  požadovaným osobám. V pozvánkách je uveden specifický HASH kód pro

konkrétního uživatele, kterým se také uživatel autentizuje.

Rozšíření případů užití je uvedeno v diagramu 4.2. 
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Obr. 4.2: Usecase diagram pozvaného uživatele.

Konkrétnější popis jednotlivých případů užití:

a) Ukládání a správa osobních údajů do databáze

Tito uživatelé musí z podstaty své role mít možnost nejen své zadané údaje ukládat, ale také je

spravovat. 

b) Přihlášení k vizitkovému setu

Uživatel by měl mít možnost se přihlásit například i k jinému vizitkovému setu pomocí jiného

HASH kódu.

4.2.4 Role grafik

Jedná  se  o uživatele  především  z řad  grafiků,  jejichž  případy  užití  přímo  vyplývají  z analýzy

vlastností aplikace z pohledu grafiků a grafických studií. Tito uživatelé budou aplikaci využívat zcela

rozdílným způsobem a ta by měla právě těmto uživatelům přinést největší přidanou hodnotu. Ať už

jde o propagaci své práce, tak i ulehčení při jejich současné práci.

Graficky znázornění případů užití těchto uživatelů přikládám zde 4.3:

Obr. 4.3: Usecase diagram uživatele Grafik.
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Podrobný popis jednotlivých případů užití:

a) Přihlášení, odhlášení a úprava vlastního profilu

Uživatel se do této role může dostat pouze autentizací  pomocí loginu a hesla. Na to následně

navazuje  také  možnost  se  jako  uživatel  odhlásit  popřípadě  upravit  údaje  o svém  účtu

(především heslo).

b) Administrace vizitkových šablon

Touto možností  jsou myšleny především CRUD operace nad šablonami, CRUD operace nad

variantami šablon a také CRUD operace nad jednotlivými parametry vizitky (její varianty). 

c) Administrace vizitkových setů

Jedná se o CRUD operace nad vizitkovými sety, pozvání uživatelů do těchto setů emailem (k

vyplnění údajů vizitek), správa těchto pozvaných uživatelů a možnost stáhnout si takovéto data

ke zpracování.

4.2.5 Role administrátor

Jedná se o rozšíření role grafik o možnost administrace uživatelských účtů.

a) Administrace uživatelů

Jedná se o CRUD operace nad  uživateli s rolí  grafika či  administratora s možností upravovat

jejich práva.
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5 Návrh uživatelského rozhraní

Základem  úspěchu  jakékoli  aplikace  je  správně  navržené  a funkční  uživatelské  rozhraní.  V této

kapitole se podíváme na typy interakčních rozhraní  mezi  programem a uživatelem a podrobněji  si

popíšeme jedno v současné době nejpoužívanější. Poté se zaměříme na grafické uživatelské rozhraní

(zkráceně  GUI) webových aplikací  a nastíníme nový přístup  při  jeho návrhu, který se v současné

době teprve konkrétně rýsuje a tím je webová režie [7]. 

5.1 Druhy interakčních rozhraní

Během  historického  vývoje  počítačů  a jejich  programů  se  vyvinulo  několik  metod  ovládání

programů.  Následující  seznam  shrnuje ty  nejúspěšnější  z nich,  které  se  v určitých  obměnách

používají dodnes [26].

Příkazový řádek

Nejjednodušší interakční rozhraní, které umožňuje komunikaci s programem pomocí funkčních

znaků, slov, zkratek, prostého textu a jejich kombinace.

Formuláře a tabulky

Interakční styl který je realizován pomocí tabulek nebo formulářů ,kde může člověk zadávat či

měnit data.  

Menu

Interakční rozhraní sloužící především k zobrazení možností na obrazovce pomocí kliku myší,

numerického nebo abecedního klíče či klávesovou zkratkou. 

Přirozený jazyk 

Styl  interakce,  který  umožňuje  uživateli  komunikovat  s programem  pomocí  přirozeného

jazyka.

Přímá manipulace

Realizace  myšlenky,  kdy  uživatel  může  kliknout  a ovlivnit  objekt  přímo  zobrazený  na

obrazovce.
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Dialogové rozhraní

Rozhraní interakce realizované pomocí mechanizmu otázek a odpovědí.

Trojrozměrné rozhraní

Interakční  rozhraní realizované objekty ve 3D vnímání  nebo použití zařízení  pro 3D vstup

uživatele.

WIMP

Paradigma interakčního stylu využívající  současně  okna (Window),  ikony, menu a ukazatel

(Pointer) k interakci mezi programem a uživatelem.

5.1.1 WIMP

Tento přístup k interakčnímu rozhraní je v současné době nejpoužívanější a představuje spojení všech

výše popsaných rozhraní v jednom. Toto rozhraní poskytuje uživateli pohodlí a intuitivní přístup. Při

tvorbě  takového  rozhraní  vybíráme  pro  jednotlivé  funkce  programu  nejvhodnější  druh  rozhraní.

Výsledná  aplikace  je  pak  tvořena  z těchto  prvků  popsaných  v tabulce  5.1  kde  jsou  vybrány  ty

nejdůležitější elementy. Kompletní seznam naleznete v dokumentu [26].

Tab. 5.1:  Tabulka základních elementů interakčního paradigma WIMP.

Element Popis

Okno
Oblast obrazovky kde běží program nezávisle a izolovaně od

ostatních oken. Některé systémy umožňují kaskádové okna.

Okno

Záhlaví
Složka rozhraní obsahující název okna nebo programu, který

právě běží.

Panel nástrojů
Složka  rozhraní,  ve  které  jsou  umístěny  tlačítka,  menu

a ikony.

Tlačítka
Nejednoduší  složka  rozhraní  pro  interakci  uživatele

s programem vyvolané kliknutím myší. 

Vstupní pole
Složky  rozhraní  pro  vstup  dat  různých  typů a podob.

Například textové pole, výběr z možností, checkbox atd.

Tabulka Data reprezentována v podobě tabulky.

Odkaz
Složka rozhraní, která zobrazuje objekt, který má vazbu na

jiný objekt.

Ikona
Obraz  s malou  velikostí,  který  symbolicky  představuje

objekt nebo proces.
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Menu
Menu  poskytuje  výběr  operací  nebo  služby  pomocí  textu

nebo ikon.

Menu

Rozbalovací

menu
Menu které se zobrazí pokud uživatel klikne na název menu.

Kontextové  nebo

vyskakovací

menu

Menu které souvisí s právě  vybraným prvkem. Obvykle po

kliknutí pravým tlačítkem myši.

Kaskádové menu
Menu  s hierarchickou  strukturou,  kde  pokud  vybereme

některou z položek menu, se následně otevře další část menu.

Ukazatel

Komponenta  rozhraní  jako  určitý  symbol,  který  zobrazuje

pohyb  vstupního  zařízení.  Například  kurzor  myši  nebo

klávesnice. 

5.2 GUI webové aplikace

Grafické  rozhraní  webových aplikací  jsou oproti  desktopovým programům specifická,  protože se

jedná  o aplikaci  v aplikaci  (tedy  v internetovém  prohlížeči).  Zásady  pro  její  tvorbu  jsou  však

obdobná. Zde jsou uvedena některá z nich, jejich podrobnější seznam můžete nalézt zde [25]. 

Minimalizace nákladu na přístup k informacím:

Cesta k nejdůležitějším informacím a funkcím aplikace by měla být co nejkratší, přímá a jasně

viditelná. Pokud bude uživatel nucen hledat informace či funkci přes několik kroků, nebude

takové GUI většinovými uživateli přijato.

Zásada konzistence:

Uživatelé  se  lépe  orientují  v grafickém  rozhraní,  které  je  podobné  s rozhraním,  které  již

uživatel  zná  a umí  v něm  pracovat.  Je  tedy  žádoucí  označovat  stejné  funkce  podobnými

symboly tak aby nebyl uživatel maten.

Shovívavost:

Aplikace by měla předcházet možným chybovým stavům a v případě, že jim předejít nelze,

umožnit rychlé zotavení z takového stavu. Stejně  tak by měla  aplikace umožňovat uživateli

v každém stavu aplikace vrátit poslední akci zpět.
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Existuje mnoho dalších zásad pro dobré grafické uživatelské rozhraní, která jsou určená jak pro

desktopové tak webové aplikace. Nyní se však podíváme dále na webové aplikace a na nové trendy

v jejich navrhování.

V poslední době  se  v souvislosti  s webovými aplikacemi  a portály  objevuje nová disciplína

nazvaná Webová režie [7]. Podrobnější popis tohoto přístupu bude uveden později. Dalším důležitým

aspektem GUI webové aplikace je zvolená technologie. Různá technologie umožňuje využívat různé

vlastnosti a má  určité výhody i nevýhody. Správný výběr technologie je tedy základem při návrhu

grafického rozhraní aplikace. 

5.2.1 Technologie realizující rozhraní

Nyní  se  podíváme na technologie,  které  je  možné  využít  pro realizaci  uživatelského rozhraní  ve

webových  aplikacích a provedeme úvahu  nad  vhodnou  technologii  pro  tuto  aplikaci.  Využijeme

seznam výhod a nevýhod jednotlivých technologií z následující tabulky 5.2.

Tab. 5.2:  Analýza technologií realizujících grafické rozhraní

Technologie Výhody Nevýhody

DHTML

(HTML, JavaScript, 

CSS)

• malá datová náročnost a rychlá 

odezva aplikace

• multiplatformní řešení – standardní

rozšíření mezi uživateli

• Dobrá optimalizace pro internetové

vyhledávače

• omezené vlastnosti GUI

• nutno ladit vzhled i chování 

pro různé prohlížeče

Flash • velice variabilní GUI s velkou 

škálou funkcí

• nezávislé na operačním systému 

i prohlížeči

• nutné stáhnout celou 

aplikaci do počítače – 

datově náročné

• všeobecné opouštění od této 

technologie

• špatná analýza 

internetovými vyhledávači 

Java • Mnoho pokročilých funkcí 

podobně jako u desktopových 

aplikací

• nezávislé na operačním systému 

i prohlížeči

• nutné stáhnout celou 

aplikaci do počítače – 

datově náročné

• horší odezva aplikace

• špatná analýza 

internetovými vyhledávači 
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Z  analýzy  vychází  jako  nejlepší  prostředek  pro  realizaci grafického  rozhraní  aplikace

technologie  DHTML, tedy  dynamické  HTML.  Její  výhody  nejvíce korespondují  s obecnými

požadavky  na  aplikaci, které  jsme specifikovali v předcházející  kapitole.  Jedná  se  především

o multiplatformní dostupnost a rychlost, která je dosažena standardním rozšířením této technologie.

5.2.2 Webová režie

Po výběru  technologie pro  realizaci  grafického rozhraní  webové  aplikace  se  podívejme  na  nový

přístup k návrh konceptu jakéhokoliv webu, čímž je webová režie  podrobně  popsaná v knize [7].

Tento přístup ke tvorbě jakéhokoli webu vychází z filmařské profese, ze které si bere obecné principy

a aplikuje je na návrh webu. Film i web se snaží „diváka“ upoutat a přesvědčit ho o něčem, co chce

jeho tvůrce, na což lze do jisté míry využít podobné postupy.

 Základní myšlenka tohoto přístupu stojí na zodpovězení a analýze následujících 6 otázek. Ty

jsou především o poznání a pochopení svého uživatele a návštěvníka.

1. Kdo je Váš návštěvník?

2. V jaké je situaci?

3. Mezi čím se rozhoduje?

4. Podle čeho se rozhoduje?

5. Jak se o Vás dozví?

6. Co mu musíte říci či ukázat, aby se rozhodl pro Vás?

Těmto  důležitým  otázkám  by  měla  předcházet  ještě  jedna  základní  otázka:  „Proč  danou

aplikaci  nebo web vytváříme?“  Tuto a další z uvedených otázek jsme se v předchozím textu této

zprávy  snažili zodpovědět.  Podrobnou  analýzu  aplikace  tu  převážně  z prostorových  důvodů

nenajdete,  ale  zde je  přiložen odkaz na případovou studii  vytvořenou pro web  Dropbox.com  [8]

napsanou samotným autorem knížky. Taktéž je přikládaná studie mnohem lepším referenčním příklad

daného přístupu než tato úzce specifikovaná webová aplikace.

5.2.3 Návrh rozhraní a jeho testování

Po  analýze  uživatelského  rozhraní  a vytvoření  konceptu  aplikace  prostřednictvím  webové  režie,

musíme navrhnout  a poté  otestovat  grafické  rozhraní  aplikace.  Toto  jsme  realizovali pomocí

jednoduchých papírových  wireframů  (jednoduchých náčrtů grafického rozhraní).  Ty  byly postupně

otestovány na  osobách z mého  okolí,  především  pak  z mé  rodiny,  které  splňovaly  základní

předpoklad,  čímž  byla  průměrná  až  podprůměrná  počítačová  gramotnost,  kterou předpokládám

u většiny z potenciálních uživatelů aplikace.
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Tyto  jednoduché  a rychlé  návrhy,  byly poté  upravovány podle  zjištění,  získaných zpětnou

vazbou od uživatelů při testování. Wireframy se netýkaly hlavičky a zápatí aplikace, ale jen obsahové

části, která je důležitá při tvorbě vizitek a která se postupně mění.

Testováním  nakonec  byly  stanoveny tyto  3  základní  části  GUI  aplikace.  Prvním

a nejdůležitějším jsou jasně viditelně označené kroky při postupu generování vizitek. Uživatel velice

dobře věděl,  které kroky ho ještě  čekají, ale také mu to umožnilo se rychle a jednoduše vrátit  ke

kroku, který chtěl upravit, popřípadě přejít na krok další.

Další částí byla obsahová část aplikace, která musí  jasně korespondovat s popsaným krokem

a být jednoduchá a dobře pochopitelná pro uživatele. Poslední z částí byl navigátor pro možnost přejít

na následující, pokud byly splněny všechny důležité podmínky, nebo předchozí krok.

5.2.4 Grafické rozhraní

Při takto připravených wireframech již stačilo pouze jednotlivé pohledy a jejich elementy upravit do

konkrétní grafické podoby. K tomu vytvořit jednoduchou hlavičku a patičku aplikace, a byl vytvořen

grafický návrh celého webu.  Použité barevné schéma i použití  zaoblení  a stínů  určitých elementů

aplikace pak bylo ovlivněno především subjektivním estetickým cítěním.

Při výběru barevného schématu byla brána na zřetel agresivita některých barev, které jseme se

snažili vyvarovat, ale zároveň snaha o moderní a energický vzhled webu.  Výsledný design aplikace

můžete vidět na obrázku 5.1.
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Obr. 5.1: Grafický návrh aplikace.
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6 Implementace aplikace

6.1 Použité technologie

V první části kapitoly o implementaci si popíšeme a představíme jednotlivé technologie použité při

vývoji aplikace a nastíníme jejich výhody a také důvody proč byly zvoleny právě tyto technologie.

6.1.1 PHP a MySQL

Základem této aplikace je serverová část implementována pomocí jazyka PHP  verze 5 a databáze

MySQL.  Obě tyto serverové technologie  byly zvoleny především kvůli svému rozšíření a podpory

u většiny webhostingových služeb.

PHP [21] tedy Hypertext Preprocessor je skriptovací programovací jazyk určený převážně pro

implementaci  dynamických  webových  aplikací.  Další  velkou  výhodou  a důvodem  volby  tohoto

jazyka je široká podpora různých knihoven určených pro práci s grafikou, většinou z databází, práci

se soubory a mnoho dalšího. PHP je také jedna z nejvíce podporovanou technologií na webových

serverech a tak bude aplikace implementovaná tímto jazykem jednoduše přenositelná na jiné servery

nebo webhostingy. Jazyk již od verze 5 plně podporuje objektově orientované programování.

MySQL je multiplatformní databázový systém[14] od společnosti Oracle Corporation, který je

k dispozici jak v bezplatné (GPL licence [13]), tak komerční placené verzi.  Komunikace s databází

probíhá pomocí jazyka SQL. Konkrétně se jedná o drobně upravenou verzi s určitými rozšířeními.

Návrh databáze aplikace uvádím v diagramech na obrázcích 6.2.

6.1.2 Třída FPDF a FPDI

Pro generování podkladů pro tisk vizitek ve formátu PDF aplikace využívá třídy pro PHP označené

jako FPDI a FPDF. Tyto třídy  jsou  využívány především kvůli  snaze vyhnout se výše popsaným

problémům  v kapitole  2.  Proto  jsou  generovány podklady  pro  tisk  pomocí  PDF  šablony  jediné

vizitky, která se na archu několikrát opakuje a jsou nad ní doplněna osobní data vizitky. Tento přístup

umožňuje použitá třída FPDI, která dědí některé vlastnosti od třídy FPDF.

Použití  je  velmi  jednoduché.  Jedná  se  o PHP  třídu,  kterou  pouze  vložíme do  souboru,

vytvoříme její instanci a pak už jen invokujeme její elementární metody. Tyto třídy umožňují vytvářet

PDF soubor přímo definováním jednotlivých elementů a jejich umístěním do dokumentu.
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6.1.3 Javascript a framework jQuery

JavaScript je objektově  orientovaný, ale beztřídní (využívající prototypové paradigma)  skriptovací

programovací jazyk, který je určený k řešení dynamiky jinak statických webových stránek. Hovoříme

tedy o tzv. DHTML  tzn. dynamickém HTML. Toto rozšíření  webových stránek provádí jazyk na

straně klienta přes tzv. interpreta ve webovém prohlížeči.

Zajímavostí je, že název JavaScript vznikl pouze jako marketingový tah ačkoli má s jazykem

Java pramálo společného. Standardizovaná verze JavaScriptu byla pojmenována jako ECMASScript

a z ní pak byly odvozeny další jazyky, jako je například ActionScript využívaný v technologii Flash

a Flex. [11]

Mezi nejdůležitější specifikace jazyka patří především to, že jde o:

• multiplatformní,

• závislý na interpretu v prohlížeči,

• objektově orientovaný, ale beztřídní (prototypy),

• case-senzitivní,

• beztypový jazyk.

Převážně  kvůli  závislosti  funkčnosti  jazyka na  jeho interpretu,  který  je  součástí  webového

prohlížeče,  a rozdílům  v interpretaci  některých  konstrukcí  mezi  jednotlivými  prohlížeči  či  jejich

verzemi  nebyl  jazyk  příliš  využíván.  K tomu  připočtěme  i četné  zakazování  tohoto  jazyka

v prohlížečích  uživatelů,  kvůli  určitému  bezpečnostnímu  riziku,  které  tento  jazyk  do  nedávna

představoval.

Tato technologie se začala více využívat až teprve pár let zpátky, díky rozšíření Web2.0 a také

JavaScriptovým frameworkům, které postupně eliminovali problém v rozdílnosti interpretace jazyka

na  jednotlivých  prohlížečích.  Taktéž  jednoduché  využití  technologie  AJAX,  která  minimalizuje

objem přenášených dat ze serveru a také umožňuje provádění akcí bez nutnosti znovu načtení webové

stránky, v JavaScriptu přesvědčila vývojáře k většímu rozšíření této technologie.

Kromě  eliminace  rozdílů  v interpretaci  Javascriptu,  JavaScriptové  frameworky  umožňují

vývojáři  programovat rychleji, jednodušeji a čitelněji.  Z těchto důvodů  využijeme i v této aplikace

jeden z takovýchto frameworků, konkrétně jQuery.

JQuery poprvé spatřilo světlo světa v roce 2006 a vydal jej John Resig [11] a nyní se volně šíří

ve  dvou  licencích  GPL  a MIT.  Jeho  základní  výhoda  je  v oddělení  HTML  elementů  od  jejich

dynamického  chování.  Programátor  tak  nejdříve  v DOM  struktuře  vybere požadovaný  element/y

a jim poté přiřadí (nabinduje) událost.  Tento výběr v DOMu je postaven na JavaScript CSS selector
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enginu nazvaném Sizzle [17]. Celou škálu možností, které jQuery přináší programátorům naleznete

v přehledné webové dokumentaci celého frameworku [19].

6.2 Webová aplikace

Webová aplikace ve své implementaci využívá všechny výše popsané technologie. Náhled vizitky,

generování výsledného archu vizitek pro tisk a základní funkčnost aplikace je realizována pomocí

PHP a jeho  propojením s databází  MySQL.  Pro  vyplňování  formuláře  pro  vizitku  a další  funkce

grafického  rozhraní  mezi  uživatelem  a aplikací  je  použit  JavaScript  s frameworkem  jQuery

a technologií AJAX. Předávání informací mezi jednotlivými kroky aplikace je prováděno technologií

SESSIONS.

6.2.1 Náhled vizitky

Náhled vizitky je implementován pomocí PHP třídy, která pro vytvoření obrázkového náhledu vizitky

využívá grafickou knihovnu  pro  PHP nazvanou GD. Tato knihovna umožňuje generování a úpravu

obrázků  ve  všech  základních  formátech  souborů.  Více  se  o této  knihovně  dozvíte  na  manuálové

stránce [20].

Tato PHP třída musí komunikovat jak s databází aplikace, tak i s daty zadanými uživatelem,

které aplikace ukládá prostřednictvím technologie AJAX při odesílání dat od klienta a SESSIONS při

samotném ukládání na straně serveru.

Pro generování náhledu je využit  obrázek dané šablony, na kterou jsou postupně  nanášeny

jednotlivé  elementy  vizitky.  Seznam  těchto  elementů,  jejich  umístění  a podobu  získává  skript

z databáze, stejně tak jako generátor PDF souborů.

Při  generování  náhledu  i samotného  PDF  souboru  je  nutné  si  uvědomit  určitý  problém

s rozlišením  těchto  souborů.  Proto,  aby bylo  možné  co nejreálněji  zobrazit  náhled  vizitky,  tj.

především  umístění  elementů,  musíme operovat  s parametrem  PPI  (Pixels  Per  Inch)  obrázku

i samotného PDF souboru.

PPI je  údaj určující rozlišení, díky kterému jsme schopni dopočítat reálnou pozici i velikost

elementu  v náhledu v pixelech.  Vzdálenosti  při  definici  šablony vizitky udávám v mm,  které pak

přepočítávám vzorcem.

pix=mm∗ PPI /25,4 , (1)

Často se údaj PPI může zaměnit s podobně znějícím údajem DPI (Dots Per Inch), který určuje

počet  obrazových bodů  na  palec.  Určité  materiály  tyto  dva  údaje  ztotožňují,  nicméně  v praxi  se
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parametr DPI používá převážně u tištěného výstupu a popisuje rozlišení při tisku. Jedná se o množství

různobarevných teček tvořících konkrétní barvu na papíře. Detail těchto teček vytvořený inkoustovou

tiskárnou vidíme na následujícím obrázku:

Obr. 6.1: Detail teček na vytištěném papíře.

6.2.2 Generátor vizitek do PDF pro tisk

Generátor souboru PDF s archem vizitek je taktéž implementovaný pomocí scriptu v jazyce PHP.

V PHP využívá třídy FPDF a FPDI pro generování PDF souborů. Stejně jako u generátoru náhledu se

script  spojuje  s databází  aplikace,  kde  získává  definici  jednotlivých  prvků  vizitky.  Generátor

importuje PDF šablonu vizitky, která slouží jako podklad při generování tiskových dat.  Nad touto

šablonou jsou poté vykreslována jednotlivá data podle specifikace. 

6.2.3 Administrace šablon

Protože generování vizitek vychází výhradně a pouze z definovaných šablon musí aplikace obsahovat

prostředí,  ve  kterém  bude  možno  nadefinovat  nové  šablony  co  možno  nejjednodušeji  a s  co

nejmenším úsilím. Toto prostředí musí být co nejvíce intuitivní, zároveň musí být poměrně obecné

a v neposlední řadě musí vycházet z použitých technologií a jejich vlastností.

Samotná administrace šablon je tedy rozdělena do těchto třech základních částí:

• administrace fontů (definic písma),

• administrace šablon,

• administrace varianty.
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Administrace fontů (písma) je prostředí pro ukládání  potřebných fontů a jejich konverze do

podoby použitelné  technologií  FPDF při  generování  archu vizitek  do souboru  PDF.  Grafik  musí

všechny písma, která chce ve své šabloně použít tímto způsobem nahrát, protože z licenčních důvodů

aplikace neumožňuje uživatelům mezi sebou takto nahraná písma sdílet. Formát který je pro nahrání

písma povolen je pouze formát .ttf (TrueType Font).

 Administrace šablon je jednoduché prostředí pro vytváření šablon. Při generování vizitek je

uživatel vyzván ke dvouúrovňovému výběru šablony vizitek. První úroveň určuje „skupinu“ vzhledů

a já ji  v aplikaci  označuji  prostým názvem šablona.  Druhá úroveň výběru šablon určuje variantu.

Varianta šablony je již konkrétní definice vzhledu vizitky.

Tato  administrace  tedy  upravuje  pouze  položky  první  úrovně  výběru  vzhledu  vizitky

a umožňuje  definovat  pouze  jméno,  popis  a obrázkový  náhled  šablony.  Pak  umožňuje  vytvářet

a mazat varianty šablony, tedy druhou úroveň výběru vzhledu.

Administrace varianty je prostředí, ve kterém se již konkrétně definuje vzhled šablony. Tato

úroveň  abstrakce  je  definována  kvůli  možným obměnám jedné  šablony  ať  už  v barevných  nebo

jazykových mutacích. Bylo by velice nepřehledné mít pouze jednu úroveň šablon, kde by vedle sebe

stálo například několik vzhledově totožných šablon jen v jiných jazycích.

V tomto sofistikovaném rozhraní nedefinuji pouze základní informace o variantě šablony jako

takové  (název,  popis,  obrázek  varianty,  PDF  šablona,  atp.),  ale  i umístění  a formát  jednotlivých

uživatelských polí.  V tomto prostředí tedy nadefinuji  uživatelská pole zobrazená ve formuláři  pro

vkládání osobních dat vizitky a také umístění, spojování a formát těchto dat v šabloně. 

Kvůli  složitosti  celé administrace šablon, která je jedním z hlavních pilířů  aplikace,  je níže

uveden návrh databáze pro tyto šablony s popisem jednotlivých sloupců tabulek.

Obr. 6.2: Zjednodušený návrh databáze pro uložení šablon vizitek.
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Tabulka templates_fonts

Tab. 6.1:  Tabulka definující nahraná písma šablon.

Název Typ Popis

id Primární klíč (Integer) Číselný identifikátor písma v tabulce.

user Cizí klíč (Integer) Identifikátor uživatele, který písmo nahrál.

name text Název souboru s písmem bez typu souboru.

Tabulka templates

Tab. 6.2:  Tabulka definující šablony vizitek.

Název Typ Popis

id Primární klíč (Integer) Číselný identifikátor šablony v tabulce.

user Cizí klíč (Integer) Identifikátor uživatele, který šablonu nahrál.

name Řetězec o max délce(100) Název šablony.

description Text Textový popis šablony.

public Boolean Zda šablona je či není veřejná.

img_type Řetězec o max délce(4) Formát náhledu šablony.

Tabulka templates_variants

Tab. 6.3:  Tabulka definující varianty šablon vizitek.

Název Typ Popis

id Primární klíč (Integer) Číselný identifikátor varianty šablony v tabulce.

name Řetězec o max délce(100) Název varianty šablony.

template Cizí klíč (Integer) Identifikátor šablony, pod kterou varianta patří.

description Text Textový popis varianty.

public Boolean Zda šablona je či není veřejná.
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Tabulka templates_variables

Tab. 6.4:  Tabulka definující jednotlivá uživatelská pole v šabloně, jejich umístění i formát.

Název Typ Popis

id Primární klíč (Integer) Číselný identifikátor pole v tabulce.

template_variant Cizí klíč (Integer) Identifikátor varianty šablony.

id_name Řetězec o max délce(30) Jmenný  identifikátor  uživatelského  pole  pro

následné skládání polí.

font Cizí klíč (Integer) Identifikátor písma, použitého pro zobrazení pole.

font_size Celé číslo Velikost písma.

color_c,

color_m,

color_y, color_k

Celé číslo Definice barvy písma.

X, Y Desetinné číslo Definice pozice pole v mm.

pos_type Cele číslo Určuje typ umístění (vlevo, vpravo, nastřed)

regexp Text Regulární výraz pro dané uživatelské pole.

format_string Text Formát  výpisu  uživatelského  pole.  Reaguje  na

hodnoty regulárního výrazu a může spojit i více polí

pomocí jejich jmenného identifikátoru.

form_name Text Jméno položky ve formuláři pro zadávání dat.

form_comment Text Komentář pod polem ve formuláři.

form_rating Celé číslo Pozice pole ve formuláři.

6.2.4 Možnosti rozšíření

Při implementaci a testování vyplynuly na povrch možnosti rozšíření této aplikace, které by mohly

zvýšit  její  užitnou  hodnotu.  Při  pohledu  na  aplikaci  z role  obyčejného  uživatele  je  možné  a v

budoucnu  žádoucí,  doplnit  aplikaci  o možnost  vyhledávání  šablon  podle  určitých  kritérií  jako  je

například fulltextové vyhledávání frází, převažující barva nebo obsažené informace v šabloně vizitky.

Uživatel by pak mohl jednoduše nalézt vzhled vizitky odpovídající jeho potřebám.

Z pohledu administrátora je možnost  rozšíření například v administraci  písma.  Zde by bylo

vhodné rozšířit  podporované formáty definice písma,  které můžeme do aplikace nahrát.  Taktéž je

aplikace nyní omezena na definice českých písem, což se začíná ukazovat jako nežádoucí.

Při prvních testech aplikace v praxi vyplynula možnost rozšířit  aplikaci o další uživatelskou

roli.  Jednalo by se o roli super uživatele,  která by představovala pověřenou osobu ve společnosti,
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které bude grafik zpracovávat nové vizitky. Tato osoba by mohla importovat do setu vizitek osobní

data z databáze, například  vygenerovaná z různých programů udržující kontakty. Uživatelé by poté

pouze  kontrolovali  a upravovali  již  vložená  data.  Toto  by  se  například  hodilo  při  generování

jmenovek na různé konference (stejný formát jako vizitky), kde je nutné vložit až stovky jmen, které

nemůže jeden člověk korektně zkontrolovat.
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7 Testování a kompatibilita

Z podstaty webové aplikace vyplývá, že je nezávislá na OS. Její použitelnost ale závisí na použitém

prohlížeči při zobrazení takovéto aplikace. Ta může být v různých prohlížečích popřípadě jen různých

verzích stejného prohlížeče zobrazena zcela rozdílně. 

Při vývoji byla snaha tento problém minimalizovat vývojem podle standardů organizace W3C

pro všechny použité technologie. Tyto standardy však problém použitelnosti zcela nevyřeší hlavně

z důvodu,  že  některé  prohlížeče  aplikují  standardy  do  určité  míry  po  svém.  Toto  se  týká  všech

technologií. Konkrétně je problém závislý na renderovacím jádře prohlížeče, pro technologie HTML

a CSS, a na implementaci interpreta Javascriptu.

Například u technologie CSS jsme se snažili problém dále minimalizovat.  Konkrétně pomocí

různých  všeobecně  známých  hacků,  které  eliminují  ty  největší  a známé  chyby  v zobrazení  stylu

elementů. Mnohem elegantnější řešení tohoto problému se nabízí u technologie JavasScript,  kde lze

použit framework jQuery. Ten aplikuje vlastní a jednotné rozhraní pro standardní funkce, které jsou

v různých  prohlížečích  implementovány,  ale prováděny  odlišným způsobem.  Při  využití  aktuální

verze tohoto frameworku,  vývojář  nešetří pouze čas,  protože se funkčnost  aplikace píše mnohem

rychleji a jednodušeji, ale také nemusí řešit zásadní rozdíly mezi prohlížeči.

Pro  správnou  funkci  této  aplikace  je  nutné  mít  prohlížeč  nastaven  a podporující  tyto

technologie.  V prohlížeči  musí  být  povolené  CSS,  zobrazování  obrázků  a povolen  JavaScript.

Podrobný popis podporovaných a otestovaných prohlížečů přikládám v tabulce 7.1 níže.

Tab. 7.1:  Tabulka otestovaných a podporovaných prohlížečů.

Prohlížeč Verze

Internet Explorer 8 <

Opera 10.5 <

FireFox 3.0 <

Safari 4 <
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8 Závěr

Vizitky jsou bezpochyby plnohodnotnou součástí našeho života a vyskytují se v mnoha podobách.

Cílem této práce tak bylo vytvořit webovou aplikaci, která umožní každému si jednoduše vygenerovat

vizitky splňující základní typografické zvyklosti. 

Protože jsme při analýze podobných programů  narazili na velké množství jak webových tak

desktopových  aplikací,  které  toto  jednoduše  umožňovaly a dávaly uživateli  velkou  volnost,

specifikujeme  aplikaci z jiného  pohledu.  Po  seznámení  s praxí  při  vytváření  jmenovek  či  vizitek

firmám  je  specifikace  aplikaci  rozšířena o jednoduchou možnost  sběru  homogenních  dat,  a to  při

zachování původního předpokladu aplikace. Snažíme se tedy vytvořit pomocníka grafikům, který jim

umožní  jednoduchou  formou  získat  a nechat  zkontrolovat  osobní  data  z vizitek  společnosti,  ale

zároveň aplikaci, která umožní uživateli jednoduše vygenerovat a poté vytisknout vlastní vizitky.

Tato aplikace tedy nedává obyčejnému uživateli velkou volnost při tvorbě vizitek a nutí jej plně

využít  předpřipravené  šablony.  To  ale  působí  pozitivně  na  rychlost  návrhu  a také  na  kvalitu

vygenerovaných  tisknutelných  dat.  Uživatelé,  kteří  stojí  o volnost  při  návrhu  vizitek  si  snadno

a rychle naleznou alternativní aplikaci, která jim toto umožní. Grafici, kteří potřebují jednoduše získat

a verifikovat osobní data pro vizitky či jmenovky, však podobnou aplikaci budou hledat těžko.
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