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Abstrakt 

Cílem tohoto projektu bylo nastudovat informace potřebné k vytvoření informačního systému pro 

spolek Katolický dům Dačice, analýza a specifikace požadavků na výsledek a návrh řešení a jeho 

implementace a testování. Software bude sloužit k podpoře řízení spolku, správě budovy a k 

organizování aktivit a akcí. Vyvíjen byl v jazycích PHP, HTML a JavaScript za pomocí frameworků 

Nette, Doctrine 2 a Booststrap 3. 

 

 

 

 

 

Abstract 

The goal of this project was to study the informations needed to create information system for 

association Katolický dům Dačice, analysis and specification of the outcome and solution design and 

its implementation and testing. The software will be used to support manageing the association, 

administrating building and organizing activities and events. It was developed in PHP, HTML and 

JavaScript using frameworks Nette, Doctrine 2 and Bootstrap 3. 
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1 Úvod 

Tato práce pojednává o tvorbě informačního systému vyvíjeného v rámci diplomové práce pro spolek 

Katolický dům Dačice z.s. 

Od května roku 2013 jsem členem výboru, který tento spolek řídí. Dále se zde také podílím na 

organizování různých akcí. Především se jedná o kulturní akce a kroužky pro děti. 

Během posledních let, kdy pořádaných akcí a dalších povinností spojených s řízením domu 

stále přibývalo, se čím dál více negativně projevovala absence informačního systému. Také současná 

webová prezentace přestala vyhovovat aktuálním požadavkům. Zejména kvůli designu, který 

neodpovídal nové propagační grafice. 

Prvním bodem zadání této práce bylo seznámit se se zákony, předpisy a jinými podklady ke 

správě spolku a organizování aktivit a akcí v něm. Dalším bodem bylo analyzovat požadavky na 

informační systém spolku Katolický dům Dačice z.s. Jako hlavní zdroj mělo být jednání s vedením 

spolku a tedy i vlastní zkušenosti a poznatky z práce v této organizaci. Třetím bodem byla specifikace 

požadavků a návrh vhodného řešení. Dále následovala implementace a testování prototypu aplikace  

a na závěr zhodnocení výsledků práce a použitelnosti systému v praxi. 

Informační systém byl implementován přesně na míru spolku. Při jeho návrhu však byl kladen 

důraz na znovupoužitelnost. Z toho důvodu je celá aplikace dělena do modulů, ze kterých lze snadno 

sestavit jiný systém například pro jinou organizaci s podobným zaměřením jako Katolický dům 

Dačice. 

Při vývoji systému v rámci této práce byl kladen největší důraz na co nejkvalitnější návrh  

a implementaci základu aplikace. Ten se totiž dá obtížně vylepšovat a upravovat. Rozšiřování  

a vylepšování funkcí systému je plánováno i po uzavření této práce. Vývoj rozsáhlých informačních 

systémů totiž musí pokračovat i po nasazení prototypu do ostrého provozu. 

Aplikace je implementována v jazyce PHP za pomocí frameworku Nette, frameworku 

Bootstrap pro grafické uživatelské rozhraní a knihovny Doctrine 2 pro práci s databází. 

V první kapitole se dočtete o základních cílech této práce. Jedná se o takové základní uvedení 

do problematiky tohoto projektu. 

Následující kapitola se věnuje shrnutí dosavadního stavu. Jsou zde popsány doposud užívané 

služby a prostředky, užívané v současné době místo informačního systému. Zejména jsou zde 

uvedeny jejich nevýhody a důvody k jejich nahrazení. 

Další kapitola podrobně rozebírá teoretický základ této práce. Popsány jsou zde zákony  

a předpisy, kterými se spolek Katolický dům Dačice řídí a které musí i nový systém reflektovat. Dále 

zde také naleznete popis technických prostředků využívaných při vývoji. 

Kapitola číslo 5 se věnuje analýze požadavků na výsledný systém. Naleznete zde základní 

popis požadovaných funkcí vyvíjeného systému, vstupů a výstupů. 
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Následující kapitola se věnuje podrobné specifikaci požadavků z předchozí kapitoly. 

Požadavky jsou rozděleny podle kategorií uživatelů systému. V této části textu jsou hojně využity 

diagramy případů užití. 

V následující kapitole je již popsán samotný návrh aplikace. Je zde popsána struktura databáze, 

aplikace a grafického uživatelského rozhraní. Jsou zde hojně využity ilustrační obrázky a diagramy 

UML. 

Další kapitola se věnuje implementaci prototypu informačního systému. Je zde popsáno 

vývojové prostředí, konstrukce aplikace, implementace modelu aplikace, komponenty, jednotlivé 

moduly a zabezpečení systému. 

Předposlední kapitola se věnuje testování vyvíjené aplikace. Jsou zde popsána testovací data, 

prostředí, kde byl systém vyzkoušen. Dále se zde také diskutuje použitelnost výsledného systému 

v praxi a dodržení požadavků na něj. 

Poslední kapitola je závěr této práce, který shrnuje vše podstatné a uzavírá tento text. 

V této práci byl s drobnými úpravami využit výsledek ze semestrálního projektu. Jedná se  

o kapitoly 2, 3, 5, 6, 7 a část 4. 
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2 Cíl práce 

Jak již bylo zmíněno výše, cílem projektu je vytvoření informačního systému pro správu a řízení 

spolku. Konkrétně je myšlen spolek Katolický dům Dačice z.s. Výsledný produkt by měl mít 

intuitivní a co nejjednodušší ovládání, aby ho zvládli používat i lidé s malými zkušenostmi 

s užíváním podobných prostředků. Mezi uživateli totiž budou lidé více méně všech věkových 

kategorií. Na druhou stranu zkušenějšímu uživateli (hlavně členům výboru spolku, organizátorům 

akcí, apod.) by měl výsledný produkt nabízet i pokročilejší prostředky pro ulehčení jeho práce. 

Systém bude sloužit jak vedení spolku (sedmičlenný výbor), tak i celé řadě dalších uživatelů 

(řadoví členové spolku, tříčlenná revizní komise, organizátoři akcí, externí uživatelé). 

Mezi hlavní funkce, které bude výsledný produkt nabízet, patří správa spolku (členů, 

schůzí,…), správa aktivit a akcí provozovaných v domě, správa prostor domu a webová prezentace. 

Systém bude dostupný pouze online. Off-line informační systém by pro toto konkrétní použití neměl 

velký význam. K systému by se pro některé účely hodila i mobilní aplikace. To však ponechávám 

jako možné rozšíření do budoucna. Prozatím postačí, když bude mít grafické uživatelské rozhraní 

systému responzivní design, což znamená, že to bude možné používat i ve webových prohlížečích 

mobilních zařízení. 
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3 Shrnutí dosavadního stavu 

Tato kapitola popisuje aktuální stav webové prezentace, informačního systému a komunikace ve 

spolku. Ukazuje, co je třeba vytvořit vylepšit nebo upravit v rámci nového informačního systému. 

Hlavním problémem je, že prostředky, které spolek využívá, jsou rozmístěné do různých 

služeb. Nový systém by měl tedy vše potřebné spojovat do jednoho rozhraní a celkově zjednodušovat 

a zefektivňovat práci výboru spolku, organizátorům akcí, apod. 

3.1 Webová prezentace 

Webová prezentace má zastaralý design, který odpovídá původní podobě domu před rekonstrukcí. Je 

tedy třeba vytvořit nový design webu, který bude odrážet aktuální podobu interiéru domu a vzhled 

propagačních materiálů (plakáty, hlavičkový papír, pozvánky, apod.). 

 

 

Obr. 3.1: Současný design webu spolku Katolický dům Dačice z.s. [zdroj vlastní] 

 

Současná webová prezentace obsahuje redakční systém. Ten však není moc uživatelsky 

přívětivý a členové výboru spolku s ním nechtějí a většina s ním ani neumí pracovat. Z toho důvodu 
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veškeré aktualizace webu provádí jeden člověk. Nový informační systém by měl umožňovat 

jednotlivým organizátorům aktivit a akcí spolku upravovat prezentaci dané aktivity (akce). 

 

 

Obr. 3.2: Původní redakční systém webu Katolického domu Dačice z.s.(Správa webu) [zdroj vlastní] 

 

Důležitou součástí webu je i úvodní stránka, na které se nachází aktuality. V současné době se 

novinky vkládají pouze textově, tudíž redakční systém nijak nenutí uživatele dodržovat formát 

seznamu aktualit. 

 

 

Obr. 3.3: Aktualita na současném webu [zdroj vlastní] 
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3.2 Informační systém 

V současné době spolek nevyužívá žádný informační systém. Jako částečná náhrada slouží 

dokumenty na Google Disku. Spolek má vytvořenu následující sdílenou adresářovou strukturu: 

 

1. Aktivity – Obsahuje složky jednotlivých aktivit spolku. V nich si organizátoři ukládají plakáty, 

tabulky s členy aktivit, účetnictví, knihy jízd, apod. 

2. Dokumenty – Obsahuje dokumenty jako je přihláška do spolku, univerzální přihláška do 

kroužků, dokumenty týkající se domu, apod. 

3. Grafika – V této složce se nachází hlavičkové papíry, loga, atd. 

4. Zápisy ze členských schůzí    

5. Zápisy z výborových schůzí 

 

Problémem je také, že výbor spolku nemá dostatečný přehled o jednotlivých aktivitách  

a akcích. Informace jsou rozptýleny mezi organizátory. Dále je také problém získat od pořadatelů 

před koncem roku všechny potřebné informace k vyúčtování grantů a celkovému uzavření. 

3.3 Komunikace 

Velkým problémem členů výboru spolku je zahlcení jejich emailových schránek. Nový informační 

systém by měl tedy umožňovat emailovou komunikaci nejen mezi členy výboru, ale i ostatními 

uživateli, snížit na nejnutnější minimum. 

 V poslední době také organizátoři akcí využívají ke sdílení poznámek mezi sebou textové 

dokumenty na Disku Google. Zde je problém v nejednotném formátu vkládání příspěvků a podobně. 

 Dalším problémem komunikace je přeposílání dokumentů, formulářů a podobně jako přílohy 

v emailu. Špatně se pak dohledávají v historii zpráv, když jsou potřeba. 
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4 Úvod do problematiky 

Tato kapitola pojednává o zákonech a právních i interních předpisech týkajících se spolku, grantů a 

dotací, které spolek využívá pro svou činnost. Obsahuje také informace získané z dokumentů  

a formulářů, jež spolek aktuálně používá. Dále zde naleznete informace ohledně technických 

prostředků, využívaných při tvorbě této práce. 

4.1 Spolek Katolický dům Dačice z.s. 

Tato kapitola pojednává o historii spolku Katolický dům Dačice z.s., jeho činnosti a podobně. Slouží 

k bližšímu seznámení čtenáře s institucí, která bude vyvíjený software používat. Jako zdroj informací 

k této kapitole posloužily současné stránky spolku [1]. 

V roce 1928 vznikla v Dačicích společnost lidového domu, která následujícího roku zakoupila 

domy č. p. 49 a 50 na Palackého náměstí. Ve třicátých letech minulého století byly započaty 

přípravné práce pro stavbu nové budovy (např. bourání některých nevyhovujících starých budov). 

Stavba byla zahájena v květnu roku 1938 a hlavním investorem se stala Raiffeisenova záložna.  

O organizaci prací se staralo Družstvo pro vybudování a udržování Katolického domu v Dačicích. 

1.září 1939 proběhla částečná kolaudace a zbylé stavební práce byly dokončeny v průběhu září. 

Náklady na stavbu činily 500 000 Kč. 

 

 

Obr. 4.1: Katolický dům přibližně v roce 1945 [zdroj archiv spolku Katolický dům Dačice z.s.] 
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Budova svému zamýšlenému účelu dlouho nesloužila. Mezi roky 1939 a 1941 zde sice bylo 

prováděno velké množství aktivit, ale již v listopadu 1941 byla činnost orelské organizace, která zde 

tyto činnosti provozovala, zastavena. Mezi koncem roku 1944 a počátkem roku 1945 byli v budově 

umístěni váleční uprchlíci. 

 

 

Obr. 4.2: Původní divadelní soubor Katolického domu [1] 

 

Po skončení války spolek svou činnost obnovil, ale objekt až do počátku května 1946 využívala 

Československá armáda. V té době v domě probíhala hlavně cvičení a ochotnická činnost. 

Od roku 1948 začala prostory domu využívat komunistická strana ke svým účelům a od roku 

1956 začala budova sloužit jako kino. V roce 1959 bylo rozhodnutím ONV Dačice zrušeno Družstvo 

pro vybudování a udržování Katolického domu v Dačicích a budovy přešly do vlastnictví MNV 

Dačice. 

Až v roce 1991 byl znovuobnoven Spolek pro vybudování a udržování Katolického domu 

v Dačicích a v roce 1998 mu byl dům z rozhodnutí zastupitelstva města Dačice navrácen. Začaly se 

zde opět provozovat spolkové aktivity, avšak pouze v provizorních podmínkách. 

K zásadní rozsáhlé rekonstrukci došlo až v letech 2012-2013, kdy interiér domu získal zpět 

velkou část své původní podoby a byl výrazně zmodernizován. 
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Obr. 4.3: Současná podoba interiéru Katolického domu [zdroj vlastní] 

4.2 Spolek dle občanského zákoníku 

Tato kapitola pojednává o spolku, tak jak je to uvedeno v novém občanském zákoníku, platném od 

1.ledna 2014. Není zde uvedeno vše, co zákoník udává, ale pouze to, co je důležité pro vytvářený 

informační systém, nebo s tím nějakým způsobem souvisí. Jako zdroj informací k této kapitole bylo 

využito [2]. 

Spolek tvoří alespoň 3 osoby vedené společným zájmem a je samosprávným a dobrovolným 

svazkem jeho členů, kteří se v něm mohou spolčovat. 

Název spolku musí obsahovat slovo „spolek“ nebo „zapsaný spolek“. Lze taktéž použít  

i zkratku „z.s.“. 

Hlavní činností spolku může být pouze uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž 

naplňování je spolek založen. Naopak hlavní činností nesmí být podnikání nebo jiná výdělečná 

činnost. Nicméně spolek může vyvíjet i vedlejší hospodářskou činnost, která spočívá v podnikání 

nebo jiné výdělečné činnosti, je-li určena k podpoře hlavní činnosti nebo k hospodárnému využití 

spolkového majetku. Zisk lze ale využít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. 

Každý spolek musí mít své stanovy. Ty musí obsahovat alespoň: 

 

a) Název a sídlo spolku. 

b) Účel spolku. 

c) Práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti 

vznikat. 

d) Určení statutárního orgánu. 

 

Pokud jsou ve stanovách uvedeny různé druhy členství, musí zde být také vymezena práva a 

povinnosti spojené s jednotlivými druhy členství.  
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Členství ve spolku se váže na danou osobu a neurčí-li stanovy jinak, nepřechází na jeho 

právního nástupce. Členem spolku může být i právnická osoba. Tu zastupuje její statutární orgán 

nebo jeho zástupce, určený danou právnickou osobou. Osoba se stává členem spolku přijetím za člena 

nebo jiným způsobem, který určují stanovy. Ucházet o členství se může pouze ten, kdo projevuje vůli 

být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku. O přijetí člena rozhoduje orgán 

určený stanovami. Pokud není ve stanovách uveden, je to nejvyšší orgán spolku. 

Stanovy mohou určit výši a splatnost členského příspěvku nebo určí, který orgán spolku částku, 

splatnost a způsob uhrazení stanoví. 

Vede-li spolek seznam členů, stanovy určí, jakým způsobem provádí v seznamu členů zápisy  

a výmazy týkající se členství osob ve spolku. 

Seznam členů může být zveřejněn pouze se souhlasem všech členů spolku. Pokud je zveřejněn 

neúplný seznam členů, musí z něj být patrné, že není úplný. 

Členství zaniká vystoupením, vyloučením nebo dalšími způsoby uvedenými ve stanovách 

spolku nebo v zákoně. Pokud neurčí stanovy jinak, členství zaniká, pokud člen nezaplatí členský 

příspěvek ani po výzvě k zaplacení, ačkoli byl na vyloučení ve výzvě upozorněn. Dále může být člen 

vyloučen v případě, že závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nezjednal 

nápravu ani po výzvě spolku. Neurčují-li stanovy jinak, rozhoduje o vyloučení člena statutární orgán. 

Orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší orgán, případně kontrolní komise, rozhodčí 

komise a další orgány určené stanovami. Stanovy mohou orgány spolku pojmenovat libovolně, 

nevzbudí-li tím klamný dojem o jejich povaze. Stanovy také určují, je-li statutární orgán kolektivní 

(výbor spolku) nebo individuální (předseda). Neurčí-li stanovy jinak, volí a odvolávají statutární 

orgán nejvyšší orgán spolku. Funkční období členů volených orgánů spolku je pětileté, pokud stanovy 

neurčí jinak. Nejvyšší orgán spolku určují jeho stanovy. Pokud tomu tak není, je nejvyšším orgánem 

členská schůze. 

Členskou schůzi musí svolat statutární orgán spolku nejméně jednou ročně. Statutární orgán je 

také povinen členskou schůzi svolat z podnětu nejméně třetiny členů nebo kontrolního orgánu spolku. 

Pokud tak neučiní do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání na 

náklady spolku sám. Na členskou schůzi musí být členové pozváni nejméně třicet dní před jejím 

konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání. Členská schůze je usnášení 

schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku. Každý člen má jeden hlas. 

Stanovy mohou určit typy členství, kde má takovýto člen pouze poradní hlas a tudíž přímo 

neovlivňuje hlasování. Statutární orgán spolku musí zajistit zhotovení zápisu se schůze. Ten musí být 

hotový nejpozději třicet dnů po ukončení zasedání. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal  

a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu přesedal, jaké případné činovníky členská schůze zvolila, 

jaká usnesení přijala a kdy byl zápis pořízen. Zápis musí být dostupný všem členům k nahlédnutí. 

Pokud není členská schůze usnášení schopná, může být do patnácti dnů od konání původního 

zasedání svolána schůze náhradní. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání. 
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Náhradní členská schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů od původní schůze. Body programu 

schůze se nesmí změnit. Pro usnášeníschopnost schůze však není třeba nadpoloviční většina všech 

členů spolku, pokud stanovy neurčují jinak. 

Kontrolní komise musí mít minimálně tři členy. Pokud neurčují stanovy něco jiného, volí  

a odvolává členy kontrolní komise členská schůze. Člen kontrolní komise nesmí být zároveň členem 

statutárního orgánu. Kontrolní komise slouží k dohledu nad správným vedením spolku, vykonáváním 

spolkové činnosti v souladu se stanovami a právními předpisy a k dalším záležitostem uvedeným 

stanovami. Nedostatky komise hlásí statutárnímu orgánu a dalším orgánům uvedeným ve stanovách. 

Členové kontrolní komise mohou nahlížet do dokladů spolku a požadovat k nim vysvětlení. 

4.3 Stanovy spolku 

Tato kapitola obsahuje výtah ze stanov spolku. Čtenář zde nalezne další informace důležité pro návrh 

a implementaci výsledného informačního systému. Jako zdroj informací bylo využito [4]. 

Oficiální název spolku zní Katolický dům Dačice z.s. a jeho sídlo je na adrese Masarykova 

295, 380 01 Dačice, okres Jindřichův Hradec. Spolek je pokračovatelem Družstva pro vybudování  

a udržování katolického domu v Dačicích a Spolku pro vybudování a udržování katolického domu 

v Dačicích. 

Spolek je otevřeným sdružením a počet členů není omezen. Přidružené členy přijímá výbor 

spolku nebo členská schůze. O přijetí řádného člena rozhoduje pouze členská schůze. Členská schůze 

může také udělit čestné členství. Členem spolku se může stát i osoba mladší 18 let. Ta je však přijata 

pouze jako přidružený člen. Řádným členem se mohou stát pouze osoby starší 18 let. Přidružené 

členství mají kromě nezletilých i noví členové. Nově přijatí členové mohou dostat řádné členství 

nejdříve po jednom roce členství a musí prokázat, že se aktivně podílel na činnosti spolku. Čestné 

členství se uděluje osobám, které se celoživotně podílely na činnosti spolku. Čestný člen nemusí platit 

členské příspěvky. Hlasovací právo mají pouze řádní členové. 

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Ta musí být svolána nejméně jedenkrát do roka. 

Mezi členskými schůzemi řídí spolek výbor, který je kolektivním statutárním orgánem spolku. Výbor 

je tvořen předsedou, místopředsedou, jednatelem, pokladníkem a třemi členy výboru. Tento orgán je 

volen členskou schůzí na období dvou let. Na stejnou dobu volí též členská schůze tříčlennou revizní 

komisi. 

Spolek může získávat jmění a majetek zejména z darů, příspěvků od státu nebo obcí, 

z kulturních a společenských akcí a z pronájmů objektů, apod. 

Členové spolku mají následující práva: 

 

 Účastnit se členských schůzí a být informován o hospodaření spolku. 

 Účastnit se osobně veškerých činností spolku. 
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 Využívat prostory domu za zvýhodněných podmínek. 

 Předkládat písemné návrhy a doporučení k veškeré činnosti spolku, vznášet připomínky a dotazy 

výboru a být o jejich vyjádření včas informován. 

 Účastnit se výborových schůzí a přednášet zde návrhy a podněty k činnosti spolku. 

 Být volen do výboru nebo revizní komise, pokud je řádným členem. 

 Hlasovat a volit funkcionáře, pokud je řádným členem. 

 

Členové spolku musí plnit následující povinnosti: 

 

 Účastnit se všech jednání spolku, k nimž byl řádně a včas pozván. 

 Omluvit se v případě nemožnosti se účastnit na jednáních spolku. 

 Přispívat finančně i jinak k úhradě nákladů na činnost spolku. 

 Dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku. 

 Podílet se aktivně na plnění úkolů, cílů a celkovém rozvoji práce spolku. 

 Chránit majetek spolku. 

 Uvést adresu trvalého pobytu a v případě změny ji nahlásit neprodleně výboru. 

 

Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením, omezením svéprávností nebo smrtí člena. 

4.4 Poskytování grantů od města Dačice 

Tato kapitola obsahuje výtah z dokumentů se zásadami poskytování podpor vydaných městem 

Dačice. Slouží k získání přehledu o dané oblasti kvůli návrhu systému, který se na tyto granty také 

zaměřuje. Především bude systém umožňovat generovat soubory, které se odevzdávají městu. Jako 

zdroj informací posloužily následující dokumenty [3][5]. 

Podpory podle následujících zásad se dělí na dotace a záštity starosty města. Druhou 

z možností se zabývat nebudu, protože ji spolek aktuálně nevyužívá. Dotace se dále ještě dělí na 

granty a příspěvky.  

Grant je peněžní prostředek na účel určený v grantovém programu. 

Příspěvkem se rozumí peněžní prostředek, který město poskytne příjemci na stanovený účel. 

Navíc má stanovené, že se poskytuje na účel, kterého má být dosaženo nejpozději do konce 

kalendářního roku, v němž byla podána žádost. Je možné ho poskytnout na již započatý nebo 

připravovaný projekt. Pokud byl příspěvek poskytnut na již započatý projekt, nemůže být poskytnutý 

příspěvek vyšší než objem nevyčerpaných rozpočtových nákladů na celý projekt k datu podání 

žádosti o příspěvek. Příjemce se musí podílet na spolufinancování projektu minimálně 25% 

z celkových výdajů. Z příspěvku navíc nesmí být hrazeny odměny funkcionářů, mzdy, investice, 
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alkohol nebo tabákové výrobky. Na propagačních materiálech a v průběhu akce musí příjemce uvést 

informaci, že projekt podporuje Město Dačice. Příjemce musí také informovat Odbor kultury  

a cestovního ruchu nejméně 30 dní předem o konání podporované akce. 

Příjemce dotace předloží městu nejpozději do 60dnů po skončení akce nebo jiného projektu 

závěrečnou zprávu o výsledcích akce (resp. projektu), včetně vyúčtování poskytnuté dotace. Jako 

součást vyúčtování poskytnuté dotace příjemce předloží soupis všech dokladů o uskutečněných 

výdajích souvisejících s realizací podporované akce (resp. projektu) rozdělených na skupinu dokladů 

hrazených z dotace poskytnuté městem a skupinu dokladů vztahující se k ostatním zdrojům příjemce. 

Příjemce rovněž přiloží kopie účetních dokladů a dokladů o zaplacení. Příjemce také odevzdává 

městu seznam členů, kteří prokazatelně nedosáhli osmnácti let. 

K vytvoření části informačního systému, která se stará o účetnictví a podobně, bude také 

využito souborů, které spolek již používá a město proti nim nemá výhrady. 

4.5 PHP Framework Nette 

 

Obr. 4.4: Logo frameworku Nette [23] 

 

Nette je populární český webový framework, postavený nad jazykem PHP. Dostupný je pod licencí 

BSD, která je jedna z nejvolnějších. Z toho důvode je ho možné používat zdarma i pro komerční 

účely. Aktuálně je Nette dostupné ve verzi 2.3.10 (květen 2016). Vytvořeny jsou v něm například 

weby CSFD.cz, Bandzone.cz, uloz.to, atd. V současné době začíná být vývoj tohoto frameworku 

podporován programem  Nette Pro. Jedná se o dobrovolné finanční zapojení firem užívajících Nette 

do vývoje. 

K učení vyvíjet aplikace v Nette lze využít web s názvem Planette [26]. Zde jsou k nalezení 

návody, časté dotazy, videa, apod. Dále je také k dispozici fórum, kde je díky široké komunitě 

uživatelů Nette možné nalézt řešení mnoha vývojářských problémů. Mnoho článků k tomuto tématu 

je také na vývojářském portálu ITnetwork.cz [27] v sekci Nette framework. 

Nette je možné rozšiřovat pomocí doplňků z portálu Componette [28]. Není tedy nutné některé 

časté problémy vlastnoručně implementovat. Nejjednodušším způsobem jejich instalace je použití 

programu Composer [6]. Díky němu navíc není třeba při přenášení projektu přikládat všechny 

potřebné knihovny. O jejich stažení a vložení do adresářové struktury projektu se totiž plně postará. 
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Framework vyžaduje PHP verze 5.3.1 nebo vyšší a klade určité požadavky na webový server. 

K jejich ověření slouží nástroj nazvaný Requirements Checker, který otestuje běhové prostředí 

serveru a informuje, jestli je možné zde framework používat. Tento skript je součástí distribuce 

frameworku. 

Nette využívá softwarovou architekturu Model-View-Controller (MVC).  

Model je datový a zejména funkční základ aplikace. Spravuje si svůj vnitřní stav a ven nabízí 

pevně dané rozhraní. Stav je pak pomocí tohoto rozhraní možné měnit. O existenci pohledu (view)  

a kontroleru model neví. Nepředstavuje pouze samostatnou třídu, ale celou vrstvu architektury 

aplikace. Je tedy na programátorovi, jak model v Nette navrhne a implementuje. 

Pohled (view) je vrstva architektury aplikace, která zajišťuje grafické uživatelské rozhraní. 

V Nette se tvoří pomocí šablonovacího systému Latte, který je podrobněji popsán níže. 

Kontroler je spojení mezi modelem a pohledem. Zpracovává požadavky uživatele a na jejich 

základě pak volá model. O vykreslení výsledku požádá pohled. V Nette jsou obdobou kontroleru 

presentery. 

Složitější aplikace je možné dělit do modulů. Jsou to podadresáře s vlastními presentery  

a šablonami. 

Jak již bylo zmíněno výše, pohled ve frameworku Nette tvoří šablonovací systém Latte. Ten je 

možné nainstalovat i samostatně. Šablony jsou tvořeny HTML značkami a speciálními makry ve 

složených závorkách a takzvanými n:makry. Na rozdíl od maker v závorkách se n:makra musí 

vkládat přímo do HTML značek. Dále šablony obsahují filtry, které slouží k úpravám nebo 

přeformátování vypisovaných dat. Kvůli rychlosti aplikace jsou šablony překládány do nativního PHP 

a uloženy do složky s dočasnými daty na disk. 

Aplikace programovaná v Nette frameworku se konfiguruje pomocí systémového kontejneru, 

který je statickým Dependency Injection kontejnerem (třída Nette\DI\Container). Nachází se v něm 

registrace všech služeb a parametry pro běh aplikace. To znamená, že zde není pouze nastavení Nette 

samotného, ale i všech knihoven v projektu využívaných. Kontejner se neprogramuje ručně, ale je 

automaticky generován z konfiguračních souborů psaných speciálním konfiguračním jazykem.  

O generování se stará třída Nette\Configuration. Vytvořený PHP kód se pak ukládá do cache paměti 

(tedy do složky temp). Aplikace musí mít vždy jeden základní konfigurační soubor (většinou 

s názvem config.neon). Do něj lze připojit další konfigurační soubory. Například každý modul 

aplikace může mít svůj vlastní. Jazyk Neon, který se zde využívá je velmi podobný jazyku YAML. 

Syntaxe Neonu je ale jednodušší a její analýza je rychlejší. Ukázku konfiguračního souboru můžete 

vidět v následujícím příkladu. Kompletní zdrojový kód můžete nalézt na přiloženém CD ve 

zdrojových kódech systému. 

 

parameters: 

 

php: 
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  date.timezone: Europe/Prague 

 

application: 

  errorPresenter: Error 

  mapping: 

    *: App\*Module\Presenters\*Presenter 

 

session: 

  expiration: 7 days 

 

services: 

  router: App\RouterFactory::createRouter 

  authenticator: App\Model\Services\Authenticator 

  authorizator: App\Model\Services\Authorizator 

  - App\Components\BaseFormFactory 

  - App\Model\Facades\UserFacade 

  security.user: 

    class: App\Model\Services\User 

 

includes: 

  - ../modules/ISModule/config/config.neon 

  - ../modules/WebModule/config/config.neon 

 

Nette má také svůj vlastní ladící nástroj. Je jím knihovna Tracy (známá pod názvem 

Laděnka). Slouží k odhalování a opravování chyb, vypisování proměnných a měření času. Stejně 

jako Latte je i Tracy možné instalovat i do projektů vyvíjených v PHP bez frameworku Nette. První 

užitečnou službou této knihovny takzvaný Debugger Bar. Jedná se o plovoucí panel, zobrazující se 

v pravém dolním rohu stránky. Nacházejí se v něm informace jako doba načítání stránky, databázové 

dotazy a doba jejich trvání, přesměrování mezi stránkami a další. Tracy dále umožňuje přehledně 

vizualizovat chyby a výjimky při běhu aplikace. 

Jak již bylo zmíněno výše, k Nette frameworku existuje mnoho volně dostupných doplňků od 

různých vývojářů. Ty, které byly využity v této práci, zde podrobněji rozeberu. 

Prvním z nich je knihovna Kdyby\Doctrine. Jejím úkolem je integrace ORM frameworku 

Doctrine 2 do Nette frameworku. Díky tomuto doplňku je možné nastavovat přístup k databázi  

a  další parametry pomocí konfiguračního souboru Neon a vůbec celkovou integraci Doctrine 2 do 

aplikace vytvářené v Nette. Samotné Doctrine je věnována jedna celá kapitola dále. 

Dalším použitým doplňkem je nette.ajax.js. Jedná se o skript pro zpracování AJAXu. Slouží 

především pro obsluhu takzvaných snippetů. To jsou části stránky webové aplikace, které lze 

překreslovat bez opětovného načtení celého obsahu. Instalace doplňku se provádí vložením souboru 

nette.ajax.js do adresáře se zdrojovými soubory v JavaScriptu. Dále je třeba vložit do šablony webu 

odkaz na tento soubor a inicializační funkci. Elementy, které mají využívat AJAX, musí mít 

nastavenu třídu ajax. 

Třetím využitým doplňkem je Joseki\PdfResponse. Ten slouží ke generování souborů ve 

formátu PDF. Navíc je možné pro šablony těchto dokumentů využívat šablonovací systém Latte 

popsaný výše. Výstup umí ukládat na server, připojovat soubor do emailů a připravit ho pro stažení 
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nebo pro zobrazení ve webovém prohlížeči. Dále díky němu lze vkládat do výstupních souborů 

pozadí z jiného PDF. 

Zdrojem informací pro tuto kapitolu byly [23][6][7][8][9][10][11]. 

4.6 Framework Bootstrap 

 

Obr. 4.5: Logo frameworku Bootstrap [29] 

 

Bootstrap je populární HTML, CSS a JavaScriptový framework pro vytváření webových aplikací 

s responzivním designem. Tedy s designem, který se přizpůsobuje velikosti okna prohlížeče a je 

možné ho zobrazovat i na mobilních zařízeních. Aktuální verze je 3.3.6 (květen 2016), ale je již 

zveřejněna beta verze Bootstrap 4. 

Zdrojem informací byly webové stránky Bootstrap [24]. 

4.7 Doctrine 2 

 

Obr. 4.6: Logo knihovny Doctrine [30] 

 

Doctrine 2 je ORM knihovna pro jazyk PHP (Objektově relační mapování). Slouží tedy k mapování 

dat tabulek relační databáze na objekty. 

Ve většině případů není vůbec třeba využívat dotazovací jazyk. Základní databázové dotazy se 

provádí pomocí volání metod objektu zvaného Entity manager, což je jak vyplývá z překladu 

správce entit, tedy objektů nesoucích data z řádků tabulek databáze. Pro případy, kdy nám základní 

funkce nestačí, má Doctrine 2 svůj vlastní dotazovací jazyk DQL neboli Doctrine Query Language. 

Ten je svou syntaxí velice podobný klasickému SQL. Nepracuje však přímo nad databází, ale nad 

objekty s jejich atributy. 
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Zdroji informací pro tuto kapitolu byly webové stránky knihovny Doctrine [25] a seriál článků 

na serveru ITnetwork.cz [15]. 

4.8 UML 

Jazyk UML (Unified Modeling Language) je univerzální jazyk sloužící k vizuálnímu modelování 

systémů. Nejčastěji je spojován s objektově orientovaným modelováním softwarových systémů. Má 

však mnohem širší využití. Tento jazyk byl navržen pro spojení nejlepších postupů modelovacích 

technik se softwarovým inženýrstvím. Poskytuje pouze vizuální syntaxi, využitelnou při sestavování 

svých modelů a ne metodiky modelování. 

UML umožňuje jak modelování softwaru, tak i další systémy jako kolekce spolupracujících 

objektů. Lze ho využívat kromě objektově orientovaných softwarových systémů a programovacích 

jazyků i v obchodních a podnikových procesech a dalších aplikacích. 

Model UML má dva aspekty. 

 

 Statická struktura: Popisuje, jaké typy objektů jsou pro modelování daného systému 

důležité a jak spolu tyto objekty souvisejí. 

 Dynamické chování: Popisuje životní cyklus zmiňovaných objektů a způsob jejich 

vzájemné spolupráce s cílem dosáhnout požadované funkčnosti vytvářeného systému. 

 

Struktura jazyka UML obsahuje následující součásti. 

 

 Stavební bloky: Jsou to základní prvky modelu, relace a diagramy. 

 Společné mechanismy: Obecné způsoby, jimiž lze v jazyce UML dosáhnout 

specifických cílů. 

 Architektura: Jedná se o pohled na architekturu navrhovaného systému v jazyce 

UML. 

 

 

Obr. 4.7: Struktura jazyka UML [zdroj vlastní] 
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Stavební bloky jazyka UML se dělí na tři bloky. Prvním z nich jsou předměty. U nich je 

důležité, že strukturní abstrakce jsou v modelu vyjadřovány podstatnými jmény a chování se popisuje 

slovesy. Pro abstrakci seskupování se používají balíčky. Ty spojují dohromady významově 

související předměty. 

Dalším stavebním blokem jsou relace, které propojují jednotlivé předměty. Třetí a poslední 

blok jsou diagramy, znázorňující určité pohledy na model. 

Jazyk UML obsahuje čtyři obecné mechanismy. Prvním z nich jsou specifikace, jež jsou 

testovými popisy funkcí a sémantiky jednotlivých elementů použitých v modelu (jádro modelu). 

Další jsou ozdoby, které jsou informacemi o elementu modelu vystavenými proto, aby se 

poukázalo na jeho význam. 

Dalšími mechanizmy jsou podskupiny klasifikátor a instance a rozhraní a implementace. 

Klasifikátor je abstraktním vyjádřením typu předmětu. Instance je specifickým výskytem typu 

předmětu. Rozhraní slouží ke specifikaci chování předmětu a implementace specifikuje podrobnosti 

chování. 

Čtvrtým a posledním obecným mechanizmem jsou mechanismy rozšíření. Sem spadají 

omezení, která umožňují přidávat nová pravidla k elementům modelu. Dále sem patří stereotypy, 

zavádějící nové elementy modelu založené na již existujících elementech. Třetím mechanismem 

rozšíření jsou označené hodnoty, které umožňují doplňovat elementy modelu o nové vlastnosti. 

Jazyk UML je založen na následujících pěti základních pohledech na architekturu. 

 

 Logický pohled – funkce systému a slovník. 

 Pohled procesů – výkon systému, škálovatelnost a propustnost. 

 Pohled implementace- konstrukce systému a správa konfigurace. 

 Pohled nasazení – topologie systému, distribuce, doručení a instalace. 

 Všechny pohledy jsou sjednoceny v pohledu případů užití, který popisuje požadavky 

uživatele. 

Zdrojem informací pro tuto kapitolu byla kniha [22]. 
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5 Analýza požadavků 

Tato kapitola obsahuje analýzu požadavků na výsledný informační systém. Informace které obsahuje, 

byly získány na základně zkušeností z vlastního působení ve spolku Katolický dům Dačice  

a z jednání s výborem spolku a dalšími budoucími uživateli. 

Výsledný systém bude sloužit ke správě a řízení spolku, který vlastní a provozuje multifunkční 

dům. Výsledný produkt by měl mít intuitivní a co nejjednodušší ovládání, aby jeho ovládání zvládli  

i lidé s malými zkušenostmi s užíváním podobných prostředků. Mezi uživateli totiž budou lidé 

víceméně všech věkových kategorií. Informační systém by měl začínajícímu uživateli poskytovat 

jednoduše použitelné základní funkce. Zkušenější uživatelé by ale měli mít možnost využívat 

pokročilejší funkce. Ty by ale neměly překážet těm, co je nepoužívají a tak znepřehledňovat systém. 

Systém bude sloužit jak vedení spolku (výbor), tak i celé řadě dalších uživatelů (řadoví členové 

spolku, revizní komise, organizátoři akcí a externí uživatelé). 

Mezi hlavní funkce, které bude výsledný produkt nabízet, patří správa spolku (členů, 

schůzí,…), správa aktivit a akcí provozovaných v domě, správa prostor domu a webová prezentace. 

Systém bude dostupný pouze online. Musí být kompatibilní s různými typy webových prohlížečů. 

Velmi důležitou vlastností produktu bude dobré zobrazování i na mobilních zařízeních. Uživatelé 

budou totiž k některým funkcím často přistupovat pomocí mobilních telefonů nebo tabletů. 

5.1 Přehled očekávaných funkcí 

Výbor spolku bude pomocí systému spravovat členy spolku a ostatní uživatele, vytvářet členské  

a výborové schůze a zápisy z nich, vytvářet nové aktivity a akce, rezervovat prostory domu. Dále 

budou mít možnost sledovat aktivity a akce a zobrazovat statistiky ohledně financí apod. Statistiky 

jsou však plánovány až do další verze systému a tudíž nejsou předmětem této práce. 

Celkové účetnictví spolku výbor nechce do nového systému přesouvat. Důvodem pro to je, že 

spolek vlastní účetní program, na který jsou již pokladník spolku a externí účetní zvyklí. Informační 

systém však bude umožňovat vést malé účetnictví pro každou aktivitu nebo akci. To je důležité 

například kvůli příspěvkům od města Dačice na určité aktivity respektive akce. 

Každá aktivita či akce bude mít svoji skupinu organizátorů. Jeden z nich je hlavní (většinou 

odpovědná osoba uvedená v žádosti o příspěvek od města). Systém bude umožňovat generovat 

soubory s podklady ke grantům a dotacím (seznam členů aktivity, účetnictví), komunikaci mezi 

organizátory, předávání a vytváření dokumentů, rezervaci prostor domu v kalendáři či vést knihu jízd. 

Například stolní tenisté totiž jezdí na některé zápasy k soupeřům. Dále bude mít každá aktivita 

možnost mít vlastní webovou prezentaci na stránkách spolku, což je často i podmínkou pro udělení 

grantu. 
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Členové spolku budou moci v systému zobrazovat své osobní údaje, číst aktuality, sledovat 

činnost spolku, číst zápisy z členských a výborových schůzí. Původně bylo zamýšleno umožnit 

členům měnit své osobní údaje, ale po konzultaci s výborem spolku jsem od toho upustil. Výbor totiž 

chce mít žádosti o změnu údajů v papírové formě kvůli archivaci. Uživatel si tak tedy bude moci 

zažádat o změnu údajů v evidenci spolku a člen výboru změnu v systému provede. 

Veřejný web bude obsahovat kromě prezentace jednotlivých aktivit i další důležité části jako 

aktuality, informace k pronájmu, informace o spolku a domu, kontakt apod. Do budoucna by byla 

užitečná i galerie fotografií. To však výbor do první verze systému nepožaduje. Design webu by měl 

navazovat na vzhled interiéru domu po rekonstrukci a aktuálně používanou propagační grafiku. 

5.2 Požadované výstupy 

Mezi požadované výstupy můžeme řadit generované podklady pro granty, soubory vytvořené 

uživateli v systému. Do budoucna je plánováno, že systém bude poskytovat například generování 

pozvánky na schůze a i jiné akce, statistiky, grafy, tabulky, apod. To je však prozatím ponecháno do 

další verze systému. 

5.3 Vstupní údaje 

Vstupy do systému rozumíme akce vyvolané uživatelem. Data se budou od uživatelů získávat pomocí 

formulářů, které musí uživateli poskytovat nápovědu o tom, co je od něj požadováno. 
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6 Specifikace požadavků 

Tato kapitola podrobně specifikuje požadavky na produkt. Obsahuje diagramy případů užití a jejich 

podrobný popis. Jsou zde popsány funkce výsledného informačního systému, kategorie jeho uživatelů 

a jejich hierarchie a práva. 

6.1 Kategorie uživatelů informačního systému 

V této podkapitole jsou popsány všechny kategorie uživatelů vyvíjeného informačního systému. Dále 

je zde uvedena a popsána jejich hierarchie, kterou můžete vidět i na obrázku Obr. 6.1. 

 

 

Obr. 6.1: Hierarchie uživatelů [zdroj vlastní] 
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Základním typem uživatele systému je Uživatel. Jedná se o uživatele, kteří nemají účet v tomto 

programu. Mohou tedy přistupovat pouze do veřejné části. To znamená, že smí navštěvovat pouze 

web spolku. 

Nad kategorií Uživatel je kategorie Registrovaný uživatel. Ta už má větší práva a možnosti 

práce se systémem. Vlastní již uživatelský účet a tudíž smí přistupovat i do neveřejné části, tedy do 

vlastního informačního systému. 

Jak je vidět v diagramu výše, nyní se dostáváme k větvení hierarchie uživatelů. „strom“ se 

rozděluje do tří „větví“. Tou první je kategorie Člen spolku. Tento typ uživatelského účtu vlastní 

řadoví členové spolku. Mají možnost sledovat dění ve spolku, číst zápisy, apod. 

Další „větví“ hierarchie je kategorie uživatelů Dočasný uživatel. Tento typ účtu slouží externím 

spolupracovníkům při organizování akcí a aktivit spolku. Je určen například pro přednášející nebo 

muzikanty. Umožní se jim tak komunikovat pomocí systému s organizátory, vkládat své prezentace 

do datového skladu apod. Pro vytvoření tohoto uživatelského účtu jsem se rozhodl na základě 

zkušeností s přípravami výstav a přednášek v Katolickém Domě. Tento typ uživatele nebude 

v prototypu implementován. Plánovaný je až do další verze systému. 

Třetí a poslední „větví“ hierarchie je kategorie Organizátor. Ta je určena pro organizátory 

jednorázových akcí nebo pravidelných aktivit spolku. Tito uživatelé budou moci například spravovat 

web aktivity (resp. akce) a využívat další prostředky pro organizátory. 

Nad kategorií Organizátor je kategorie Hlavní organizátor. Tento typ uživatelského profilu má 

vždy jeden z organizátorů aktivity (resp. akce). Většinou to bude odpovědná osoba uvedená v žádosti 

o příspěvek od města. Má vyšší práva jako ostatní organizátoři. Smí například rezervovat prostory 

domu nebo se starat o administrativu aktivity (resp. akce). 

Výše zmíněná kategorie Člen spolku se větví do dalších dvou. Jsou to kategorie Člen výboru  

a Člen revizní komise. Ta první slouží členům výboru, kterých je dle stanov spolku celkem sedm. Tito 

uživatelé mají v systému největší pravomoci a předpokládá se, že oni a organizátoři budou systém 

nejvíce využívat. Člen výboru může například spravovat uživatele, zobrazovat statistiky a podobně. 

Poslední kategorií uživatelů je Člen revizní komise. Tento typ uživatelského účtu mají členové 

kontrolní komise spolku. Mohou především nahlížet do administrativy aktivit a akcí. 

6.2 Uživatel 

Tato podkapitola podrobně popisuje funkce systému, které bude moci využívat uživatel kategorie 

Uživatel. Ty jsou shrnuty v diagramu případů užití na obrázku Obr. 6.2. 
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Obr. 6.2: Diagram případů užití uživatele [zdroj vlastní] 

 

Prvním případem užití v diagramu je Zobrazení webové prezentace. Zahrnuje prohlížení celé 

webové prezentace spolku Katolický dům Dačice. Stránky obsahují informace o spolku, historii 

domu, kontaktní informace, seznam sponzorů, novinky, služby spolku a prezentace jednotlivých 

aktivit. 

Další případ užití je Zaslání zprávy výboru spolku. Ten opět souvisí s webem spolku. Znamená, 

že návštěvník bude moci pomocí formuláře u kontaktu na spolek odeslat zprávu, která bude doručena 

na email spolku. Tento formulář bude muset být chráněný proti případnému spamu. 

Posledním případem užití u této kategorie uživatelů je Zažádání o pronájem prostor. 

Návštěvník webu spolku bude moci odeslat pomocí formuláře žádost o pronájem prostor spolku. 

Zároveň bude mít možnost si kromě místnosti pronajmout i vybavení domu. Formulář musí být opět 

chráněný proti zneužití. 

6.3 Registrovaný uživatel 

Tato podkapitola podrobně popisuje případy užití z diagramu, který můžete vidět na obrázku Obr. 

6.3. Ten se týká kategorie uživatelů Registrovaný uživatel.  
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Obr. 6.3: Diagram případů užití registrovaného uživatele [zdroj vlastní] 

 

Prvním případem užití je Změna hesla. O jeho významu vypovídá vše už jeho název. Nastavit 

nové heslo může v případě potřeby i člen výboru spolku. Například když uživatele své heslo 

zapomene. 

Dalším případem užití je Zobrazení svých údajů. Původně bylo zamýšleno, že bude uživatel 

moci měnit své údaje osobně, ale z administrativních důvodů od toho bylo upuštěno, jak je pospáno 

výše. 

Další je Zobrazit své aktuality. Uživatel bude mít v systému seznam aktualit například 

týkajících se aktivit a akcí. 

Dalším případem užití je Zobrazení svých úkolů. Informační systém bude zahrnovat  

i jednoduchý „úkolníček“, který bude umožňovat zadávat úkoly ostatním uživatelům, což je případ 

užití Zadání nového úkolu. Využívat by toho měli hlavně organizátoři akcí nebo členové výboru. 
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6.4 Člen spolku 

 

Obr. 6.4: Diagram případů užití člena výboru [zdroj vlastní] 

 

Prvním případem užití kategorie uživatelů Člen spolku je Prohlížení zápisů ze schůzí. To 

zahrnuje čtení jak zápisů ze členských schůzí, tak ze schůzí výborových. 

Další je Prohlížení informací ke schůzím. Sem spadá například prohlížení programu schůze, 

datum a čas konání apod. 

Posledním případem užití je Prohlížení souborů od výboru. Sem patří čtení souborů, které do 

systému vložil některý ze členů výboru spolku a zveřejnil ho členům. 

6.5 Dočasný uživatel 

 

Obr. 6.5: Diagram případů užití dočasného uživatele [zdroj vlastní] 
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Prvním případem užití kategorie uživatelů Dočasný uživatel z obrázku Obr. 6.5 je Vkládání souborů 

do datového skladu. Jak již bylo zmíněno výše, může to být například seznam děl, které chce umělec 

vystavit, prezentace na přednášku apod. 

Dalším případem užití je Prohlížení souborů, ke kterým má práva. Zde může externí uživatel 

prohlížet například soubor s programem akce apod. 

Tento typ uživatele je ale plánován až do další verze jak je popsáno výše. 

6.6 Organizátor 

Tato podkapitola rozebírá případy užití týkající se kategorie uživatelů Organizátor. Ty jsou shrnuty 

v diagramu na obrázku Obr. 6.6. 
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Obr. 6.6: Diagram případů užití organizátora [zdroj vlastní] 

 

Prvním případem užití je Správa webové prezentace aktivity. Ten zahrnuje úpravy informací 

ohledně aktivity (resp. akce), které se zobrazují na webových stránkách spolku. 

Další je Vkládání aktualit jménem aktivity nebo akce, což znamená vytváření veřejných 

aktualit, které se zobrazují jak na webu, tak na úvodní stránce informačního systému. 

Třetím případem užití je Prohlížení účetnictví aktivity nebo akce. To znamená, že uživatel 

kategorie Organizátor má práva pouze číst tyto informace, ale nemá právo do nich zapisovat. 



 

 30 

Následujícím případem užití v diagramu je Prohlížení seznamu členů aktivity nebo akce. 

Organizátor opět nemůže do seznamu zapisovat, ale může ho prohlížet. To může být využito 

například v případě, že vedoucí kroužku potřebuje kontaktovat rodiče dítěte. 

Dalším případem užití je Správa souborů aktivity nebo akce. Zde má tento typ uživatele právo 

jak prohlížet, tak i vkládat data. 

Předposledním je Užívání komunikátoru aktivity nebo akce. To znamená, že organizátoři akce 

(resp. aktivity) budou moci komunikovat pomocí služby informačního systému. 

Posledním případem užití je Prohlížení knihy jízd aktivity nebo akce. Ten v prvotním návrhu 

nebyl. Doplnil jsem jej až během implementace systému. 

6.7 Hlavní organizátor 

 

Obr. 6.7: Diagram případů užití hlavního organizátora [zdroj vlastní] 
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Prvním případem užití kategorie uživatelů Hlavní organizátor z obrázku Obr. 6.7 je Správa 

účetnictví aktivity nebo akce. Hlavní organizátor může vytvářet a upravovat účetnictví dané aktivity 

(resp. akce). 

Následuje Správa členů aktivity nebo akce. O významu tohoto případu užití vypovídá vše již 

jeho název. 

Dalším případem užití je Správa knihy jízd. Ten byl doplněn až během fáze implementace. Jeho 

význam je jasný i bez dodatečného popisu. 

Předposledním případem užití je Generování dokumentů ke grantům. Sem spadá vytvoření 

dokumentu, který obsahuje seznam členů aktivity, účetnictví apod. 

Poslední je Vytvoření dočasného účtu externího spolupracovníka. Hlavní organizátor tedy má 

právo vytvářet účty této kategorie, ale nemůže vytvářet jiné účty. 
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6.8 Člen výboru 

 

Obr. 6.8: Diagram případů užití člena výboru [zdroj vlastní] 

 

Prvním případem užití kategorie uživatelů Člen výboru z obrázku Obr. 6.8 je Správa členských 

schůzí. Uživatel může tyto schůze vytvářet, doplňovat k nim podrobnosti apod. Po skončen schůze 

k ní lze do systému vložit zápis, kteří posléze uvidí i ostatní členové spolku. Na nově vytvořenou 

schůzi jsou členové upozorněni. To samé platí i o výborových schůzích, které jsou v následujícím 

případu užití. 
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Další je Správa uživatelů. Za tím se skrývá jak správa členů spolku, tak i ostatních uživatelů. 

Při výpisu všech uživatelů musí být možné filtrovat členy výboru, organizátory akcí a aktivit apod.  

U členů bude možnost vygenerovat jejich seznam do souboru. 

Dalšími dvěma případy užití jsou Správa aktivit a Správa akcí. Právo vytvářet akce (resp. 

aktivity) může pouze člen výboru. Ten k ní přiřadí hlavního organizátora a případně i další 

organizátory. Dále se pak o akci (resp. aktivitu) starají oni. 

Dále je případ užití Správa rezervací prostor. Členové výboru reagují na žádosti o rezervaci 

prostor od zákazníků. Mohou vkládat do kalendáře jakékoli rezervace. 

Poslední je Zobrazování statistik a přehledů. To zahrnuje zobrazování statistik z návštěvnosti 

aktualit, galerií apod. na webu. Dále zde budou statistiky a grafy z aktivit a akcí. Zejména z jejich 

účetnictví. Jak již bylo popsáno výše, tento případ užití bude implementován až v další verzi systému, 

tudíž ve vyvíjeném prototypu není. 

6.9 Člen revizní komise 

 

Obr. 6.9: Diagram případů užití člena revizní komise [zdroj vlastní] 

 

Prvním případem užití kategorie uživatelů Člen revizní komise z obrázku Obr. 6.9 je 

Zobrazování statistik a přehledů. Ten je stejný jako u členů výboru. Členové revizní komise však 
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nemohou zobrazovat statistiky týkající se webu. Stejně jako u členů výboru je i v případě revizní 

komise plánována implementace statistik až do další verze. 

Další dva případy užití jsou Zobrazování detailů akcí (účetnictví, …) a Zobrazování detailů 

aktivit (účetnictví, členové, …). Členové revizní komise mohou nahlížet do detailů akcí a aktivit. Do 

toho spadá prohlížení účetnictví, knih jízd, apod. Nemohou však nic měnit. 

Poslední případ užití Prohlížení seznamu členů spolku v původním návrhu chyběl a byl 

doplněn až během implementace. Členové revizní komise nemají právo prohlížet seznam všech 

uživatelů systému, ale pouze členů spolku. 
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7 Návrh řešení 

Tato kapitola obsahuje výsledek návrhu vytvářeného informačního systému. V této fázi práce na 

projektu bylo využito předchozí části, tedy specifikace požadavků na výsledný produkt. V první 

podkapitole je popsán návrh databáze, což zahrnuje databázové tabulky a vazby mezi nimi. V druhé 

podkapitole pak naleznete návrh logiky samotné aplikace a třetí kapitola je věnována grafickému 

uživatelskému rozhraní informačního systému a webu, který k němu patří. 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, systém bude vytvořen jako webová aplikace. 

Pro vývoj jsem zvolil jazyk PHP a framework Nette. Na grafické uživatelské rozhraní bude využit 

framework Bootstrap. 

Při návrhu bylo počítáno s možností rozšiřování a úprav systému. Rozsah služeb spolku  

a činností v něm prováděných se totiž neustále rozvíjí. Dále také legislativa, kterou se spolek řídí, se 

může obměňovat. 

7.1 Návrh databáze 

Jak již bylo zmíněno výše, tato podkapitola se zabývá návrhem struktury databáze vyvíjeného 

informačního systému. Vzniklý diagram  na obrázku Obr. 7.1 je zde uveden jen pro ilustraci. Pro jeho 

lepší čitelnost je vhodné si ho otevřít z přiloženého CD. Nejsou zde popsány všechny tabulky, ale 

spíše zajímavosti a důležité části. 

Databázi bych rozdělil do několika částí. Jsou to část uživatele, aktivit a akcí, web, schůze, 

rezervace a dokumenty. Do první části patří tabulky s uživateli a jejich úkoly. Původně zde byly  

i zprávy, ale tato tabulka byla po konzultaci s výborem spolku odstraněna, protože by tento typ 

komunikace nebyl využíván. Část aktivit je tvořena tabulkami pro aktivitu, knihy jízd, účetnictví, 

organizátory a členy. Do tabulek webu jsou zařazeny tabulky aktualit a webových stránek aktivit. Do 

části rezervací bych zařadil tabulky místností, věcí k zapůjčení a samotných rezervací. 

Po zkušenostech s užíváním jiného informačního systému se mi osvědčila uživatelská pole. 

Proto jsem je do tabulek, kde by se to mohlo hodit, také doplnil. Díky nim bude možné systém 

částečně rozšiřovat i bez asistence vývojáře. V databázi je také hodně vazeb na uživatele, aby bylo 

patrné například, kdo danou aktualitu vložil apod. V některých tabulkách jsou doplněna pole, která 

v nejsou v prototypu systému využívána, ale byla sem vložena z důvodu dalšího rozšiřování systému 

v dalších verzích. Rovněž tabulky týkající se knihy jízd a galerií byly plánovány do příští verze 

systému. Knihy jízd však byly nakonec implementovány už do prototypu. 
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Obr. 7.1: ER diagram databáze informačního systému [zdroj vlastní] 
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7.2 Návrh aplikace 

Zde naleznete na obrázku Obr. 7.2 základní diagram tříd logiky aplikace. Rovněž je pro jeho lepší 

čitelnost vhodné si ho otevřít z přiloženého CD. Diagram je totiž velmi rozsáhlý. 

Aplikaci bude dělena do modulů, tudíž lze diagram tříd rozdělit na následující části.  

 

 Aktivity. 

o Členové. 

o Poznámky. 

o Knihy jízd – implementována jako rozšíření (původně plánována do další 

verze). 

o Účetnictví. 

o Dokumenty. 

o Galerie – plánováno až do další verze. 

o Web. 

 Aktuality. 

 Rezervace. 

 Dokumenty. 

 Uživatelé + členové. 

 Úkoly. 

 Schůze. 
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Obr. 7.2: Diagram tříd informačního systému [zdroj vlastní] 
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7.3 Návrh grafického uživatelského rozhraní 

Při tvorbě návrhu grafického uživatelského rozhraní byly použity barvy, které spolek užívá na svých 

propagačních materiálech, a zároveň byly použity při výmalbě vnitřních prostor budovy. Dále bylo 

také zejména u veřejné části třeba navázat design webu na již používanou grafiku spolku. 

Pro vytvoření návrhu grafického uživatelského rozhraní samotného informačního systému jsem 

využil volně dostupné šablony pro framework Bootstrap SB Admin [12], která má vhodné rozvržení 

panelů apod. pro účely informačního systému. 

 

 

Obr. 7.3: Návrh designu GUI informačního systému [zdroj vlastní] 

 

Design webu, který naleznete na následujících obrázcích, jsem vytvořil od základu sám 

s přihlédnutím k designu propagačních materiálů spolku. Měl by na první pohled zaujmout a trochu 

se odlišovat od ostatních webů. 
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Obr. 7.4: Návrh designu webu - úvodní strana s aktualitami [zdroj vlastní] 
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Obr. 7.5: Návrh designu webu – ukázkový text + fotografie [zdroj vlastní] 

 

 

Obr. 7.6: Návrh designu webu - formulář [zdroj vlastní] 
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8 Implementace 

Tato kapitola se věnuje samotné implementaci prototypu informačního systému a webové prezentace 

pro spolek Katolický dům Dačice z.s. 

V první podkapitole se dočtete o vývojovém prostředí, kde byl systém vytvářen. Tím jsou 

myšleny programovací jazyky, knihovny, testovací prostředí a další. 

Druhá podkapitola se věnuje základní struktuře architektury aplikace. Sem spadá zejména 

rozložení systému do jednotlivých modulů a dědičnost tříd implementovaných v projektu.  

Ve třetí podkapitole naleznete podrobný popis implementace modelu aplikace, ve kterém se 

spravují data načítaná z databáze a ukládaná do ní. Dále jsou zde také některé další třídy používané 

celým systémem. V místech, kde je to vhodné, můžete nalézt i ukázky zdrojových kódů. 

Následující podkapitola se věnuje tomu, jak jsou implementovány, vytvářeny a používány 

komponenty v aplikaci. Zejména se jedná o formuláře a menu jednotlivých modulů. Rovněž zde 

můžete nalézt krátké ukázky zdrojových kódů. 

Po komponentách následuje kapitola o implementaci grafického uživatelského rozhraní 

aplikace. Je zde popsáno rozložení ovládacích prvků, skrývání méně potřebných částí a další. 

Následující podkapitola se věnuje detailům implementace jednotlivých modulů aplikace. Jsou 

zde popsána řešení problémů, které nespadají do ostatních kapitol. 

Poslední podkapitola se věnuje zabezpečení informačního systému. Spadá sem přihlašování 

uživatelů a přidělování práv k různým operacím. Zde opět naleznete i ukázky zdrojových kódů, které 

pomáhají lépe popsat řešení daných problémů. 

8.1 Vývojové prostředí 

Tato podkapitola popisuje prostředky, které byly pro vývoj aplikace použity. Dále se zde dozvíte, 

proč byly zvoleny právě tyto a ne jiné. 

Při rozhodování, který jazyk využít pro implementaci tohoto informačního systému jsem 

zohledňoval několik kritérií. Prvním byl fakt, že spolku Katolický dům Dačice poskytuje sponzor 

zdarma hosting pro PHP webové aplikace s MySQL databází. V tomto jazyce jsem navíc již některé 

jednodušší projekty vytvářel, a tudíž už s ním mám určité zkušenosti. Vyvíjet podobný systém 

v samotném PHP a HTML by však bylo velmi náročné a neefektivní. Využil jsem proto framework 

Nette, se kterým jsem nějaké základní zkušenosti již měl a práce s ním mi vyhovovala. Se začátkem 

práce na tomto projektu jsem se navíc začal podílet na vývoji jistého komerčního systému, který byl 

taktéž programován ve frameworku Nette. Přišlo mi tedy vhodné požít podobné prostředky pro vývoj 

informačního systému pro Katolický dům. Mohl jsem tak totiž v diplomové práci využívat poznatky  

a získané dovednosti z práce a i v práci se mi hodily zkušenosti z vývoje systému pro Katolický dům. 
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V případě Nette je také velkou výhodou, že má v České republice velice aktivní komunitu a obsáhlé 

vlastní diskusní fórum. 

Vzhledem k tomu, že samotný informační systém (ne web) měl mít responzivní design, aby ho 

bylo možné zobrazovat i na mobilních zařízeních, zvolil jsem pro vytvoření grafického uživatelského 

rozhraní framework Bootstrap. S tím jsem nikdy dříve nepracoval, tak bylo třeba se ho naučit 

používat. Bylo to však velmi snadné hlavně díky kvalitní dokumentaci a ukázkám. Na grafické 

uživatelské rozhraní informačního systému bylo dále využito volně dostupné šablony SB Admin, 

která je postavená nad Bootstrap. 

Dále byly pro účely zlepšení přehlednosti grafického uživatelského rozhraní použity vektorové 

ikony Font Awesome [16]. 

Pro práci s databází jsem nejprve začal používat knihovnu Nette\Database, která je součástí 

Nette. Později jsem ale objevil knihovnu Doctrine 2 a rozhodl se ještě systém předělat. Bylo to totiž 

ještě v začátku vývoje systému a práce s Doctrine je mnohem pohodlnější a jednodušší. Pro její 

integraci do Nette jsem využil výše popsaného rozšíření Kdyby\Doctrine. 

Pro vývoj nebyl použit žádný existující systém pro správu obsahu. Bylo tomu tak z důvodu, že 

jsem si chtěl sám vyzkoušet vývoj celého systému a naučit se v Nette vytvářet rozsáhlé projekty, 

protože mě tato oblast zajímá a chci se jí i dále věnovat. Navíc by použití CMS moc práce neulehčilo, 

protože umožnění úprav webu uživatelem je jen malá část projektu. 

Pro lokální testování systému jsem využíval služby XAMPP [13], který v sobě obsahuje 

předkonfigurované prostředky pro běh webových aplikací. Patří mezi ně především Apache server 

s PHP a MySQL databáze včetně phpMyAdmin [14], což je volně dostupný software pro 

administraci MySQL databází. Dále byl v závěru využit testovací server na hosting.wedos.com. 

Dále jsem také při vývoji využíval integrované vývojové prostředí (IDE) NetBeans 

s nainstalovanými doplňky pro vytváření aplikací v Nette frameworku. 

Pro zálohování práce jsem také využíval git verzovací systém BitBucket. K jeho správě 

sloužila aplikace SourceTree. 

8.2 Struktura zdrojových kódů aplikace 

Aplikace je dělena na moduly, které se do sebe zanořují. Toto řešení zajišťuje dobrou 

znovupoužitelnost jednotlivých částí systému. V budoucnu tedy bude možné poskládat jiný podobný 

systém například pro jinou organizaci podobného zaměření. Rovněž úpravy, vylepšování  

a rozšiřování aplikace se tím výrazně zjednodušují. 
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Obr. 8.1: Struktura modulů aplikace [zdroj vlastní] 

 

Na nejvyšší úrovni se aplikace dělí do dvou modulů. Jsou to WebModule a ISModule. 

WebModule je veřejná části aplikace s webovou prezentací Katolikcého domu a jeho aktivit. 

ISModule je samotný informační systém. Dělí se dále do dalších osmi modulů. Těmi jsou 

AktivityModule, DokumentyModule, KalendarModule, SchuzeModule, UzivateleModule  

a UkolyModule. 

Model aplikace je pro všechny moduly společný. Bude podrobně popsán v samostatné kapitole 

dále. Presentery a šablony (View) má každý modul své vlastní. Struktura každého modulu je tedy 

následující. 

 

 Komponenty (adresář components). 

 Presentery (adresář presenters). 

 Šablony (adresář templates). 

 

Mezi komponentami se nachází továrny formulářů a většinou i komponenta menu daného 

modulu. Vytváření komponent a práce s nimi bude popsána dále v kapitole 8.4. 
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Obr. 8.2: Diagram ukázky dědičnosti tříd presenterů [zdroj vlastní] 

 

Při tvorbě systému bylo hojně využíváno dědičnosti tříd. Je tomu tak hlavně v případě 

presenterů. Ukázku můžete vidět na obrázku Obr. 8.2. Každý modul má abstraktní třídu základního 

presenteru s názvem BaseXyPresenter. Od něj pak dědí konkrétní presentery či základní presentery 

vnořených modulů. Díky této konstrukci může každý modul přidávat do všech presenterů určitou 

společnou funkčnost. Využito toho je například při kontrole oprávnění organizátorů aktivit, kdy je 

kontrola prováděna v BaseActivityPresenteru a není tedy nutné toto přidávat do všech presenterů, 

které od něj dědí. Kód je pak přehlednější. Snadněji se provádí úpravy a je lépe zajištěna 

znovupoužitelsnost jednotlivých částí. 

8.3 Model aplikace 

Tato kapitola pojednává o implementaci modelu aplikace. Ten je pro všechny moduly společný  

a nachází se tedy přímo v adresáři app. Dělí se na následující tři části (adresáře). 

 

 Entity – jmenný prostor App\Model\Entities 

 Fasády – jmenný prostor App\Model\Facades 

 Služby – jmenný prostor App\Model\Services 

 

První obsahuje entitní třídy aplikace. Ty slouží zejména k navázání dat z řádků tabulek 

databáze knihovnou Doctrine 2. Z toho důvodu jsou tyto třídy potomky třídy 

Kdyby\Doctrine\Entities\BaseEntity. Kód je dále doplněn o anotace, kterými se Doctrine řídí při 

vázání databáze na entity. Díky nim lze také vytvářet obrácené vztahy, než jsou v databázi. Je tím 

myšlena například vazba z knihy jízd na její položky. Takové objekty se ukládají do kolekce třídy 
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Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection. Anotacemi se také nastavuje datový typ položky 

entity, délka řetězce, unikátnost hodnoty apod. Entity také obsahují metodu toArray(). Ty slouží 

k převedení entity na pole hodnot pro použití k naplnění editačního formuláře výchozími hodnotami. 

Dále jsou také v entitách definovány prostředky pro převod číselných hodnot některých položek na 

textové a obráceně. Třída vždy obsahuje statické pole, které váže čísla na řetězce. Dále se zde nachází 

statické metody pro vrácení celého pole a pro vrácení řetězce odpovídajícího číslu předanému 

v parametru. Názvy těchto metod mají formát getXxxYyyEnum() (celé pole) a getXxxYyyText($cislo) 

(odpovídající řetězec), kde je Xxx nahrazeno názvem entity a Yyy názvem položky. První z metod se 

využívá především pro získání pole pro použití ve vstupním elementu select ve formuláři. Druhá se 

využívá při výpisu položky do grafického uživatelského rozhraní k převodu číselné hodnoty na 

textovou (pochopitelnou pro uživatele). Pole hodnot a příslušné metody jsou statické kvůli umožnění 

přístupu k nim bez nutnosti vytvářet instanci dané třídy. Kromě toho co je popsáno výše obsahují 

některé entity další metody jako například výpočet stavu účetnictví a podobně. Ukázku základu entity 

můžete vidět na následujícím příkladu. Kompletní entitu můžete vidět na přiloženém CD ve 

zdrojových kódech informačního systému. 

 

namespace App\Model\Entities; 

 

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM; 

use Kdyby\Doctrine\Entities\BaseEntity; 

use Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection; 

 

/** 

 * @ORM\Entity 

 * @ORM\Table(name="user") 

 */ 

class User extends BaseEntity { 

  /** 

   * @ORM\Id 

   * @ORM\Column(type="integer", unique=true, nullable=false) 

   * @ORM\GeneratedValue 

   */ 

  protected $id; 

   

  /** 

   * @ORM\Column(type="string", length=50, unique=false, nullable=false) 

   */ 

  protected $name; 

 

  /** 

   * @ORM\Column(type="integer", unique=false, nullable=false) 

   */ 

  protected $userType;  

   

  ... 

 

  static $userTypeEnum = array( 

      0 => 'Člen výboru', 

      1 => 'Člen revizní komise', 

      ... 

  );  
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  public function toArray() { 

    $res = array(); 

    $res['id'] = $this->id; 

    $res['name'] = $this->name; 

    ... 

    return $res; 

  } 

 

  static function getUserTypeEnum() { 

    return self::$userTypeEnum; 

  } 

 

  static function getUserTypeText($type) { 

    return self::$userTypeEnum[$type]; 

  } 

} 

 

Další částí modelu jsou fasády. To znamená jmenný prostor App\Model\Facades. Jedná se  

o třídy, sloužící k dotazování nad databází pomocí EntityManageru knihovny Doctrine. Pro tuto 

konstrukci modelu aplikace mě inspiroval povedený článek CMS v Nette a Doctrine 2 na serveru 

ITnetwork.cz [15]. Název „fasády“ není úplně přesný, protože tento návrh modelu tak úplně 

neodpovídá návrhovému vzoru fasáda, který je popsán například zde [21]. Na různých vývojářských 

diskusních fórech či v různých článcích jsem však toto označení velmi často viděl a tak jsem ho také 

použil. Proti návrhu uvedenému v článku na ITnetwork.cz jsem provedl ještě drobnou úpravu. Aby 

nebylo nutné psát víceméně stejné metody ve všech fasádách, vytvořil jsem abstraktní třídu 

BaseFacade. Ta je předkem všech fasád konkrétních entit. Tato základní fasáda obsahuje obvyklé 

základní dotazy jako findId(), findOneBy(), findAll(), findBy(), delete() a save(). Tyto metody 

využívají výše zmíněného EntityManageru k dotazování nad entitami a tím pádem i nad databází. 

EntityManager potřebuje vždy znát název příslušné entity. Ten je získáván pomocí dědičnosti tříd  

a funkce get_class($this) v konstruktory třídy BaseFacade. Díky dědičnosti tak lze získat název 

fasády, která dědí od základní fasády. Z něj je pak získán název entity. Vše zde popsané můžete vidět 

na následující ukázce zdrojového kódu třídy BaseFacade. Kompletní příklad můžete nalézt ve 

zdrojových kódech informačního systému na přiloženém CD. 

 

namespace App\Model\Facades; 

 

use Nette\Object; 

use Kdyby\Doctrine\EntityManager; 

 

abstract class BaseFacade extends Object { 

  /** @var EntityManager @inject */ 

  protected $em; 

   

  protected $entity; 

   

  public function __construct(EntityManager $em) { 

    $this->em = $em; 
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    preg_match('#(\w+)Facade#', get_class($this), $matches); 

    $this->entity = 'App\Model\Entities\\' . $matches[1]; 

  } 

   

   

  public function findId($id) { 

    return isset($id) ? $this->em->find($this->entity, $id) : NULL; 

  } 

   

  public function findOneBy(array $by) { 

    return isset($by) ? $this->em->getRepository($this->entity) 

          ->findOneBy($by) : NULL; 

  } 

   

  ... 

} 

 

Třídy, které dědí od BaseFacade jsou, jak již bylo zmíněno, fasády jednotlivých entit. Jsou v nich 

rozšiřující dotazy, které nejsou třeba u všech entit. Spadají sem například metody, které z databáze 

získají seznam aktivit pro vstupní element select apod. Ukázku takovéto třídy můžete vidět 

v následujícím příkladu, jehož kompletní podobu můžete nalézd ve zdrojových kódech na přiloženém 

CD. Díky tomu, že jsou v DI Containeru aplikace registrovány jako služby, není třeba se starat  

o jejich vytváření a navíc je v celé aplikaci vždy pouze jedna instance daní třídy. 

 

namespace App\Model\Facades; 

 

class ActivityFacade extends BaseFacade { 

   

  public function getActivitiesForSelect() { 

    return $this->em->getRepository($this->entity) 

            ->findPairs([], 'title', ['title' => 'ASC']); 

  } 

 

  ... 

} 

 

Třetí a poslední částí modelu jsou služby což je jmenný prostor App\Model\Services. Zde se 

nachází ostatní prostředky využívané aplikací. Jsou to zejména služby zajišťující přihlašování  

a oprávnění uživatelů. Dále je zde také služba pro odesílání emailů. Přihlašování a oprávnění 

uživatelů bude popsáno podrobně v kapitole 8.6. 

8.4 Komponenty 

Tato kapitola se zabývá konstrukcí komponent, jejich vytvářením a používáním. Hlavně se jedná  

o komponenty formulářů a menu jednotlivých modulů. 

Při tvorbě formulářů bylo využito článku Best practise: formuláře jako komponenty na 

serveru Planette [17], který patří ke stránkám Nette frameworku. Pro vytváření jejich instancí je 

využíváno továrních tříd. Ta je registrována pomocí konfiguračního souboru v DI Containeru a tudíž 
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má v celé aplikaci pouze jednu instanci, která se stará o tvorbu konkrétního formuláře. Ukázku 

takovéto vytvářecí třídy můžete vidět na následující ukázce kódu, jehož kompletní podobu můžete 

nalézt ve zdrojových kódech aplikace na přiloženém CD. Je v něm uvedena vytvářecí třída 

BaseFormFactory, což je základní služba pro tvorbu formulářů, která umožňuje přidat všem 

formulářům určitou společnou funkčnost či parametry. Inspirace pro tuto konstrukci byla získána 

v článku Kompletní e-shop v Nette na serveru ITnetwork.cz [18]. V metodě create() se vytvoří 

základ formuláře a postupně se do něj vkládají jeho vstupní prvky a další potřebné věci jako například 

validace. Metoda formSucceeded() slouží k obsluze události onSuccess a tudíž ke zpracování 

formuláře. 

 

class AddActivityFormFactory extends Object { 

   

  /** @var BaseFormFactory @inject */ 

  private $formFactory; 

   

   

  public function __construct(BaseFormFactory $formFactory) { 

    $this->formFactory = $formFactory; 

  } 

     

  public function create() { 

    $form = $this->formFactory->create(); 

     

    $form->addText('title') 

            ->setRequired('Zadejte prosím název aktivity'); 

    $form->addTextArea('description'); 

     

    ... 

     

    $form->addSubmit('add');     

    $form->onSuccess[] = array($this, 'formSucceeded');     

    return $form; 

  } 

     

  public function formSucceeded($form, $values) { 

    ... 

  } 

} 

 

Dalším typem komponent, používaných v systému jsou menu jednotlivých modulů. Ty se vždy 

nachází v samostatném adresáři, který obsahuje šablonu s daným menu, interface s názvem tvaru 

XyMenuControlFactory a samotnou komponentu s názvem tvaru XyMenuControl. Tato konstrukce je 

opět inspirována článkem Best practise: formuláře jako komponenty na serveru Planette [17]. 

Rozhraní se registruje v DI Containeru pro generovanou továrničku. Ta je tím pádem opět službou 

v aplikaci a tudíž má jen jednu instanci. Příklad takovéto komponenty menu můžete vidět 

v následující zjednodušené ukázce. Kompletní podobu můžete nalézt ve zdrojových kódech na 

přiloženém CD. Jak je zde vidět, šablona se do komponenty připojuje v metodě render(). 
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class ActivityMenuControl extends Nette\Control { 

   

  public function render() { 

    $this->template->setFile(__DIR__ . '/default.latte'); 

    $this->template->render(); 

  } 

   

  ...   

} 

 

 

interface ActivityMenuControlFactory { 

  /** @return ActivityMenuControl */ 

  function create(); 

} 

 

Následující ukázka, převzatá ze zdrojových kódů systému, které jsou na přiloženém CD, 

představuje vytvoření komponenty. To je stejné jak pro formuláře, tak pro ostatní komponenty, jako 

například menu modulu aplikace. V Nette frameworku se komponenty vytváří pomocí metod 

s názvem createComponentXy(). V nich se volá metoda vytvářecího objektu, která danou 

komponentu vytvoření a vrátí. Rovněž je možné v metodě createComponentXy() komponentu 

upravovat. Například v případě formuláře zde lze vložit výchozí hodnoty. 

 

protected function createComponentAddOrganizatorForm() { 

  return $this->addOrganizatorFormFactory->create($this->activity); 

} 

8.5 GUI aplikace 

Jak již bylo zmíněno výše, při tvorbě grafického uživatelského rozhraní bylo využito šablonovacího 

systému Latte a v případě části samotného informačního systému dále frameworku Bootstrap 3  

a šablony SB Admin. Webová prezentace byla po dohodě s vedením spolku vytvořena neresponzivní, 

ale s lepším designem, který jsem navrhl podle designu budovy a používaných propagačních 

materiálů. Hojně bylo také využíváno vektorových ikon Font Awesome [16], díky kterým je grafické 

uživatelské rozhraní kvalitnější z pohledu designu a hlavně přehlednější pro uživatele. 
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Obr. 8.3: Přihlašovací obrazovka [zdroj vlastní] 

 

V rámci příprav před tvorbou grafického uživatelského rozhraní jsem si převedl logo 

Katolického domu Dačice z rastrového formátu do vektorového (svg). Tento formát je pro použití ve 

webových aplikacích vhodnější a moderní prohlížeče ho bez problémů vykreslují. Logo můžete vidět 

na následující ukázce. 

 

 

Obr. 8.4: Logo Katolického domu Dačice z.s. [zdroj Katolický dům Dačice z.s.] 

 

Při tvorbě rozhraní informačního systému byl kladen velký důraz na uživatelskou přívětivost, 

logické rozmístění ovládacích prvků a co nejjednodušší ovládání. Části rozhraní, které jsou používány 

méně často, nebo je užívá jen pár uživatelů, jsou vhodně skrývány. Například je takto řešena 

nápověda nebo uživatelská pole. 
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Obr. 8.5: Rozmístění prvků stránky [zdroj vlastní] 

 

Na obrázku můžete vidět rozmístění prvků stránky informačního systému. Úplně nahoře je lišta 

stránky s logem Katolického domu a tlačítkem, kde je možné vidět jméno přihlášeného uživatele. Po 

kliknutí na tlačítko se zobrazí menu, s možností odhlášení uživatele a zobrazení jeho profilu. Po levé 

straně je hlavní menu stránky s navigací mezi hlavními moduly informačního systému. Další částí je 

záhlaví stránky. V něm se vždy zobrazuje nadpis stránky s ikonou daného modulu a případně i další 

informace. Pod záhlavím se většinou nachází menu daného modulu aplikace. V případě, že modul své 

menu nemá, tato část chybí. Dále se ve stránce nachází navigační lišta, ve které se zobrazuje zanoření 

v aplikaci. Pod ní je pruh ovládacích prvků konkrétní stránky. Mezi ně spadá nápověda, vytvářecí  

a editační tlačítka, přepínače a podobně. V případě, že to bylo vhodné, byla tlačítka umístěna i do 

spodní části stránky.  Poslední částí je samotný obsah stránky. 

Základ stránky, který se nemění (hlavní menu, horní menu a záhlaví stránky), je samozřejmě 

v jedné šabloně a zbytek stránky, který se mění, je do něj vkládán z ostatních šablon. Formuláře jsou 

také v samostatných šablonách. 

 

 

Obr. 8.6: Ukázka nápovědy [zdroj vlastní] 
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Na obrázku můžete vidět ukázku řešení nápovědy pro uživatele, kteří ještě nezvládají systém 

plně ovládat. V počátcích vývoje bylo počítáno s nápovědou v samostatné stránce, kde by se 

nacházela kompletní dokumentace ovládání celého systému. Později jsem však od tohoto řešení 

upustil s tím, že krátké nápovědy přímo na konkrétních místech budou vhodnější. Za běžného 

používání tlačítko nezabírá moc prostoru z rozhraní. Nápověda se zobrazí až po kliknutí na oranžové 

tlačítko s ikonkou. 

 

 

Obr. 8.7: Ukázka formuláře [zdroj vlastní] 

 

Obrázek ukazuje, jak jsou v systému řešeny formuláře pro přidávání a upravování. Zobrazují se 

v modálních oknech, která jsou poskytována frameworkem Bootstrap. Povinná pole jsou označena 

hvězdičkou u popisku vstupního prvku. V zobrazované stránce je vždy vytvořena pouze jedna 

instance daného formuláře. Při použití pro editaci se vstupní pole naplní pomocí signálů, AJAXu  

a snippetů. Po uzavření modálního okna se formulář vyprázdní a tak je možné ho opět využít pro 

vložení nového záznamu. Díky tomuto řešení je také možno využívat této jedné instance formuláře 

pro editaci všech záznamů v tabulce. 
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8.6 Zabezpečení 

V této kapitole se podrobněji podíváme na zabezpečení informačního systému. Do této oblasti spadá 

přihlašování uživatelů a jejich oprávnění provádět různé úkony. 

Nejprve se podíváme na autentizaci, tedy na přihlašování uživatelů. K tomu slouží třída 

Authenticator, která implementuje rozhraní Nette\Security\IAuthenticator [19]. To obsahuje pouze 

jednu metodu authenticate(). Třída Authenticator se nachází v modelu aplikace ve složce services. 

Spadá tedy do jmenného prostoru App\Model\Services. Je registrována v DI Containeru jako služba. 

Konstruktor této třídy dostává při vytváření objektu instanci fasády pro správu uživatelů. Díky ní se 

Authenticator může dotazovat nad databází. V metodě authenticate() je nejprve získáno uživatelské 

jméno uživatele (tedy emailová adresa) a heslo. Poté je příslušný uživatel získán z databáze. Následně 

se ověří zadané heslo s heslem z databáze. Metoda vrací v případě úspěchu instanci třídy Identity, 

která obsahuje id uživatele, typ uživatele (jeho role v informačním systému) a seznamy aktivit, kde je 

daný uživatel organizátorem či hlavním organizátorem. Použití zmíněných polí aktivit bude popsáno 

dále. Třída Authenticator dále obsahuje metodu validatePassword(). Ta slouží pouze k ověření hesla 

bez vytváření instance třídy Identity. Využita je při změně hesla uživatele k ověření starého hesla. 

Nyní se podíváme na ověřování oprávnění uživatelů. To je řešeno dvěma způsoby. Prvním je 

třída Authorizator(), který ověřuje práva uživatele na základě jeho role v informačním systému. 

Druhý typ ověření bylo třeba vytvořit kvůli aktivitám, kde pouze role nestačí, protože je třeba 

oprávnění ověřovat na základě vazby organizátor-aktivita a hlavní organizátor-aktivita. 

Nejprve se podíváme na třídu Authenticator. Jejím předkem je třída Nette\Security\Permission 

[19]. Zjednodušenou ukázku můžete vidět v následujícím příkladu. Kompletní kód můžete nalézt na 

přiloženém CD. Jak zde můžete vidět, definují se tu role v aplikaci, zdroje, které je třeba chránit  

a pravidla pro přidělování oprávnění.  

 

class Authorizator extends Permission { 

  const COMMITTEE = '0'; 

  const AUDITING_COMMISSION = '1'; 

  ... 

   

 

  public function __construct() { 

     

    // Definice roli 

    $this->addRole(self::AUDITING_COMMISSION); 

    $this->addRole(self::COMMITTEE); 

    ... 

     

    // Definice zdroju 

    $this->addResource('IS:Homepage'); 

    $this->addResource('IS:Profil'); 

    ... 
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    // Definice pravidel 

    $this->allow(self::ALL, 

            array('IS:Homepage', 'IS:Profil'), 

            array('default', 'zobrazit')); 

    ... 

  } 

} 

 

Ověření, zda má uživatele práva pro danou akci v daném presenteru se ověřuje v základním 

presenteru informačního systému (BaseISPresenter) v metodě startup(), která je provedena před 

každou akcí presenteru. Jak je metoda implementována můžete vidět v následující ukázce, které je 

převzata ze zdrojových kódů systému. Nepřihlášený uživatel je přesměrován na stránku 

s přihlašovacím formulářem a uživatel, který nemá práva je přesměrován na úvodní stránku 

informačního systému. Díky tomu, že pro ověření práv je využíván název presenteru a volaná akce, 

stačí pouze tato jedna metoda v základním presenteru a není třeba programovat ověření do každého 

presenteru, kde je autorizace třeba. Podmínky s metodou isAllowed() se rovněž využívá v šablonách 

ke skrývání prvků, na které daný uživatele nemá oprávnění. 

 

protected function startup() { 

  parent::startup(); 

  if(!$this->getUser()->isLoggedIn()) { 

    $this->redirect(':IS:Prihlaseni:In'); 

  } 

  else { 

    $this->user = $this->userF->findId($this->getUser()->getId()); 

    if(!$this->getUser()->isAllowed($this->name, $this->action)) { 

      $this->flashMessage('Nemáte povolený přístup!', self::MSG_ERROR); 

      $this->redirect(':IS:Homepage:default'); 

    } 

  } 

} 

 

Nyní se dostáváme k ověřování organizátorů a hlavních organizátorů. Pro něj bylo třeba 

vymyslet vlastní řešení. Do tříd Nette\Security\Identity a Nette\Security\User byly přidány metody 

isMainOrganizator() a isOrganizator(). Pomocí nich se ověřuje, jestli se id aktivity předané 

parametrem obsaženo v poli aktivit uživatele, kde je organizátorem respektive hlavním 

organizátorem. Tato pole jsou do instance třídy Identity vloženy po přihlášení uživatele, jak je 

popsáno výše. Metody isOrganizator() a isMainOrganizator() lze používat stejným způsobem jako 

metodu isAllowed(). V hlavním presenteru modulu aktivit je tedy v metodě startup() ověřeno, zda má 

uživatel k aktivitě práva. Podobně jako u Authorizatoru se ověřují práva i v šablonách.  
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9 Testování a zhodnocení výsledků 

Testování aplikace probíhalo, jak je již uvedeno výše, na lokálním serveru poskytovaným 

prostředkem XAMPP. Hojně bylo využíváno ladícího nástroje Tracy, který je součástí frameworku 

Nette. V poslední fázi testování byl pak použit i veřejný testovací server na hosting.wedos.cz. 

K ostrému nasazení do provozu před odevzdáním této práce bohužel nedošlo. Důvodem k tomu bylo 

zejména, že spolek chtěl na nový systém přejít až o prázdninách 2016 až budou ukončeny aktivity 

probíhající ve školním roce. 

Průběžné výsledky práce byly konzultovány s výborem spolku Katolický dům Dačice  

a ostatními budoucími uživateli. 

Rovněž většina používaných testovacích dat byla z reálného prostředí. Pro místa, kde bylo 

třeba delšího textu ke zjištění, jak se zobrazuje, jsem využívat demonstrativní výplňový text Lorem 

Ipsum [20]. 

Pro kvalitní otestování aplikace byly sestaveny testovací případy pro celý systém. Prototyp 

aplikace, vyvíjený v rámci této práce, byl považován za dokončený až po splnění kritérií daných 

specifikací požadavků na výsledek uvedených v kapitole 6 a všechny předem připravené akceptační 

testy proběhly úspěšně. 

První fáze testů probíhala již během samotné implementace. Nalezené chyby byly okamžitě 

odstraňovány a znovu testovány. 

Další fáze testování probíhala po dokončení implementace, kdy byl celý informační systém 

znovu řádně podroben testům. Nalezené chyby byly opět odstraněny. 

Během první fáze testování bylo objeveno přibližně 90% nalezených chyb. Zbylých 10% 

problémů bylo odstraněno při testování po implementaci. 

V následujících ukázkách můžete vidět příklad specifikací testovacích případů. 

 

Identifikátor případu: T1 

Název testovaného modulu: Uživatelé – Zobrazení uživatele 

Účel testovacího případu: Zjištění funkčnosti zobrazení uživatele 

Vstupní data: Kliknutí na jméno uživatele v tabulce uživatelů 

Očekávané výstupní hodnoty: Zobrazení stránky s detaily uživatele 

Výsledky: 

Datum a čas Výstupní hodnoty Indikace výsledku 

10.5.2016 22:45 Správné zobrazení informací o uživateli Prošel 

 

Identifikátor případu: T2 
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Název testovaného modulu: Uživatelé – Přidání uživatele 

Účel testovacího případu: Zjištění funkčnosti přidávání uživatelů 

Vstupní data: Údaje uživatele + kliknutí na tlačítko „Uložit“ 

Očekávané výstupní hodnoty: Uložení dat do databáze 

Výsledky: 

Datum a čas Výstupní hodnoty Indikace výsledku 

10.5.2016 22:50 Správné uložení do DB Prošel 

 

Identifikátor případu: T3 

Název testovaného modulu: Uživatelé – Odstranění uživatele 

Účel testovacího případu: Zjištění funkčnosti odstranění uživatelů 

Vstupní data: Kliknutí na tlačítko „Odstranit“ na stránce zobrazující daného uživatele 

Očekávané výstupní hodnoty: Odstranění dat z databáze 

Výsledky: 

Datum a čas Výstupní hodnoty Indikace výsledku 

10.5.2016 22:55 Odstranění uživatele z databáze, ale bez zobrazení 

dotazu „Opravdu chcete uživatele odstranit?“ 

Neprošel 

10.5.2016 23:10 Úspěšné odstranění uživatele z databáze Prošel 

 

Identifikátor případu: T4 

Název testovaného modulu: Uživatelé – Uložení změn uživatele 

Účel testovacího případu: Zjištění funkčnosti přidávání uživatelů 

Vstupní data: Údaje uživatele + kliknutí na tlačítko „Uložit“ 

Očekávané výstupní hodnoty: Uložení změn do databáze 

Výsledky: 

Datum a čas Výstupní hodnoty Indikace výsledku 

10.5.2016 23:15 Správné uložení změn do DB Prošel 

 

 

Výsledný informační systém je reálně použitelný. Má jednoduché používání. Zároveň ale 

poskytuje i pokročilejší funkčnost. Málo využívané věci jsou vhodně skrývány, aby nezhoršovaly 

přehlednost rozhraní systému. Aplikaci je možné částečně rozšiřovat i bez zásahu programátora 

pomocí uživatelských polí. Vhodnost některých řešení ukáže až delší užívání systému více lidmi. 

V každém případě je počítáno s dalším pokračováním vývoje, kdy by se měl stávající prototyp 
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postupně rozšiřovat o další funkčnost. Některá z těchto rozšíření jsou již zahrnuta v návrhu a pár 

z nich už je rozpracováno či úplně hotovo. 

Dále je také v plánu systém nabídnout i jiným podobným organizacím, s tím že nebude 

problém systém jednoduše přestavět podle požadavků zákazníka. Je totiž od základu navržen jako 

„stavebnice“. Hrubý návrh loga systému můžete vidět na následujícím obrázku. 

 

 

Obr. 9.1: Návrh loga systému [zdroj vlastní] 
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10 Závěr 

Cílem této práce bylo shromáždit a nastudovat informace potřebné k vývoji informačního systému 

pro spolek Katolický dům Dačice z.s. Dále práce pokračovala analýzou a specifikací požadavků na 

výsledek. Na jejich základě pak byl vypracován návrh databáze, základních tříd systému a grafického 

uživatelského rozhraní. Poté následovala implementace prototypu vyvíjeného informačního systému. 

Výsledek byl otestován na testovacích i reálných datech. Poté byly výsledky zhodnoceny. 

Vývoj systému byl náročný zejména kvůli jeho velkému rozsahu a stále se měnícím 

požadavkům budoucích uživatelů (zejména výboru spolku). 

V rámci této práce byla implementována část systému pro správu knih jízd, která byla 

plánována až do další verze systému. 

Při vývoji byl kladen hlavní důraz na co nejkvalitnější a nejpromyšlenější návrh  

a implementaci základu aplikace. Jeho úpravy se totiž provádí velmi obtížně, kdežto vývoj samotné 

funkčnosti může pokračovat (a měl by) i po nasazení do ostrého provozu. 

Prozatím byl systém nasazen pouze na testovacím serveru. K jeho nasazení do provozu na 

server spolku může proběhnout až během letních prázdnin roku 2016. V té době totiž v Katolickém 

domě neprobíhá téměř žádná činnost a většina aktivit je uzavřena. Tím by měl být přechod na nový 

systém jednodušší. Výbor spolku bude mít také přes prázdniny více času se na zavádění podílet. 

Pří práci na tomto projektu jsem si prohloubil svoje znalosti v oblasti řízení spolku, 

organizování aktivit a akcí apod. Dále jsem si vyzkoušel navrhnout a implementovat rozsáhlý  

a poměrně složitý informační systém a osvojil jsem si hodně vývojářských dovedností z praktického 

vývoje reálných projektů. Hodně ze získaných zkušeností a celkový přehled v dané oblasti se mi bude 

hodit i v praxi. 

Systém by měl být dobře použitelný v praxi. Jeho vývoj bude pokračovat i dále. V další verzi 

by se měly objevit funkce popsané výše a další úpravy či dodělávky, které se ukáží jako nutné až 

během provozu systému v praxi. 

Největší hodnota systému spočívá, jak již bylo zmíněno výše, v kvalitní základní konstrukci 

aplikace (modularita, komponenty, atd.). Pro uživatele je také velmi výhodná univerzálnost modulu 

aktivit, který byl navržen a implementován tak, aby vyhovoval širokému spektru typů aktivit apolku. 
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Seznam příloh 

Příloha 1. CD s kompletními diagramy, zdrojovými kódy a tímto textem 

 

 

 

 
 

 


