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ABSTRAKT 

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvoření webového portálu Ekonomicko-manažerské 

olympiády. Tento projekt umožňuje předběžné přijetí vybraných studentů středních škol  

na Fakultu managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

Při vytváření tohoto informačního systému byly dílčí bloky ihned využívány při realizaci  

2. ročníku olympiády. Nejprve jako webová prezentace, později se přidávaly i další funkce 

aplikace dle aktuálních potřeb projektu. 

Vytvořený webový portál sdružuje kompletní informace o projektu a zároveň obsahuje 

aplikaci, která slouží k administrativním a výběrovým účelům.  

Organizátoři pomocí něj registrují oslovené školy, přihlašují uchazeče, komunikují  

se zúčastněnými stranami, vyhledávají potřebné informace, vytváří a vyhodnocují 

elektronické testy a dotazníky. 

Webová prezentace spolu s příslušnou aplikací přispěje ke zvýšení povědomí o projektu  

a zkvalitní komunikaci a práci nejen organizátorů, ale i všech zúčastněných osob. 

 

Klíčová slova:  

XHTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, webový portál, administrace, registrace, 

dotazníky, statistiky, Ekonomicko-manažerská olympiáda.   

 

ABSTRACT 

The objective of my bachelor´s thesis was to compose a web portal called The Olympics  

of Economics and Management. This project makes possible to preliminary entrance  

of students sampled from secondary schools to Faculty of Management and Economics 

Thomas Bata University in Zlín. 

Close to formation this operating system there were partial subblocks used immediately  

for the second volume of Olympics. At first as a web presentation, arterwards other 

functions of application were added according to the current needs of the project.. 

The generated web portal combinates complete information about project together with the 

application which is instrumental to administrative and selective purposes. 
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The organizers are applying this portal for registration of selected schools, enroling  

the aspirants, communication with the concerned parties, detecting necessary information, 

creating and evaluating electronic tests and questionnaires. 

The web presentation and attached application will contribute to increasing consciousness 

about the project, improves the quality of communication and pursuit of the organizers 

anyhow all concerned persons. 

 

Keywords: 

XHTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, Web Portal, Administration, Registration, 

Questionnaires,  Statistics, The Olympics of Economics and Management. 
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ÚVOD 

Ekonomicko-manažerská olympiáda je projekt organizovaný již druhým rokem studenty 

Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně v rámci předmětu „Řízení projektů“. 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je jediná vysoká škola v České a Slovenské republice 

organizující projekt, jehož hlavním cílem je vybrat ze studentů gymnázií a středních škol  

ty nejlepší, kterým bude umožněno přijetí na Fakultu managementu a ekonomiky  

bez přijímacích zkoušek, a to již na konci 3. ročníku. 

První kolo studenti absolvují na svých školách pod dozorem příslušného pedagoga,  

který byl na dané škole zvolen jako odpovědná osoba Ekonomicko-manažerské olympiády. 

Finále se poté uskuteční v Univerzitním centru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

Prvního ročníku (2009) se zúčastnilo 1178 studentů z 51 středních škol. Ve finále  

se o přijetí utkalo 85 uchazečů. Dvacet nejúspěšnějších uchazečů pak jen doloží maturitní 

vysvědčení a přijímacích zkoušek se již účastnit nemusí. Vítězům jsou odpuštěny poplatky 

za podání přihlášky ke studiu. Nezávisle na místě bydliště jsou jim poskytnuty 

vysokoškolské koleje po celou dobu studia, ale i řada dalších výhod. 

Tým o 6 studentech pořádající olympiádu udržuje celou administrativu v řadě textových 

dokumentů. Úkony prováděné během celého projektu jsou velmi pracné a časově náročné. 

Záznamy o školách, odpovědných osobách i uchazečích jsou při velkém množství velmi 

nepřehledné. 

Cílem této bakalářské práce je vytvoření webového portálu, který by sdružoval kompletní 

informace o projektu a zároveň obsahoval aplikaci, která by sloužila k administrativním  

a výběrovým účelům.  

Při realizaci 2. ročníku (2010) olympiády byl webový portál použit jako webová 

prezentace, později do projektu zasahovaly dílčí bloky webové aplikace. 

V tomto ročníku bylo osloveno 324 středních škol a gymnázií z 8 krajů. Přihlášku podalo 

54 škol. Bylo vytvořeno 98 účtů odpovědných osob a 1547 uchazečů se nyní účastní 

olympiády. 

V době, kdy byla tato práce zdokumentována, se projekt nacházel ve fázi vyhodnocování 

výsledků předkola.  
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I.   TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ANALÝZA SOU ČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY 

Studenti pořádající Ekonomicko-manažerskou olympiádu pracují s textovými editory 

a tabulkovými procesory. Pro některé činnosti jsou tyto nástroje dostačující, jindy jsou 

zcela nevyhovující. Čas vynaložený na tyto úkony by mohl být využit ke zkvalitnění 

jednotlivých částí tohoto projektu. 

1.1 Dosavadní náročnost činností a řešení nabízející webový portál 

Nově vzniklý webový portál by měl přispět k propagaci projektu, zpřehlednit konání celé 

olympiády, poskytnout komplexní informace zúčastněným stranám, ušetřit čas 

organizátorům při sdílení dat, vyhledávání informací, vyhodnocování testů a dotazníků. 

Přihlášeným studentům by měl zjednodušit komunikaci, konání testů, vyplňování 

dotazníků a včasné obdržení výsledků. 

1.1.1 Informace o projektu a jeho propagace 

Dosavadně byly informace o projektu prezentovány na webových stránkách Fakulty 

managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Přístupnost a přehlednost těchto stránek byla 

nedostačující. Proto byla při fakultě zřízená doména 4. řádu 

http://olympiada.fame.utb.cz, kde jsou uvedeny kompletní informace o projektu 

strukturované do jednotlivých oblastí. 

1.1.2 Registrace 

Registrace škol, odpovědných osob a uchazečů vyžadovala mnoho záznamů v tabulkovém 

procesoru, které museli organizátoři vykonat. Časová náročnost byla velmi velká, proto 

uchovávali jen nejzbytnější informace. Celkově bylo v 1. ročníku zapsáno 51 středních 

škol, 51 odpovědných osob a 1178 uchazečů. U každého uchazeče museli uchovávat 

kontaktní údaje. Všechny tyto údaje byly zapisovány organizátory ručně, jeden po druhém. 

Registrace webového portálu odstraňuje veškeré práce pořadatelů spojené s registrací 

uchazečů. Přihlašování studentů středních škol provádí sama odpovědná osoba, o vyplnění 

svých kontaktních údajů se pak stará samotný uchazeč. Díky tomuto vylepšení se rozšířil 

soubor informací požadující od každé osoby. 
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1.1.3 Vyhledávání a editace záznamů 

Vyhledávání záznamů bylo dříve prováděno jednak prostým rolováním v textovém 

dokumentu, nebo za pomocí vyhledávací funkce daného editoru. Nepřehlednost při tak 

velkém dokumentu byla velmi vysoká. Webový portál umožňuje za pomocí vestavěných 

filtr ů (stát, kraj, typ školy, škola, odpovědná osoba/uchazeč) jednoduše dojít k cílovému 

subjektu nebo skupině subjektů. Administrátor si může zvolit, která data chce u daného 

subjektu zobrazit (telefonní čísla, e-maily, adresy, atd.) a vybráním dané položky přejde 

k její editaci. 

1.1.4 Komunikace 

Pokud bylo nutné zaslat všem odpovědným osobám i uchazečům zprávu, musel 

administrátor tuto zprávu odeslat prostřednictvím webového e-mailového klienta. To však 

obnášelo zkopírování všech e-mailových adres studentů z daného dokumentu. Mnohdy 

musel administrátor zprávu odesílat na několikrát, jelikož někteří weboví klienti mají 

omezený počet příjemců. Tento proces se prováděl i při odesílání zprávy konkrétnímu 

adresátovi. 

Nástroj pro hromadné odesílání e-mailů umožňuje zaslat zprávu konkrétní skupině osob 

prostřednictvím formuláře. 

1.1.5 Vyhodnocení dotazníků 

Dotazníky vyplněné odpovědnými osobami a uchazeči vyhodnocovali organizátoři zcela 

ručně. Označené odpovědi postupně zaznamenávali do tabulek a poté stanovovali dané 

závěry. Tato činnost při počtu 700 dotazníků v 1. ročníku zabrala jedné osobě téměř  

40 hodin čistého času. Kvůli časové náročnosti nemohli organizátoři dotazníky nějak 

zvláště rozšiřovat o další potřebné otázky. 

Dotazníkové šetření bylo realizováno písemně a s jeho uskutečněním byly spjaty nemalé 

náklady. 

V prvním ročníku bylo vytisknuto a zasláno 1 229 dotazníků v celkovém nákladu 4 916 

listů. Při tiskových nákladech UTB by celková částka uhrazená za tisk těchto dotazníku 

činila 5 900,- Kč. 
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Elektronické konání a vyhodnocování dotazníků odstraňuje všechny výše zmíněné 

nedostatky. Administrátorovi odpadají veškeré práce spojené s tiskem, distribucí  

a vyhodnocováním dotazníků, výsledky vidí ihned po jejich vykonání. Celkové náklady 

jsou tak nulové. 
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2 POUŽITÉ TECHNOLOGIE 

Tento webový portál byl vyvíjen mnoha technologiemi, kdy každá z nich zabezpečuje dané 

funkce. Struktura byla zpracována za pomocí značkovacího jazyka XHTML 1.0 

Transitional a kaskádových stylů. Aplikace pak byla naprogramována v programovacím 

jazyku PHP 5.2.0 a data jsou uchována v databázovém systému MySQL 5.0.32. Kontrolu 

vstupních dat formulářů zabezpečuje JavaScript. 

2.1 XHTML  

XHTML je značkovací jazyk sloužící pro tvorbu webových dokumentů vytvořen 

organizací W3C.  

XHTML je přeformulovaný jazyk HTML 4.01  (prosinec 1999) podle zásad XML.  

Při použití XHTML je nutné uvést deklaraci XML, definici typu dokumentu DTD a tzv. 

prostor jmen. Struktura a vzhled se skládá z posloupnosti prvků (elementů) a jejich 

vlastností (atribut ů). 

 

DTD 

DTD podává informace a návod pro prohlížeč zpracovávající dokument. Sděluje mu, jaké 

elementy dokument používá a jak s nimi zacházet. 

Př.: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

 

Prostor jmen (NAMESPACE) 

Jedná se o soubor elementů a atributů. Tento prostor je pro danou definici DTD jedinečný. 

V XHTML dokumentu se využívá atribut xmlns:  

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cz" lang="cz"> 
 

Verze XHTML  

a) XHTML 1.0 Strict 

(leden 2000) 
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Tato striktní specifikace dokumentu je určena pro dokumenty, jejichž celkový vzhled je 

upravován výhradně kaskádovými styly.  

• DTD: 

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

"DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

 

b) XHTML 1.0 Transitional  

(leden 2000) 

Specifikace Transitional zachovává všechny elementy a atributy z HTML 4.01. Zaleží 

pouze na tvůrci, zda jej bude k tvorbě vzhledu využívat nebo kombinovat 

s kaskádovými styly. 

• DTD: 

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

"DTD/xhtml1-transtional.dtd"> 

 

c) XHTML 1.0 Frameset 

(leden 2000) 

Tato specifikace je totožná s definicí Transitional. Slouží pro tvorbu rámů.  

• DTD: 

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

"DTD/xhtml1-frameset.dtd"> 

 

d) XHTML 1.1  

(květen 2001) 

XHTML 1.1 je postaven na specifikaci XHTML 1.0 Strict a odstraňuje všechny již 

překonané prvky (především element <style>). 
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• DTD: 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"  
 
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 

 
 
e) XHTML 2.0 
 

Vývoj byl pozastaven ke konci roku 2009. 
 
 

XHTML 1.0 Transitional  
 
XHTML 1.0 Transitional je nejpoužívanější specifikace rodiny XHTML. Zachovává 

některé elementy a atributy pro vytváření celkové podoby dokumentu, ale zároveň dovoluje 

použití kaskádových stylů. Tato specifikace je považována za nejvhodnější při tvorbě 

webových stránek.  

 
Struktura dokumentu 
 
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <!--XML deklarace--> 

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

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <! --Deklarace typu dokumentu--> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cz" lang="cz"> <!--Prostor jmen--> 

<head> <!--Hlavička dokumentu--> 

 <!--Meta data--> 

 <meta http-equiv="Content-language" content="cz" /> 

 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

 <meta name="description" content=""/> 

 <meta name="keywords" content=""/> 

 <meta name="author" content=" "/> 

 <meta http-equiv="expires" content="0" /> 

 <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache" /> 

 <meta http-equiv="pragma" content="no-cache" /> 

 <meta name="robots" content="index"/> 

 <title></title> <!--Titulek dokumentu--> 

<link rel="stylesheet" href="" media="all" type="text/css"/> <!--Definice kaskádových stylů--> 

<link rel="stylesheet" href=" " media="print" type="text/css"/> <!--Definice kaskádových stylů--> 

</head> 

<body> <!--Tělo dokumentu--></body> 

</html> [4] 
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2.2 CSS  

Dříve, než byly kaskádové styly vyvinuty, formátovaly se (X)HTML dokumenty pomocí 

velkého množství elementů a atributů. K formátování textu se využívaly značky <font>, 

<b>, <i>,<center>, <div>, apod. Rozvržení prvků na stránce se provádělo pomocí tabulek 

(<table>).  

Formátování všech těchto objektů se provádělo přímo uvnitř zdrojového kódu webové 

stránky. To zvyšovalo nepřehlednost daného kódu, ale především to mělo velký dopad  

na přístupnost těchto dokumentů.  

Příchodem kaskádových stylů došlo k razantní změně formátování HTML dokumentů. 

Kaskádové styly přináší mnoho vylepšení: 

• širší formátovací možnosti, 

• snadná tvorba a modifikace stylu, 

• oddělení stylu od struktury stránek, 

• vyšší přístupnost dokumentů. [4], [5] 

2.3 PHP  

PHP je objektově orientovaný programovací jazyk interpretovaný na straně serveru.  

PHP patří Open Source produkty. Byl vyvinut k obohacení statických HTML stránek 

dynamickým skriptováním.  

Výhody přinášející provádění kódu na straně serveru: 

• snadná interakce s dalšími aplikacemi serveru, 

• nezávislost na hardware a software klienta, 

• menší objem přenesených dat, 

• vyšší ochrana zdrojových kódů, 

• snadné zabezpečení celého systému. [1], [2], [3] 
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2.4 MySQL  

MySQL je relační databázový systém, jež umožňuje efektivně ukládat, hledat, řadit  

a získávat data. Využívá SQL - standardní dotazovací jazyk pro databáze. MySQL je 

dostupný pod licencí Open Source. 

Tento databázový systém uchovává data v podobě entit a atributů. Entita představuje 

objekty v reálném světě, atributy pak jejich vlastnosti. Vztahy mezi entitami definují 

relace. 

Přednosti MySQL: 

• vysoký výkon, 

• snadná konfigurace, 

• snadná přenositelnost, 

• modifikatelnost zdrojových kódů. [2], [3], [8] 

2.5 JavaScript 

JavaScript je programovací jazyk interpretovaný na straně klienta, jehož činnost 

zabezpečuje webový prohlížeč po načtení obsahu stránky. Tato vlastnost má své výhody, 

ale i nevýhody. Uživatel nemůže provádět operace nad soubory a zpracovávat informace  

ze serveru. Pomocí JavaScriptu tudíž nemůžeme vytvářet aplikace jako je kniha návštěv, 

diskusní fórum či redakční systémy. 

Umožňuje však interakci s objekty na webové stránce, méně zatěžuje server a je chráněn 

proti útokům na uživatelovu PC stanici.  

JavaScript je využíván při kontrole správnosti a korekci dat zadaných ve formulářích před 

jejich odesláním na server, při práci s okny prohlížeče a pro zobrazování aktuálního data  

a času. Mnoho funkcí, které JavaScript zabezpečoval, z části nahradily kaskádové styly. [6] 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 UŽIVATELSKÁ APLIKACE  

Webová aplikace souží jako nástroj pro správu a řízení běhu  

Ekonomicko-manažerské olympiády. Je tvořena mnoha webovými technologiemi, které ji 

dělí na jednotlivé bloky.  

Tyto bloky pak vznikaly v několika krocích: 

a) tabulka „administrace“, 

b) vytvoření obslužné programové části, 

c) tabulka „data“, 

d) vytvoření obslužné programové části, 

e) tabulky „skola“, „ typskoly“, „ statskoly“, „ krajskoly“, „ odpovednaosoba“, 

„uchazec“, 

f) vytvoření obslužné programové části, 

g) tabulky „dotaznik“, „ dotaznik_ot“, „ dotazník_od“, „ dotazník_vyplnene“, 

h) vytvoření obslužné programové části. 

3.1 Databázový systém 

Databázový systém uchovává informace o zúčastněných osobách  

Ekonomicko-manažerské olympiády. Data jsou uchována na serveru umístěném 

v Univerzitním centru. Webový portál využívá systém řízení báze dat MySQL 5.0.32  

a tabulky formátu MyISAM. K datům přistupujeme prostřednictvím příkazů jazyka PHP 

z domény http://olympiada.fame.utb.cz, případně skrze MySQL klienta phpMyAdmin 

2.9.1.1 dostupného ze serveru http://lua.utb.cz/phpmyadmin. 
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3.1.1 Administrace 

Blok administrace představuje pouze jednu tabulku, a to tabulku „administrator“. 

E-R diagram 

 

Obr. 1. E-R diagram administrace 

Tabulka „ administrator“ 

Tabulka uchovává informace o jednotlivých členech týmu pořádající olympiádu. 

Tyto informace slouží především pro přihlášení na webový portál, kde každý člen může 

s určitými právy sledovat a řídit chod projektu. 

a) návrh tabulky 

CREATE TABLE administrator ( 

id_admin smallint(3) unsigned NOT NULL auto_increment, 

typ enum('root','user') collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

jmeno varchar(15) collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

prijmeni varchar(30) collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

email varchar(30) collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

heslo varchar(100) collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

PRIMARY KEY  (id_admin) 

); 

b) výpis z tabulky 

SQL dotaz:  

SELECT id_admin, typ, jmeno, prijmeni FROM administrator LIMIT 5; 
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                                       Tab. 1. Výpis z tabulky administrátor 

id_admin typ Jmeno prijmeni 

1 root Jan Šípek 

2 user Lenka Burianová 

3 user Roman Ryba 

4 user Lucia Komárová 

5 user Katka Knapková 

 

c) doporučené změny 

• Přidání sloupce:  

„datum_vytvoreni“, „datum_posledniho_prihlaseni“, „pocet_prihlaseni“. 

3.1.2 Data 

Blok data obsahuje taktéž jen jednu tabulku „data“ . 

E-R diagram 

 

Obr. 2. E-R diagram dat 

Tabulka „ data“ 

Tabulka obsahuje časové informace k jednotlivým fázím olympiády. 

a) návrh tabulky:  

CREATE TABLE data ( 

id_datum tinyint(3) unsigned NOT NULL auto_increment, 

nazev varchar(80) collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

start datetime NOT NULL, 
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konec datetime NOT NULL, 

PRIMARY KEY  (id_datum) 

); 

b) výpis z tabulky 

SQL dotaz:  

SELECT * FROM data LIMIT 5; 

Tab. 2. Výpis z tabulky data 

id_datum nazev start konec 

1 
Nastavení data 
registrace uchazečů 

2010-03-16 00:00:00 2010-03-31 18:00:00 

2 
Nastavení data testu 
předkola 

2010-04-29 13:00:00 2010-04-29 14:30:00 

3 
Nastavení data 
dotazníku předkola 

2010-04-16 09:10:00 2010-05-03 23:59:59 

4 
Nastavení data 
registrace škol 

2010-02-17 00:00:01 2010-03-31 18:00:00 

5 
Nastavení data 
dotazníku finále 

2010-06-12 10:00:00 2010-06-24 00:00:01 

 

3.1.3 Registrace 

Blok registrace obsahuje jednu z nejdůležitějších částí webové aplikace. 

Sdružuje tabulky „skola“, „ typskoly“, „ krajskoly“, „ statskoly“, „ odpovednaosoba“, 

„uchazec“, jež nabývají důležité informace o zúčastněných stranách.  
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E-R diagram 

 

Obr. 3. E-R diagram registrací 

 

Tabulka „ skola“ 

Tabulka „skola“ uchovává kontaktní údaje o přihlášené škole, ale také informace, které 

během projektu organizátoři modifikují. Tyto údaje pak slouží  

ke zpřehlednění splnění/nesplnění úkonů, které byly s danou školou prováděny. 

a) návrh tabulky:  

CREATE TABLE skola ( 

id_skola smallint(4) unsigned NOT NULL auto_increment, 

typ tinyint(2) unsigned NOT NULL, 

nazev varchar(100) collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

ulice varchar(50) collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

mesto varchar(50) collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

psc mediumint(5) unsigned NOT NULL, 

kraj tinyint(2) unsigned NOT NULL, 

stat tinyint(2) unsigned NOT NULL, 
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tel1 bigint(9) unsigned default NULL, 

tel2 bigint(9) unsigned default NULL, 

email varchar(30) collate utf8_czech_ci default NULL, 

jmeno_red varchar(15) collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

prijmeni_red varchar(30) collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

tituly_red varchar(20) collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

forma_testu` enum('PC','Papír') collate utf8_czech_ci default NULL, 

zaslani_pravidel_predkola enum('ANO','NE') collate utf8_czech_ci default 'NE', 

zaslani_testu_a_dotazniku enum('ANO','NE') collate utf8_czech_ci default 'NE', 

obdrzeni_testu_a_dotazniku enum('ANO','NE') collate utf8_czech_ci default 'NE', 

obdrzeni_fotodokumentace enum('ANO','NE') collate utf8_czech_ci default 'NE', 

zaslani_vysledku_predkola enum('ANO','NE') collate utf8_czech_ci default 'NE', 

zaslani_pozvanky_finale enum('ANO','NE') collate utf8_czech_ci default 'NE', 

zaslani_vysledku_finale enum('ANO','NE') collate utf8_czech_ci default 'NE', 

zaslani_souhrnu_a_podekovani enum('ANO','NE') collate utf8_czech_ci default 'NE', 

PRIMARY KEY  (id_skola) 

); 

b) výpis z tabulky: 

SQL dotaz:  

SELECT id_skola,typ,nazev,kraj,stat,forma_testu FROM skola LIMIT 5; 

Tab. 3. Výpis z tabulky škola 

id_skola typ nazev kraj  stat forma_testu 

25 2 Gymnázium, Moravský Krumlov 3 1 Papír 

26 5 Obchodní akademie Český Těšín 2 1 PC 

27 5 Obchodná akadémia, Bratislava 8 2 PC 

28 2 Mendelovo gymnázium, Opava 2 1 Papír 

29 5 Obchodní akademie a Jazyková škola spsz, Hodonín 3 1 Papír 

 

c) doporučené změny: 

• Přidání sloupce: „datum_vytvoreni“, „ip_adresaskoly“  
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Tabulka „ typskoly“ 

Tabulka „typskoly“ obsahuje výčet typů středních škol, které byly organizátory osloveny. 

Toto rozdělení může posloužit při vyhledávání záznamů či vyhodnocování dotazníků. 

a) návrh tabulky: 

CREATE TABLE typskoly ( 

id_typskoly tinyint(2) unsigned NOT NULL auto_increment, 

nazev varchar(40) collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

PRIMARY KEY  (`id_typskoly`) 

); 

b) výpis z tabulky 

SQL dotaz:  

SELECT * FROM typskoly LIMIT 5; 

Tab. 4. Výpis z tabulky typskoly 

id_typskoly nazev 

1 Jazyková škola 

2 Gymnázium 

3 Integrovaná střední škola 

4 Lyceum 

5 Obchodní akademie 

 

Tabulka „ statskoly“ 

Tabulka „statkoly“ uchovává informace o státech, v nichž Ekonomicko-manažerská 

olympiáda probíhá. Taktéž slouží jako dobrý ukazatel při vyhledávání a vyhodnocování. 

a) návrh tabulky: 

CREATE TABLE statskoly ( 

id_statskoly tinyint(2) unsigned NOT NULL auto_increment, 

nazev varchar(50) collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

PRIMARY KEY  (id_statskoly) 

); 
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b) výpis z tabulky 

SQL dotaz:  

SELECT * FROM statskoly LIMIT 5; 

   Tab. 5. Výpis z tabulky statskoly 

id_statskoly nazev 

1 Česká republika 

2 Slovenská republika 

 

Tabulka „ krajskoly“ 

Tabulku „krajskoly“ tvoří informace o vybraných krajích, které se olympiády účastní. Tato 

informace přispívá k lepším výsledkům vyhledávání záznamů  

a vyhodnocování dotazníků. 

a) návrh tabulky:  

CREATE TABLE `krajskoly2010` ( 

id_krajskoly tinyint(2) unsigned NOT NULL auto_increment, 

nazev varchar(50) collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

stat tinyint(2) unsigned NOT NULL, 

PRIMARY KEY  (id_krajskoly) 

); 

b) výpis z tabulky 

SQL dotaz:  

SELECT * FROM krajskoly; 

Tab. 6. Výpis z tabulky krajskoly 

id_krajskoly nazev stat 

1 Zlínský 1 

2 Moravskoslezský 1 

3 Jihomoravský 1 

4 Olomoucký 1 

5 Pardubický 1 

6 Trenčianský 2 

7 Žilinský 2 

8 Bratislavský 2 
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Tabulka „ odpovednaosoba“ 

Tato tabulka shromažďuje všechny potřebné informace o odpovědné osobě pro její 

přihlášení na webový portál, ale také ke komunikaci s organizátory.  

a) návrh tabulky 

CREATE TABLE odpovednaosoba ( 

id_odpovednaosoba smallint(4) unsigned NOT NULL auto_increment, 

heslo varchar(100) collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

jmeno varchar(15) collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

prijmeni varchar(30) collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

titul varchar(15) collate utf8_czech_ci default NULL, 

tel bigint(9) unsigned NOT NULL, 

email varchar(50) collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

skola smallint(4) unsigned NOT NULL, 

zastupce enum('ANO') collate utf8_czech_ci default NULL, 

PRIMARY KEY  (id_odpovednaosoba, skola) 

); 

b) výpis z tabulky 

SQL dotaz:  

SELECT id_odpovednaosoba, jmeno, prameni, titul, škola, zastupce FROM odpovednaosoba 

WHERE skola = 25 or skola = 26; 

Tab. 7. Výpis z tabulky odpovednaosoba 

id_odpovednaosoba jmeno prijmeni titul skola zastupce 

14 Lenka Faltýnková PaedDr 25 
 

15 Romana Peterková Mgr. 25 ANO 

17 Ivana Nováková Ing. 26 ANO 

118 Ivana Peterková Ing. 26 
 

 

c) doporučené změny 

• Přidání sloupce:  

„datum_registrace“, „datum_posledniho_prihlaseni“, „ pocet_prihlaseni“. 
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Tabulka „ uchazec“ 

V tabulce uchazeč jsou uchovány mimo jména, příjmení a přihlašovacích údajů (ID , 

heslo) také informace o bydlišti (ulice, mesto, psc) a kontaktní údaje (telefon, e-mail), 

a) návrh tabulky 

CREATE TABLE uchazec ( 

id_uchazec smallint(3) unsigned NOT NULL auto_increment, 

odpovednaosoba smallint(4) unsigned NOT NULL, 

heslo varchar(100) collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

jmeno varchar(15) collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

prijmeni varchar(30) collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

ulice varchar(50) character set ucs2 collate ucs2_czech_ci NOT NULL, 

mesto varchar(50) character set ucs2 collate ucs2_czech_ci NOT NULL, 

psc mediumint(5) unsigned NOT NULL, 

tel bigint(9) unsigned NOT NULL, 

email varchar(50) character set ucs2 collate ucs2_czech_ci NOT NULL, 

PRIMARY KEY  (id_uchazec) 

); 

b) výpis z tabulky 

SQL dotaz:  

SELECT id_uchazec, odpovednaosoba, jmeno, prijmeni FROM uchazec  

WHERE odpovednaosoba = 14 or odpovednaosoba =17; 

    Tab. 8. Výpis z tabulky uchazec 

id_uchazec odpovednaosoba jmeno prijmeni 

516 14 Petra Badinová 

1269 14 Kristýna Závišková 

517 14 Aneta Reichmannová 

510 14 Lucie Renátová 

515 14 Klára Slámová 

508 14 Ivana Svobodová 

514 14 Kristýna Svobodová 

592 14 Vítězslav Škoda 

513 14 Martin Vrána 
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509 14 Petr Pokorný 

1268 14 Bach Pham 

512 14 Květoslava Blujová 

505 14 Veronika Brudíková 

507 14 Lenka Kašpárková 

504 14 Dana Matyšková 

518 14 Vladimír Pelaj 

14 17 Tomáš Kubálek 

25 17 Markéta Kohutová 

23 17 Lenka Melikantová 

16 17 Tomáš Šurlák 

18 17 Daniela Poloková 

20 17 Linda Walková 

21 17 Lucie Reicherová 

 

c) doporučené změny 

• Přidaní sloupce:  

„datum_registrace“, „datum_posledniho_prihlaseni“, „ pocet_prihlaseni“. 

3.1.4 Dotazník 

Struktura dotazníku je tvořena 4 tabulkami, dotaznik, dotaznik_ot, dotaznik_od, 

dotaznik_vyplnene. 
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E-R diagram 

 

Obr. 4. E-R diagram  

Tabulka „ dotaznik“ 

V této tabulce jsou uvedeny popisné informace k různým typům dotazníků (id, nazev, 

forma, typ, urceno_pro, popis_a, popis_b). Dotazník pro odpovědnou osobu, pro 

uchazeče konající PC formu testu a pro uchazeče konající papírovou formu.  

a) návrh tabulky 

CREATE TABLE dotaznik ( 

id_dotaznik tinyint(3) unsigned NOT NULL auto_increment, 

nazev varchar(30) collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

forma enum('PC','Papír','Žádná') collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

typ enum('Předkolo','Finále') collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

urceno_pro enum('u','os') collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

popis_a text collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

popis_b text collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

PRIMARY KEY  (id_dotaznik) 

); 
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b) výpis z tabulky 

SQL dotaz:  

SELECT * FROM dotaznik LIMIT 5; 

Tab. 9. Výpis z tabulky dotaznik 

id_dotaznik nazev forma typ urceno_pro popis_a popis_b 

1 
Dotazník 
předkola 

PC Předkolo u 
Milá studentko 
/ Milý 
studente,… 

Mockrát Ti 
děkujeme 
za … 

2 
Dotazník 
předkola 

Papír Předkolo u 
Milá studentko 
/ Milý studente, 
… 

Mockrát Ti 
děkujeme 
za … 

3 
Dotazník 
předkola 

Žádná Předkolo os 
Vážená paní / 
Vážený pane, 
… 

Děkujeme 
Vám za … 

 

Tabulka „ dotaznik_ot“ 

V tabulce dotaznik_ot jsou veškeré otázky ke všem dotazníkům nezávisle na typu. 

Záznam každé otázky je složen mimo ID  i z pořadí zobrazení v daném dotazníku, z typu 

dotazníku a ze znění dotazníku. 

a) návrh tabulky 

CREATE TABLE dotaznik_ot ( 

id_otazka smallint(4) unsigned NOT NULL auto_increment, 

poradi tinyint(2) unsigned NOT NULL, 

dotaznik tinyint(3) unsigned NOT NULL, 

zneni text collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

PRIMARY KEY  (id_otazka,dotaznik) 

); 

b) výpis z tabulky 

SQL dotaz:  

SELECT * FROM dotaznik_ot WHERE id_otazka = 60 or id_otazka = 28 or id_otazka = 1; 
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Tab. 10. Výpis z tabulky dotazník_ot 

id_otazka poradi dotaznik Zneni 

1 1 3 
Datum konání předkola Ekonomicko-manažerské 
olympiády: 

28 1 2 Na vypracování testu předkola jsem měl/a: 

60 1 1 Na vypracování testu předkola jsem měl/a: 

 

Tabulka „ dotazník_od“ 

Ke každé otázce z tabulky dotaznik_ot jsou v této tabulce uvedeny jejich možné odpovědi. 

Každá odpověď má v rámci otázky určené pořadí určené pořadí, přiřazenou danou otázku 

a typ dotazníku. Dále je v této tabulce uvedeno znění každé odpovědi a volba typu 

odpovědi (předdefinovaná, jiná) a k ní i prostor pro vlastní názor (zneni) osoby, vyplňující 

daný dotazník. 

a) návrh tabulky 

CREATE TABLE dotaznik_od ( 

id_odpoved smallint(4) unsigned NOT NULL, 

poradi tinyint(2) unsigned NOT NULL, 

otazka smallint(4) unsigned NOT NULL, 

dotaznik smallint(4) unsigned NOT NULL, 

p_j enum('P','J') collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

zneni text collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

PRIMARY KEY  (id_odpoved) 

); 

b) výpis z tabulky 

SQL dotaz:  

SELECT * FROM dotaznik_od WHERE otazka = 1 or otazka = 28 id_otazka = 60; 

Tab. 11. Výpis z tabulky dotazník_od 

id_odpoved poradi otazka dotaznik p_j Zneni 

1 1 1 3 P naší škole naprosto vyhovuje 

2 2 1 3 P 
naší škole nevyhovuje – volili bychom spíše 
jiný den než pátek 
 

3 3 1 3 P naší škole nevyhovuje – probíhají u nás 



UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 35 

 

maturity nanečisto či jiné akce, proto 
bychom volili jiný měsíc 

122 1 28 2 P 
hodně času – skončil/a jsem ještě před 
uplynutím stanovené doby 

123 2 28 2 P dostatek času – stihl/a jsem to akorát 

124 3 28 2 P nedostatek času 

260 1 60 1 P 
hodně času – skončil/a jsem ještě před 
uplynutím stanovené doby 

261 2 60 1 P dostatek času – stihl/a jsem to akorát 

262 3 60 1 P nedostatek času 

 

c) doporučené změny 

Dotazníky umožňují vybrat pouze 1 správnou odpověď z n možných odpovědí. 

Dále má účastník dotazníku možnost odpovědět u daných otázek prostřednictvím 

textového pole. 

V nadcházejících letech bude umožňovat: 

• vybrat více než 1 odpověď, 

• přiřadit odpovědím prioritu. 

Tabulka „ dotaznik_vyplnene“ 

Všechny odpovědi na dotazníkové otázky všech osob jsou zaznamenány v této tabulce. 

Záznam je tvořen ID, otázkou, dotazníkem, pro koho je určena (urceno_pro), odpovědí s 

vlastním názorem. 

a) návrh tabulky 

CREATE TABLE dotaznik_vyplnene ( 

id smallint(3) unsigned NOT NULL auto_increment, 

otazka smallint(4) unsigned NOT NULL, 

dotaznik tinyint(3) unsigned NOT NULL, 

urceno_pro enum('u','os') collate utf8_czech_ci NOT NULL, 

odpoved mediumint(6) unsigned default NULL, 

jine text collate utf8_czech_ci, 

PRIMARY KEY  (id,otazka) 

); 
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b) výpis z tabulky 

SQL dotaz: 

SELECT * FROM dotaznik_vyplnene WHERE (id = 24 and otazka = 1 and dotaznik = 3) or (id = 

14 and otazka = 60 and dotaznik = 1 )or (id = 1269 and otazka = 28 and dotaznik = 2); 

   Tab. 12. Výpis z tabulky dotazník_vyplnene 

id otazka dotaznik urceno_pro odpoved jiné 

14 60 1 U 262 Prazdné 

24 1 3 Os 1 Prazdné 

1269 28 2 U 123 Prazdné 

 

c) doporučené změny 

Na základně rozšíření možností odpovědí dotazníku dojde ke změně struktury této 

tabulky. 

3.2 Struktura a popis souborů na serveru 

Soubory webového portálu jsou řazeny do specifických adresářů. 

Webová prezentace je uložena v hlavním adresáři, stránky týkající se administrace  

se nachází v adresáři scripts. Soubory grafických a textových formátů jsou umístěny 

v adresářích označených názvem daného formátu. Kaskádové styly jsou uloženy v adresáři 

styles, funkce PHP a některé XHTML bloky ve složce includes. Veškeré informace 

týkající se ročníku 2009 se nachází ve složce 2009. 

Adresářová struktura důležitých složek a souborů webového portálu: 

• 2009 (obsahuje informace o ročníku 2009),   

• aktuality,  

• includes (obsahuje funkce PHP a soubory definující stejné úseky kódů opakující  

  se více jak na dvou místech), 

• jpg, 

• pdf, 

• png, 
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• scripts (obsahuje kódy aplikace vykonávající se po přihlášení jakékoliv osoby), 

• styles (obsahuje definice kaskádových stylů pro určitá zobrazovací zařízení), 

• administrace.php (účastníky olympiády po přihlášení směruje na další stránky       

  kódů), 

• aktuality.php, 

• caste_dotazy.php, 

• dokumenty_ke_stazeni.php, 

• fotogalerie.php, 

• index.php, 

• informace_o_olympiade.php, 

• kontakty.php, 

• mapa_weboveho_portalu.php , 

• minule_rocniky.php, 

• nasi_partneri.php, 

• podpora.php, 

• pravidla_finale.php, 

• pravidla_obecna.php, 

• pravidla_predkolo.php, 

• prohlaseni_o_validite.php, 

• realizacni_tym.php, 

• rocnik_2009.php, 

• vysledky.php. 
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4 WEBOVÝ PORTÁL V PROVOZU 

Všechny stránky webové prezentace byly začleněny do služby Google Analytics, kde jsme 

mohli sledovat návštěvnost jednotlivých stránek. Za období od 1. 1. 2010 do 30. 4. 2010 

navštívilo webovou prezentaci 3 000 návštěvníků a zaregistrovali jsme 6 271 návštěv. 

Názor uchazečů vyjádřený v dotazníku: 

Myšlenka realizace webového portálu jako komplexního nástroje pro zdroj informací 

o olympiádě, pro registrace škol a uchazečů, pro řešení testu předkola i finále  

a uveřejnění výsledku testů, se mi:  

a) líbí (692), 

b) nelíbí (27). 

Názor odpovědných osob vyjádřený v dotazníku: 

Myšlenka realizace webového portálu jako komplexního nástroje pro zdroj informací 

o olympiádě, pro registrace škol a uchazečů, pro řešení testu předkola i finále  

a uveřejnění výsledku testů, se mi:  

a) líbí (13), 

b) nelíbí (0). 

4.1 Webová prezentace - informace o olympiádě 

Na webovém portálu byly uveřejněny informace, které měly za úkol podat všem 

zúčastněným kompletní informace o olympiádě.  

Tyto informace byly začleněny do těchto bloků (v závorce jsou uvedeny návštěvy za období 

od 1. 1. 2010 do 30. 4. 2010): 

a) aktuality – titulní stránka (1 478), 

b) informace o olympiádě (1 207), 

c) pravidla obecná (627), předkolo (1 427), finále (192), 

d) realizační tým (277), 

e) kontakty na organizátory (179), 
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f) dokumenty ke stažení (818), 

g) časté dotazy (514), 

h) partneři (162), 

i) fotogalerie (484), 

j) minulé ročníky - 2009 (594). 

Dále se ve webové prezentaci vyskytuje časová osa, která informuje odpovědné osoby  

a uchazeče o tom, v jaké fázi se olympiáda právě nachází. Na této ose se automaticky 

každým dnem posouvá jezdec vpřed. Po najetí na daný blok se zobrazí podrobnější časové 

informace k danému bloku. 

 

Obr. 5. Časová osa 

4.2 Registrace administrátorů 

Registrace administrátorů probíhala na počátku projektu. Hlavním administrátorem 

s neomezenými právy byla určena jedna osoba, která vytvořila právy omezené účty 

ostatním členům týmu. 

Bylo vytvořeno 6 administrátorských účtů. 

4.3 Registrace škol a odpovědných osob 

Registrace škol a odpovědných osob probíhala v těchto krocích: 

a) zaslání oslovovacího dopisu společně s přihláškou a pokyny k registraci vybraným  

324 středním školám, 

b) obdržení 54 přihlášek v papírové a elektronické formě, 

c) vytvoření profilů školy, 

d) vytvoření 98 účtů odpovědným osobám a jejich zástupcům, 



UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 40 

 

e) zaslání přihlašovacích údajů odpovědným osobám. 

4.4 Registrace uchazečů 

Registrace uchazečů probíhala v těchto krocích: 

a) přihlášení odpovědných osob na jejich účet webového portálu, 

b) vyplnění jména, příjmení a e-mailové adresy 1547 uchazečů, 

c) zaslání přihlašovacích údajů uchazečům. 

Vzniklé technické problémy: 

Odpovědné osoby podcenily důležitost správnosti zadávání e-mailových adresy svých 

studentů. Tudíž byly přihlašovací údaje zaslány na neexistující adresy a k uchazečům se tak 

nedostaly. 

Návrh na zlepšení: 

Při vytváření účtu uchazeče zjišťovat existenci zadané e-mailové adresy a zaplnění 

schránky. 

Názor uchazečů vyjádřený v dotazníku: 

Technické problémy s přihlašováním na webový portál považuji:  

a) za velice zásadní – kdybych tušil/a, že něco takového nastane, do Ekonomicko-

manažerské olympiády bych se nezapojil/a (33), 

b) za zásadní – ale i přesto jsem o odhlášení se z olympiády neuvažoval/a (118), 

c) za normální – chápu, že při spouštění nového systému mohou nastat komplikace (245), 

d) s přihlašováním jsem žádné problémy neměl/a (363). 

 

Názor odpovědných osob vyjádřený v dotazníku: 

Technické problémy s registracemi na webovém portálu považuji:  

a) za velice zásadní – kdybych tušil/a, že něco takového nastane, do Ekonomicko-

manažerské olympiády bych naši školu nezapojil/a (0), 
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b) za zásadní – zkomplikovaly mou práci, ale i přesto jsem o odhlášení naší školy z 

olympiády neuvažoval/a (1), 

c) za normální – chápu, že při spouštění nového systému mohou nastat komplikace (7), 

d) s registracemi jsme žádné problémy neměli (5). 

4.5 Komunikace 

Hlavním prostředkem pro komunikaci s odpovědnými osoba a uchazeči bylo hromadné 

odesílání e-mailové zprávy.  Formátování textu bylo možno provádět za pomocí 

značkovacího jazyku XHTML. Toto formátování vyžadovalo jisté znalosti organizátorů, 

které se projevily za nedostačující. I samotný způsob této komunikace se jeví  

za nedostačující.  

Návrh na zlepšení: 

Opatřit službu odesílání e-mailových zpráv panelem pro formátování textu. 

Vytvoření diskusního fóra, chatu či nějakého prostředku pro sdílení zpráv na webovém 

portálu. 

4.6 Dotazník 

Dotazník byl vytvořen k získání informací od odpovědných osob a uchazečů za účelem 

zkvalitnění webového portálu a zkvalitnění celé olympiády. 

Dotazník byl vytvořen pro odpovědné osoby a uchazeče v závislosti na zvolené formě  

testu - papírové či elektronické. 

Dotazník vyplnilo 13 odpovědných osob a 764 uchazečů. 

Osoba vyplňující dotazník měla možnost odpovědět pouze jednou možností.  

Návrh na zlepšení: 

Rozšíření možností odpovědí.  

Osoba vyplňující dotazník bude moci: 

• označit více odpovědí, 

• přiřadit jednotlivým odpovědím prioritu. 
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5 SPRÁVA A ZABEZPEČENÍ DATABÁZOVÉHO SYSTÉMU 

Veškerá data získaná od osob zapojených do olympiády jsou uchována v databázovém 

systému MySQL. Tato databáze je uložena na serveru v Univerzitním centru UTB ve Zlíně. 

Přístup k těmto datům mají jen oprávněné osoby prostřednictvím správce phpMyAdmin , 

zdrojových kódů či administrační aplikace. 

5.1 phpMyAdmin 

Tento přístup slouží pouze tvůrci webových aplikací využívající databáze především 

k vytváření tabulek, vkládání, editaci či mazání dat. Nikdo jiný oprávnění ke vstupu  

k tomuto nástroji nemá.  Je potřebné pracovat s tímto nástrojem velmi obezřetně.  

5.2 Zdrojové kódy 

Ve většině dokumentů pracujících s administrací webového portálu se nacházejí zdrojové 

kódy s přístupem do databáze. Taktéž jsou zde uchovány přístupové údaje do databáze 

MySQL. Běžný uživatel tyto kódy nevidí, jsou vyhodnocovány dříve, než mu jsou 

prostřednictvím webového prohlížeče poskytnuty. 

5.3 Administrace webové aplikace 

Pro přístup do administrace webové aplikace existuje několik typů oprávnění: 

• hlavní administrátor, 

• běžný administrátor, 

• odpovědná osoba, 

• uchazeč. 

 

Každé oprávnění má přidělené jisté funkce a přístup k funkcím jiného typu oprávnění 

nemá. Každá osoba zapojená do olympiády využívá jen ty nástroje, které opravdu 

potřebuje. 
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Přihlášení každé osoby do webové aplikace se skládá z uvedení jedinečného ID a hesla. 

V databázi se uchovávají hesla v zašifrované podobě prostřednictvím algoritmu MD5. 

Tyto údaje jsou šifrovány jednocestně. Ani správce webového portálu není schopen zjistit 

znění jakéhokoliv hesla. Pokud dojde ke ztrátě hesla některé osoby, má správce možnost 

mu vygenerovat a zaslat heslo nové. Jiná možnost neexistuje. 

Hlavní a běžný administrátor – rozdíl: 

Hlavním administrátorem je pověřena pouze jedna osoba. Tato osoba smí vytvářet, editovat 

a odebírat účty všem běžným administrátorů. Oprávnění běžného administrátora tuto 

funkci neumožňuje. Dále hlavní administrátor od běžného disponuje nastavením důležitých 

dat pro jednotlivé fáze projektu a hromadným odesíláním e-mailových zpráv. 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 44 

 

ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření funkčního webového portálu pro projekt 

Ekonomicko-manažerská olympiáda pořádaný studenty Fakulty managementu a 

ekonomiky. 

Bylo potřeba analyzovat současný stav, navrhnout strukturu nového informačního systému 

a podpůrné databáze, vytvořit uživatelskou aplikaci, naplnit systém daty a zajistit jeho 

správu a zabezpečení. Je možné konstatovat, že stanovený cíl byl splněn ve všech bodech 

včetně vypracování nápovědy k používání daného webového portálu. 

Při vytváření webového portálu jsem se naučil mnoho nových věcí a nabyl nespočet 

zkušeností. Nejvíce si však cením zkušeností získaných prací na projektu, ve kterém je má 

práce využívaná ihned v praktickém životě. Vidím tak výsledky své práce, ale hlavně vidím 

spoustu nedostatků, které je zapotřebí odstranit. Také mně během práce každý den napadají 

různá vylepšení. Nově nabyté poznatky jsem si zaznamenal a v nadcházejících letech  

se budu věnovat zkvalitněním webového portálu Ekonomicko-manažerské olympiády.  

V prvé řadě bych přepracoval zdrojové kódy aplikace do koncepce objektového 

programování. Přitom bych zdokonaloval již zmíněné části aplikace a také přidával nové 

funkce. Poté bych se věnoval grafickému vzhledu webového portálu. 

Věřím, že má práce bude mít přínos nejen pro tým studentů Fakulty managementu  

a ekonomiky UTB ve Zlíně pořádající olympiádu, ale také pro studenty středních škol 

zapojené do tohoto projektu. 
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ZÁVĚR V ANGLI ČTINĚ 

The objective of this bachelor´s thesis was to compose a web portal for a project  

The Olympics of Economics and Management, held by studetns of Faculty of Management 

and Economics. 

It was nescessary to analyze the present state, to suggest the structure of a new information 

and system and supportive databases, to create custom application, to fill the system  

with dates and to effect the administration and safety. It´s possible to claim that the defined 

objective was fulfilled in all articles, including the help built up for using this web portal. 

Close to formation this operating system I learnt a lot and I also acquire a countless 

experience. Mostly I appreaciate all experience acquired during the project formation, 

which is immediately used in practice. I also monitore the results of my work, but I mainly 

remark number of deficiencies, those are required to relieve. I have a range of new various 

innovations of my project every day. I wrote down this piece of knowledge and I will put 

my mind to improve the quality of the web portal The Olympics of Economics  

and Management in the following years. 

At first I should revise the source codes of the application to the conception of the object 

programming. I should improve the quality of already mentioned parts of the application  

at the same time as well as adding new functions. After that I will pay more attention  

to the appearance of the web portal. 

I belive that my work will be helpful not only for the team of students of Faculty 

Management and Economics Tomas Bata University in Zlín, but also for student  

of the secondary schools engaged into this project. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL Ů A ZKRATEK 

   

CSS  Cascading Style Sheets 

kaskádové styly 

DTD  Document Type Definition 

definice typu dokumentu 

MD5  Message-Digest algorithm 5 

hashovací funkce 

PHP  Hypertext Preprocessor 

hypertextový procesor 

SQL  Structured Query Language 

strukturovaný dotazovací jazyk 

W3C  The World Wide Web Consortium 

XHTML   Extensible Hypertext Markup Language  

rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk 

XML  Extensible Markup Language 

rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk 
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SEZNAM PŘÍLOH 

P I  Pokyny pro práci s webovým portálem 



 

 

PŘÍLOHA P I: POKYNY PRO PRÁCI S WEBOVÝM PORTÁLEM  

Administrátor 

Rozlišujeme dva typy účtu administrátora, hlavní a běžný. Hlavním administrátorem  

je určena pouze jedna osoba. Tato osoba má rozšířená práva, především vytváření běžných 

administrátorských účtů a zasílání hromadných zpráv zúčastněným osobám. 

Hlavní administrátor je vytvořen přímým zásahem do databáze, běžnému administrátorovi 

jsou pak zaslány přihlašovací údaje (ID , heslo).   

Přihlášení 

Pro přihlášení administrátor vyplní své ID  a heslo, které mu bylo přiděleno, a zaškrtne 

položku administrátor . Po stisku tlačítka PŘIHLÁSIT , se přihlásí na svůj účet. 

 

Obr. 6. Přihlášení administrátora 

 



 

 

Neúspěšné přihlášení (zapomněli jste heslo?) 

Pokud administrátor zadal chybné heslo, je automaticky přesměrován na stránku, kde  

si může po vyplnění svého ID  a e-mailu zaslat nové heslo na svou e-mailovou adresu, 

kterou uvedl při vytváření účtu. 

 

Obr. 7. Neúspěšné přihlášení administrátora, zaslání nového hesla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Úspěšné přihlášení 

Po zadání správných přihlašovacích údajů, se administrátor přihlásí ke svému účtu. 

 

Obr. 8. Úspěšné přihlášení administrátora 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Změna údajů administrátora 

Administrátor má možnost opravit, či změnit své jméno, příjmení a e-mailovou adresu. 

 

Obr. 9. Změna údajů administrátora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Změna hesla administrátora 

Pokud administrátorovi nevyhovuje přidělené vygenerované heslo, má možnost si jej 

změnit. 

 

Obr. 10. Změna hesla administrátora 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Správa administrátorských účtů 

Hlavní administrátor je pověřen vytvářením účtů běžným administrátorům.  

Pomocí webového formuláře, kde vyplní jméno, příjmení a e-mailovou adresu, vytvoří 

nový administrátorský účet.  

 

Obr. 11. Vytvoření administrátorského účtu 

 

Hlavní administrátor má také možnost změnit údaje běžného administrátora. Nejprve musí 

vybrat daného administrátora ze všech existujících. 

 

Obr. 12. Editace administrátorského účtu - výběr administrátora 



 

 

Poté může změnit jeho osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail), ale také jeho heslo. 

 

Obr. 13. Editace administrátorského účtu 

 

Hlavní administrátor také může jakýkoliv běžný učet odebrat. 

 

Obr. 14. Odebrání účtu administrátora 

 

 

 

 



 

 

Správa středních škol 

Po obdržení přihlášky školy, administrátor vytvoří profil školy. 

Při registraci vyplňuje tyto údaje: stát, kraj , typ, název, ulice, město, PSČ, dvě telefonní 

čísla, e-mail, jméno, příjmení a titul  ředitele školy. 

 

Obr. 15. Vytvoření profilu školy 

 

 

 

 

 



 

 

Pokud dojde ke změně některého z údajů školy, může administrátor uvést jejich změnu. 

Nejprve vybere školu. 

 

Obr. 16. Editace profilu školy - výběr školy 

Poté má možnost pozměnit jakýkoliv údaj. Navíc může zaznamenat k určité škole danou 

nastalou událost: 

• zaslání pravidel předkola, 

• zaslání testu a dotazníku, 

• obdržení testu a dotazníku, 

• obdržení fotodokumentace, 

• zaslání výsledků předkola, 

• zaslání pozvánky na finále, 

• zaslání výsledků finále, 

• zaslání souhrnů a poděkování.  

 

 

 

 



 

 

 

Obr. 17. Editace profilu školy 

 

 

 



 

 

 

Obr. 18. Odebrání profilu školy 

Správa odpovědných osob 

Při vytváření účtu odpovědné osoby vyplní administrátor její jméno, příjmení, titul , 

telefon, e-mail a přiřadí ji k již vytvořenému profilu školy . 

 

Obr. 19. Vytvoření účtu odpovědné osoby 



 

 

Jestliže dojde ke změně údajů odpovědné osoby, je umožněno administrátorovi je změnit. 

Dále má možnost pozměnit její heslo. 

 

Obr. 20. Editace účtu odpovědné osoby - výběr odpovědné osoby 

 

 

Obr. 21. Editace účtu odpovědné osoby 

 

 

 



 

 

Administrátor má možnost jakoukoliv odpovědnou osobu odebrat. Učinit tak může však 

jen v době registrace škol. Po registraci škol, odpovědnou osobu již odebrat nemůže. 

 

Obr. 22. Odebrání účtu odpovědné osoby 

Nastavení dat 

Olympiáda je rozdělena do různých fází (registrace škol, registrace uchazečů, test předkola, 

dotazník předkola, test finále, dotazník finále). Ke každé této fázi administrátor nastaví 

časový interval. 

 

Obr. 23. Nastavení dat 

 

 



 

 

Odesílání e-mailových zpráv 

Účet administrátora disponuje nástrojem pro hromadné odesílání e-mailových zpráv. 

Zprávu může zaslat skupině administrátorů, odpovědných osob a uchazečů.  

Do připraveného formuláře uvede text a zprávu odešle. K formátování textu slouží značky 

<br/> (odřádkování), <strong>(tučné písmo)</strong>, <a>(odkaz)</a>.  

 

 

Obr. 24. Odesílání e-mailových zpráv 

 

 

 

 



 

 

Statistiky 

Statistiky slouží administrátorovi pro celkový přehled o přihlášených subjektech, ale také 

k vyhledávacím a editačním účelům. Administrátor si může navolit zobrazení různých dat 

u různých skupin pomocí vestavěných filtrů. 

 

Obr. 25. Informace o školách 



 

 

 

Obr. 26. Informace o odpovědných osobách 



 

 

 

Obr. 27. Informace o uchazečích 



 

 

Vyhodnocení dotazníků 

Vyhodnocování dotazníků je prováděno automaticky. Administrátor ihned vidí počty 

odpovědí na dané otázky. Vyhodnocení testů lze zobrazit pomocí vyfiltrovaní pro určitou 

skupinu. 

 

Obr. 28. Vyhodnocení dotazníku předkola - odpovědná osoba 

 

 

Obr. 29. Vyhodnocení dotazníku předkola - uchazeč - pc forma 

 



 

 

 

Obr. 30. Vyhodnocení dotazníku předkola - uchazeč - papírová forma 

Vyhodnocení výsledků 

K vyhodnocení výsledků slouží přehled. Zde administrátor nalezne seznam uchazečů 

konajících test seřazený podle počtu získaných bodů. K těmto bodům je připočítán také 

bodový bonus z vyplněného dotazníku a celková procentuální úspěšnost. 

Vyhodnocení výsledků předkola je rozděleno dle formy. Vyhodnocení výsledků finále  

je již jednotné. 

 

Obr. 31. Výsledky předkola - elektronická forma 



 

 

Odpovědná osoba 

Odpovědná osoba získá své přihlašovací údaje z e-mailové zprávy obdržené po registraci 

administrátorem. V této zprávě odpovědná osoba nalezne své jedinečné ID , vygenerované 

heslo a adresu webového portálu http://www.olympiada.fame.utb.cz. 

Přihlášení 

Pro přihlášení odpovědná osoba vyplní své ID  a heslo, které ji bylo přiděleno, a zaškrtne 

položku odpovědná osoba. Po stisku tlačítka PŘIHLÁSIT , se přihlásí na svůj účet. 

 

Obr. 32. Přihlášení odpovědné osoby 

 

 

 

 

 

 



 

 

Neúspěšné přihlášení (zapomněli jste heslo?) 

Pokud odpovědná osoba zadala chybné heslo, je automaticky přesměrována na stránku,  

kde si může po vyplnění svého ID  a e-mailu zaslat nové heslo na svou e-mailovou adresu, 

kterou uvedla v přihlášce školy. 

 

Obr. 33. Neúspěšné přihlášení odpovědné osoby, zaslání nového hesla 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Úspěšné přihlášení 

Po zadání správných přihlašovacích údajů, se odpovědná osoba přihlásí ke svému účtu. Po 

přihlášení na svůj účet má odpovědná osoba možnost změnit své údaje, ale především má 

přístup ke všem nástrojům poskytující webový portál těmto osobám. 

 

Obr. 34. Úspěšné přihlášení odpovědné osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Změna osobních údajů 

Odpovědná osoba má možnost opravit, či změnit své jméno, příjmení, titul, telefonní 

číslo a e-mailovou adresu. 

 

Obr. 35. Změna údajů odpovědné osoby 

Změna hesla 

Pokud odpovědné osobě nevyhovuje přidělené vygenerované heslo, má možnost si jej 

změnit. 



 

 

 

Obr. 36. Změna hesla odpovědné osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Změna profilu školy 

Dojde-li během olympiády ke změně některých z důležitých údajů přihlášené školy,  

má odpovědná osoba možnost tuto změnu uvést. Jedná se o telefonní čísla, e-mail  

a ředitele školy. 

 

Obr. 37. Změna profilu školy 

 

 

 

 

 

 



 

 

Registrace uchazečů 

Hlavní funkcí účtu odpovědné osoby je registrace svých studentů. Při registraci odpovědná 

osoba vyplní jméno, příjmení a e-mailovou adresu studenta. Poté jsou uchazeči zaslány 

přihlašovací údaje na uvedenou e-mailovou adresu.  

Je nutné zadat e-mailovou adresu ve správném tvaru! 

 

Obr. 38. Registrace uchazečů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ke kontrole zaregistrování uchazečů pak slouží přehled. 

 

Obr. 39. Přehled zaregistrovaných uchazečů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vyplnění dotazníku 

Zpětnou vazbou na pořádání celé olympiády jsou dotazníky pro předkolo a finále. 

Odpovědná osoba má možnost vybrat 1 z n předdefinovaných odpovědí, nebo v některých 

případech k dané otázce vyjádřit svůj názor. 

 

Obr. 40. Dotazník pro předkolo - odpovědná osoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uchazeč 

Uchazeč získá své přihlašovací údaje z e-mailové zprávy obdržené po registraci 

odpovědnou osobou. V této zprávě uchazeč nalezne své jedinečné ID , vygenerované heslo 

a adresu webového portálu http://www.olympiada.fame.utb.cz. 

Přihlášení 

Pro přihlášení uchazeče je třeba, aby vyplnil své ID  a heslo, které mu bylo přiděleno a 

zaškrtne položku uchazeč. Po stisku tlačítka PŘIHLÁSIT , se přihlásí na svůj účet. 

 

Obr. 41. Přihlášení uchazeče 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Neúspěšné přihlášení 

Pokud uchazeč zadal chybné heslo, je automaticky přesměrován na stránku, kde si může  

po vyplnění svého ID  a e-mailu vygenerovat a zaslat heslo nové. E-mailová adresa se musí 

shodovat s adresou uvedenou při registraci. 

 

Obr. 42. Neúspěšné přihlášení uchazeče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Úspěšné přihlášení 

Po zadání správných přihlašovacích údajů se uchazeč přihlásí ke svému účtu. 

Po přihlášení na svůj účet má uchazeč možnost změnit své údaje, ale především má přístup 

ke všem nástrojům, jež jsou uchazečům poskytovány. 

 

Obr. 43. Úspěšné přihlášení uchazeče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Změna osobních údajů 

Při prvním přihlášení je uchazeč vyzván k vyplnění svého bydliště (ulice, město, PSČ),  

e-mailové adresy a telefonního čísla. Tyto údaje slouží jak ke komunikaci během 

olympiády, tak i po jejím skončení, kdy jsou vítězům zaslány osvědčení o předběžném 

přijetí. 

Uchazeč má dále možnost kdykoliv tyto údaje změnit. 

 

Obr. 44. Změna údajů uchazeče 

 

 

 

 

 

 



 

 

Změna hesla 

Pokud uchazeči nevyhovuje přidělené vygenerované heslo, má možnost si jej změnit. 

 

Obr. 45. Změna hesla uchazeče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zobrazení informací o škole  

Ke kontrole přihlášení ke správné škole slouží uchazeči informace o škole. 

 

Obr. 46. Informace o škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zobrazení informací odpovědné osobě 

V informacích o odpovědné osobě získá uchazeč případné kontaktní údaje na svého 

pedagoga. 

 

Obr. 47. Informace o odpovědné osobě 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vykonání testů 

Hlavní funkcí webového portálu je skládání testů. 

Pokud škola zvolila elektronickou formu testu předkola, má student možnost přistoupit 

k jeho vykonání prostřednictvím tlačítka SPUSTIT TEST. Pokud daná škola zvolila 

papírovou formu testu předkola, uchazeči je tato možnost na webovém portálu odepřena. 

Elektronický finálový test je přístupný všem uchazečům. Je to také jediná forma, kterou 

mohou studenti test skládat. 

Otevřenost testů je časově omezená. 

 

Obr. 48. Otevřený test předkola 



 

 

 

Obr. 49. Zavřený finálový test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vyplnění dotazníků 

Zpětnou vazbou na pořádání celé olympiády jsou dotazníky pro předkolo a finále. 

Uchazeč má možnost vybrat 1 z n předdefinovaných odpovědí, nebo v některých případech 

k dané otázce vyjádřit svůj názor. 

Vyplněním dotazníku může uchazeč získat bonusové body, které jsou mu připočteny 

k bodům získaných z testu. 

 

Obr. 50. Dotazník předkola - uchazeč 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zobrazení výsledků 

Po absolvování elektronického testu uchazeč vidí svůj bodový výsledek ihned.  

Po absolvování papírové formy testu se uchazeči zobrazí jeho bodový zisk z testu až po 

jeho vyhodnocení. 

K výsledkům jsou také připočítány bonusové body za vyplněný dotazník. 

Po vyhodnocení všech testů a stanovení procentuální hranice úspěšnosti pro postup  

do finále, je uchazeči zobrazen status, zda postoupil, nebo se již dále olympiády nezúčastní. 

 

Obr. 51. Výsledek uchazeče z elektronického testu předkola 

 


