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ABSTRAKT 

Hlavním cílem této bakalá�ské práce je vytvo�ení webové prezentace pro firmu KROK Hra-

nice, která bude následn� použita v b�žném internetovém provozu. V první �ásti práce je 

popsána historie internetu a technologie použité p�i vytvá�ení projektu. Dále je zde uvedena 

struktura webové aplikace s náhledy obrazovek a struktura databáze s popisem jednotlivých 

tabulek. Posledním bodem je popis webové prezentace z pohledu návšt�vníka i administrá-

tora. 
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ABSTRACT 

The main aim of the thesis is to create the web presentation for the company KROK Hrani-

ce, which will be used in regular internet traffic. The first part of this thesis deals with the 

history of internet and the technologies used to create the project. Furthermore, I present 

the structure of the web application with several views and the structure of the database 

accompained by the description of the tables. The last part concludes by the description of 

the web presentation from the point of view of a visitor and an administrator. 
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ÚVOD 

Když v 70. letech minulého století vznikaly myšlenky na propojení nejd�ležit�jších vládních 

a armádních po�íta��, nikdo netušil, jakých rozm�r� tento projekt nabude. V po�átcích byl 

internet využíván zejména pro elektronickou korespondenci. V roce 1990 byla na p�d� vý-

zkumného centra CERN poprvé spušt�na služba WWW (World Wide Web). Jejím hlavním 

ú�elem bylo sdílení informací a jejich snadná prezentace v�deckým pracovník�m tohoto 

ústavu. Postupem �asu se však tato služba stala dostupná širší sv�tové populaci a dnes za-

sahuje snad do všech �ástí lidské �innosti. Internet je neodmyslitelnou sou�ástí každého dne. 

Pomocí internetu si m�žeme najít jakékoliv informace, odesílat a p�ijímat emaily, komuni-

kovat s kamarády, nakupovat v on-line obchodech, rezervovat vstupenky na koncerty nebo 

si také prohlížet jednotlivé webové prezentace nejr�zn�jších firem. 

Práv� firemní prezentace na internetu je i náplní této bakalá�ské práce. Jedná se o prezentaci 

firmy KROK Hranice, kde cílem bude vytvo�it moderní a funk�ní stránky, které by p�ilákaly 

další klienty a sou�asným klient�m by nabídly veškeré informace jak o firm�, tak o nabíze-

ných výrobcích a službách. P�i tvorb� tohoto projektu použiji moderní webové technologie 

jako CSS, PHP, MySQL, JavaScript. 

První dv� kapitoly v této práci popisují historii vzniku internetu a vybrané používané tech-

nologie p�i tvorb� webových prezentací. Další kapitoly již popisují samotný projekt jak 

z pohledu návšt�vníka, tak i z pohledu administrátora. 
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I.  TEORETICKÁ �ÁST 
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1 HISTORIE WWW 

World Wide Web (WWW, nebo také pouze zkrácen� web), ve volném p�ekladu „Celosv�-

tová pavu�ina“, je ozna�ení pro aplikace internetového protokolu HTTP, který byl p�vodn� 

ur�ený pouze pro vým�nu hypertextových dokument� ve formátu HTML. Danou celosv�-

tovou pavu�inou je myšlena soustava propojených hypertextových dokument�. 

1.1 Vznik WWW 

V roce 1989 spolupracovali Tim Berners-Lee a Robert Caillau na propojeném informa�ním 

systému pro CERN, výzkumné centrum fyziky poblíž Ženevy ve Švýcarsku. V té dob� se 

pro tvorbu dokument� obvykle používal TeX (sázecí systém), Postscript a také SGML. Tim 

Berners-Lee si uv�domoval, že pot�ebují n�co jednoduššího. Proto tedy v roce 1990 navrhl 

jazyk HTML a protokol HTTP pro jeho p�enos v síti. Ješt� téhož roku vytvo�il první 

WWW server, který nazval jednoduše „httpd“ a první klientský program, který obsahoval 

WWW prohlíže� nazvaný Nexus a WYSIWYG editor pro tvorbu stránek. 

 

Obr. 1 - První webový prohlíže� Nexus 

 

Web na stoly osobních po�íta�� však dostal až prohlíže� Mosaic, i když ten byl p�vod-

n� ur�en spíše pro jinou platformu. Mosaic byl napsán na p�d� NCSA a jeho vývoj za�al v 

roce 1992. P�vodn� byl naprogramován pro X Window pro systémy Unix. První verze byla 

uvoln�na v roce 1993. Koncem roku byla uvedena i verze 1.0 pro systémy Apple Macintosh 

a také Microsoft Windows. Již od prvních interních testovacích verzí podporoval pln� 
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HTML, obrázky formátu GIF a prost�ednictvím externích prohlíže�� i JPEG, MPEG, 

QuickTime, PostScript a další. Uživatelské prost�edí obsahovalo Toolbar a stavový �ádek, 

kde se zobrazovala adresa odkaz� i aktuální stav nahrávání stránky. Uživatel si mimo jiné 

mohl kompletn� zvolit styl písma na stránkách. Program si také pamatoval historii navštíve-

ných stránek. [9],[10] 

 

Obr. 2 - Webový prohlíže� Mosaic pro Windows 

1.2 Vývoj WWW 

Od zve�ejn�ní webového prohlíže�e Mosaic za�íná prudce r�st po�et instalací prohlíže�� a 

server� WWW. V b�eznu 1994 byla uspo�ádána první mezinárodní konference v�novaná 

pouze systému WWW ve st�edisku CERN. Koncem roku p�estává být CERN centrem vý-

voje WWW a p�edává vývoj do francouzského institutu INRIA. V zá�í roku 1994 byla za-

ložena nekomer�ní organizace W3C, která má za cíl další vývoj a standardizaci systému 

WWW. Je financována komer�ními firmami, ale poskytuje výsledky svého vývoje zdarma 

ve�ejnosti. Po�átkem roku 1995 za�íná obrovský boom systému WWW. 

1.3 Historie vývoje HTML 

S postupným vývojem a boomem WWW systém� se musely definovat a také zdokonalovat 

HTML standardy. První verze HTML jazyka byla publikována v �ervnu roku 1993, avšak 

se ješt� nepovažovala za oficiální verzi HTML, tou se stala až verze HTML 2.0. Vývoj ja-
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zyka HTML kon�í v prosinci roku 1999 a nastupuje rodina nyn�jších a budoucích typ� do-

kument� ozna�ována jako XHTML, která je založena na XML jazyku. 

HTML verze 2.0 

První verze jazyka HTML byla definována pouze doprovodnou dokumentací k p�vodní 

distribuci systému WWW z laborato�í CERN. Snaha o standardizaci této verze byla rychle 

p�edstižena dalším vývojem a ztratila brzy smysl. Následkem ne�ekan� rychlého celosv�to-

vého rozší�ení systému WWW v posledních letech a nekoordinovaného vývoje r�zných ver-

zí prohlíže�� bylo neustálé oddalování p�ijetí jednotné verze definice jazyka HTML. Teprve 

koncem roku 1995 se poda�ilo definovat ty spole�né rysy jazyka HTML, které jsou b�žn� 

používány a které naprostá v�tšina prohlíže�� zvládá. Je to první verze, která odpovídá syn-

taxi SGML. P�idává k p�vodní specifikaci interaktivní formulá�e a  podporu grafiky. 

HTML verze 3.0 

Jazyk HTML verze 2.0 obsahuje minimální spole�nou podmnožinu rys�. Tato podmnožina 

nezahrnuje mnohé dnes b�žn� používané prvky, jako jsou tabulky, podklad textu, zarovnání 

textu, apod. T�chto navrhovaných nových prvk� jazyka HTML 3.0 je pom�rn� hodn� a jsou 

postupn� up�es�ovány a formalizovány v nových návrzích jazyka HTML. První návrh speci-

fikace jazyka HTML verze 3.0 ve form� návrhu dokumentu RFC z b�ezna roku 1995 se 

ukázal jako p�ed�asný a ztratil platnost, protože návrhy dokument� RFC musí být do 6 m�-

síc� inovovány nebo p�ijaty. Návrh kompletní nové specifikace byl p�íliš velkým soustem a 

proto byl roz�len�n na samostatné návrhy rozší�ení jazyka v jednotlivých oblastech, jako 

jsou tabulky, vzorce, atributy hlavi�ek, odstavc� a odkaz�, vložené obrázky a styly.  

P�ipravovaná verze HTML 3.0 nebyla nikdy p�ijata jako standard, protože byla p�íliš složitá 

a žádná firma nebyla schopna naprogramovat její podporu ve svém prohlíže�i. Jako oficiální 

standard byla p�ijata až verze HTML 3.2. 

HTML verze 4.0 

Byla vydána 18.prosince 1997. Do specifikace jazyka p�idala nové prvky pro tvorbu tabu-

lek, formulá�� a nov� byly standardizovány rámy. Tato verze se snaží dosáhnout p�vodního 

ú�elu - prvky by m�ly vyzna�ovat význam jednotlivých �ástí dokumentu, vzhled má být 

ovliv�ován p�ipojovanými styly. 

HTML verze 4.01 
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Byla vydána 24.prosince 1999. Tato verze opravuje n�které chyby p�edchozí verze a p�idá-

vá n�které nové tagy. Je to poslední verze HTML, která se již dále nevyvíjí, protože má být 

nahrazena nov�jším XHTML. 

Budoucnost vývoje HTML 

W3C konsorcium uvažuje o tom, že v roce 2010 vydá nový standard ozna�ovaný jako 

HTML 6.0, který by se m�l pou�it z neúsp�chu snahy o p�echod na XML, avšak otázka 

dalšího vývoje HTML je dosti problematická. 
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2 TECHNOLOGIE  WWW 

S postupným vývojem internetu se také za�ínají zvyšovat nároky na jeho plné využití, s �ímž 

také pln� souvisí požadavek na zdokonalování a vytvá�ení nových programovacích jazyk�.  

V sou�asné dob� existují dv� základní skupiny programovacích jazyk� pro tvorbu webo-

vých stránek. První skupinou jsou programovací jazyky, jejichž skripty se provádí p�ímo na 

stran� klienta. Druhou skupinou jsou pak programovací jazyky, jejichž skripty se provádí na 

stran� serveru. 

Na stran� klienta Na stran� serveru 

JavaScript 

Java-Aplet 

Dynamic HTML 

PHP 

ASP.NET 

AJAX 

Tab. 1 - D�lení programovacích jazyk� 

 

Výše uvedené skupiny technologií nalézají využití každá zvláš�, ale v mnoha p�ípadech do-

chází k jejich spole�nému kombinování. Proto se dá �íct, že ani jedna není hodnotn�jší než ta 

druhá. 

2.1 PHP 

Zkratka tohoto jazyka je odvozena z p�vodního názvu Personal Home Page, �ímž bylo také 

p�edur�eno jeho použití pro jednoduchou tvorbu osobních stránek. Postupným vývojem se 

však z tohoto jazyka stává mocný nástroj. 

2.1.1 Historie PHP 

PHP je nástupcem staršího produktu nazvaného PHP/FI, které vytvo�il Rasmus Lerdorf v 

roce 1995 jako prost�edek pro záznamy o �tená�ích svého online životopisu. Na po�átku se 

jednalo o jednoduchou sadu skript� v jazyce Perl. Tuto sadu nazval Personal Home Page 

Tools. Protože byla pot�eba v�tší funk�nost, napsal Rasmus mnohem rozsáhlejší implemen-

taci v jazyku C, která byla schopna komunikovat s databázemi a umož�ovala uživatel�m 

vyvíjet jednoduché dynamické aplikace pro Web. Rasmus se rozhodl uvolnit tento zdrojový 
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kód PHP/FI pro všechny, aby ho mohl kdokoliv používat, opravovat p�ípadné chyby �i ho 

nejr�zn�ji vylepšovat.  

V roce 1997 se PHP/FI 2.0, druhá implementace psaná v jazyku C, stala kultovní záležitostí 

pro tisíce uživatel� po celém sv�t�. I když do projektu za�alo svými kusy kódu p�ispívat 

více lidí, stále to byl velký projekt jednoho muže.  

PHP/FI 2.0 bylo oficiáln� uvoln�no až v listopadu 1997, poté co strávilo v�tšinu svého ži-

vota v betaverzích. Krátce nato bylo následováno první alfaverzí PHP 3.0. [11] 

PHP 3 

PHP 3.0 byla první verze, která se velmi blížila takovému PHP, jak ho známe dnes. Vytvo�i-

li ho Andi Gutmans a Zeev Suraski v roce 1997 jako kompletn� p�epsaný celek, poté co 

shledali PHP/FI 2.0 výrazn� poddimenzované pro vývoj svých aplikací pro e-komerci. Ve 

snaze spolupracovat a zahájit budování nad existující uživatelskou základnou PHP/FI, roz-

hodli se Andi, Rasmus a Zeev pracovat spole�n� a prohlásit PHP 3.0 za oficiálního nástupce 

PHP/FI 2.0, �ímž byl vývoj na projektu PHP/FI 2.0 v podstat� zastaven.  

Jednou z nejsiln�jších zbraní PHP 3.0 byly jeho obrovské možnosti rozší�ení. K poskytnutí 

pevné infrastruktury pro mnoho r�zných databází, protokol� a API koncovým uživatel�m, 

p�ilákaly možnosti rozší�ení PHP 3.0 také tucty vývojá��, kte�í se p�ipojili a vytvo�ili nové 

rozši�ující moduly. Toto byl nesporn� klí� k obrovskému úsp�chu PHP 3.0. Jiným klí�ovým 

prvkem v PHP 3.0 byla podpora objektov� orientované syntaxe.  

PHP 4 

V zim� roku 1998, krátce po oficiálním uvoln�ní PHP 3.0, za�ali Andi Gutmans a Zeev Su-

raski pracovat na p�epsání jádra PHP. Cílem návrhu bylo zvýšit výkon pro složité aplikace a 

zlepšit modularitu kódové báze PHP.  

Nový engine, nazvaný 'Zend Engine', který byl sestaven z k�estních jmen jeho autor�, 

úsp�šn� splnil cíle návrhu a byl uveden v polovin� roku 1999. PHP 4.0, založené na tomto 

enginu a dopln�né širokou škálou nových prvk�, bylo oficiáln� uvoln�no v kv�tnu 2000, 

necelé dva roky po svém p�edch�dci, PHP 3.0. K podstatn� zvýšenému výkonu této verze, 

p�idává PHP 4.0 další klí�ové prvky, jako je podpora pro mnoho WWW server�, HTTP 

sessions, buffering výstupu, bezpe�n�jší zp�soby zpracování vstup� uživatele a mnoho no-

vých jazykových konstrukt�. 
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PHP 5 

PHP 5 bylo vydáno v �ervenci 2004 po dlouhém vývoji a �ad� betaverzí. Je �ízeno hlavn� 

svým jádrem Zend Engine 2.0 s novým objektovým modelem a tucty nových vlastností. 

PHP 5 kone�n� zlepšuje PHP 4 ve t�ech d�ležitých oblastech 

� objektov� orientované programování 

� kompletní p�epis MySQL rozší�ení 

� souprava spolupracujících XML nástroj� 

 

2.1.2 Popis jazyka PHP 

PHP je jedním z nejvíce rozší�ených skriptovacích jazyk� pro tvorbu webových aplikací, 

p�edevším pro programování dynamických internetových stránek. Jeho skripty se provádí 

p�ímo na stran� serveru a k uživateli je p�enášen už jen výsledek jejich �innosti, tedy samot-

ná vygenerovaná stránka HTML/XHTML. Syntaxe jazyka kombinuje hned n�kolik progra-

movacích jazyk� dohromady (Perl, C, Pascal a Java). PHP je nezávislý na platform�, skripty 

fungují bez úprav na mnoha r�zných opera�ních systémech (Windows, Linux, Unix, …). 

Obsahuje rozsáhlé knihovny funkcí pro zpracování textu, grafiky, práci se soubory, p�ístup 

k v�tšin� databázových server� (MySQL, ODBC, Oracle, PostgreSQL, MSSQL), podporu 

celé �ady internetových protokol�. [3],[4] 

N�které z p�edností PHP 

� vysoká výkonnost 

� rozhraní pro mnoho druh� databázových systém� 

� zabudované knihovny pro implementaci mnoha b�žných webových úloh 

� nízké náklady 

� snadná výuka a použití 

� p�enositelnost 
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2.1.3 Základní syntaxe a p�íkazy jazyka PHP 

PHP je programovací jazyk umož�ující procedurální i objektov� orientované programování 

navíc pat�í mezi jazyky, kde nap�íklad není nutné p�edem definovat typ prom�nných. Jaká-

koliv prom�nná v PHP m�že kdykoli zm�nit sv�j typ. Jednoduše �e�eno, v PHP p�i psaní 

skript� máme ur�itou volnost a neomezenost. Na druhé stran� záleží pln� na programátoro-

vi, jaký si bude v kódu udržovat po�ádek. 

Jakýkoli kód PHP m�že mít na jedné stran� kompletní skript, který generuje výstupní 

HTML kód, nebo také HTML stránku, která v rámci sama sebe spouští skripty. Lze tedy 

�íct, že PHP skripty se mohou vkládat p�ímo do samotného HTML kódu stránky. Proto je 

velice d�ležité tyto PHP skripty odd�lit o HTML kódu, aby server mohl snadno ur�it zp�-

sob jeho interpretace v prohlíže�i. 

Za�ínající a ukon�ovací PHP tagy Popis 

<?php … ?> 

<? … ?> 

nej�ast�ji používané tagy pro ozna�ení PHP 
skriptu 

<script language=“php“> … </script> další z možných ozna�ení PHP skriptu, 
avšak se moc nedoporu�uje používat 

Tab. 2 - P�ehled za�ínajících a ukon�ovacích PHP tag� 

 

Kód jazyka PHP je p�edevším tvo�en p�íkazy. P�íkazy vykonávají ur�itou funkci a krok za 

krokem se provádí námi naprogramovaný algoritmus. P�íkazy mohou mít r�zný tvar. M�že 

se jednat o volání funkce, libovolnou po�etní operaci, p�i�azení nejr�zn�jší hodnoty. Jednot-

livé p�íkazy je nutné od sebe odd�lovat st�edníkem.  

Každý správný kód by m�l být navíc dostate�n� komentován, aby kdokoliv kdo ho bude 

následn� upravovat se v n�m ihned zorientoval. Komentá�e mohou být jedno�ádkové, pro ty 

se používají znaky //, #  a nebo více�ádkové uzav�ené v této dvojici znak�  /* .. */ . 

<?php 

 // komentá� prvního p�íkazu 

  p�íkaz1; 

  # komentá� druhého p�íkazu 

  p�íkaz2; 

… 

?> 
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Prom�nné 

V každém programovacím jazyce je pot�eba uchovávat hodnoty a dále s nimi pracovat. 

K tomu se používají prom�nné, což je v podstat� pojmenování ur�ité oblasti v pam�ti, kde 

je p�íslušná hodnota prom�nné uložena. V PHP jsou všechny prom�nné uvozeny znakem $. 

Za tímto znakem potom následuje identifikátor prom�nné. Tento identifikátor musí za�ínat 

písmenem nebo podtržítkem a dále mohou následovat písmena, �íslice a znaky z druhé po-

loviny základní ASCII tabulky. 

 

Datové typy 

PHP rozlišuje celkem 8 datových typ�. Z toho 4 jsou skalární datové typy, 2 tzv. uzav�ené 

datové typy a poslední 2 speciální datové typy. V PHP je práce s datovými typy zjednodu-

šena do té míry, že se o n� prakticky nemusíme starat. Každá prom�nná m�že nabývat hod-

not libovolného typu a je dokonce možné b�hem programu do prom�nné p�i�azovat hodno-

ty r�zných datových typ�.[1] 

 

Skupina Datový typ Hodnota (Popis) 

boolean true, false 

integer od -232 do +232 

float od -1,7.10308 do +1,7.10308 
skalární 

string textový �et�zec 

array pole, speciální datová struktura 
uzav�ené 

object prom�nná, jejíž typ je ur�itá t�ída 

ressource tento typ lze nalézt až od PHP4 
speciální 

NULL  

Tab. 3 - Datové typy používané v PHP 
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2.2 MySQL 

SQL  je v podstat� strukturovaný dotazovací jazyk, který je nej�ast�ji používán pro p�ístup 

k rela�ním databázím. Prost�ednictvím klientské �ásti systému kontaktujeme serverovou 

�ást a zadanými dotazy zjiš�ujeme pot�ebné informace, které bývají p�i výstupu uspo�ádány 

do tabulek. Práv� tabulka je základním stavebním prvkem SQL databáze. Je tvo�ena sloupci 

a �ádky a shrnuje p�esn� specifikované informace, které si od serveru naším dotazem vyžá-

dáme.[5] 

2.2.1 Popis MySQL 

MySQL je databázový systém, vytvo�ený švédskou firmou MySQL AB. Jeho hlavními auto-

ry jsou Michael Widenius a David Axmark. MySQL je multiplatformní databáze. Komuni-

kace s ní probíhá pomocí jazyka SQL. [2] 

Pro svou snadnou implementovatelnost, výkon a p�edevším díky tomu, že se jedná o voln� 

ši�itelný software, má vysoký podíl na v sou�asné dob� používaných databázích. Velmi oblí-

bená a �asto nasazovaná je kombinace MySQL, PHP a Apache jako základní software 

webového serveru. 

MySQL bylo od po�átku optimalizováno p�edevším na rychlost, a to i za cenu n�kterých 

zjednodušení: má jen jednoduché zp�soby zálohování, a až donedávna nepodporovalo 

pohledy, triggery, a uložené procedury. Výhody použití MySQL: 

� snadný p�echod mezi platformami 

� vyšší výkon oproti konkuren�ním produkt�m 

� možnost pojmout velké množství dat bez p�ílišné ztráty výkonu 

� pro nekomer�ní využití zdarma 

2.2.2 Vytvo�ení a práce s databází 

Na za�átek je nejd�ležit�jší vytvo�it databázi a tu naplnit tabulkami s daty. Pro vytvo�ení a 

práci s databází nám slouží n�kolik základnách p�íkaz�.  

CREATE DATABASE friends; 

P�íkaz pro vytvo�ení nové databáze pojmenované friends. 
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DROP DATABASE friends; 

Smazání databáze friends. 

SHOW DATABASES; 

Vypíše všechny databáze na serveru. 

USE friends; 

Výb�r databáze friends. 	íkáme serveru, že budeme s touto databází dále pracovat. 

2.2.3 Návrh tabulky 

Jak již bylo �e�eno, základem každé databáze jsou práv� tabulky, které nám popisují n�ja-

kou entitu. Tabulka se skládá ze sloupc�, kterým volíme takové vlastnosti (datové typy), 

které nás o dané entit� zajímají. V MySQL existují 3 datové typy: 

� �íslo 

� text 

� datum a �as 

V rámci t�chto hlavních datových typ� pak existuje �ada specifikací typ�. Zde jsou uvedeny 

jen n�které vybrané. 

Datový typ Specifikace Popis  Velikost 

SMALLINT �íslo v rozmezí -32768 a 32768 2 bajty 

INT �íslo v rozmezí -214783648 a 214783648 4 bajty 

REAL Reálné �íslo 4 bajty 
�íslo 

FLOAT �íslo s pohyblivou desetinou �árkou 4 bajty 

CHAR Pevná délka �et�zce od 0 do 255 znak� délka 

VARCHAR Prom�nná délka �et�zce od 0 do 255 znak� délka+1 bajt text 

TEXT Prom�nná délka �et�zce až 65535 znak� délka+2 bajty 

DATE Formát YYYY-MM-DD 3 bajty 

TIME Formát HH:MM:SS 3 bajty 

DATETIME Formát YYYY-MM-DD HH:MM:SS 8 bajt� 
datum a �as 

YEAR Formát YY 2 bajty 

Tab. 4 - Vybrané datové typy používané v MySQL 
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Návrh libovolné tabulky, ve které si budeme udržovat nap�íklad adresy svých kamarád� 

potom m�že vypadat t�eba takto: 

 CREATE TABLE  person ( 

  name VARCHAR (20), 

  birthday DATE NOT NULL, 

  note TEXT, 

  id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  PRIMARY KEY (id)); 

 

Modifikátor AUTO_INCREMENT definuje datový typ pole, který p�i p�idání nového 

záznamu do tabulky automaticky uloží jedine�né �íslo o jedni�ku v�tší než p�edchozí. 

Nedovolí uložit už jednou použitou hodnotu, i když záznam s touto  hodnotou byl již 

z databáze odstran�n. Jedine�nost hodnoty nám pak zaru�í vytvo�ení tzv.primárního klí�e 

zápisem PRIMARY KEY. Primární klí� je pole tabulky, u n�hož bude systém hlídat, aby 

nikdy neobsahovalo dv� stejné hodnoty. Omezení NOT NULL ur�ují, zda je zadání hodnoty 

do p�íslušného pole povinné �i nikoliv. 

2.2.4 Základní SQL dotazy 

Vkládání záznam� do tabulky 

Pro vložení nového záznamu do tabulky se používá p�íkaz INSERT.Za tímto p�íkazem 

vyjmenujeme pole tabulky, do kterých chceme vkládat  hodnoty, poté následuje direktiva 

VALUES a na záv�r vyjmenujeme hodnoty p�i�azované polím tabulky ve stejném po�adí, 

v jakém jsme je specifikovali na za�átku p�íkazu. [6] 

INSERT INTO person (name,birthday,note) 

VALUES (’tom’,’1980-01-01’,’bratr’);  

Zm�na polí na �ádku tabulky 

Pro editaci hodnot jednotlivých položek tabulky používáme p�íkaz UPDATE. Tomuto p�í-

kazu musíme ješt� specifikovat, ve které tabulce má data upravit, a vyjmenovat veškeré 

provád�né zm�ny. Na konec p�íkazu se ješt� uvádí, kterých �ádk� tabulky se zm�ny týkají. 

 UPDATE person SET name = ´marek´, note = ´spoluzak´ 

WHERE name = ´tom´; 

 



UTB ve Zlín�, Fakulta aplikované informatiky 21 

 

Zrušení záznamu v tabulce 

Pro zrušení �ádku v tabulce používáme p�íkaz DELETE. I zde je nutné uvést, ze které 

tabulky chceme �ádek smazat, a �ádky, kterých se zm�ny týkají. 

 DELETE FROM person WHERE name = ´marek´; 

Výb�r záznam� z tabulky 

Nejpoužívan�jší p�íkaz v jazyce SQL je p�íkaz SELECT,který slouží pro výb�r dat 

z tabulky. 

 SELECT name, birthday, note FROM person 

WHERE name = ´marek´; 

 

2.2.5 Propojení PHP a MySQL 

V PHP se k databázi MySQL p�ipojit pomocí funkce myslq_connect. Jejími parametry 

jsou název hostitele, uživatelské jméno a heslo. Po p�ipojení k MySQL si ješt� musíte vybrat 

databázi, se kterou budeme chtít následn� pracovat. Výb�r databáze se d�je pomocí   

mysql_select_db. Propojení PHP a MySQL pak vypadá následovn�: 

 <?php 

  mysql_connect(“localhost“,“uzivatel“,“heslo“); 

  mysql_select_db(“jmeno_db“); 

 ?> 

Pokud p�ipojení dopadlo v po�ádku, m�žeme za�ít pracovat s naší databází, kterou jsme 

vybrali v propojovacím p�íkazu. 

Výpis základních funkcí pro práci s databází MySQL 

 mysql_connect() – Vytvo�í spojení s MySQL serverem 

 mysql_close() – Ukon�í (zav�e) MySQL spojení 

 mysql_fetch_array() - Na�te výsledný �ádek z databáze do pole. 

 mysql_fetch_object() – Na�te výsledný záznam do prom�nné objekt. 

 mysql_num_rows() - Vrací po�et všech záznam� ve výsledku. 

 mysql_query() – Pošle MySQL dotaz 
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2.3 AJAX 

AJAX neboli Asynchronous JavaScript and XML je technologie postavená na JavaScriptu, 

která umož�uje zasílat HTTP požadavky bez nutnosti znovuna�ítání prohlížených stránek. 

AJAX je spojení n�kolika již známých webových technologií, které se navzájem dopl�ují a 

p�sobí jako jeden celek. [9] 

� HTML (nebo XHTML) a CSS pro prezentaci informací 

� DOM a JavaScript pro zobrazování a dynamické zm�ny prezentovaných informací 

� XMLHttpRequest pro asynchronní vým�nu dat s webovým serverem 

2.3.1 Popis jazyka  

Ajax m�že být chápán jako vylepšený JavaScript, protože jeho podstata spo�ívá v tom, že 

JavaScriptu na stran� klienta je umožn�no volat v pozadí server a podle pot�eby tak získá-

vat data. Tímto zp�sobem je možné aktualizovat n�které �ásti stránky bez nutnosti op�tov-

ného na�ítání celé stránky do prohlíže�e. Rozdíl mezi tradi�ní webovou aplikací a webovou 

aplikací vytvo�enou pomocí technologie AJAX je znázorn�n na  Obr.3 

 

Obr. 3 - Srovnání klasické technologie a AJAXu 
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Levá strana diagramu popisuje použití klasických webových aplikací p�i zobrazování strá-

nek. Prohlíže� posílá HTTP požadavky na server, který vrací odpov�
 v podob� HTML a 

CSS, které je následn� zobrazeno v prohlíže�i.  

Pravá strana diagramu ukazuje model s využitím interaktivní technologie AJAX. Na první 

pohled p�ibyla do �ásti prohlíže�e další vrstva nazvaná „Ajax engine“. Požadavky z uživatel-

ského rozhraní jsou p�evedeny na volání metod JavaScriptu v Ajax enginu, který komuniku-

je se serverem. Tento server potom vrací odpov�
 ve formátu XML dokumentu. Ajax en-

gine tento dokument následn� transformuje prohlíže�em zp�t na klasické HTML a CSS.  

Zásadní rozdíl je v tom, že v klasické webové aplikaci je nutné pro p�echod mezi dv�ma 

stavy aplikace na�íst celou stránku znovu, což je velmi zdlouhavé. Využití technologie Ajax 

umož�uje zm�nu pouze �ásti stránky. 

2.3.2 Výhody a nevýhody použití 

Použitím technologie AJAX dostáváme tyto výhody: 

� Na�ítají se pouze �ásti stránek, což vede ke snížení zát�že na webové servery 

� Umož�uje  vytvá�et lepší a p�ístupn�jší weby a webové aplikace 

� Využívá stávající webové technologie a znalosti vývojá�� 

 

Možné problémy a nevýhody použití  AJAXu: 

� Stisk tla�ítka Zp�t nemá stejný efekt jako u klasických webových aplikací, protože 

všechny akce se odehrávají na jedné stránce 

� JavaScript m�že být na stran� klienta vypnutý, což má za následek nefunk�nost 

AJAXové aplikace 

� Vyhledáva�e nemusí být schopny indexovat všechny �ásti stránky AJAXové aplikace 
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II. PRAKTICKÁ �ÁST 
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3 ARCHITEKTURA A NÁVRH STRÁNEK 

3.1 P�vodní stránky 

3.1.1 Architektura p�vodních stránek 

P�vodní stránky firmy KROK Hranice, v. o. s. byly jen tzv. statické stránky, které využívaly 

pouze technologii HTML a JavaScript. Jejich vzhled i obsah byl dosti zastaralý, nedal se 

m�nit pomocí administra�ní sekce, protože žádná neexistovala. Úprava stránek se provád�la 

p�ímo editací zdrojového kódu, což bylo velice zdlouhavé a náro�né. 

 

Obr. 4 - P�vodní vzhled stránek firmy KROK Hranice 

3.1.2 Návrh nových stránek 

P�i návrhu nových stránek pro firmu KROK Hranice jsem vycházel z p�vodního konceptu. 

Tedy, aby na stránkách byla jednoduchá orientace a aby obsahovaly veškeré d�ležité infor-

mace pro jejich návšt�vníky.  

V návrhu jsem po�ítal i s administra�ní sekcí s r�znými právy p�ístupu pro editaci stránek, 

p�edevším pro vkládání aktualit, správ� on-line katalogu výrobk�, správ� kontakt� apod. P�i 

tvorb� stránek jsem použil webové technologie CSS, HTML, JavaScript, PHP a MySQL. 

Na všech stránkách je použita znaková sada UTF-8, kterou považuji za velice univerzální a 
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spolehlivou pro správné zobrazování stránek. Všechny stránky jsou navíc optimalizovány 

tak, aby se zobrazovaly správn� ve všech prohlíže�ích. Testované prohlíže�e byly: 

� Microsoft Internet Explorer 

� Mozilla Firefox 

� Opera  

� Netscape 

 

3.2 Návrh databáze 

V tomto projektu používám asi nejznám�jší a nejrozší�en�jší databázový systém MySQL. 

Databáze obsahuje celkem 12 tabulek, z nichž n�které jsou propojeny pomocí relací. 

3.2.1 Struktura používaných tabulek 

Category 

Tato tabulka obsahuje celkem 5 sloupc�. Slouží pro ukládání hlavních kategorií pro katalog 

výrobk�. Obsahuje �eský a anglický název kategorie, datum a �as vytvo�ení, id uživatele, 

který ji vytvo�il. 

Category_sub 

Tato tabulka obsahuje celkem 5 sloupc�. Slouží pro ukládání podkategorií pro katalog vý-

robk�. Obsahuje �eský a anglický název podkategorie, id hlavní kategorie pod kterou spadá. 

Contacts 

Tato tabulka obsahuje celkem 9 sloupc�. Slouží pro ukládání kontakt� na jednotlivé za-

m�stnance firmy. Obsahuje jméno, email, telefon, mobil, fax, �eskou a anglickou informaci o 

zam�stnanci, id skupiny do které spadá. 

Group_con 

Tato tabulka slouží pro ukládání kategorií kontakt� na zam�stnance. Obsahuje celkem 5 

sloupc�, do kterých se ukládá �eský a anglický název kategorie, datum a �as vytvo�ení, id 

uživatele, který ji vytvo�il. 
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News 

Tato tabulka obsahuje celkem 6 sloupc� a slouží pro ukládání aktualit. Do této tabulky m�-

žeme uložit �eský a anglický popis aktuality, datum vložení, id uživatele, který ji vložil, a 

povolení, zda se má �i nemá zobrazovat na stránkách. 

Products 

Tato tabulka obsahuje celkem 14 sloupc� a jsou v ní uloženy všechny výrobky z katalogu. 

Obsahuje id hlavní kategorie, id podkategorie, katalogové �íslo, identifika�ní popis, �eský a 

anglický popis výrobku, cenu, ilustra�ní foto, seznam piktogram�, datum a �as vložení, id 

autora, p�ístupová práva autora, povolení zda se má �i nemá zobrazovat na stránkách. 

Text 

Tato tabulka obsahuje celkem 5 sloupc�. Slouží pro uložení informa�ních text� o firm� 

(slovo úvodem, sídlo firmy, historie, ….). Do této tabulky vkládáme �eský a anglický in-

forma�ní text o firm�, titulek textu, jednoslovnou informaci co daný text popisuje. 

Users 

Je to nejd�ležit�jší tabulka pro administra�ní sekci. Uchovává v sob� všechny uživatele sys-

tému. Obsahuje celkem  10 sloupc� jako jméno, email, p�ihlašovací jméno, heslo, p�ístupová 

práva, poslední p�ihlášení, IP adresu a status zda je uživatel blokovaný �i nikoliv. 
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Obr. 5 - Struktura tabulek databáze 

3.3 Popis stránek 

Výsledná struktura každé stránky se skládá z n�kolika externích soubor�, které se vždy p�i-

pojují k dané stránce pomocí p�íkazu require. Je to z toho d�vodu, pokud by došlo nap�í-

klad k aktualizaci �ásti menu, která se zrovna negeneruje z databáze, tak upravíme jen tento 

jeden externí soubor  a zm�na se projeví hned na všech ostatních stránkách, kde se dané 

menu zobrazuje, což nám velice zjednoduší práci p�i nejr�zn�jších aktualizacích stránek. 

Prvním takovýmto p�ipojovaným souborem je nap�íklad soubor header.php, který obsahuje 

HTML hlavi�ky, naviga�ní menu, jazykovou verzi stránek a logo firmy. Dalším souborem 

nap�íklad footer.php, který obsahuje menu zobrazené na konci stránky apod. 

3.3.1 Jazyková mutace 

Stránky jsou dostupné ve dvou jazycích (�eština, angli�tina). P�i úvodní návšt�v� se pomocí 

skriptu a prom�nné $HTTP_ACCEPT_LANGUAGE zjistí jazyk preferovaný prohlíže�em a 
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podle toho se do objektu $_SESSION[“lang“] uloží zkratka tohoto jazyku. Dle této zkratky 

se následn� ke stránkám p�ipojují jazykové balí�ky (cs.php nebo en.php) a také se vybírají 

p�íslušné data z databáze. V jazykových balí�cích jsou uloženy jednotlivé názvy titulk� me-

nu, hlášky, …. pomocí konstanty DEFINE. Definice této konstanty m�že vypadat t�eba 

takto: DEFINE( '_SELECTLANGUAGE' , 'language' ). Pokud je na stránkách vybrán ak-

tuální jazyk angli�tina a pokud n�které informa�ní texty nebo aktuality nemají anglický p�e-

klad, zobrazují se automaticky v �eském jazyce. 

3.3.2 Úvodní stránka 

Na úvodní stránce nalezneme poslední dv� nejnov�jší aktuality s možností zobrazení celého 

archivu. Mimo jiné je zde tzv. klikací mapa v podob� panáka, pomocí kterého se m�žeme 

dostat do jednotlivých �ástí on-line katalogu. Sta�í jen klepnout nap�. na jeho ruku pro zob-

razení rukavic, nohu pro zobrazení bot apod. Dále zde najdeme naviga�ní menu pro prohlí-

žení stránek, polí�ko pro vyhledávání výrobk� v on-line katalogu, firemní adresu apod. 

3.3.3 Kontakty 

Jak již název vypovídá, budou na této stránce zobrazeny kontakty na jednotlivé zam�stnan-

ce firmy. V horním naviga�ním menu si jen uživatel vybere jakou skupinu kontakt� chce 

zobrazit a ta se mu následn� vygeneruje z databáze. P�vodní návrh byl dát všechny kontakty 

na jednu stránku, ale to by bylo dosti nep�ehledné. 

 

Obr. 6 - P�ehled kontakt� dle vybrané skupiny 
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3.3.4 O firm�, nabídka služeb, náhradní pln�ní 

V této �ásti uživatel získá mnoho informací o firm�. A� už se jedná o historii firmy, firemní 

cíle, apod. Veškeré �lánky jsou op�t generovány z databáze. Pro jejich zobrazení slouží 

pouze jediný soubor article.php, kde podle zadané prom�nné $_GET[“info“] se návšt�vní-

kovi zobrazí práv� vybraný �lánek. 

3.3.5 Ke stažení 

V této �ásti si mohou návšt�vníci stáhnout dokumenty prezentované firmou. Jedná se nap�í-

klad o tabulku velikostí od�v�, tabulku velikosti obuvi, všeobecné obchodní podmínky a 

další podobné d�ležité dokumenty. 

3.3.6 Napište nám 

Na této stránce mohou uživatelé poslat sv�j dotaz, p�ipomínku, vzkaz, návrh, … p�ímo do 

firmy. Mimo jiné si zde mohou požádat o zaslání katalogu výrobk� nebo návšt�vu obchod-

ního zástupce firmy. 

3.3.7 Ostatní 

Na stránkách si mohou uživatelé mimo jiné také prohlédnout tabulku velikostí od�v�, tabul-

ku velikostí obuvi, symboly a zna�ení od�v�. Dále si mohou p�e�íst všeobecné obchodní 

podmínky nebo certifikáty a prohlášené o shod�. 

3.3.8 On-line katalog 

Na stránkách firmy je pro návšt�vníky p�ístupný on-line katalog prodávaného zboží. Je roz-

d�len do n�kolika skupin a podskupin (viz. Obr.7 – 1) podle druhu použití a typ� výrobk� v 

jednotlivých skupinách. Návšt�vník je na stránkách také informován o aktuální vybrané 

skupin� (viz. Obr.7 – 2). 

Pokud si návšt�vník vybere v menu katalogu kliknutím jen hlavní skupinu výrobk�, zobrazí 

se mu na stránce pouze poslední �ty�i nejnov�ji vložené výrobky z této kategorie. Pokud si 

vybere již p�ímo podskupinu výrobk�, zobrazí se mu na stránce již všechny výrobky spada-

jící do této podskupiny stránkované po dvaceti výrobcích (viz.Obr.7 – 6). 
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Obr. 7 - Katalog výrobk� 

Ve výpisu zboží spadajícího do vybrané skupiny, má potom návšt�vník uveden kompletní 

název zboží (viz.Obr.7 – 3), ale také celkový popis výrobku (viz.Obr.7 – 4). Mimo jiné jsou 

u daného výrobku uvedeny piktogramy a symboly údržby, kde po najetí myší na daný sym-

bol se návšt�vníkovi zobrazí jeho význam (viz.Obr.7 – 5). Dle p�ání firmy se ve výpisu ne-

zobrazuje kone�ná cena výrobku. 

Pokud je aktuáln� vybrána jako jazyk stránek angli�tina a pokud daný výrobek nemá uveden 

anglický popis, zobrazuje se automaticky popis �eský. 
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4 ADMINISTRA�NÍ SEKCE 

4.1 Popis administra�ní sekce 

Jednotlivé uživatelské ú�ty pro správu webové prezentace vytvá�í hlavní administrátor. P�i 

registraci nového uživatele zadá administrátor do formulá�e jeho jméno, email a vybere mu 

p�íslušná p�ístupová práva. Následn� jsou na zadanou emailovou adresu odeslány automa-

ticky vygenerované p�ihlašovací jméno a heslo pro vstup do systému, které se skládají 

z písmen a �ísel. V tomto systému existují �ty�i r�zná p�ístupová práva.  

Práva Popis 

4 Administrátor 

3 Marketing 

2.4 

2.3 

2.2 

2.1 

Správce komodita 4 

Správce komodita 3 

Správce komodita 2 

Správce komodita 1 

1 B�žný uživatel 

Tab. 5 - P�ehled p�ístupových práv 

Uživatelé s p�id�lenými právy 1 mají pouze možnost nahlížet a hledat výrobky v on-line 

katalogu, m�nit své nastavení ú�tu, �i posílat emaily. 

Uživatelé s p�id�lenými právy 2.x jsou si vzájemn� rovni. Jedná se jen o správce jednotli-

vých komodit v on-line katalogu. Mají stejné možnosti jako uživatelé s právy 1 + mohou 

vkládat a editovat výrobky spadající do jejich komodity. 

Uživatelé s p�id�lenými právy 3 mají op�t stejné možnosti jako uživatelé s právy 1 + mohou 

editovat informa�ní texty o firm�, vkládat a editovat kontakty na jednotlivé zam�stnance, 

vkládat a editovat nejnov�jší firemní  aktuality, mají možnost nahlédnout do statistik ná-

všt�vnosti stránek. 

Uživatel s p�id�lenými právy 4 (hlavní administrátor) má stejné možnosti jako uživatelé 

s právy 3 + m�že vkládat nové uživatele systému, m�nit,blokovat nebo mazat již aktivní 

uživatele, p�idávat a editovat kategorie a podkategorie v on-line katalogu a kontaktech.  

P�edpokládá se, že bude pouze jeden nebo dva hlavní administráto�i. 
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Na každé stránce v administra�ní sekci se kontroluje pomocí prom�nné 

$_SESSION[“user“][“law“], která byla registrována p�i úsp�šném p�ihlášení uživatele do 

administrace, zda má uživatel právo vstupu na danou stránku nebo nikoliv. Pokud uživatel 

nemá povolen p�ístup, je automaticky p�esm�rován na úvodní stránku administrace.  

Dle t�chto p�ístupových práv se také generuje ovládací menu. Každá skupina má své menu 

a nevidí položky druhé skupiny, které nemají spolu spole�né. 

4.1.1 FCK editor 

V administraci je pro editaci �lánk� a aktualit použit FCK editor. Jedná se o tzv. 

WYSIWYG editor v p�ekladu „co vidíš to dostaneš“. Je to principem podobný textový edi-

tor jako nap�íklad známý Microsoft Word. Napsaný a nastylovaný text p�ekládá po zpraco-

vání do HTML kódu. Uživatel tedy uvidí úpln� stejný text, tak jak ho napsal sám autor. 

 

Obr. 8 - Náhled FCK editoru pro editaci �lánk� a aktualit 

4.1.2 P�ihlášení do administrace 

P�ihlášení do administrace probíhá pomocí formulá�e, do kterého uživatel zadá svoje p�ihla-

šovací jméno a heslo, které mu p�i registraci p�išly na email, nebo které si již zm�nil podle 

svých pot�eb p�i prvním p�ihlášení do systému. Tyto údaje jsou následn� odeslány a zpraco-

vány p�ihlašovacím skriptem, který se p�ipojí k MySQL databázi, ve které se ov��ují zadané 

údaje. P�ed vyhledáváním je ješt� nutné zašifrovat zadané heslo pomocí hashovací funkce 

MD5, protože hesla v databázi jsou  uložena v tomto formátu. Pokud nenalezneme žádný 

shodný údaj, vypíše se na obrazovku chybová hláška, v opa�ném p�ípad� se z databáze vy-

berou veškeré údaje o práv� p�ihlašovaném uživateli (id uživatele, jméno, email, p�ístupová 

práva, …), které se uloží do objektu $_SESSION[“user”][..], aby se s nimi mohlo dále pra-

covat.  
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Obr. 9 - Neúsp�šné p�ihlášení do administrace 

Pokud uživatel zapomene heslo pro p�ihlášení do administrace, má možnost si požádat o 

vygenerování nového hesla. Jedinou podmínkou je vypln�ní formulá�e, do kterého zadá 

svoje p�ihlašovací jméno a kontaktní email, který má uveden ve svém ú�tu. Po odeslání se 

v systému ov��í zadané údaje a pokud je vše v po�ádku, vygeneruje se nové heslo, které se 

následn� odešle na uživatel�v email a op�t za hashované se uloží do databáze. 

 

Obr. 10 - Formulá� pro vygenerování nového hesla 
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4.1.3 Správa uživatel� 

Správu uživatel� m�že provád�t jen administrátor. Jednotlivé uživatelské ú�ty m�že bloko-

vat, což znamená, že daný uživatel se nem�že p�ihlásit do administrace. Ú�et blokovaného 

uživatele je ozna�en malým záme�kem a m�že být kdykoliv znovu odblokován klepnutím na 

tento záme�ek. Administrátor m�že dále m�nit p�ístupová práva uživatele nebo jeho ú�et 

 

Obr. 11 - Správa uživatel� 

natrvalo smazat. P�ístupová práva se m�ní klepnutím na položku skupiny, kde m�že admi-

nistrátor následn� vybrat nová p�ístupová práva. V p�ehledu všech uživatel� navíc také vidí, 

kdy se daný uživatel naposledy p�ihlásil do systému nebo zda sv�j ú�et již aktivoval.  D�le-

žitou v�cí je, že administráto�i si navzájem nemohou své ú�ty blokovat ani smazat. 

4.1.4 Správa kategorií 

Kategorie kontakt� 

Na stránkách jsou kontakty na zam�stnance rozd�leny do jednotlivých kategorií (obchodní 

odd�lení, pronájem od�vu, sekretariát, sklad, …). Administrátor zde m�že tedy vkládat  

 

Obr. 12  - Správa kategorie kontakt� 
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nové kategorie nebo editovat názvy již vytvo�ených kategorií. P�i vytvá�ení nových katego-

rií je podmínkou zadávat �eský i anglický název této kategorie. Další možností této správy, 

je zm�na pozice položky p�i zobrazovaní kategorií kontakt� v hlavním menu. Danou polož-

ku m�že bu
to p�esunout o jednu pozici nahoru nebo o jednu pozici dol�. Jednoduše �e�e-

no, sám administrátor si m�že jednotlivé kategorie kontakt� poskládat tak, jak mu to bude 

nejlépe vyhovovat. 

 

Kategorie katalogu výrobk� 

On-line katalog výrobk� je také rozd�len do jednotlivých kategorií (pracovní od�vy, pra-

covní obuv, rukavice, …). Na t�chto stránkách m�že administrátor nejen vkládat a editovat 

hlavní kategorie výrobk�, ale také vkládat a editovat nové podkategorie. Sta�í si jen vybrat 

hlavní kategorii, kde tak chce u�init a kliknutím již m�že do této kategorie vložit novou 

podkategorii. Op�t je podmínkou zadání názvu kategorie, podkategorie v �eském i anglic-

kém jazyce. 

4.1.5 Statistika návšt�vnosti stránek 

Zobrazení IP adres 

Na této stránce si mohou uživatelé prohlédnout kompletní statistiku návšt�vnosti stránek 

podle p�ístupu z jednotlivých IP adres. Adresa se získává z prom�nné $REMOTE_ADDR, 

která vrací IP adresu po�íta�e, ze kterého p�išel požadavek. U daného záznamu návšt�vnos-

ti dále uživatel zjistí datum a p�esný �as p�ístupu, ale také odkazující stránku, ze které p�išel 

návšt�vník. Odkazující stránka se získává z prom�nné $HTTP_REFERER.  

Kompletní statistika 

V této statistice jsou zpracovány všechny údaje z návšt�vnosti stránek. Je zde uveden po�et 

všech unikátních návšt�vník�, seznam nej�ast�jších p�ístup� z jednotlivých IP adres se�azen 

podle po�tu návšt�v a seznam nej�ast�ji odkazujících stránek. Ve všech seznamech je zob-

razeno pouze 10 nej�ast�jších IP adres nebo odkazujících stránek, ale po klepnutí na odkaz 

si lze zobrazit kompletní seznam.  
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Obr. 13 - Kompletní statistika návšt�vnosti stránek 

4.1.6 Aktuality 

Uživatelé s právy 3, mají možnost vkládat a editovat firemní aktuality. P�i vkládání aktualit 

je použit již zmi�ovaný FCK editor, pomocí n�hož mohou uživatelé své aktuality r�zn� zvý-

raz�ovat, vkládat do nich obrázky apod. P�i správ� aktualit potom mají možnost danou ak-

tualitu zablokovat, což znamená, že se nebude zobrazovat na stránkách. Blokovaná aktuali-

ta je ozna�ena záme�ek a m�že být kdykoliv znovu odblokována pro op�tovné zobrazení na 

stránkách. Dále mohou již vložené aktuality editovat nebo natrvalo smazat. 

 

Obr. 14 - P�ehled vložených aktualit 

4.1.7 Zm�na uživatelského profilu 

Každý uživatel, který má vytvo�ený ú�et a není blokován, si ho m�že libovoln� upravit. Jed-

ná se p�edevším o úpravy jména, p�ihlašovacího jména, emailu a hesla. Pokud si uživatel 
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vybere p�ihlašovací jméno, které již existuje, systém mu nedovolí své úpravy uložit. P�i 

zm�n� hesla je uživatel vyzván pro opakování nov� vkládaného hesla. Pokud si daná hesla 

neodpovídají, systém op�t zahlásí chybu. 

4.1.8 Odeslání emailu 

Všichni uživatelé mají možnost ze svého ú�tu odesílat emaily. Pro odesílání emailu je použi-

ta t�ída PHP Mailer voln� dostupná na internetu. P�i odesílání emailu musí jen vyplnit adre-

su p�íjemce a zadat text zprávy. Navíc mohou vybrat normální nebo vysokou prioritu odesí-

lané zprávy. Po odeslání bude v hlavi�ce uveden jejich email, který mají zadán ve svém ú�tu, 

takže jim m�že p�ípadný adresát ihned odpov�d�t na jejich aktivní emailovou adresu. 

4.2 Katalog výrobk� 

4.2.1 Vložení nového výrobku 

Vkládat nové výrobky mohou jen uživatelé s právy 2.x. (Viz. Tab.5). P�i vložení nového 

výrobku musí uživatel nejprve vybrat danou kategorii, kam chce výrobek uložit. Po vybrání 

kategorie již m�že vypl�ovat informace o výrobku. Je nutné vyplnit katalogové �íslo, identi-

fika�ní popis / výrobce, název výrobku a popis výrobku. Dále má na výb�r vyplnit cenu, 

vložit ilustra�ní  foto, vybrat vhodné piktogramy (Obr.16) nebo povolit �i blokovat zobra-

zení výrobku na stránkách. 

 

Obr. 15 - Výb�r piktogram� k danému výrobku 
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Pokud by bylo vybráno blokování výrobku na stránkách, daný výrobek by se zobrazoval jen 

v administra�ní sekci registrovaným uživatel�m a byl by ozna�en záme�kem. Také zadaná 

cena výrobku se zobrazuje jen v administra�ní sekci na p�ání firmy. 

4.2.2 Vyhledávání výrobku 

P�i vyhledávání výrobk� v administra�ní sekci mají uživatelé na výb�r hned z n�kolika mož-

ností vyhledávání. Zadaný výraz mohou vyhledávat bu
to jen v záznamu identifika�ní / ka-

talogové �íslo, identifika�ní popis / výrobce, popisu výrobku nebo v jejich kombinacích. 

Jednotlivé možnosti zatrhávají pomocí formulá�ového prvku checkbox. Dle zatržených 

možností se sestaví SQL dotaz pro vyhledávání v databázi pomocí formule LIKE a následn� 

se zobrazí výsledky hledání. Pokud uživatel v možnostech hledání nezatrhne nic, automatic-

ky se vyhledává v identifika�ním / katalogovém �ísle a názvu výrobku. 

 

Obr. 16 - Vyhledávání výrobku 

4.2.3 P�ehled výrobk� 

I v administra�ní sekci mají uživatelé možnost také nahlédnout do on-line katalogu. Od ka-

talogu, který je uveden na hlavních stránkách firmy, se liší jen tím, že u jednotlivých výrob-

k� je navíc uvedena cena (4), informace o vložení výrobku (3) a piktogramy (2) znázor�ují-

cí vlastnosti daného výrobku. Uživatel má k dispozici také ovládací menu (1), které obsahu-

je všechny kategorie a podkategorie výrobk� uložených v katalogu a pomocí kterého se 

m�že v katalogu pohybovat. 
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Obr. 17 - On.line katalog v administra�ní sekci 

Pokud je p�ihlášen uživatel s právy 2.x (Viz. Tab.5) a pokud se jedná výrobek spadající do 

komodity p�ihlášeného uživatele, má tento uživatel na výb�r edita�ní menu (3) k výrobku. 

Tento výrobek m�že blokovat, což znamená, že se nebude zobrazovat v katalogu na hlav-

ních stránkách, ale jen v katalogu v administra�ní sekci a bude ozna�en zámkem. Dále m�že 

daný výrobek editovat, nap�íklad vložit nové ilustra�ní foto, p�idat �i odebrat piktogramy, 

zm�nit popis apod., nebo m�že daný výrobek natrvalo odstranit z databáze. Pokud je 

v katalogu p�ihlášen uživatel s jinými právy než 2.x, nemá k dispozici edita�ní menu 

k výrobku, ale pouze kontaktní email na daného správce komodity s identifika�ním �íslem 

výrobku. Po odeslání dostane správce komodity zprávu, ve které je jasn� uvedeno o který 

výrobek se jedná a m�že ho hned editovat. 
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ZÁV�R 

Hlavní náplní této bakalá�ské práce bylo vytvo�it moderní a funk�ní stránky pro firmu 

KROK Hranice, které by p�ilákaly nové klienty a sou�asným klient�m by nabídly veškeré 

informace o firm�, ale také o nabízených výrobcích a službách.  

V teoretické �ásti této práce byla popsána historie vzniku internetu a nej�ast�ji používané 

technologie pro tvorbu webových prezentací. Navíc byla p�edstavena nejnov�jší technologie 

AJAX, kterou hodlám použít do budoucna p�i dalším vývoji t�chto stránek. V praktické 

�ásti byla �ešena samotná realizace projektu. Nejprve byla navrhnuta grafická podoba portá-

lu, poté podoba a rozmíst�ní jednotlivých prvku. V databázovém systému jsem posléze na-

vrhl databázi s pot�ebnými tabulkami a sloupci. Dynami�nosti stránek jsem dosáhl pomocí 

jazyka PHP.  

Uživatelské prost�edí jsem navrhnul tak, aby bylo co nejp�íjemn�jší a nejjednodušší, a to jak 

z pohledu návšt�vníka, tak i z pohledu administrátora. Celá prezentace je p�ipravena na další 

vývoj do budoucna, kterým se hodlám i nadále zabývat. 

Vytvo�ený systém je ú�elný, zcela funk�ní a spl�uje všechny zadané požadavky. V systému 

je dále možné provád�t zm�ny, dopl�ovat nové výrobky do on-line katalogu apod. 
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CONCLUSION 

The main aim of the thesis was to create modern and practical web presentation for the 

company KROK Hranice, which would not only bring up new clients but also satisfy the 

current ones with overall information about the company and offered services and products.     

The theoretical part includes the description of the history of internet and the most frequent-

ly used technologies for creation of the web presentation. Moreover, I present the very la-

test web technology AJAX, which I intend to use for the future development of the web 

pages.  

The practical part deals with the project realization. The first step was to design the graphic 

visage of the portal followed by design and position of individual elements. In the database 

system I designed the database with needed tables and columns. I reached the dynamics of 

the pages using PHP scripting language. The web presentation was designed to satisfy the 

needs of a visitor and an administrator. The whole web presentation is ready for the further 

development, which I intend to interest also in the future.  

The created system is useful, completely functioning and complies with all requirements. It 

is also possible to make the modification, insert new products into on-line catalogue and so 

on. 
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P�ÍLOHA P I: MYSQL P�ÍKAZY PRO VYTVO�ENÍ DATABÁZE 

CREATE TABLE `category` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `category_name_cs` text NOT NULL, 

  `category_name_en` text NOT NULL, 

  `build` varchar(64) NOT NULL default '', 

  `user_id` int(11) NOT NULL default '0', 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) TYPE=MyISAM; 

 

CREATE TABLE `category_sub` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `subcategory_name_cs` varchar(128) NOT NULL default '', 

  `subcategory_name_en` varchar(128) NOT NULL default '', 

  `category_id` int(11) NOT NULL default '0', 

  `subcategory_id` int(11) NOT NULL default '0', 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) TYPE=MyISAM; 

 

CREATE TABLE `contacts` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `name` text NOT NULL, 

  `info_cs` text NOT NULL, 

  `info_en` text NOT NULL, 

  `fax` text NOT NULL, 

  `tel` text NOT NULL, 

  `mob` text NOT NULL, 

  `email` text NOT NULL, 

  `group_id` int(11) NOT NULL default '0', 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) TYPE=MyISAM; 

 

CREATE TABLE `group_con` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `cs` text NOT NULL, 



 

 

  `en` text NOT NULL, 

  `build` text NOT NULL, 

  `user_id` tinyint(4) NOT NULL default '0', 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) TYPE=MyISAM; 

 

CREATE TABLE `group_law` ( 

  `id` tinyint(4) NOT NULL auto_increment, 

  `group_name` text NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) TYPE=MyISAM; 

 

CREATE TABLE `news` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `news_cs` text NOT NULL, 

  `news_en` text NOT NULL, 

  `user_id` int(11) NOT NULL default '0', 

  `allow` int(11) NOT NULL default '1', 

  `date` varchar(21) NOT NULL default '', 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) TYPE=MyISAM; 

 

CREATE TABLE `products` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `category_id` int(11) NOT NULL default '0', 

  `subcategory_id` int(11) NOT NULL default '0', 

  `identification` text NOT NULL, 

  `info` text NOT NULL, 

  `price` int(11) NOT NULL default '0', 

  `image` text NOT NULL, 

  `cs` text NOT NULL, 

  `en` text NOT NULL, 

  `pic_info` text NOT NULL, 

  `allow` int(11) NOT NULL default '1', 

  `user_id` int(11) NOT NULL default '0', 

  `user_law` int(11) NOT NULL default '0', 



 

 

  `insert_date` varchar(128) NOT NULL default '', 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) TYPE=MyISAM; 

 

CREATE TABLE `statistic` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `ip_id` int(11) NOT NULL default '0', 

  `host` text NOT NULL, 

  `insert_date` text NOT NULL, 

  `id_date` varchar(8) NOT NULL default '', 

  `request_id` int(11) NOT NULL default '0', 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) TYPE=MyISAM; 

 

CREATE TABLE `statistic_ip` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `ip` varchar(16) NOT NULL default '', 

  `counter` int(11) NOT NULL default '0', 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) TYPE=MyISAM; 

 

CREATE TABLE `statistic_request` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `request` text NOT NULL, 

  `counter` int(11) NOT NULL default '0', 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) TYPE=MyISAM; 

 

CREATE TABLE `text` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `info` varchar(24) NOT NULL default '', 

  `title` text NOT NULL, 

  `cs` text NOT NULL, 

  `en` text NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) TYPE=MyISAM; 



 

 

CREATE TABLE `users` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `name` varchar(24) NOT NULL default '', 

  `nick` varchar(24) NOT NULL default '', 

  `pass` varchar(64) NOT NULL default '', 

  `email` varchar(24) NOT NULL default '', 

  `categories` varchar(24) NOT NULL default '', 

  `law` int(11) NOT NULL default '0', 

  `lastlogin` varchar(24) NOT NULL default '', 

  `ip` varchar(24) NOT NULL default '', 

  `allow` int(11) NOT NULL default '1', 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) TYPE=MyISAM; 



 

 

P�ÍLOHA P II: ZDROJOVÝ KÓD SOUBORU PRO P�IPOJENÍ 

K DATABÁZI (CONNECT.PHP) 

<?php 

// p�ipojení externího souboru, ve kterém jsou uvedeny údaje pro p�ipojení k databázi 

 include ('config.php'); 

// p�ipojení k databázi 

$_connect = mysql_pconnect("$dbserver", "$dbuser", "$dbpass"); 

// výb�r vhodné databáze 

mysql_select_db("$dbname",$_connect); 

// nastaveni znakove sady databaze 

mysql_query("SET NAMES utf8"); 

?> 

 



 

 

 P�ÍLOHA P III: ZDROJOVÝ KÓD SOUBORU PRO P�IHLÁŠENÍ 

DO ADMINISTRACE (LOGIN.PHP) 

<? 

 // p�ipojení souboru pro spojení s MySQL databází 

 require ('include/connect.php'); 

  // jestliže byly odeslány data pro p�ihlášení 

 if(isset($_POST["submit"])) { 

 // spus� session 

  session_start(); 

  // dotaz na databázi, kde vybere záznam, kde existuje jméno zadané v "username" 

 $query_1 = mysql_query("SELECT pass FROM users WHERE nick =  

 '".$_POST["usrname"]."' AND allow = '1'"); 

  

// dotaz na pocet nalezenych vysledku 

 $row = mysql_num_rows($query_1); 

 // pokud je nula 

 if($row == 0) { 

  // vypise chybovou hlasku na obrazovku 

  header("Location: index.php?login_error=1"); 

 } else { 

  $result_1 = mysql_fetch_array($query_1); 

  // koduje a kontroluje zadane heslo s heslem ulozenym v databazi 

  if(!(md5($_POST["pass"]) == $result_1["pass"])) { 

   // pokud si neodpovidaji, vypise chybovou hlasku na obrazovku 

   header("Location: index.php?login_error=1"); 

  } else { 

   // pokud je vse v poradku, registruj session 

   $registrace = session_register("user") ; 

   if($registrace) { 

    mysql_query("SET NAMES utf8"); 

    $query_2 = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE nick  

    = '".$_POST["usrname"]."' AND pass =  

    '".md5($_POST["pass"])."'"); 

     

$result_2 = mysql_fetch_array($query_2); 



 

 

    $_SESSION["user"]["id"] = $result_2["id"]; 

    $_SESSION["user"]["ip"] = $result_2["ip"]; 

    $_SESSION["user"]["law"] = $result_2["law"]; 

    $_SESSION["user"]["name"] = $result_2["name"]; 

    $_SESSION["user"]["email"] = $result_2["email"]; 

    $_SESSION["user"]["categories"] = $result_2["categories"]; 

    $_SESSION["user"]["lastlogin"] = $result_2["lastlogin"]; 

    $query_3 = "UPDATE users SET lastlogin='".date("d.m.Y –  

    H:i:s")."' WHERE id='".$_SESSION["user"]["id"]."'"; 

    mysql_query($query_3); 

    $query_4 = "UPDATE users SET  

    ip='".getenv("REMOTE_ADDR")."' 

 WHERE id='".$_SESSION["user"]["id"]."'"; 

     

mysql_query($query_4); 

    if($_SESSION["user"]["lastlogin"] == 0) { 

     header("Location: user_change.php"); 

    } else { 

     header("Location: main.php"); 

    } 

   } 

  } 

 }  

 } 

?> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P�ÍLOHA P IV: KÓD PRO P�IPOJENÍ A VYTVO�ENÍ FCK 

EDITORU 

<? 

 // pripojeni externího souboru 

 include("fckeditor/fckeditor.php") ; 

 

 // vytvoreni nove instance artikle_cs 

 $oFCKeditor = new FCKeditor('article_cs') ; 

 

 // nastaveni cest 

 $oFCKeditor->BasePath = $trackfckeditor; 

   

//nastaveni maximální vysky editoru 

$oFCKeditor->Height  = '400px'; 

   

 // nazev panelu nastroju, který se ma nacist 

$oFCKeditor->ToolbarSet = 'Krok'; 

   

 // vytvoreni FCK editoru 

 $oFCKeditor->Create() ; 

?> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P�ÍLOHA P V: ZHODNOCENÍ PROJEKTU FIRMOU  

KROK CZ, V. O. S. 
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