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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace databáze pro informační systém společnosti, která 

sdružuje podnikatele a pořádá večírky. Mým hlavním cílem je vymyšlení a realizace databáze a 

přístupu k ní.  Práce je zaměřena na zhotovení informačního systému pro reálnou organizaci a je 

navržena podle jejích požadavků. Na projektu spolupracujeme s kolegou Petrem Zavadilem, který 

v rámci své bakalářské práce vytvořil šablony jednotlivých stránek. 

 

 

 

Klí čová slova 

Informační systém, Internetové stránky, PHP, CSS, HTML, Databáze, Webdesign 

 

Abstract 

The main goal of this project was to design a website for a company that is grouping business people 

and arranging parties. My main objective is to set out and realize the database and access to it. This 

project is set to create the information system for real organization and it is designed by its requests. 

We co-operate on this project with my colleague Petr Zavadil. 
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Úvod 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout databázi pro informační systém organizace BIG Brno. 

Tato společnost si klade za cíl sdružovat podnikatele a pořádat pro ně zajímavé akce typu večírků, 

rautů a podobně. V současné době má organizace BIG Brno přibližně 200 členů z více než sta 

společností. Spolu s kolegou Petrem Zavadilem bylo naším cílem vyvinout informační systém, který 

by potřebám takové společnosti plně odpovídal. Absolvovali jsme tedy mimo jiné konzultaci 

s představiteli organizace, abychom lépe pochopili potřeby organizace. Zjistili jsme, že systém této 

organizace je relativně složitý, například je zde více typů členství, které se musí evidovat a podobně. 

Navíc bylo naším úkolem navrhnout systém, který bude evidovat i minulá členství a vůbec veškeré 

aktivity všech členů. Práce na systému je rozdělena tak, že já vytvořím databázi a výpisy z ní, kolega 

pak bude řešit problémy s vícejazyčností, a designem webu. Výsledek naleznete v budoucnu na 

internetových stránkách http://www.big-brno.cz a dočasně na serveru Eva Fakulty Informačních 

Technologií VUT v Brně.  
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1 Informa ční systémy 

Informační systémy (IS) - s přihlédnutím k informacím z http://www.wikipedia.org jsou systémy pro 

sběr, udržování, zpracování a poskytování informací a dat. Příkladem informačního systému může být 

kartotéka, telefonní seznam, kniha došlé pošty aneb účetnictví. Systém nemusí být nutně 

automatizovaný pomocí počítačů a může být i v papírové podobě.  

S takovou definicí se nedá než souhlasit, zbývá dodat, že bez informačního systému se dnes 

obejde málokterá, byť i menší organizace. Je to pohodlné řešení jakýchkoli organizačních záležitostí 

jak pro zákazníky, tak pro členy společnosti. 

1.1 Informa ční systém pro neziskovou organizaci 

Pří vývoji každého informačního systému je důležité stanovit si správné priority. Někdy je to 

rozsáhlost a komplexnost, v případě neziskových organizací komunikujících s různými typy členů, 

jejichž úroveň ovládání PC se může velmi lišit, to je však zcela jistě jednoduchost. Před vývojem 

informačního systému je tedy velice vhodné věnovat patřičný čas potřebám zákazníka a znalost 

softwarového inženýrství přijde jistě vhod.  

Někdy může analýza požadavků trvat déle než vývoj samotného systému, což se v našem 

případě určitě potvrdilo. Je to ovšem jedině dobře, jen tak jsme se mohli vyvarovat do budoucna 

určitých chyb. 
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2 Informa ční systém organizace BIG 

Brno 

V této kapitole stručně nastíníme problematiku společnosti BIG Brno, popíšeme si původní 

informační systém a poukážeme na jeho případné nedostatky. 

2.1 Problematika společnosti BIG Brno 

 

Nyní stručně k problematice společnosti. Představte si nyní, že jste podnikatelem a rádi byste se 

stýkali s ostatními podnikateli z různých oborů, posbírali různé zkušenosti, získali užitečné kontakty a 

podobně. BIG Brno alias Bussiness International Group dělá přesně to, sdružuje takové podnikatele 

nejen z naší, ale i z cizích zemí a pořádá pro ně večírky na zajímavých místech s ještě zajímavějším 

programem.     

Společnosti, ve kterých jsou zaměstnáni členové BIG, navíc nezřídka nabízejí ostatním členům 

zvýhodněné nabídky a slevy. Odměnou za to je pro tyto společnosti přísun nových zákazníků z řad 

BIG, čili jde o oboustranně výhodnou spolupráci.   

 

 

2.1.1 Party 

Základním kamenem organizace je pořádání večírků. Ty se konají přibližně jedenkrát za měsíc a 

mohou sem jak registrovaní členové i s hosty, tak i cizí lidé. Na večírcích bývá bohatý program i 

občerstvení, stejně tak lze tady poznat spoustu zajímavých lidí.  

 

 

2.1.2 Členství 

Pokud se chcete stát členem této organizace, máte na výběr ze tří typů členství – COMPANY, 

COUPLE a INDIVIDUAL. Standardně se členství uzavírá na jeden rok, a pokud se rozhodnete pro 

jiný typ členství, máte tuto možnost. Pokud máte dojem, že jste významná osoba, možností je pro vás 

udělení čestného členství – typu HONORARY -  samotnými představiteli BIGu.   
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2.1.2.1 Členství typu COMPANY 

Tento typ členství si zvolí členové, kteří chtějí zároveň zviditelnit i svou společnost. Jako členové 

máte přístup ke všem akcím, které se během roku pořádají a navíc můžete pozvat v tomto roce až šest 

hostů.     

Členství nyní funguje pro právě dva členy. Nicméně do budoucna je toto nepříliš flexibilní 

řešení, a proto je v plánu možnost členství tohoto typu pro libovolný počet osob. Náš nový IS s tímto 

počítá, cena však zůstává otázkou pro představitele BIG. 

2.1.2.2 Členství typu COUPLE 

Někteří členové se rozhodnou na akce společnosti brát i své manželky nebo přítelkyně. Pro tyto páry 

je určeno párové členství, které je cenově výhodnější než ostatní členství. Jako členové můžete pak 

pozvat čtyři hosty za rok na vámi vybranou akci.     

Cena je vedena pro právě dvě osoby. Toto řešení je i do budoucna dostatečné.    

2.1.2.3 Členství typu INDIVIDUAL 

Posledním typem členství je v podstatě klasické individuální členství. To je vhodné pro soukromé 

osoby. Tento člen může pozvat během roku dva ze svých přátel jako hosty na vybranou akci.     

Toto členství zahrnuje jednu osobu. Do budoucna toto členství zůstane zachováno 

v nezměněné podobě. 

 

2.1.2.4 Členství typu HONORARY 

Jde o speciální typ členství, který je udělován zdarma představiteli BIG například váženým nebo 

společensky známým osobám. Tento typ členství s sebou nese stejné privilegia jako běžné typy 

členství.     

 

2.1.3 Společnosti 

Spolu se členy typu COMPANY se do IS ukládají informace o nových společnostech. Výhodou je 

pro tyto společnosti propagace v rámci BIG.      

Některé společnosti nabízejí členům BIG slevy na svůj sortiment. Takové najdeme v různých 

kategoriích mezi PARTNERY. Seznam partnerů je již k dnešnímu dni poměrně obsáhlý a je jen na 

členech, zda výhod využijí.  
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2.1.4 Hosté 

Dalším zajímavým prvkem v chodu organizace jsou hosté. Možnost vodit na akce své přátele členové 

určitě ocení, pro společnost to pak znamená možné adepty na členství.       

Možnost přijít na party jako host se postupem času pro mnoho lidí stala oblíbenou. Původního 

privilegia však postupem času začali někteří lidé poněkud zneužívat a nechali se zvát na více akcí. To 

už s původním záměrem BIG o propagaci příliš společného nemělo, a proto se nyní hosté musí 

evidovat. Pokud v budoucnu zjistíme, že na party přišel buď nezvaný, nebo naopak již v minulosti 

pozvaný host, bude dobré to zaznamenat.  

 

2.2 Původní informační systém 

Společnost BIG má svůj IS na internetu již od roku 2001. Od doby, kdy byl vyvinut, byl ještě 

průběžně poupraven, aby plnil alespoň základní funkce. 

 

Obr.1 - Původní informační systém společnosti BIG Brno 

 

Původní IS svou práci vykonává relativně dobře. Jsou tady jisté informace o společnosti, 

možnost registrací na party a podobně. První problém je ovšem s jazyky, protože tady narazíme 

(alespoň doteď tomu tak bylo) povětšinou na angličtinu, kterou stále ne každý ovládá. Jindy se 

vyskytuje čeština, němčina zde není zastoupena skoro vůbec. Další věcí je vzhled systému, který je 

dnes už poněkud zastaralý a nepřehledný. Pojďme se ale podívat, co tento IS vlastně umí.  
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2.2.1 Co umí původní IS 

Tuto kapitolu si roztřídíme na uživatelskou, členskou a administrátorskou sekci. S tímto základním 

členěním se mnohokrát setkáte ještě posléze v dalších kapitolách.        

2.2.1.1 Co umí původní IS - uživatelská sekce 

Pokud na stránky společnosti přicházíte poprvé, mnohdy bez ponětí, o co vlastně jde, jiných než 

uživatelských funkcí zpravidla využít nemůžete. Proto by uživatelská sekce měla sloužit 

k obeznámení se společností a poskytnutí všech dostupných informací. 

Uživatelská sekce je rozdělena na několik stránek, těmi jsou po řadě HOME, NEWS, 

PARTIES, MEMBERSHIP, BIG TIPS, PARTNERS, CONTACT, GALLERY, PARTY PLACES 

plus další, již ne tak důležité odkazy na reference a další informace. 

HOME PAGE je představením společnosti jako takové s dalšími odkazy na popis fungování 

společnosti, reference a podobně. Tyto odkazy se vyskytují jak v textu, tak i v bočním menu. 

Dohromady dávají relativně dobrý přehled, proč, co a jak se ve společnosti děje. Pokud tedy umíte 

anglicky. 

NEWS je klasická sekce novinek, kde se dozvíte různé další užitečné informace. K aktualizaci 

příliš nedochází a poslední novinka je z konce roku 2006. 

PARTIES vám dá přehled o nadcházejících party, jsou zde odkazy na registraci, odkaz na 

formulář pro hosty, kteří chtějí lístek a přehled, kdo je na party zatím registrován. Jsou zde i další 

odkazy, například na informace, kde byla v minulosti party pořádána nebo odkaz na místo dalšího 

večírku a menu. U těchto odkazů by se dalo ovšem mnohdy polemizovat o aktuálnosti. 

MEMBERSHIP je sekce s informacemi o členstvích a odkazy na možnou registraci. Svou 

funkci splňuje tato sekce dobře, ale do budoucna bude zpracována přehledněji a flexibilněji. 

BIG TIPS vás možná přesvědčí, proč se stát členem BIGu. Jde o popis předností a výhod, které 

z členství plynou. 

PARTNERS je sekcí, která do budoucna zůstane víceméně zachována, co se funkčnosti týče. 

Jde o seznam společností, které nabízejí slevy členům BIGu. Seznam je členěn do několika kategorií 

a je ke dnešnímu datu docela obsáhlý. 

CONTACT není třeba příliš rozvádět. Zde naleznete informace o kontaktech na společnost 

BIG Brno a další osoby, které mají se společností něco společného. 

GALLERY vás prostřednictvím fotografií z minulých akcí informuje rámcově o prostředí a 

lidech, kteří na party chodí. Jde o docela rozsáhlou sekci, která svou funkci plní bez problémů. 

PARTY PLACES zahrnuje v podstatě pouze odkazy na místa konání minulých party. Ty jsou 

zpracovány v formě obrázků s logy, které se po najetí zvětší. Působí to efektně nicméně poněkud 

chaoticky.   
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2.2.1.2 Co umí původní IS - členská sekce 

Členská sekce slouží již registrovaným členům k poskytnutí dalších informací, editaci a činnostem, 

které souvisejí s večírky. 

Rozdělení sekce je následující: MY DETAILS, OTHER MEMBERS, DISCUSSION a PARTY 

REGISTRATION. 

v MY DETAILS se dozvíte něco o informacích, které jste vyplnili do registračního formuláře. 

Je zde samozřejmě možnost tyto informace editovat. 

OTHER MEMBERS je seznam ostatních členů, kteří ve společnosti figurují. U každého z nich 

je odkaz na nějaké další informace. Relativně přehledné a funkční 

DISCUSSION je klasickou diskuzí mezi členy BIGu. Na této stránce není potřeba toho příliš 

měnit. Ovšem mnoho členů diskuzi v současné době nevyužívá.  

U PARTY REGISTRATION mluví název víceméně za vše. Vyberete si Party a posléze se 

registrujete. Systém funguje dobře a není příliš složitý.    

 

2.2.1.3 Co umí původní IS - administratorská sekce 

Do administrátorské sekce jsem se v původním IS příliš nedostal, nicméně z obrázků poskytnutých 

BIGem lze o jeho funkcích leccos usoudit. 

Sekce čítá stránky: MEMBERS, WAITING, PARTIES, DISCUSSION, NEWS, SERVICES. 

Již teď mohu říci, že se velmi liší od toho, jak tato sekce bude vypadat v budoucnu. 

v MEMBERS máte informace o všech členech společnosti, o jejich přístupech na parties a o 

fakturách. Tato sekce bude do budoucna přeorganizována. 

WAITING bude v budoucnu podsekcí MEMBERS. Nyní zde admin vidí, jací jsou čekající 

členové a také, které členy do společnosti nepřijal (sekce rejected). 

PARTIES dává administrátorovi přehled o večírcích, registrovaných, pozvaných a příchozích 

osobách, dále zde můžeme party přidat. 

DISCUSSION byla dříve rozčleněna na leisure/bussiness, čili neformální a obchodní. Toto do 

budoucna ovšem zmizí. 

V sekci NEWS přidává administrátor novinky jak na úvodní stranu, tak i pro členy. Toto 

ponecháme, jen přidáme další položky jako zobrazení od/do a podobně. 

A konečně SERVICES zahrnují Formulář účasti na party (Party attendance form), E-mail 

sender a Birthday info, což je evidence narozenin hostů. 

 

2.2.2 Nedostatky původního IS 

Nyní k popisu nedostatků původního informačního systému, což byly důvody, proč musel být 

přepracován. Budu vždy popisovat pouze ty sekce, které si vyžádají větší přepracování. Všech sekcí 
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se týká změna designu a jazykového provedení. Sekce, které v budoucnu přibudou, zde neuvádím, 

budou popsány později.        

2.2.2.1 Nedostatky původního IS - uživatelská sekce 

Stručně si popíšeme praktické chyby, které se vyskytují v uživatelské sekci. 

PARTIES jsou v dnešní době poněkud nepřehledné a je třeba je změnit zvláště z hlediska 

designu. 

MEMBERSHIP potřebuje proměnu z hlediska uživatelského. Do budoucna je třeba méně 

odkazů a rychlejší cesta k potřebným informacím 

GALLERY bude do budoucna lépe včleněna do celé stránky. Ve starém IS má odlišný design a 

působí spíše jako nezávislá stránka. 

PARTY PLACES budou rozšířeny o lepší popis místa. V důsledku toho bude stránka 

v budoucnu rozvržena odlišně.   

 

2.2.2.2 Nedostatky původního IS - členská sekce 

Zde je několik chyb, které obsahuje member sekce. 

MY DETAILS není připravena na změny, které proběhnou ve členstvích, v budoucnu bude 

zobrazovat například více členů z naší společnosti. 

OTHER MEMBERS je relativně nepřehledná sekce, kde je příliš málo informací. 

PARTY REGISTRATION je členěna jinak, než tomu bude v budoucnu. Například u registrace 

na party v budoucnu vždy uvidíme i seznam registrovaných hostů a podobně.    

 

2.2.2.3 Nedostatky původního IS - administratorská sekce 

Tady bude provedeno pravděpodobně nejvíce změn. Chybí správa nových tabulek v databázi, mezi 

které budou patřit například hosté a podobně. 

V MEMBERS nyní nenalezneme vůbec například správu rejected members (odmítnutých 

členů). Taktéž je tato sekce členěna nepříliš přehledně. Nemám žádné informace o změně členství, ale 

pokud vůbec existuje, je řešena jinak, než potřebujeme  

WAITING by mělo v budoucnu patřit logicky mezi members. 

PARTIES – Přidávání party bude v budoucnu řešeno jinak z důvodu provázání party s místem 

konání. Pokud jde o účast na party, zde bude v budoucnu více tabulek díky tomu, že budeme evidovat 

i hosty, kteří se party účastní.  
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3 Teoretický rozbor 

3.1 HTML 

HTML je zkratka z anglického HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext. Je 

jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému WWW (World Wide Web), který umožňuje 

publikaci stránek na Internetu. 

Jazyk je podmnožinou dříve vyvinutého rozsáhlého univerzálního značkovacího jazyka SGML 

(Standard Generalized Markup Language). Vývoj HTML byl ovlivněn vývojem webových 

prohlížečů, které zpětně ovlivňovaly definici jazyka. 

V roce 1989 spolupracovali Tim Berners-Lee a Robert Caillau na propojeném informačním 

systému pro CERN, výzkumné centrum fyziky poblíž Ženevy ve Švýcarsku. V té době se pro tvorbu 

dokumentů obvykle používal TeX, Postscript a také SGML. Berners-Lee si uvědomoval, že potřebují 

něco jednoduššího a v roce 1990 byl tedy navržen jazyk HTML a protokol pro jeho přenos v síti 

HTTP (HyperText Transfer Protocol - přenosový protokol hypertextu). 

V roce 1991 CERN zprovoznil svůj web. Současně NCSA (National Center for Supercomputer 

Applications) vybídlo Marca Andreessena a Erica Binu k vyvinutí prohlížeče Mosaic. Byl vyvinut 

v roce 1993 pro počítače PC a Macintosh a měl obrovský úspěch. Byl to první prohlížeč s grafickým 

uživatelským rozhraním. Došlo k velkému rozvoji webu a bylo nutné pro HTML definovat 

standardy.[1] 

 
 

XHTML (zkratka anglického extensible hypertext markup language – „rozšiřitelný značkovací 

jazyk pro hypertext“) je značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových dokumentů v prostředí WWW 

vyvinutý konsorciem W3C. Je následníkem jazyka HTML, jehož vývoj byl ukončen, a na rozdíl od 

svého předchůdce se jedná o aplikaci XML. 

Programy pro prezentaci (X)HTML dokumentů se nazývají webové nebo také Internetové 

prohlížeče. V současné době mezi nejpoužívanější patří Firefox, Internet Explorer, Mozilla, Opera, 

Konqueror.[2] 
 

3.2 PHP 

PHP: Hypertext Preprocessor, „PHP: Hypertextový preprocesor“, původně Personal Home Page) je 

skriptovací skriptovací jazyk, určený především pro tvorbu dynamických internetových stránek. 

Nejčastěji se začleňuje přímo do struktury jazyka HTML, XHTML či WML, což je velmi výhodné 
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pro tvorbu webových aplikací. PHP lze ovšem také použít i k tvorbě konzolových a desktopových 

aplikací. 

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

činnosti. Syntaxe jazyka kombinuje hned několik programovacích jazyků (Perl, C, Pascal a Java). 

PHP je nezávislý na platformě, skripty fungují bez úprav na mnoha různých operačních systémech. 

Obsahuje rozsáhlé knihovny funkcí pro zpracování textu, grafiky, práci se soubory, přístup k většině 

databázových serverů (mj. MySQL, ODBC, Oracle, PostgreSQL, MSSQL), podporu celé řady 

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

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

vlastnosti více programovacích jazyků a nechává tak vývojáři částečnou svobodu v syntaxi. 

V kombinaci s databázovým serverem (především s MySQL nebo PostgreSQL) a webovým serverem 

Apache je často využíván k tvorbě webových aplikací. Díky velmi častému nasazení na serverech se 

vžila zkratka LAMP – tedy spojení Linux, Apache, MySQL a PHP nebo Perl. 

V roce 2000 vychází PHP verze 4, o čtyři roky později pak verze 5 s vylepšeným objektovým 

přístupem, podobným jazyku Java. Zatím poslední verzí je 5.2.1 z roku 2007. 

Od roku 1994 je PHP jedním z nejpoužívanějších způsobů tvorby dynamicky generovaných 

WWW stránek. Jeho tvůrce (Rasmus Lerdorf) jej vytvořil pro svou osobní potřebu přepsáním z Perlu 

do jazyka C. Sada skriptů byla vydána ještě v témže roce pod názvem Personal Home Page Tools, 

zkráceně PHP. 

V polovině roku se systém PHP spojil s programem Form Interpreter stejného autora. Tak 

vzniklo PHP/FI 2.0. Zeev Suraski a Andi Gutmans v roce 1997 přepsali parser a zformovali tak 

základ PHP3. Současně byl název změněn na dnešní podobu PHP hypertext procesor. PHP3 vyšlo 

v roce 1998, bylo rychlejší, obsahovalo více funkcí. Také běželo i pod operačním systémem 

Windows.[4] 

PHP je dnes velmi rozšířená technologie umožňující snadné programování na straně serveru 

(server-side programming). Toho lze využít k tvorbě různých interaktivních webových stránek. 

Stručně lze říct, že skript napsaný v PHP vygeneruje stránku podle zadaných kritérií a výsledek 

odešle volajícímu počítači stejným způsobem, jakým se odesílají běžné statické stránky. Například při 

prostém zobrazení data a jména, které v daný den slaví svátek: je bezesporu jednodušší, aby server 

sám zjistil, jaký je den v roce, k tomu přiřadil odpovídající jméno z databáze jmenin a toto předal 

počítači, který si danou stránku vyžádal, než aby správce stránek každý den přesně o půlnoci na 

server nahrával novou verzi stránek s opravenými údaji. 

Změnu stránky bez nutnosti obnovení docílíme skripty na straně klienta, například pomocí 

Javascriptu nebo Visual Basic Scriptu. Takže zrovna tak jednoduchý příklad, jako je uveden 

v předchozím odstavci by se dal lehce naprogramovat Javascriptem. Výhoda těchto skriptovacích 

jazyků spočívá tedy v tom, že není třeba pro změnu stránky neustále obnovovat obsah stránky. Jejich 

veliké omezení však spočívá nejen v možnostech, ale také v jejich (ne)bezpečnosti. Protože skripty se 
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vykonávají přímo na počítači uživatele, mohl by potencionální útočník bez problémů vykonat 

nebezpečný kód. Z tohoto důvodu jsou u např. Javascriptu vypnuty funkce, které by přímo pracovaly 

se soubory na pevném disku. Díky tomu se např. Javascript využívá spíše pro okamžitou úpravu CSS 

kódu či jako doplněk, při vytváření webové grafiky. V poslední době se ale i Javascript dostává opět 

do popředí, protože WYSIWYG editory, které jsou běžně používané třeba na volně přístupných 

emailových serverech, využívají právě Javascript. 

S využitím PHP lze naprogramovat celou řadu jednoduchých služeb, například počítadla 

přístupů, zobrazení náhodného obrázku nebo citátu při každém načtení stránky, knihy návštěv nebo 

jednoduché anketní dotazníky. Tím však možnosti PHP zdaleka nekončí, lze v něm naprogramovat 

složité redakční systémy, grafické aplikace, práci s komprimovanými archivy, elektronickou poštou 

atd. Umí pracovat s daty z formulářů, cookies (číst je i ukládat), ale především dokáže spolupracovat 

se spoustou databázových systémů (nejen s MySQL). 

Protože PHP je určeno k programování na straně serveru, je potřeba, aby byl spuštěn webový 

server s podporou PHP. V dnešní době je jeden z nejpoužívanějších Apache nejen na platformě 

UNIX, nelze opominout ani IIS (Internet Information Server) pro operační systémy Microsoft 

Windows. Nejen pro testovací účely je vhodné využít kompletní softwarové balíky, které obsahují 

Webový server, PHP a MySQL. Programátor se tak nemusí zabývat zbytečným nastavováním 

jednotlivých částí, ale zároveň se připravuje o lepší pochopení jednotlivých komponent. 

Velkou konkurencí PHP je ASP (Active Server Pages) od firmy Microsoft. Velkou výhodou 

této technologie je vývojové prostředí, které mateřská společnost poskytuje a nabízí tak jednoduché 

použití přednastavených částí například pro přihlašování k zabezpečenému systému nebo přístup 

k databázi apod. Tento způsob programování sice zabrání opakovanému psaní stejného kódu a 

rychlejšímu vytváření, ale okrádá vývojáře o myšlenku, jak ve skutečnosti využitá část funguje a jaké 

má možné nedostatky. Naproti tomu i pro PHP lze najít vývojová prostředí, knihovny s připravenými 

moduly. Obvykle je ale potřeba o těchto nástrojích vědět více. [5] 

 

3.2.1 Typické vlastnosti jazyka PHP 

• Jazyk PHP je dynamicky typový, tzn., že datový typ proměnné se určí v okamžiku přiřazení 

hodnoty. 

• Díky tomu má PHP dva typy porovnání, '==' stejný jako v C, a '===' který platí, jen když jsou oba 

dva výrazy stejného typu. 

• Pole jsou heterogenní, mohou tedy obsahovat jakékoli údaje, stejně tak jako jejich indexy. 

• Řetězce lze uzavírat jak do uvozovek (obsah je parsován), tak do apostrofů (obsah není 

parsován). 
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3.3 MySQL 

MySQL  je databázový systém, vytvořený švédskou firmou MySQL AB. Jeho hlavními autory jsou 

Michael „Monty“ Widenius a David Axmark. Je považován za úspěšného průkopníka dvojího 

licencování – je k dispozici jak pod bezplatnou licencí GPL, tak pod komerční placenou licencí. 

MySQL je multiplatformní databáze. Komunikace s ní probíhá – jak už název napovídá – 

pomocí jazyka SQL. Podobně jako u ostatních SQL databází se jedná o dialekt tohoto jazyka s 

některými rozšířeními. 

Pro svou snadnou implementovatelnost (lze jej instalovat na Linux, MS Windows, ale i další 

operační systémy), výkon a především díky tomu, že se jedná o volně šiřitelný software, má vysoký 

podíl na v současné době používaných databázích. Velmi oblíbená a často nasazovaná je kombinace 

MySQL, PHP a Apache jako základní software webového serveru. 

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

zjednodušení: má jen jednoduché způsoby zálohování, a až donedávna nepodporovalo pohledy, 

triggery, a uložené procedury. Tyto vlastnosti jsou doplňovány teprve v posledních letech, kdy začaly 

nejčastějším uživatelům produktu – programátorům webových stránek – již poněkud scházet. 

 

 



 

 15 

4 Návrh systému 

Než přikročíme k popisu implementace, musíme si probrat, jak by měl tento systém fungovat. 

Vzhledem k tomu, že jde o reálný systém, bylo třeba sejít se s představiteli společnosti a o celém 

systému si pohovořit. Na základě toho jsem vytvořil první E-R diagramy, navrhnul databázi a mohl 

jsem přikročit k implementaci.  

4.1 E-R diagram 

Tento diagram je relativně jednoduchý způsob, jak ukázat uživateli ve zkratce, jak systém bude 

fungovat. Tvoří jej jednotlivé tabulky, které jsou navzájem provázány. E-R diagram ve finální verzi 

vypadal pro naši společnost takto: 

 

 

Obr.2 - E-R diagram databáze 

 

Tento diagram byl vytvořen po několika předchozích pokusech a konzultacích, nicméně 

v budoucnu jsme se rozhodli přidat ještě tabulky s popisem místa konání party a tabulku s cestou ke 

galerii fotek. Tyto dvě jsou provázány s tabulkou PARTY. Nyní si můžeme popsat jednotlivé tabulky 

a jejich provázání. Jen poznamenám, že u každé tabulky jsou vždy uvedeny položky, které obsahují 

čas vytvoření a tvůrce, stejně tak i čas editace a editora. 
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Začneme tabulkou COMPANY. Ta reprezentuje u členství typu company společnost, ze které 

člen pochází. Je se všemi členy společnosti provázána trvale přes tabulku MEMBERSHIP. Přímé 

propojení se členem, o kterém jsem dříve uvažoval, jsem zavrhl z důvodu nízké flexibility. Takto 

bychom nemohli u žádného člena evidovat v databázi jeho bývalé společnosti, což ovšem chceme. 

Tabulka MEMBER je asi nejdůležitější. Představuje člena BIGu. Kromě několika důležitých 

údajů je zde například položka, která určuje, zda je člen zároveň administrátorem. Nebo položka 

status – ta nám říká, zda je člen aktivní, čekající, minulý a podobně. 

Každý člen za dobu svého působení v BIGu může vystřídat několik členství. Ty se všechny 

evidují v tabulce MEMBERSHIP. Jejím obsahem je tedy např. typ členství, odkdy dokdy toto 

členství platilo atd. Kromě jiného tato tabulka navíc zajišťuje provázání se společností či s druhým 

členem páru. 

DISCUSSION, jak již napovídá název, eviduje jednotlivé příspěvky do diskuze. V té se může 

vyjádřit každý člen, proto je tabulka se členy propojena. 

NEWS oproti tomu může přidávat jen administrátor systému. Může si určit, zda se budou 

zobrazovat ve členské či veřejné sekci, odkdy dokdy se zobrazí a podobně. 

Tabulka INVOICE eviduje faktury, které členové buď již zaplatili, nebo zaplatit teprve mají. 

Faktura se tvoří zpravidla při každém započatém členství. 

Nyní přejděme k tabulce PARTY. Zde evidujeme jednotlivé akce, mezi obsažené údaje patří 

například název a popis party ve třech jazycích, odkaz na pozvánku, menu, galerii a podobně. 

S PARTY se váže GALLERY čili galerie. Zde je uvedena z důležitých údajů jen cesta 

k adresáři s fotkami z té které party. 

PARTY PLACE je již o něco zajímavější, obsahuje totiž adresu místa, odkaz na webstránku a 

mimo jiné také cestu do adresáře s fotkami z místa konání. 

Tabulka GUEST reprezentuje hosta, který na party přišel s některým ze členů. tento host by 

správně měl přijít na party jen jednou, nicméně toto hosté příliš nedodržují. Host je proto provázán 

jak se party kam přišel, tak i se členem, který jej tam pozval. 

INVITATIONS obsahuje údaje o tom, kdy, jak a kým se člen nechal pozvat na party. Propojuje 

opět party, člena a hosta. 

REGISTRATION je velice podobná, je zde však uvedena kvůli rozdílnému způsobu registrace 

membera na party. Prozatím počítáme s tím, že member se registruje bez hosta. 

V PARTY ATTENDANCE  najdeme údaje o účasti na jednotlivých akcích. je opět podobná 

předchozím tabulkám. Zde se konečně dozvíme, zda člen, který se registroval na naši party, přišel a 

případně s kým.  
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4.2 Popis funkcí nového systému 

Nyní je na čase si popsat, jak funguje náš nový informační systém. V předchozích kapitolách jsem 

popisoval starý (resp. současný) IS, teď to bude velice podobné. Náš však systém není pouhým 

přepracováním původního, byl vyvíjen od základu. Vzhledem k tomu, že některé sekce jsou teď 

diametrálně odlišné, nové funkce systému je třeba zohlednit. Budoucí uživatelé mohou tuto kapitolu 

brát jako návod k orientaci v novém IS. Ještě připomenu, že nový IS je implementován ve třech 

jazycích – anglicky, německy a česky. Přikročme teď k jednotlivým sekcím. 

4.2.1 Uživatelská sekce 

Tuto sekci si rozdělíme na jednotlivé podsekce – laicky řečeno stránky. Co tedy v novém IS mohu 

dělat, pokud nejsem členem? 

4.2.1.1 Úvod 

Tato stránka je statická, proto pro mě z pohledu tvůrce databáze neměla velký význam. Dočtete se 

zde základní informace o tom, co je BIG, jak „Big spojuje lidi“ a podobně.  

4.2.1.2 O BIG Brno 

Několik dalších informací o společnosti. Taktéž řešeno staticky. 

4.2.1.3 Novinky 

Co je nového v organizaci BIG Brno, se dočtete právě zde. Jde o novinky veřejné, členové mají další 

typ novinek 

4.2.1.4 Party 

Statická stránka, kde bude popsáno vše, co potřebujete vědět o pořádaných akcích.  

4.2.1.5 Nadcházející party 

Uživatel potřebuje o nadcházející party vědět co nejvíce informací, pokud možno co nejrychleji. A 

zde je má všechny v jednom. Popis, odkazy na pozvánku, co bude v jídelníčku, kde se party koná, jak 

to tam vypadá a podobně. Pokud je uživatel členem, může se registrovat, pokud není a zná nějakého 

člena, může zažádat o pozvání jako host.   

4.2.1.6 Registrace na party 

Pouze zkratka pro členy, kteří se chtějí registrovat na party. 
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4.2.1.7 Plánovaná party 

Vzhledem k tomu, že představitelé BIGu plánují party dlouho dopředu a v databázi se může 

vyskytovat společně více nadcházejících party, musíme je všechny někde zobrazit. K tomu slouží tato 

stránka. Není zde tolik informací o každé party, zato poskytuje stručný přehled o více akcích. Odkazy 

na registraci či lístky pro hosta jsou zde samozřejmě zahrnuty také.  

4.2.1.8 Místa party 

Tato stránka vám nastíní, kde se party konala a z fotografií si prohlédnete, jak to tam vypadalo. 

4.2.1.9 Fotogalerie 

Na odkazu „Místa party“ si sice prohlédneme fotografie z místa konání akce, nezjistíme však, kteří 

lidé tam přišli a co se zhruba dělo. Toto můžeme stručně vyčíst z fotek umístěných v galerii. Je 

nasnadě, že do galerie se dostaneme jen u party, která se již konala, u těch budoucích zatím nebylo co 

fotografovat. 

4.2.1.10 Členství 

Pokud se chcete stát členem, zde najdete popis, co vás čeká, jaké členství si vybrat a kolik to bude 

stát. 

4.2.1.11 Členství company 

Formulář k registraci, který se týká tohoto členství jsem se snažil řešit intuitivně. Vyberete společnost 

buď ze seznamu společností v BIGu již figurujících nebo přidáte novou. Poté v dalším kroku přidáte 

sebe coby budoucího člena. Po dokončení registrace můžete ke společnosti přidat i další členy. 

Důležité je, že pro každé členství se po vyplnění formuláře dostanete pouze do čekajících členů. Až 

pokud vás schválí administrátor, stáváte se aktivními členy. 

4.2.1.12 Členství couple 

Zde nejprve zadáte své jméno a v dalším kroku jméno druhého člena páru. Tímto se vytvoří párové 

členství, které vás prováže s druhou osobou. 

4.2.1.13 Členství individual 

Pokud chcete být členem sám za sebe, zde je řešení. Formulář je ze všech tří nejjednodušší.  

4.2.1.14 BIG tipy 

Další informace o organizaci BIG. Statická stránka, v budoucnu se však pravděpodobně tipy zahrnou 

i do databáze a půjde o stránku dynamickou  
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4.2.1.15 Partneři 

Partner je společnost (Připomínám, že se do databáze BIGu přidá vyplněním registrace typu 

company), která poskytuje slevy členům BIGu. Partneři jsou rozděleni do několika kategorií, a 

dynamicky vypsáni na stránku. Po kliknutí na název firmy pak získáte informace o slevách, které tato 

firma nabízí. 

4.2.1.16 Kontakt 

Vše je řečeno již názvem této sekce. Nicméně užitečných kontaktů se zde objeví hned několik. 

4.2.1.17 Kalendář 

Prakticky pouze ukázka, co se kdy koná a zkratka na Plánovaná party.  

4.2.2 Členská sekce 

Nyní si popíšeme, co mohu v novém IS dělat oproti běžnému uživateli navíc, pokud jsem již členem. 

Předně mi přibude úplně nové menu, které se týká členů. Nyní něco o jeho položkách. 

4.2.2.1 Členské novinky 

Již dříve avizovaná sekce. Zde si přečteme novinky, které se týkají výhradně členů BIGu, čili nečleny 

buď nezajímají, nebo by o nich neměli vědět.  

4.2.2.2 Moje detaily 

Tato stránka se zobrazí pro každé členství odlišně. Pokud máte členství typu company, získáte zde 

informace o sobě a všech členech této společnosti. Máte dále možnost editovat informace o své firmě 

(plus např. nahrát její logo) a informace o sobě. Pro členy typu couple se zobrazí členové páru, kdy 

máte možnost editovat opět jen sám sebe. Členové individuální pak získají (a mohou editovat) 

informace pouze o sobě. 

4.2.2.3 Další členové 

Zde najdete seznam všech dalších členů, ať již jakýchkoliv typů. Pokud kliknete na název člena, 

zjistíte o něm podrobnosti, stejně tak se můžete dozvědět i o jeho společnosti. 

4.2.2.4 Diskuze 

Jednoduchá diskuze s možností vkládání vašeho příspěvku. Při vkládání se příspěvek vloží do 

položky v takovém jazyce, který máte zrovna aktivní. To znamená, že pokud máte stránku v češtině, 

vloží se do tabulky do položky Text_CZ atd. Standardně je zaslaný příspěvek neautorizován, zobrazí 

se teprve, až jej schválí administrátor.  
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4.2.2.5 Party registrace 

Pouze zkratka na „Plánovaná party“. 

4.2.3 Administrátorská sekce 

Zde toho najdete nejvíce. Administrátor je navíc i členem, čili má dovoleno vše, co je v našem 

systému možné. Více se dozvíte v popisu na následujících řádcích. Tato sekce je ovšem řešena pouze 

anglicky, protože budoucí administrátor angličtinu ovládá.  

4.2.3.1 Admin Intro 

Zde se dozvíte hned na úvod hodně podstatných informací. Nejprve je nahoře formulář, kde si určíte, 

kolik informací z každé tabulky chcete zobrazit. Například zadáte, že chcete vědět, kolik členů bude 

mít narozeniny v následujících 146 dnech nebo, že chcete zobrazit maximálně 5 nových hostů, kteří 

chtějí na vaši party.  

Nyní k tabulkám. Birthday info jsou již zmíněné informace o narozeninách hostů. Dále zde 

figurují hosté na každou z budoucích party, čekající, aktivní a odmítnuté společnosti a stejně tak 

čekající, aktivní a odmítnutí členové. Navíc můžete měnit stav vybraných položek, což znamená 

například aktivaci společnosti „Bořek a syn“ nebo odmítnutí uživatele „Pepa“. Odmítnuté společnosti 

a uživatele můžete mazat, pokud již nejsou napojeni na jiné tabulky – např. pokud společnost již 

nemá žádné členy nebo pokud člen nemá evidovánu účast na party.     

4.2.3.2 Members - present 

Stránka, kde najdete vše o současných členech. Můžete navíc odtud editovat mnoho věcí – údaje o 

členovi, o jeho společnosti, jeho faktury, účast, současná či minulá členství nebo členovi změnit 

rovnou typ členství (se vším, co to obnáší). Navíc můžete kteréhokoliv člena změnit na člena 

minulého, což mu ukončí členství a změní stav. Další odkaz – na odmítnutí člena zde je jen kvůli 

tomu, že admin se může zmýlit. Odmítnutí členové jsou totiž členové, kteří nikdy neměli být aktivní. 

Pokud ale admin omylem aktivoval člena, kterého chtěl původně odmítnout, již jej nelze dostat 

zpátky do odmítnutých.  

4.2.3.3 Members - past 

Minulí členové. Analogická stránka jako Members – present, ovšem s menšími možnostmi editace. 

4.2.3.4 Members - rejected 

Odmítnutí členové. Opět podobné tabulky.    

4.2.3.5 Members - Waiting 

Členové, kteří právě vyplnili registrační formulář a čekají, až je schválíte nebo odmítnete. 
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4.2.3.6 Member - Addnew 

Zde máte možnost přidat čestného člena. Mezi takové členy se řadí vážené osoby. Člena přidáte 

formulářem a stává se hned aktivním. 

4.2.3.7 Guests 

Tabulka všech hostů, kteří kdy přišli na party. Můžete editovat jejich údaje nebo se podívat, na kterou 

party přišli. 

4.2.3.8 Parties 

Informace o večírcích budoucích i minulých. Najdete zde spoustu informací plus odkaz na editaci. 

V té můžete změnit jak údaje o party, tak i o místě, kde se party koná a o cestě ke galerii. Party, která 

se ještě nekonala a nikdo se sem nepřihlásil (ani host), můžete smazat. 

4.2.3.9 Addparty 

Zde přidáte novou party se všemi náležitostmi. 

4.2.3.10 Partyattendance 

Tato stránka bude do budoucna pravděpodobně velmi rozsáhlá, proto uvedu příklad, jak se zde 

orientovat. Na příkladu si ukážeme, jak postupovat, pokud si chcete zjistit, kolik členů přišlo na vaši 

party s názvem „Brněnský Majáles 2007“. V prvním kroku si zde vyberete rok, ve kterém se party 

měla konat, v našem případě „2007“. Pak vyberete „Majáles“ a již máte před sebou několik tabulek. 

V té hlavní jsou například všichni aktivní členové a jejich postup při příchodu na party. Tím myslím 

toto: Například uživatel Josef Žídek měl na party údajně pozvat hosta Šárku Žídkovou. Na party se 

nicméně neregistroval a pak sice přišel, ale s jiným hostem. To, zda vybraný člen přišel nebo nepřišel, 

můžete editovat, jejich registrace či hostovu žádost o lístky však ne, ta je dána. 

4.2.3.11 Discussion 

Zde buď vložíte příspěvek do diskuze, diskuzi čtete nebo autorizujete příspěvky členů. 

4.2.3.12 News 

Na této stránce vkládáte novinky či je máte možnost editovat a mazat. 

4.2.3.13 Email sender 

Smysl této stránky spočívá v odeslání e-mailu s informacemi o následující party všem aktivním 

hostům. V e-mailu bude i odkaz na rychlou registraci. 
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4.2.3.14 Partyattendance Form 

Pokud máte v databázi seznam registrovaných hostů nebo členů, zde si vygenerujete formulář, který 

později přinesete vytištěný na určitou party. Do tohoto formuláře pak zapíšete, kteří z registrovaných 

členů opravu přišli a s kým.  

4.2.3.15 Birthday Info 

Zde se zobrazí budoucí narozeniny členů. Tato tabulka je k nalezení i v „Admin intru“ a funguje zde 

obdobně, nicméně tady najdete všechny členy, kteří udali své datum narození. Limit prohlížení je zde 

totiž nastaven na celý rok dopředu. 
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5 Implementace 

Zde nebudu popisovat opět znovu všechny stránky, cílem této kapitoly bude spíše popsat typově 

problémy, na které jsem při implementaci narazil. Proto se pozastavím jen u některých stránek, kde se 

daný problém objevil. 

5.1 Databáze 

Při tvorbě skriptu pro tvorbu databáze jsem se nejdříve rozhodl, že se inspiruji tabulkami starého IS, 

které jsem měl k dispozici. Nicméně tento nápad nebyl ideální, stále se objevovaly věci, které bylo 

potřeba změnit nebo přidat. Největším problémem se však neukázal obsah tabulek, ale jejich 

provázání. Všechno souvisí se vším a my musíme mít možnost zjistit například i, kdo přišel před 

deseti lety na jakou party, koho s sebou vzal a jaké měl tehdy členství. Konkrétní popis všech tabulek 

v databázi by vydal na další bakalářskou práci, proto jej zde uvádět nebudu. Podotknu ovšem, že 

zpětně jsem při implementaci PHP skriptů nenarazil na žádný zásadní problém s databází a nemusel 

jsem nikde nic doplňovat či mazat. Což je ovšem velkou měrou i zásluha mého vedoucího a jeho 

trefných připomínek k databázi.  

5.2 Skripty pro p řístup k databázi 

Je možné, že v tomto ohledu jsem si oproti zadání poněkud přidal práci, ale ukázalo se to jako jediné 

správné řešení. Implementoval totiž jsem nejen dotazy přistupující k databázi, ale i PHP skripty pro 

jejich provázání a zobrazení. Jinak to nejspíše nebylo možné, jedině takto jsem mohl dobře 

zkontrolovat, zda postupuji správně. Zároveň doufám, že to ulehčilo práci mému kolegovi. Nyní 

k samotným skriptům. 

5.2.1 Uživatelská sekce 

Tuto sekci si rozdělíme na jednotlivé podsekce – laicky řečeno stránky. Popišme si, co tedy v novém 

IS mohu dělat, pokud nejsem členem. 

5.2.1.1 Nadcházející party 

První implementačně náročnější skript. Musíme zde provázat party s místem party. Dále zde 

přistupujeme k adresáři a zobrazujeme fotky a v neposlední řadě používáme formulář pro odeslání 

hostovy žádosti o lístek. Nejzajímavější byla ovšem registrace. Odkaz na ni musí fungovat jak pro 

běžného uživatele, tak i pro hosta, jen s tím rozdílem, že po hostovi mezitím zažádá přihlášení.   
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5.2.1.2 Členství company 

Zde musíme řešit dvě varianty – Buď se člen přidá k existující společnosti, nebo vyplní novou. Pokud 

vybere existující, její název a e-mail se vyplní do políček, která jsou připravena dole. Toto jsem řešil 

JavaScriptem, o jiném řešení jsem nevěděl. Tento typ řešení problému jsem pak s obměnami použil i 

v dalších skriptech. 

5.2.1.3 Partneři 

Zde stojí za pozornost nejspíše výpis odkazů na základě kategorie, která je uvedena u dané 

společnosti.    

5.2.2 Členská sekce 

5.2.2.1 Moje detaily 

Tento skript byl složitější, co se týče výběrů dat z jednotlivých tabulek a provázání dat. Navíc jsem 

musel počítat s rozdílnými daty pro jednotlivá členství. Bližší průzkum si zasloužila i editace hosta a 

hlavně společnosti. U té jsem totiž poprvé použil upload souborů na server a změnu přístupových 

práv k nim. Problém se týkal loga společnosti.   

5.2.2.2 Další členové 

Zde najdete seznam všech dalších členů, ať již jakýchkoliv typů. Pokud kliknete na název člena, 

zjistíte o něm podrobnosti, stejně tak se můžete dozvědět i o jeho společnosti.  

5.2.3 Administrátorská sekce 

5.2.3.1 Admin Intro 

Nejzajímavějším selectem byl dozajista ten na zjištění nejbližších narozenin hostů z data narození. 

Nakonec jsem si poradil i s tím, že jsem uvážil snad všechny komplikace. Nápad s formulářem na 

zadání limitů jednotlivých tabulek mi přišel na mysl, když mi množství zobrazených dat přišlo již 

neúměrné. Doufám, že jej administrátor využije. Další zajímavostí je mazání členů a společností, jen 

pokud nejsou nikde navázáni. V neposlední řadě bych ještě zmínil automatické vytvoření faktury při 

aktivaci člena. 

5.2.3.2 Members - present 

Dokonce i pokud pominu mnoho vypsaných dat a odkazů, vyskytly se zde složitosti. Tou největší 

byla dozajista změna členství, u které jsem doslova probděl celou noc. Uvedu příklad, co se děje při 

zdánlivě jednoduché změně z jednoho členství couple na členství couple s někým jiným.  
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Pan Miroslav Hýl je v páru s paní Irenou Hýlovou. Řekněme, že pan Josef Žídek, který byl 

dosud v páru se Šárkou Žídkovou, se rozhodne pro nové členství typu couple s Irenou Hýlovou. 

Josefu Žídkovi a Ireně Hýlové se vytvoří nové členství, které začíná dnes a končí za jeden rok. Navíc 

se pro každého z nich vytvoří faktura na zaplacení nového členství. Původní couple členství 

Miroslava Hýla a Ireny Hýlové se dneškem ukončí. Původní členství Josefa Žídka se Šárkou 

Žídkovou taktéž. Miroslavu Hýlovi a Šárce Žídkové se každému vytvoří nové individuální členství, 

které bude začínat dneškem a končit stejně jako jim končila jejich původní párová členství. Fakturu 

tito dva za nové členství platit nebudou.  

Pokud vám to připadá složité, pravděpodobně to také složité je.    

5.2.3.3 Addparty 

Zde se mimo jiné uploaduje šest souborů na server.  

5.2.3.4 Partyattendance 

Tady jsem se setkal s problémem. Bylo třeba vyřešit, jak roztřídit party dynamicky podle let konání. 

V databázi je u každé party čas konání. Z tohoto údaje jsem u každé party vydestiloval údaj o roce. 

Vzhledem k tomu, že se však během roku koná kolem deseti party, stále by odkazů vytvořených 

z těchto údajů bylo poněkud mnoho. Proto jsem si vytvořil speciální proměnnou, kam jsem, pokud se 

zde již nevyskytoval, ukládal rok party (se znaménkem „-“ pro oddělení jednotlivých roků). Tato 

proměnná ve výsledku pak vypadala například takto „1984-2005-2006-2015-2078“. Když ji vhodně 

rozdělíme, máme potřebné odkazy. 

Samotná účast na jednotlivé party je opět trochu složitější. Jednak vypisuji více tabulek a za 

druhé jsem řešil změnu příchodu členů na jednotlivá party. Tady jsem jednal docela intuitivně, snad 

to bude představitelům BIGu připadat jako vhodné řešení. 

5.2.3.5 Ostatní 

Je pravděpodobné, že systém bude v budoucnu rozšířen o některé další funkce. Jestli tomu tak bude, 

případně kdo tyto funkce bude implementovat, je otázka představitelů BIG Brno.  
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6 Spolupráce 

Spolupráce s kolegou Petrem Zavadilem byla další zajímavou, u bakalářských prací nejspíše ne tak 

obvyklou, části projektu. Mou částí bylo vytvořit databázi a skripty pro přístup k ní. V době, kdy jsem 

databázi vytvářel, kolega nezávisle na mě mohl řešit vzhled stránky a základ pro vícejazyčnost.  

Poté jsem začal tvořit skripty. Kolega byl v tomto na mé práci do jisté míry závislý, musel 

čekat na mé skripty, které pak přepracovával do šablon. Já jsem kolegovi vždy nejprve předal celý 

skript, kde byly i funkce na vykreslení tabulek. Tabulky jsem předával většinou v asociativních 

polích, což byl nejspíše pro kolegovu pozdější práci vhodný způsob. Formuláře jsem nicméně 

předával v proměnných, zde to měl kolega složitější. Kolega pak přidal ke skriptům již zmíněnou 

vícejazyčnost a design. 

 

Ukázka spolupráce – zdrojový kód – předání proměnných:  

 

$table4 = array();  

 

$dotaz_hl = "SELECT big_guest.lastname, big_guest.f irstname, 

big_party_attendance.member_id, big_party_attendanc e.guest_id FROM 

big_guest, big_party_attendance 

 WHERE big_party_attendance.guest_id = big_guest.id  AND 

big_party_attendance.party_id = 

{$_SESSION['thispartyattendance_id']} AND 

big_party_attendance.guest_id = '$invited_guest_id'  ORDER BY 

big_guest.lastname DESC";  

$vysledek_hl = @mysql_query ($dotaz_hl);      

 

while($radek_hl = mysql_fetch_array($vysledek_hl, M YSQL_NUM)){ 

       $attended_guest_id = $radek_hl[3]; 

       if($attended_guest_id = $invited_guest_id){ 

         $tableRow["came"] = "YES";  

         } 

 

$table4[] = $tableRow; 

$smarty->assign("table",$table4); 
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Ukázka spolupráce – zdrojový kód – zobrazení:  

 

 <h2>This member - partyattendance</h2> 

 

Party attendance from member <b>{$memname1} {$memna me2}</b> 

<br> 

<table cellspacing="2" cellpadding="2"> 

  <tr><td><b>Party date</b></td> 

    <td><b>Party name</b></td> 

    <td><b>Party place</b></td> 

    <td><b>Invitation</b></td> 

    <td><b>Guest</b></td> 

    <td><b>Registration</b></td> 

    <td><b>Guest</b></td> 

    <td><b>Attendance</b></td> 

    <td><b>Guest</b></td> 

  </tr> {if $table} 

  {foreach from="$table" item="item" } 

  <tr><td> {$item.party_date} </td><td> 

<a 

href="index.php?section=thispartyattendance&amp;par ty_id={$item.part

y_id}"> 

    {$item.party_name}</a></td> 

    <td>{$item.party_place}</td> 

    <td>{$item.invitation}</td> 

    <td>{$item.guest}</td> 

    <td>{$item.registration}</td> 

    <td>{$item.guest2}</td> 

    <td>{$item.attendance}</td> 

    <td>{$item.guest3}</td> 

  </tr> 

  {/foreach} 

  {else} 

  <tr><td colspan="9">Table is empty</td></tr> 

  {/if} 

</table> 
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7 Závěr 

V rámci mé bakalářské práce byl vytvořen informační systém, který ulehčuje správu veškeré činnosti 

organizace BIG Brno. Můžete se zde registrovat jinak než doposud, pohodlně editovat detaily sebe a 

své společnosti, registrovat se na party, diskutovat a podobně. Administrátor oproti tomu kontroluje 

činnost všech členů i hostů, má přehled o účasti na party, místech, kde se tato party konala, o 

narozeninách členů, může vkládat novinky a mnoho dalšího.  

Velký přínos projektu byl pro mě hlavně v tom, že šlo o projekt pro skutečnou organizaci. 

Zjišťování požadavků zadavatelů se ukázalo být složitým, nýbrž velmi zajímavým. Nejzajímavější, i 

když nepochybně trochu komplikovaná, se ukázala být vzájemná spolupráce s kolegou.  

Pokud bych měl hodnotit, na kolik jsme s kolegou při tvorbě projektu uspěli, řekl bych, že to 

ukáže až čas. Bude třeba zjistit, zda a nakolik se náš projekt vzdálil původní představě zadavatelů a 

otestovat systém v reálném prostředí.  

    

7.1 Další možná rozšíření IS 

Je téměř jisté, že systém se bude nadále rozšiřovat. Jednou z užitečných pomůcek, o které jsme dříve 

hovořili, by se mohl stát například E-mail sender. Ten by zajišťoval odeslání e-mailu s upozorněním 

na následující party všem aktivním členům organizace. E-mail by navíc byl aktivní, kdy by stačilo 

kliknout na tlačítko „Registrovat“ a byli byste ihned dočasně přesměrováni a zaregistrováni. 

Další věcí by mohlo být například hodnocení kvality večírku v jednotlivých oblastech, jako je 

například program, menu a podobně. Každý host by mohl hodnotit na stupnici od jedné do pěti bodů a 

představitelé organizace BIG Brno by pak do budoucna měli lepší představu, co se hostům zamlouvá. 
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Příloha1 – Screenshoty 

 

 

Obr.1 – Informační systém, uživatelské rozhraní 

 

 

Obr.2 – Informační systém, rozhraní pro členy 
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Obr.3 - Informační systém, administrace 

 


