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Úvod
Komorní filharmonie Pardubice (dále jen KFP) je jedním ze špičkových orchestrů (nejen) klasické hudby u nás. Koncertní aktivita tohoto orchestru je tedy
velmi čilá a vyplývá z ní přirozená potřeba tuto aktivitu archivovat z dvou hlavních důvodů. Zaprvé, jakožto příspěvková organizace, KFP musí každý rok svému
zřizovateli a Ministerstvu kultury odevzdávat výkaz své činnosti, který obsahuje
například statistiky o počtech odehraných koncertů v Pardubicích, v Pardubickém kraji, jinde v České republice a v zahraničí, dále údaje o typech odehraných koncertů a jejich pořadatelích či objednavatelích a podobně. Zadruhé, archiv
koncertní činnosti je neodmyslitelnou pomůckou dramaturga orchestru, který potřebuje vědět například to, kdy naposledy se hrála daná skladba, či jaké byly
v posledních letech programy určitých typů koncertů, kupříkladu výročních, aby
program mohl vždy sestavit tak, aby se neopakoval.
Za dobu svého působení prošel tento koncertní archiv dvěma podobami. Po založení orchestru byl dlouhá léta veden v záznamových knihách obsahujících tabulky se seznamy koncertů tak, jak šly v jednotlivých koncertních sezonách za sebou, obsahujících u každého koncertu údaje o datu a místu jeho konání, jeho typu
(abonentní, festivalový apod.), jména vedoucího dirigenta, sólistů a program.
S nástupem digitální doby se začal archiv, a to v podstatě ve stejné podobě,
v jaké byl dosud veden ve formě papírové, ukládat do tabulky v Excelu. V roce
2009 autorka této práce v rámci letní brigády do této tabulky přepsala obsah
záznamových knih z let 1969–1987, tedy od doby založení orchestru do doby
ukládání dat do Excelu. Problémy této současné implementace se budeme zabývat
v úvodní části první kapitoly této práce.
Hlavní motivací této práce je proměnit tento nešikovně vedený archiv v moderní databázovou aplikaci, která bude umožňovat snadné přidávání koncertů pomocí uživatelsky přívětivého webového prostředí, které zároveň bude eliminovat
možné chyby a udržovat jednotnou konvenci přidávaných záznamů, ale i snadné
vyhledávání v koncertech dle uživatelsky přívětivě zadaných kritérií. Záměr této
práce byl vedením orchestru vřele přijat, a tato práce vznikla za úzké spolupráce
s ním.
Autorka toto dílo považuje za pokračování práce své matky PhDr. Blanky
Scholleové, která v rámci svých povinností na pozici pracovnice propagace KFP
až do letošního roku tento archiv vedla.

O Komorní filharmonii Pardubice
KFP [1] je jedno z nejvýznamnějších uměleckých těles u nás a již od svého
založení v roce 1969 patří do špičky českých orchestrů. Jeho široký interpretační
rozsah zahrnuje nejen skladby období baroka, klasicismu a romantismu, ale i
kompozice současné a různé multižánrové projekty.
Kromě působení na své domácí scéně v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích KFP vystupuje na mnoha světově významných jevištích; například Concertgebouw v Amsterodamu, Festspielhaus v Salcburku, Musikverein ve Vídni,
Tonhalle v Curychu a dalších. Orchestr taktéž dlouhodobě úzce spolupracuje a
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natáčí CD pro světově největší a proslulé vydavatelství vážné hudby Naxos a
i pro další známá nakladatelství, jako je Supraphon či ArcoDiva.

O autorce (a poznámka k textu)
Autorka této práce kromě studia na Matematicko-fyzikální fakultě studuje
i hru na varhany na Konzervatoři Pardubice, která s KFP sdílí sídlo (Dům hudby)
a spolupracuje s ní; autorka má tedy k hudbě i orchestru blízko. Dále vzhledem
k rodinným vazbám (skrze matku, která působí na pozici propagace a předprodeje
abonmá) má k tomuto orchestru velmi blízko a také již několik let občasně ve
filharmonii vypomáhá – od nošení květin umělcům na koncertech přes grafický
design až po IT poradenství. Databázi koncertů, jak bylo zmíněno výše, pomáhala
digitalizovat z papírové podoby, a proto je jí vzhledem ke všem těmto okolnostem
tato práce velmi blízká.
Ačkoliv je tento text a webová aplikace originální prací autorky, je v tomto
textu užit autorský plurál.
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1. Výchozí situace vývoje
V této kapitole nejdříve skrze pohled na současný stav archivování databáze
koncertů KFP nahlédneme, co všechno je třeba zlepšit oproti tomuto současnému
stavu, dále popíšeme, co od aplikace oproti současnému stavu očekává KFP, a
nakonec nastíníme postup práce.

1.1

Současný stav

Jak již bylo zmíněno v úvodu práce, v současné době je koncertní činnost
archivována v tabulce v Excelu, viz Obrázek 1.1.

Obrázek 1.1: Excelová „master“ tabulka všech koncertů.
Jak je vidět ze screenshotu této tabulky, pro záznam jednoho koncertu musí
správce pro každou položku na programu koncert ručně „rozkopírovat“ všechny
jeho údaje na několik řádků. Jeden řádek tabulky tedy odpovídá jedné hrané
skladbě (jedné položce programu) na určitém koncertu. To s sebou nese několik
přirozených nevýhod.
První z nich je uživatelsky nepříjemné vedení této databáze. Pro přidání záznamu je nejdříve nutné proscrollovat se na konec této v dnešní době již opravdu
rozsáhlé tabulky. Dále je po ručním vyplnění všech údajů o koncertu (datum,
sezona, koncertní řada, název, místo) nutné vyplnit autora a název skladby a doplnit k ní sólisty a dirigenta. S tím souvisí další problém, a tím je jednotnost
zaznamenávání těchto údajů.
Co se týče skladeb, excelový soubor obsahuje další list, který obsahuje abecední seznam všech autorů a jejich skladeb, viz Obrázek 1.2. Správce databáze
vždy při zadávání skladeb do programu nějakého koncertu nejdříve nahlédne do
tohoto listu. Když záznam této skladby už existuje, překopíruje ji do hlavní tabulky koncertů na příslušné místo v programu daného koncertu. Pokud autor
nebo skladba zatím v tomto listu nejsou, správce databáze ji do tohoto listu na
příslušné místo přidá.
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Obrázek 1.2: List s abecedním seznamem skladatelů a jejich děl.
Z screenshotu na Obrázku 1.2 je vidět, že vést tuto tabulku je velmi náročné a
existuje v ní mnoho duplicitních řádků, které vznikají při průběžné snaze zlepšit
konzistenci těchto dat.
Místa konání koncertů jsou vedena podobným způsobem, ale tabulka je každým rokem obnovována z aktuální hlavní tabulky všech koncertů včetně všech
duplikací, pomocí nichž je sčítáno, kolikrát se na jakém místě hrálo, a inkonzistencí, které toto sčítání komplikují.
Tabulka dirigentů ani dalších účinkujících není vedena vůbec, ačkoliv by ji
filharmonie pro získávání statistik potřebovala taktéž.
Je zřejmé, že vedení databáze koncertů tímto způsobem je velmi náročné a ne
příliš šťastné zejména k náročnosti a možné nepřesnosti agregace dat. I přesto,
že i takto poslouží účelu, tento způsob není dlouhodobě udržitelný a agregace
dat, které Komorní filharmonie Pardubice potřebuje pro svoje meziroční výkazy,
musí být prováděna poměrně složitým a dost možná ne přesným užitím mnohých
excelových filtrů a taktéž velkým množstvím ruční práce.

1.2

Diskuse zvoleného záměru práce

V minulých letech bylo vedením KFP několikrát zvažováno, že se způsob vedení databáze koncertů („archivu“) změní.
Jak již bylo nastíněno, filharmonie potřebuje tuto databázi koncertů kromě
obecné potřeby záznamu své činnosti z archivačního i dramaturgického hlediska
zejména pro město Pardubice a Ministerstvo kultury, kterým musí každoročně
vykázat různé statistiky o své činnosti. Pro agregaci těchto dat je Excel sice
použitelným, ale zdaleka ne ideálním řešením, a dále agregaci komplikuje jen
částečně hlídaná konzistence dat a nerozlišování typů jednotlivých položek jako
jednotlivých entit (např. sólisté u jednoho předvedení jsou vypsáni v jedné buňce
ve sloupci vedle skladby stylem „Jan Novák – housle, Jana Nováková – soprán“
a nejsou vedeni ve své vlastní tabulce).
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Mezi zvažovanými možnostmi bylo například převedení archivu do relační databáze, a to pomocí databázového správce Microsoft Access. Od této možnosti
však bylo upuštěno vzhledem k neznalosti principů vedení relačních databází pracovníky orchestru a neochotě investovat čas a prostředky do převedení stávajících
tabulek do této podoby a naučení se s ní pracovat.
Zkusili jsme na internetu najít podobné práce, ale žádný software zaměřený
specificky pro správu databáze koncertní činnosti se nám nepodařilo najít.
Zvolený záměr práce považujeme za moderní a udržitelný způsob, jak tuto
databázi koncertů převést do podoby opravdové a lépe udržovatelné databáze,
nad kterou bude pracovat takové uživatelské prostředí, které
• bude umožňovat přidávání záznamů tak, aby v databázi nevznikaly zbytečné duplicity a aby se všemi položkami bylo zacházeno jako se samostatně
zobrazitelnými entitami, které dále umožní jemnější vyhledávání údajů,
• bude umožňovat agregaci dat na základě prostředí specifických filtrů,
• budou pracovníci orchestru moci užívat i s pouhými uživatelskými znalostmi
odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení.

1.3

Požadavky ze strany KFP

S konkrétně popsanými záměry se před zahájením samotných implementačních prací autorka zúčastnila schůzky v KFP, aby zjistila, co management KFP od
této práce očekává. Této schůzky se kromě autorky práce zúčastnila Ing. Jarmila
Zbořilová, ředitelka KFP, PhDr. Blanka Scholleová, pracovnice propagace KFP a
stávající správce databáze, a Mgr. Anna Jakubcová, nástupkyně paní Scholleové.
Zúčastněné dámy vytyčily, která data specificky potřebují agregovat nejčastěji
s přáním, aby to aplikace reflektovala a aby např. uživatelské prostředí tato data
uměla zobrazit jednoduše a ideálně i s možností exportu. Jak jsme již naznačili
v předchozích sekcích, tato data se týkají hlavně údajů, které jsou potřeba vyplňovat do ročního výkazu pro zřizovatele filharmonie (Statutární město Pardubice)
a dále do tabulek pro Ministerstvo kultury.
• Aplikace by měla umožňovat zobrazení, kolik koncertů se hrálo v zadaném
roce
– dle místa:
∗
∗
∗
∗

v domovském městě (v Pardubicích),
v domovském regionu (v Pardubickém kraji),
jinde v České republice,
v zahraničí,

– dle druhu jako:
∗
∗
∗
∗

abonentní koncert,
mimořádný koncert,
dětský koncert,
koncert organizovaný jiným pořadatelem.
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• Aplikace by měla zohlednit, že některé koncerty jsou hrány pravidelně
v rámci jiných akcí, jako jsou například tradiční koncerty ke Dni studentů
na Univerzitě Pardubice nebo tradiční koncert KFP v rámci Smetanovy
Litomyšle. Aplikace by měla umět zobrazit programy těchto pravidelných
koncertů v předešlých letech.
• Oproti dosavadnímu způsobu vedení databáze by aplikace měla zacházet
lépe se sólisty a jinými spoluúčinkujícími a umět například zobrazit to, kdy
s KFP spolupracovali naposled.
• Tabulka koncertů by měla obsahovat počet návštěvníků jednotlivých koncertů.

1.4

Úkoly práce

Na základě aktuální podoby databáze, vize, jak zpracovat databázi novou, a
požadavků ze strany KFP jsme úlohu zpracování této bakalářské práce rozdělili
na několik následujících částí:
1. návrh architektury aplikace a výběr vhodných technologií,
2. návrh modelu aplikace (vytvoření relačního schématu aplikace),
3. implementace,
4. testování.
Těmto jednotlivým úkolům se budeme věnovat v následujících kapitolách.
Samotné nasazení aplikace není součástí bakalářské práce, nicméně je plánováno.
Zároveň součástí práce není import stávajících dat, neboť to vzhledem k jejich aktuální silné nekonzistenci není možné. Samozřejmě import před nasazením
bude potřeba a nepočítáme s tím, že bychom data museli „koncert po koncertu“
zadávat do formulářů aplikace; naopak s určitým „hromadným importem“ počítáme. Nicméně k tomu budou nejdříve data potřeba být „pročištěna člověkem“
a to zabere čas, který autorka při psaní této práce neměla.
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2. Návrh aplikace
Na základě vlastních zkušeností s databází i samotnými koncerty KFP a s přihlédnutím k požadavkům předneseným na úvodní schůzce v KFP a za konzultace
s PhDr. Blankou Scholleovou z KFP jsme došli k následujícímu popisu databáze,
který tvoří podklad pro model aplikace.
V následujícím textu budeme tučně značit nově vyskytující se třídy objektů
v modelu aplikace a podtržením budeme značit atributy těchto typů.

2.1

Konceptuální model databáze

Stěžejní zaznamenávanou entitou, od kterého odvíjíme další entity, je koncert. Koncert:
• může a nemusí mít jméno,
• začíná v určitý den a čas,
• se koná na určitém místě (a na jednom místě mohlo být přirozeně mnoho
koncertů),
• patří do dané sezony
• má celočíselný počet návštěvníků (číslo je odvozováno od množství vydaných lístků).
Koncert může dále být několika typů, které budeme rozlišovat jako samotné
odvozené entity. S přihlédnutím k požadavkům KFP se jedná o následující:
• Abonentní koncert, který má svůj cyklus a číslo v cyklu. Ačkoliv jsou
obvykle dva koncerty tohoto typu se stejným číslem v podstatě identické
a nabízelo se tento fakt zohlednit, ze strany KFP nám bylo sděleno, že se
mírně lišit mohou (změnou dirigenta, mírnou změnou programu); proto je
na straně databáze vedeme samostatně.
• Koncert pro děti a mládež, který má svoje číslo v cyklu (dětské koncerty
jsou samostatný cyklus koncertů, takže tento nemusíme specifikovat).
• Mimořádný koncert, který další parametry nemá (obvykle je identifikován názvem, který v naší databázi již má jakožto koncert).
• Koncert organizovaný jiným pořadatelem, který má svého pořadatele.
• Benefiční koncert, který je pro někoho (např. nějakou nadaci).
• Tradiční koncert, který se koná pravidelně u nějaké pravidelně se opakující události, v případě KFP se jedná například o Studentský den boje
za svobodu, k němuž každý rok hraje na Univerzitě Pardubice, či o každoroční Absolventský koncert Konzervatoře Pardubice, na kterém za doprovodu KFP hrají nejlepší posluchači této školy.
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• Festivalový koncert, který je hrán na nějakém festivalu v rámci nějakého jeho ročníku. Krom smysluplnosti této entity tím vyhovujeme požadavku KFP, abychom např. rozlišili koncerty hrané v Litomyšli a v rámci
Smetanovy Litomyšle.
Z výčtu jsme vynechali KFP dosud vedený typ koncertu „zahraniční“, neboť zda
je koncert zahraniční, se pozná podle toho, jestli byl hrán v zahraničí – a navíc
může být navíc jedním z výše uvedených typů.
Každý koncert je sérií provedení jednotlivých skladeb – jedno provedení je
identifikováno koncertem, na kterém zaznělo, a provedenou skladbou.
Každá skladba má autora, a to nepovinně, neboť jsou i anonymní skladby.
Jeden autor mohl napsat více skladeb. Jedna skladba mohla být provedena několikrát, nebo také nikdy. To je z důvodu, aby bylo možné vést databázi skladeb
separátně a případně ji rozšiřovat nezávisle na tom, jestli byly někdy hrány nebo
ne; jestli hrány byly, se dá zjistit z tabulky provedení.
Každé provedení má pořadové číslo, obsazení (to se totiž nemusí nutně odvíjet
od předpisu skladby) a svého dirigenta. Ačkoliv obvykle jeden dirigent diriguje
celý koncert, existují výjimky, kdy se za koncert dirigenti vystřídají, časté je to
například u koncertů ve spolupráci s konzervatoří, kdy některé skladby dirigují
studenti dirigentství, proto v databázi budeme dirigenta vést pro každé provedení
zvlášť.
Dále jsme model datábaze (bohužel ne views a templates vzhledem k omezenému času pro vypracování práce) připravili pro budoucí vývoj na následující:
• Každé provedení může mít jednoho či více účinkujících sólistů, přičemž
sólista může být
– zpěvák, pak má typ hlasu,
– hráč, pak má svůj nástroj,
– recitátor,
– nebo něco jiného (v 50. sezoně bude Komorní filharmonie Pardubice
hostit beatboxera, i na takového sólistu tedy musíme myslet). Vedeme
zvlášť tabulky těchto jednotlivých typů sólistů, a pak tabulky uvádějící, v kterých provedeních účinkovali.
• Na provedení může spolupracovat jiné těleso. Těleso:
– má své své jméno,
– v rámci provedení v něm může účinkovat několik sólistů, které však
nebudeme v tabulce vést jako členy tohoto tělesa, protože nemusí být
jeho stálými členy – budeme si pamatovat pouze to, v rámci kterého
tělesa nějací hráči či zpěváci vystupovali v jakém provedení,
– může mít uměleckého vedoucího, u nějž bude platit to samé, co
u sólistů, a to že tabulku uměleckých vedoucích budeme vést jako
samostatné osoby, a budeme si pamatovat, s kterým tělesem spolupracoval na jakém provedení.
• Na provedení může spolupracovat sbor, který má jméno a může mít sbormistra; na sbormistra a sbor se vztahuje stejná logika jako na uměleckého
vedoucího a těleso.
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Třídy dirigent, sólista, umělecký vedoucí, sbormistr a autor jsou rolemi typu
osoba, která má rok narození (KFP stačí toto, a ani to nebude v databázi vedeno
u všech).
Jako samostatné tabulky ještě vedeme seznam nástrojů (aby u nějakého hráče
nebyl např. „kontrabas“ a u nějakého „basa“) a dále vedeme tabulku míst geografických, které mají obec, kraj a kód země (např. Pardubice, Pardubický kraj,
CZ), a míst koncertních, které se skládají z názvu sálu či prostor (např. Sukova
síň Domu hudby) a geografického místa.
Pro případ, že na nějakou skutečnost naše databázová logika nestačí, budeme
mít u většiny uvedených typů pole na poznámku (u provedení skladby se například
může hodit vědět, jestli daná skladba zazněla v aranži či v premiéře).
Schéma tohoto konceptuálního modelu je v příloze 6.1.

2.2

Návrh funkcí aplikace

Obecně od aplikace čekáme, že bude umožňovat prostřednictvím uživatelského
prostředí do databáze zanášet v předchozí sekci popsané druhy objektů a jejich
záznamy editovat, zobrazovat a třídit.
My se v úvodní části vývoje, jíž je tato práce, zaměříme na to, aby webové
uživatelské prostředí aplikace mělo následující funkcionality:
• Přehlednou úvodní uživatelskou obrazovku, která bude sloužit zejména jako
rozcestník k dalším funkcionalitám a zároveň bude zobrazovat odkazy na několik časově nejpozdějších koncertů, aby se k nim uživatel mohl rychle dostat. Zároveň by úvodní obrazovka měla mít vyhledávací pole pro fulltextové
vyhledávání ve všech koncertech.
• Možnost přidání nového koncertu a zadání a úpravu jeho programu prostřednictvím formulářů.
• Stránky detailu jednotlivých koncertů zobrazující údaje o konkrétním koncertu a přehledně jeho program, s možnostmi daný koncert editovat, jeho
program upravit a případně celý koncert smazat.
• Stránku se zobrazením záznamů koncertů v databázi dle zadaných filtrů
– rozsah dat konání, místo konání, typ koncertu, provedená skladba – se
zobrazením počtu nalezených výsledků pro dané filtry a odstránkovaného
seznamu nalezených koncertů (v tabulce).
• Všechny operace, které modifikují databázi, by měly být umožněny provádět pouze přihlášenému uživateli, aplikace by tedy měla mít jednoduchý
autentizační a autorizační systém. Hledání, filtrování a zobrazování detailu
koncertů by mělo být umožněno i nepřihlášenému uživateli.
• Aplikace by měla umožňovat i přidávání některých dalších položek v databázi – např. skladby, autory, dirigenty, místa a další.
Implementaci tohoto návrhu aplikace – implementaci modelu a uživatelského
prostředí, se budeme věnovat v následujících kapitolách.
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3. Architektura aplikace
U této aplikace i u aplikací jí podobných je žádoucí, aby uživatelské prostředí
řešilo čistě jen interakci s uživatelem a aby v něm nebyla zabudována hlubší aplikační logika. Toto prostředí totiž můžeme chtít v rámci dalšího vývoje měnit a
zlepšovat ve snaze vyjít vstříc uživateli, ale logiku za ním ponechat nezměněnou. Z opačného pohledu, tato logika by měla být schopna poskytovat data více
formám prezentace těchto dat nezávisle na jejich vlastní implementaci.
Prezentační vrstva a logická vrstva aplikace by tedy měly být co nejvíce odděleny. Proto jsme se, jak je pro aplikace podobného typu dnes snahou a zvykem,
rozhodli následovat návrhový vzor Model-View-Controller (MVC), respektive
jeho variantu implementovanou ve frameworku Django.
V této kapitole základně popíšeme myšlenky tohoto návrhového vzoru a představíme framework Django, ve kterém jsme se rozhodli aplikaci vyvinout. Zároveň
vysvětlíme, jak je návrhový vzor MVC implementován v Djangu. Nakonec představíme další technologie, které byly pro vývoj aplikace využity.

3.1

Model-View-Controller

Jak jsme již zmínili v úvodu této kapitoly, hlavní myšlenkou vzoru MVC je
co největší odstínění prezentační a logické vrstvy aplikace.
Ačkoliv implementace této myšlenky se mírně liší v různých frameworcích a
dalších technologiích, základní myšlenkou zůstává rozdělení kódu aplikace na tři
části: na Model, View a Controller. [2] [3]
• Model v objektově orientovaném programování zahrnuje třídy, tedy logickou reprezentaci „světa“ dané aplikace. Typicky se tato část aplikace
mění nejméně; protože dokud řešíme stejný problém za stejných podmínek,
mnoho úprav v této části aplikace pravděpodobně dělat nebudeme (narozdíl od uživatelského prostředí, které podléhá grafickým i dalším trendům).
V našem případě se jedná o třídy Koncert, Skladba a Autor a další.
• View je volně přeloženo „zobrazení“, a to je také přesně v rámci MVC
architektury myšleno. View je ta část aplikace, která se stará o to, jak
jsou data modelu zobrazována, můžeme jej považovat za výstup zobrazený
uživateli. Views mohou být různá pro tatáž data, například na obsah naší
e-mailové schránky se (podporuje-li to) můžeme podívat jak příkazem v terminálu, tak přes webové rozhraní. V našem případě budou views vlastní
stránky webového rozhraní naší aplikace, kterými budeme odpovídat na dotazy uživatelů.
• Controller je vrstva, která zprostředkovává komunikaci mezi Modelem a
View. Stará se o uživatelský vstup, získává a modifikuje data modelu a
tato data poskytuje View. Někdy pro znovuzobrazení některých dat není
potřeba aktualizovat model, například seřazení položek od nejmenšího po
největší může proběhnout na úrovni Controlleru.
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Tyto tři části by na sobě měly být co nejméně závislé a při změně jedné této
části by měl být vliv na části druhé dvě co nejmenší. Jak tyto tři části spolupracují,
ukazuje Obrázek 3.1.

Obrázek 3.1: Diagram vzoru MVC. Adaptováno z [3].

3.2

Django

„Framework pro perfekcionisty s termíny“ [4] je hlavní marketingový slogan pythonového frameworku pro webdevelopment Django, na kterém jsme se
rozhodli aplikaci postavit. Vývojáři Djanga se dle svých slov snaží o to, aby
Django vývojářům umožňovalo aplikace stavět v co nejkratších časech díky snaze
o „neznovuobjevování kola“, ale bez kompromisů co se týče jejich bezpečnosti,
rozšiřovatelnosti a čistoty kódu.

3.2.1

MVC v Djangu – Model, Template, View

Ačkoliv je Django postavené na základě filosofie MVC, vnímá jej jako myšlenkový model a nedrží jej doslova; parafrázujme FAQ v jeho dokumentaci: „Django
je takové, jak jeho tvůrcům přišlo nejlogičtější.“ [6] Namísto označení jednotlivých částí Model, View a Controller Django dělí své aplikace na části Model,
Template a View.
Modelem se v Djangu myslí to samé, co v klasickém MVC. Rozdíly jsou ve
View a Controlleru – co je v MVC View, je v Djangu Template, a co je v MVC
Controller, je v Djangu částečně View a částečně celý framework sám, protože
zařizuje fungování celého systému. [6]
• View v Django aplikaci se stará o to, jaká data jsou vybrána, ale ne o to,
v jaké podobě jsou zobrazena uživateli. Views pracovávají příchozí HTTP
dotazy, obsahují i případné výpočty, dotazy do databáze a podobně; zkrátka
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následujíce filosofii MVC obsahují veškerou „business“ logiku, a své výsledky v tzv. kontextu předávají již téměř statickým šablonám (templates).
Jsou to skripty v Pythonu.
• Template je část kódu, která popisuje, jak data z View zobrazit. Jedná se
o HTML soubory „obohacené“ o speciální Django tagy umožňující např.
vkládání dat z views či jednoduché funkce jako podmíněné bloky a cykly.
Tedy, ačkoliv je pojmenování jednotlivých částí kódu v Djangu jiné a controllerem je tak trochu celý framework sám, stále je zde oddělena datová struktura
aplikace od toho, jaká data jsou zobrazována jakou logikou, a to od toho, jak mu
jsou zobrazována. O MVC framework se tedy v principu jedná. Strukturu projektu a kód popíšeme v následující kapitole.

3.2.2

Další technologie v naší aplikaci

Další technologie, které jsme pro vývoj aplikace zvolili v kombinaci s Djangem:
• HTML [7] jako značkovací jazyk (obsahující tagy šablonovacího jazyka
Djanga [8]),
• CSS [9] jako jazyk kaskádových stylů a SASS [10] jako jeho rozšíření umožňující lepší práci s dědičností stylů a proměnnými. Rozhodli jsme se využít
předpřipravené styly CSS frameworku Bulma [11], jehož výhodou je i responsivita webového uživatelského prostředí téměř bez práce. Kromě toho
autorka subjektivně považuje Bulmu za velmi estetickou; konkrétně třeba
její stylování formulářů.
• Vue.js [12] jakožto javascriptovou knihovnu tam, kde v uživatelském prostředí potřebujeme dynamické ovládací prvky a užití čistého JavaScriptu
by bylo netriviální. Největší silou Vue.js pro naše použití je snadnost provázání datového modelu jeho instance ve stránce s určitými HTML prvky
pomocí speciálních HTML atributů, což nám práci usnadňuje hlavně tam,
kde bychom jinak museli složitě manipulovat s DOM stránky.
• PostgreSQL [13] jsme zvolili jako databázový backend zejména pro jeho
oficiální podporu v Djangu a šíři v Djangu podporovaných funkcí ve spojení
s ním (např. fulltextové vyhledávání [14]).
• Git [15] jsme využili jako verzovací nástroj při vývoji, jako vzdálený repozitář jsme využili službu Github [16].
Jako vývojové prostředí jsme zvolili IDE PyCharm Professional od firmy
JetBrains [17].

3.3

Volba frameworku

Autorka se rozhodla zvolit Django zejména kvůli svým předchozím zkušenostem s jazykem Python a taktéž pro dobrou zkušenost s Django ve webové
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aplikaci EYP GA Statistics [18], která je využívána v neziskové organizaci European Youth Parliament, kde autorka působí, a s jejímž vývojem měla v minulosti
záměr pomáhat, tudíž její architekturu poměrně zná.
Podstatným důvodem pro zvolení Djanga bylo i to, že po implementaci modelu
aplikace nabízí webové administrátorské prostředí, v němž jdou přes formuláře
automaticky vygenerované z modelů přidávat objekty do databáze. To je užitečné
nejen při vývoji, ale i po nasazení, například k přidávání nových uživatelů, nastavování jejich práv anebo všeobecně k přidávání objektů do databáze, u kterých
není žádoucí, aby je mohl přidávat koncový uživatel aplikace.
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4. Implementace (kódová
dokumentace)
4.1

Struktura projektu

Každý Django projekt je složen z tzv. aplikací. Složku projektu kfpArchiv
jsme vygenerovali oficiálním skriptem startproject. V ní jsou složky aplikací
kfpArchiv a concerts. V aplikaci kfpArchiv, víceméně vygenerované skriptem,
je obsažena konfigurace projektu. concerts je pak naše aplikace samotná.
Každá Django webová aplikace, a tedy i naše concerts, má v předchozí
kapitole (viz 3.2.1) zmíněné součásti, které jsou ve složkách models, views a
templates. Modely a views jsou psány v Pythonu, pro templates pak Django
využívá svůj šablonovací jazyk pro HTML, pomocí kterého se odkazuje na proměnné, které do templates poskytují views.
Dále je obvyklou součástí a i součástí naší aplikace složka forms, která obsahuje Django pythonový popis formulářů uživatelského prostředí (zejména jaká
pole mají mít).
Složka migrations obsahuje Djangem generované soubory, které překládají
kód modelů v Djangu do SQL. Pomocí nich Django generuje v databázi příslušné
tabulky, sloupce a databázová omezení.
Dále aplikace obsahuje složku static, v níž jsou obsaženy statické soubory,
jako jsou CSS soubory pro styly, javascriptové knihovny a naše Vue.js skripty.
Nakonec aplikace obsahuje ještě složky templatetags pro definice našich
vlastních tagů v šablonách a scripts pro jiné pythonové skripty, které bychom
chtěli spouštět v kontextu našeho djangového projektu. Vlastní tag máme jeden
v templatetags/tags.py, a to url_replace, který nám umožňuje do odkazových <a> HTML tagů v šablonách vložit aktuální GET parametry adresy za pozměnění jednoho parametru (to se nám bude hodit pro paginaci např. výsledků
hledání). Script v scripts máme též jeden, a to generate_fake_data.py, pomocí kterého (a knihovny faker [19]) jsme si při vývoji do databáze nagenerovali
náhodná data. Musíme konstatovat, že tento skript není dokonalý, protože Django
ne vždy inkrementuje klíče v databázích po jedné a s těmito možnými „dírami“
skript nepočítá. Tudíž když se po částech spustí pomocí python manage.py
runscripts, vykáže několik výjimek, ale databázi i tak slušně zaplní.

4.2

Modely

Modely v Djangu máme ve složce models v souborech composition.py,
concert.py, misc.py, people.py a performance.py.
Pokud neuvedeme výjimku, všechny třídy, o nichž v následujících sekcích budeme mluvit, jsou odvozeny od Django třídy models.Model. Pro deklarace jednotlivých atributů tříd níže popsaných odkazujeme čtenáře do kódu aplikace.
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4.2.1

people.py

Definuje třídy související s lidmi v databázi. Základem je třída osoby Person,
která má pole pro jméno first_name a příjmení last_name, pole pro pohlaví
gender s možnostmi definovanými v GENDER, pole birth_year pro rok narození
a nakonec textové pole note pro případnou poznámku.
Dále jsou zde definovány třídy Author, Conductor, Singer, Reciter, Other
Performer, ChoirLeader, ArtLeader, které vztahem 1:1 odkazují do Person,
aby jedna osoba nemohla být v jedné tabulce role dvakrát). Tím říkají, které
osoby jsou autory, dirigenty, zpěváky (u nich máme navíc typ hlasu voice_type
s výběrem ve VOICE_TYPES), recitátory, jinými umělci (a u nich pole type_of_
performance pro informaci o jejich zaměření, např. beatboxing), sbormistry či
uměleckými vedoucími.
Třída Player se do osoby odkazuje přes cizí klíč a má hudební nástroj ze třídy
Instrument (definované v tomto souboru, obsahuje pouze name pro jméno nástroje, její smysl je částečné předcházení duplikacím v názvech nástrojů). Není to
vztah 1:1, protože jeden člověk může hrát na více nástrojů, ale máme zde nastavené omezení, že dvojice (člověk, nástroj) musí být v příslušné tabulce unikátní.
Tento soubor obsahuje ještě třídy Choir a Ensemble pro sbory a umělecká
tělesa, které obsahují pole name a note pro jméno a poznámku.

4.2.2

concert.py

Definuje třídu Concert s poli
• name, season, date_time pro název koncertu, číslo koncertní sezony, datum
a čas konání koncertu;
• place pro místo konání koncertu, to se odkazuje přes cizí klíč do třídy
ConcertPlace definované v place.py;
• visitors pro počet návštěvníků koncertu a
• note pro případnou poznámku.
Dědičnost odvozených typů koncertů řešíme tabulkovou dědičností, Concert tedy
není abstraktní třída, ale samostatná tabulka. Jako objektový manažer třídy
Concert (pythonový skript, který umožňuje např. dotazování se na instance tříd
v databázi) používáme InheritanceManager z knihovny django-model-utils
[20], který nám příslušnými metodami ve views vrací instance odvozené typů
koncertů, nikoliv instance generického koncertu.
Těmito třídami zděděnými od Concert jsou
• SubscriptionConcert pro abonentní koncert, který má navíc pole Cycle
s výběrem ze SUBSCRIPTION_CYCLES pro abonentní cyklus a pole number
pro číslo v cyklu,
• KidsConcert pro dětský koncert, který má pole number pro číslo v cyklu,
• ExtraordinaryConcert pro mimořádný koncert,
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• BeneficialConcert pro benefiční koncert s polem for_whom, které říká,
pro koho byla daná benefice,
• FestivalConcert pro festivalový koncert s poli festival s cizím klíčem
do třídy Festival (ta obsahuje jen jméno a poznámku) a festival_season
pro číslo ročníku festivalu, v jehož rámci se koncert hrál,
• RecurringConcert pro tradiční koncert s cizím klíčem do třídy
RecurringEvent (též obsahuje jen jméno a poznámku)
• HostedByOtherConcert pro koncerty organizované jiným pořadatelem s polem host pro jméno organizátora (těch je mnoho a typicky se mnohokrát
neopakují, proto je nemáme v separátní třídě/tabulce).
Každý typ concertu má navíc @property vlastnost czech_model_name, která
vrací český název daného modelu (pojmenovávat proměnné a třídy v českém
jazyce hodnotíme jako neestetické, proto raději volíme toto řešení).

4.2.3

performance.py

Tento soubor definuje všechny třídy související s provedením skladby v rámci
koncertu.
Hlavní třídou provedení je samotná Performance, která obsahuje cizí klíče do
skladby Composition (viz podsekce 4.2.4) a do koncertu Concert, a dále má pole
• order_in_program pro číslo provedení v programu koncertu (pro to máme
omezení na unikátnost trojice (skladba, koncert, číslo v programu)),
• conductor pro dirigenta (jedná se tedy o cizí klíč do Conductor) a
• note pro případnou poznámku k provedení.
Dále pro třídy účinkujících lidí / souborů definovaných a výše popsaných
v people.py obsahuje pomocné třídy PerformingXY, které cizím klíčem
performance odkazují k provedení Performance a odpovídající „lidské entitě“
(takže např. v provedení účinkující sólový hráč PerformingSoloPlayer má kromě
provedení cizí klíč player do Player).
Pro hráče či zpěváky vystupující jako sólisté v nějakém souboru máme třídy
PerformingEnsemblePlayer a PerformingEnsembleSinger, které se místo
k provedení přes cizí klíč odkazují do PerformingEnsemble.
Stejně tak CooperatingChoirmaster jako spolupracující sbormistr (člověk,
který (spolu)připravoval sbor k danému provedení) a CooperatingArtLeader se
místo k provedení odkazují k účinkujícímu sboru, respektive tělesu.

4.2.4

Další modelové třídy

Soubor composition.py obsahuje jedinou již zmíněnou třídu definující hudební skladbu Composition, která má pole názvu name, (nepovinný) cizí klíč
autora do Author a pole pro poznámku note. Je na ní nastaveno omezení na
jedinečnost dvojice (autor, skladba).
V posledním souboru place.py definujeme třídy Place a ConcertPlace.
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Místem Place myslíme místo geografické, obsahuje tedy pole municipality,
region, country_code pro obec, kraj a kód země (které jsou nastaveny na unikátnost této trojice). ConcertPlace je pak místo jako je například hudební sál
nebo jiný prostor, ve kterém se konají koncerty, obsahuje tedy pole name jako
název (např. Sukova síň Domu hudby), cizí klíč place do geografického místa
Place a pole na poznámku.
Jelikož je míst, kde KFP hraje, relativně málo, nevedeme tabulky obcí, krajů
a zemí zvlášť, a integritu dat částečně hlídáme na úrovni frontendu (výběrem
hodnot polí z databáze GeoNames [21]).

4.3

Aplikační vrstva

V této části popíšeme zejméně Views a Templates aplikace, neboť spolu úzce
souvisí, a to tak, že si popíšeme jednotlivé stránky a moduly aplikace. Uživatelská
dokumentace aplikace je jako apendix v Kapitole 7.
Pokud neuvedeme jinak, pokud zmíníme cestu k souboru views/souborXY
.py, myslíme ve skutečnosti cestu (od kořenového adresáře projektu) concerts/
views/concerts/ souborXY.py, tedy v cestě budeme vynechávat prefix aplikace
concerts a zároveň podsložky s názvem concerts, stejně tak pro templates,
forms a static.
Když uvádíme URL adresu nějaké stránky, tak předpokládáme, že začíná na
protocol://domain:port/concerts/, tedy například
http://localhost:8000/concerts/.

4.3.1

Uživatelské obrazovky a zprávy

Všechny šablony uživatelských obrazovek jsou rozšířením základní šablony
base.html, která obsahuje celou HTML strukturu stránek od DOCTYPE po koncový tag </html> a definuje tři bloky jumbotron jako záhlaví stránky, content
pro obsah stránky a footer_scripts jako místo pro vkládané skripty na konci
stránky, aby byly načítány až po nahrání celé DOM struktury, nad kterou mohou
operovat, do prohlížeče. V Djangu tyto bloky fungují tak, že se do nich v odvozených šablonách vloží odpovídající obsah, a tyto HTML bloky se pak do rodičovské
šablony zařadí na správné místo.
Šablona base.html se dále stará o vykreslování zpráv, konkrétně jako lištu
mezi záhlavím a obsahem stránky v podmíněném bloku if messages. Pro správu
zpráv využíváme funkci Djanga django.contrib.messages. Zároveň je zde i jednoduchý skript v čistém JavaScriptu closeMessages, který pouze lištu se zprávami najde podle jejího identifikátoru a odstraní jí odpovídající DOM uzel.
Šablona navigační lišty navbar.html není v base.html, protože ji kvůli struktuře námi zvoleného CSS frameworku Bulma vykreslujeme jako součást záhlaví
v bloku jumbotron.

4.3.2

JSON API

Vše, co potřebujeme z databáze dynamicky získávat do Vue.js komponent pro
výběr existující databázové hodnoty, je obsluhováno ve views/api/select.py.
Konkrétně jsou tu metody pro získání objektů autorů, skladeb (s možností filtrace
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dle autorů, je-li ID autora zadáno v GET parametru při volání tohoto API),
dirigentů, lidí, geografických míst a koncertních míst.

4.3.3

Vue.js komponenta dynamic-select

Všude tam, kde ve formulářích dáváme uživateli na výběr z existujících instancí nějakého modelu, možnost přidat novou a seznam ve výběru aktualizovat, používáme Vue.js komponentu dynamic-select definovanou v souboru
static/js/dynamic-select.js.
Jedná se o ovládací prvek, který obsahuje pole pro výběr (HTML <select>),
tlačítko pro přidání nové instance modelu, z jehož objektů se vybírá, a „refresh“
tlačítko pro aktualizování výběrového seznamu.
Vue.js komponentu lze při vložení jejího skriptu a skriptu Vue.js používat
v HTML kódu tak, jako kdyby to byl HTML tag.
Komponentě dynamic-select skrze atributy v HTML kódu předáváme hodnoty jejích vlastností (properties)
• selected (nepovinné) – ID objektu v databázi, který má být defaultně
vybrán v select poli,
• add_url – adresu stránky s formulářem pro přidání nového objektu
• select_url – adresu JSON API, ze kterého komponenta získává objekty
k vybírání,
• html_name – HTML název pole při použití ve formuláři.
Při jejím instanciování (vykreslení do DOM v prohlížeči) a při stisku tlačítka aktualizace jejího výběrového pole si komponenta AJAX dotazem stahuje
ze zadané adresy API select_url seznam objektů, a ty pomocí Vue.js for-cyklu
vykresluje do <option> tagů výběrového pole.

4.3.4

Autorizace a autentizace

Aplikace má v době odevzdání této práce dvě uživatelské úrovně: přihlášený
uživatel a nepřihlášený uživatel. Uživatel se může přihlásit na stránce /login a
odhlásit se podáním GET žádosti na adresu /logout.
Přihlašovací a odhlašovací skripty kfp_logout a kfp_login jsou umístěny
ve views/auth.py. Přihlašování probíhá přes jednoduchý formulář s uživatelským
jménem a heslem definovaný v templates/login.html. Na přihlášení/odhlášení
se kdykoliv uživatel dostane z již zmíněné horní lišty, která je na všech uživatelských obrazovkách a je definována v templates/navbar.html (do ostatních
šablon je vložena skrze include). Při úspěšném přihlášení/odhlášení je zobrazena uživateli lišta se zprávou o úspěšném přihlášení či odhlášení.

4.3.5

Úvodní stránka a jednoduchý vyhledávač (index)

Úvodní stránka aplikace concerts je obsluhována skriptem views/index.py
a zobrazována v šabloně templates/index.html. index.py přijímá pouze GET
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požadavky, a jeho jedinou dynamickou součástí je zobrazení 10 časově nejpozdějších koncertů, u nichž je největší pravděpodobnost, že se k nim bude chtít uživatel
rychle dostat. Tento seznam získáváme jednoduchým Django databázovým dotazem („vybrat prvních deset koncertů seřazených dle času“), na kterém navíc
voláme metodu select_subclasses(), kde je využit v sekci o modelech zmíněný
InheritanceManageru, díky kterému místo seznamu „obecných koncertů“ jsou
ve výsledném QuerySetu instance odvozených typů koncertů, což umožňuje jejich
typ na stránce zobrazit, případně v budoucnu i jinak zohlednit. Výsledek tohoto
dotazu v kontextové proměnné last_concert_list předáváme šabloně.
Na úvodní stránce je jakási „nástrojová lišta“ umožňující uživateli přidat koncert nebo procházet koncerty podle zadaných filtrů. Tyto funkcionality popíšeme
níže. Když uživatel není přihlášen, odkaz na přidání koncertu není zobrazen.
Úvodní stránka dále nabízí pole pro rychlé vyhledávání koncertů dle jejich
názvu či místa konání. Jeho dotaz se odesílá skriptu simple_search ve views/
search.py.
Vyhledávání probíhá pomocí fulltextového vyhledávání Djanga a PostgreSQL,
konkrétně se z uživatelského dotazu vytvoří instance třídy SearchQuery, a je pak
vyhledán „oproti“ vyhledávacímu vektoru (instance třídy SearchVector) složenému z názvu, místa konání koncertu a názvu města/obce konání koncertu (v koncertech je z těchto atributů „přímo“ pouze název, ale Django umožňuje snadnou
syntaxí pomocí dvojitých podtržítek „vnořovat se“, tudíž například na název
místa konání se dotazujeme place__place__concertplace__name „jako kdyby
to byl atribut koncertu“. Celý dotaz na koncerty obsahující uživatelský dotaz
v názvu nebo místu opět obsahuje select_subclasses(), abychom ve výsledném QuerySetu znali typy koncertů. Řadíme je sestupně dle času.
Výsledky jsou šabloně templates/search_results.html předány jako stránka třídy Paginator, aby byly výsledky hledání klasicky rozdělené na několik
stránek po třiceti výsledcích, čehož hlavní význam je zlepšení výkonu prohlížeče
při vykreslování výsledků.

4.3.6

Zobrazení dle filtrů

Zobrazení dle filtrů je na adrese /filter a je obsluhováno skriptem filtered_
search ve views/search.py.
Formulář pro zadání filtrů je definován veforms/concert_filters.py v třídě
ConcertFiltersForm odvozené z Djangové třídy pro obecný formulář django.
forms.Form. Obsahuje pole pro kalendářní data pro údaje od jakého do jakého
data se mají koncerty zobrazit, pole pro výběr django.forms.ModelChoiceField
místa z existujících instancí míst konání ConcertPlace a pole pro výběr koncertu, které své možnosti bere z jiného formuláře SelectConcertTypeForm (ten
zmínímě níže), konkrétně z číselníkové konstanty ConcertTypes. Tento formulář
je vykreslen do šablony templates/concert_filters.html, kam jeho instanci
předává view.
Pokud je zadán typ koncertu, ve skriptu view napřed zužujeme hledání na
konkrétní tabulky daných typů. Pokud zadán není, hledáme nad všemi koncerty,
opět za použití select_subclasses().
Podle toho, co bylo zadáno do formuláře, jsou koncerty dále filtrovány podle
data a podle zadaného místa konání. Django při vyhodnocování databázových
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aplikuje „líný“ přístup, to znamená že pokud takto dotazy a filtry řetězíme, dotaz
vyhodnotí a přeloží do SQL až v okamžiku, kdy výsledný QuerySet skutečně
potřebuje, v našem případě je to okamžik, když předává proměnnou results
s výsledky dotazu do kontextu šablony.
Pokud jsou zadané filtry, zobrazí se znova jak tabulka s nimi, tak výsledky
daných filtrů, jinak skript do šablony vykresluje pouze formulář.

4.3.7

Přidávání nového koncertu

Nový záznam koncertu lze přihlášenému uživateli přidat na adrese /add a
proces je obsluhován skriptem add_concert v souboru views/add_concert.py.
Skript při žádosti GET vrací HTML stránku s prázdným formulářem vykreslenou v šabloně templates/add_concert.html.
Ta část formuláře, která je společná pro všechny druhy koncertů, je definována ve třídě ConcertForm v souboru forms/concert.py odvozené od forms.
ModelForm. Django tedy typy polí ve formuláři vybírá přímo na základě toho, jak
je definován model Concert. Za prázdným formulářem se na straně view skriptu
skrývá jeho prázdná instance. Tato část formuláře je vykreslována pomocí šablony
templates/concert.html, která je do šablony celé stránky pro přidání koncertu
templates/add_concert.html vložena.
Tato část formuláře je oproti tomu, jak by ho vykreslilo „čistě Django“, obohacena o výběr data a času koncertu pomocí javascriptového pluginu flatpicker,
který je vložen a nakonfigurován v skriptovém bloku šablony templates/add_
concert.html.
Pro pole pro výběr místa konání koncertu je použit dynamic-select.
Dále je na stránce pole pro výběr typu koncertu. Tím je ve skutečnosti
„celý formulář“ SelectConcertTypeForm. Při jeho změně na stránce (při zvolení typu koncertu) se volá Vue.js metoda get_concert_type_controls, jejíž
skript je v skriptové části šablony. Ta pomocí asynchronního dotazu na cestu
concert_type_specifics, pod níž se skrývá stejnojmenný skript ve views/
snippets/concert_type_specifics.py získává a vykresluje „zbytek formuláře“
(v uvozovkách proto, že pouze z pohledu uživatele, ne úplně z pohledu kódu) dle
vybraného typu koncertu. Podrobněji, skript vytvoří instanci příslušného specifického formuláře (ve forms/concert_type_specifics.py), pomocí templates/
snippets/concert_type_specifics.html jej vykreslí a asynchronnímu dotazu
ze skriptu na stránce pro přidání koncertu, ze kterého jsme vyšli v druhé větě
tohoto odstavce, vrátí jako odpověď HTML fragment s ovládacími prvky specifickými pro typ koncertu, který skript dynamicky do stránky vykresluje.
Když uživatel formulář odešle, skript add_concert napřed vytvoří instanci
třídy formuláře ConcertForm a typu specifického formuláře (na základě vybrané
možnosti v SelectConcertTypeForm) uživatelem zadanými daty. V případě validity ukládá koncerty do databáze (dle typu koncertu) a přesměruje uživatele
na stránku právě přidaného koncertu (tu popíšeme v následující sekci).
V opačném případě je uživatel vrácen zpět na stránku pro přidání koncertu a
pomocí šablony je informován, kde jsou ve formuláři chyby (chyby ve formuláři
jsou součástí instance formuláře, šablona se o nich dozvídá v kontextu předané
instanci formuláře).
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4.3.8

Detail koncertu

Stránka s informacemi a s programem konkrétního koncertu má URL /<ID>,
kde <ID> je identifikační číslo koncertu v databázi resp. v „master tabulce“
Concert.
Obsluhována je skriptem concert_detail v souboru views/concert_detail
.py, a je velmi jednoduchý: dle ID v adrese se v try-catch bloku pokusí získat
koncert v databázi a získat jeho program skrze jeho performance_set (Djangem
automaticky vygenerovaná metoda třídy Concert, která vrací instance modelové
třídy Performance, které se cizím klíčem odkazují k dané instanci třídy Concert.
Program (sada provedení) je seřazen dle pořadí v programu.
Pokud je koncert nalezen, je jeho instance a jeho program v kontextu předána
k vykreslení šabloně templates/concert_detail.html.
Když koncert není nalezen, je vrácen HTTP chybový kód 404.
V šabloně je ještě ošetřeno to, aby byly ovládací prvky pro koncert – úprava
informací o koncertu, úprava jeho programu a jeho smazání zobrazeny pouze
přihlášeným uživatelům.

4.3.9

Úprava a smazání koncertu

Údaje o koncertu lze upravit na adrese /<ID>/edit, odpovídajícím skriptem je
edit_concert v souboru views/edit_concert.py. Ten (opět v try-catch) bloku
dle ID získá koncert z databáze, a instanciuje jím formulář ConcertForm a na
GET dotaz uživateli vrátí předvyplněný formulář k úpravám. Při jeho odeslání
(při POST požadavku na skript) zkontroluje validitu formuláře a v případě jeho
validity uloží nové údaje. V kontextu šabloně templates/edit_concert.html
skript view edit_concert předává v kontextu kromě formuláře i název koncertu
(pro účely zobrazení „Upravit údaje koncertu XY"“).
Mazání koncertu se provádí skrze „kontrolní stránku“ na adrese /ID/delete
a je obsluhováno skriptem delete_concert v souboru views/edit_concert.py,
tato kontrolní stránka je zobrazena šablonou templates/delete_concert.html.
Pokud uživatel v zaškrtávacím poli potvrdí smazání koncertu, tím nastaví POST
proměnnou delete na True, a volbu potvrdí stiskem OK, tedy odesláním tohoto
mini formuláře skript provede smazání koncertu.

4.3.10

Úprava programu koncertu a select-composition

Upravovat program koncertu může přihlášený uživatel na adrese /<ID>/edit_
performances, obsluhující skript je v tomto případě edit_performances v souboru views/edit_performances.py a šablona této stránky je v templates/
edit_performances.html.
Formulář pro úpravu údajů o jednom provedení Performance (o jednom čísle
na programu) je definován ve třídě PerformanceForm ve forms/performance.py,
jedná se o jednoduchý ModelForm s poli pro výběr skladby, pořadí v programu a
výběr dirigenta.
Výběr skladby je na straně frontendu uživateli zpříjemněn filtrací vybíraných
skladeb tím, že nejdříve zadává autora skladby (ostatně i v tištěném programu se
vždy uvádí obojí), a dynamicky se mu načte soubor jeho skladeb. K tomu využíváme ve Vue.js implementované komponenty select-composition definované
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v souboru static/js/select-composition.js. Té v šabloně zadáváme (pomocí
Django tagů) jako její vlastnosti URL adresy
• pro přidání nového autora,
• JSON API vracejícího seznam autorů v databázi,
• pro přidání nové skladby
• a JSON API vracející seznam skladeb v databázi.
Dále jako vlastnosti select-composition vyplňujeme případnou „selected“
hodnotu skladby a HTML název pole formuláře. Samotná select-composition
je implementována pomocí dvou dynamic-selectů pro autora a pro skladbu,
přičemž při změně autora se volá metoda select_author_compositions, která
dynamicky mění adresy dynamic-selectu skladby pro přidání nové skladby zadaného autora a JSON API pro získávání jeho skladeb.
Taktéž výběr dirigenta provedení využívá dynamic-select.
Přirozeně, protože jeden koncert má typicky několik bodů programu, potřebujeme na stránce těchto formulářů více, využíváme tedy k tomu funkce Djanga
FormSet. Třída formsetu PerformanceFormSet je vytvořena v úvodu view skriptu
pomocí funkce modelformset_factory. Samotný skript je jednoduchý, při zobrazení stránky (při GET požadavku) do šablony předává formuláře jednotlivých
provedení (případně prázdné) a při POST požadavku se formulář po formuláři ve
formsetu nové údaje po validaci ukládá, zároveň maže případná provedení uživatelem označená ke smazání (ten v šabloně vykreslujeme speciálního formsetového
tagu form.delete.

4.3.11

Přidání osoby a role

Na některých místech uživatelského prostředí jsme z komponenty dynamicselect odkazováni na obrazovky pro přidání nového dirigenta nebo pro přidání
nového autora (tyto funkce jsou v okamžiku odevzdání práce implementovány,
ale řešení bude použitelné i pro rozšíření na další role, které máme definovány
v modelech – např. pro sólové hráče). Příslušné skripty jsou ve /views/add_
person_role.py.
Přidání role člověka je implementováno obecně (protože se jedná o úkol zařazení konkrétní Person jako cizí klíč do příslušné tabulky role) ve skriptu add_
person_role, který kromě URL požadavku request (jako všechny views) přijímá
v parametrech
• třídu role (např. Author),
• třídu jejího příslušného formuláře (např. AuthorForm),
• jméno URL cesty v Djangu, na kterou má být uživatel po úspěšném přidání
role přesměrován (dle definic v urls.py, př. ’add_author’, když uživateli
chceme po přidání autora rovnou nabídnout přidání autora dalšího, což tak
v době odevzdání tohoto textu děláme),
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• případné další údaje v parametru pojmenovaném context. Ve skriptu se
spoléháme na zadání role_genitiv, abychom v šabloně mohli korektně
nadepsat uživatelskou obrazovku (např. „Přidat nového autora“) a psát
zprávy pro uživatele.
Tento skript opět funguje přímočaře: na GET požadavek vykreslí šablonu
templates/add_person_role.html s nevyplněným formulářem (u autora a dirigenta je to pouze výběr člověka, který je dynamic-selectem pro případ, že
by člověk, který má dostat novou roli, v databázi ještě nebyl), jinak na POST
požadavek údaje ve formuláři ukládá.
Konkrétní view pro přidání konkrétní role je možno definovat již velmi jednoduše. Na příkladu autora:
@login_required(login_url=’/login/’)
@require_http_methods([’GET’, ’POST’])
def add_author(request):
return add_person_role(
request, Author, AuthorForm, ’add_author’,
context={
’role_genitiv’: ’autora’
})
Pro úplnost, formuláře autora a dirigenta AuthorForm a ConductorForm jsou
definovány ve forms/person_role_forms.py. Autora či dirigenta můžeme přidat
na adrese /authors/add, respektive /conductors/add.
Z obrazovek pro přidání role se lze dotat na obrazovku pro přidání nové osoby.
Ta je stále na stejném principu jako všechny formuláře v aplikaci, její formulář je
definován ve forms/person.py, view skript ve views/add_person.py a šablona
je v templates/add_person.html.

4.3.12

Přidání koncertního a geografického místa

Z formuláře pro přidání koncertu, respektive při jeho úpravě může být uživatel odkázán na stránku s možností přidat nové koncertní místo, odkud se může
dostat na obrazovku pro přidání nového geografického místa (připomeneme, že
koncertní místo je vlastně dvojice název koncertního místa – geografické místo).
Příslušné formuláře jsou definovány ve forms/places.py, příslušné skripty jsou
ve views/places.py a jedná se o šablony templates/add_concert_place.html
a templates/add_place.html. Jedná se opět o stejný princip jako u všech ostatních formulářů (a u výběru geografického místa na obrazovce pro přidání koncertního místa opět používáme dynamic-select).
Mírně se liší šablona pro přidání geografického místa, jejíž HTML kód zabraňuje uživateli vyplnit příslušná pole města/obce, regionu a země (resp. v databázi
jejího kódu) „ručně“, lze je vyplňovat pouze z nabídky, která je AJAX dotazy
získávána z open source databáze geografických lokací GeoNames. Tím částečně
předcházíme vytváření duplikací.
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5. Testování
5.1

Uživatelský test

Aplikaci jsme otestovali z hlediska uživatelské přívětivosti metodou System
Usability Scale (SUS) [22] se zaměstnankyní KFP Mgr. Annou Jakubcovou, která
bude s aplikací v budoucnu ve filharmonii nejčastěji pracovat.
Paní Jakubcové autorka představila hlavní části programu a dále jí zadala tři
úkoly simulující v budoucnu běžnou práci s aplikací:
1) Zadejte fiktivní koncert s názvem „Večer s Mozartem a Šostakovičem“ konaný
1. 6. 2018 20:00 na litomyšlském zámku v rámci festivalu Smetanova Litomyšl
s programem
1. W. A. Mozart: Koncert pro klavír a orchestr č. 20 d moll, KV 466
2. D. Šostakovič: Symfonie č. 7 „Leningradská“
2) Zjistěte, kolik se od 1. 1. 2016 do 30. 6. hrálo mimořádných koncertů v Sukově
síni Domu hudby v Pardubicích.
3) Zjistěte, kdy se naposled hrála skladba W. A. Mozart: Koncert pro klavír a
orchestr č. 20 d moll, KV 466.
Otázky byly schválně zvoleny a databáze byla předem připraven schválně tak,
aby uživatelka musela do databáze kromě koncertu přidat nové koncertní místo
(Zámek Litomyšl), nové geografické místo (Litomyšl), nového autora (Dmitrij
Šostakovič) a nové dvě skladby, jednu v systému „předzadaného“ W. A. Mozarta
a jednu autora do systému čerstvě zadaného.
Nápověda paní Jakubcové při plnění těchto úkolů byla poskytnuta pouze velmi
minimálně (např. jak se dostat zpět na hlavní stránku – skrze ikonu „domečku“
a odkaz s názvem aplikace v horní části lišty).
Následně paní Jakubcová vyplnila dotazník SUS, z nějž nám vyšlo skóre
95 bodů ze 100, což hodnotíme jako nad očekávání dobré. Výpočet je popsán
a konkrétní odpovědi paní Jakubcové lze najít v příloze 6.2.
Dále jsme se paní Jakubcové ještě zeptali na zpětnou vazbu a získali následující
připomínky:
• filtrování koncertů by mělo mít „přímé“ filtry pro koncerty konané v Pardubicích, v celém Pardubickém kraji, v jiném kraji a jinde v zahraničí,
• je potřeba ještě zapracovat na úpravě programu koncertu, který zatím uživatele nutí ukládat program po každém přidání nového provedení v něm,
místo možnosti přidat „čistý formulář“ nového, provedení pomocí nějakého
tlačítka,
• při vícenásobném vnoření pro přidání nového objektu (např. když z formuláře pro nový koncert/úpravu koncertu potřebujeme přidat nové koncertní
místo a pro něj i nové geografické místo, či když se z formuláře programu
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koncertu dostaneme až na přidání skladby nového autora, který ještě v databázi není ani jako osoba), se uživatel může někdy „ztratit“ jednak v prohlížečových záložkách jednotlivých nově otevřených formulářů, a jednak v tom,
které položky již přidal a které formuláře ještě neuložil.
Na těchto nedostatcích tedy při dalším vývoji budeme pracovat prioritně.

5.2

Test výkonu aplikace

Abychom mohli otestovat, jak rychle aplikace pracuje, do databáze jsme pomocí našeho skriptu generate_fake_data.py vygenerovali 1500 koncertů s náhodnými údaji, s náhodným programem a náhodnými účinkujícími. Objem patnácti set koncertů odpovídá přibližně stavu databáze v Excelu od roku 1987.
Provedli jsme sadu následujících požadavků na aplikaci a zaznamenali výsledné časy do Tabulky 5.1. Tyto požadavky, časy vykreslení v prohlížeči (Google
Chrome 67 na HP laptopu s Windows 10, 2.4GHz procesorem Intel Core i5 5.
generace a 8GB paměti) a časy SQL dotazů v PostgreSQL backendu jsou v tabulce 5.1. Pro tuto diagnostiku jsme využili nástroje Django Debug Toolbar [23].
Všechny časy nám přijdou přijatelné a neomezující uživatele.
požadavek (popis)
úvodní stránka
(index)
zobrazení koncertů
za použití filtru
od–do
(223 výsledků)
zobrazení koncertů
za použití filtru
místa konání
(472 výsledků)
zobrazení koncertů
za použití filtru
typu koncertu
„abonentní“
(18 výsledků)
zobrazení koncertů
za použití filtru
typu koncertu
„mimořádný“
(1480 výsledků)
zobrazení všech
koncertů
(žádné filtry,
1499 výsledků)
detail koncertu
s třemi provedeními

provedených SQL dotazů
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čas SQL dotazů (ms)
508.62

čas vykreslení v prohlížeči (ms)
1241.2

69

63.84

1289.26

70

58.00

1252.28

45

29.94

820.53

69

36.86

1197.29

70

52.76

1158.34

30

48.99

834.52

Tabulka 5.1: Výkonnostní testy.
Pomocí diagnostických nástrojů v prohlížeči jsme dále zjistili, že vykreslení
formuláře pro editaci programu koncertu (při němž probíhá série AJAX volání
JSON API) trvá přibližně pět sekund. To není málo, a navíc není ideální, že
po načtení stránky uživatel vidí „rozšiřování se“ výběrových polí, jak do nich
postupně prohlížeč načítá data. Tento nedostatek plánujeme odstranit.
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Závěr
Touto prací jsme chtěli zlepšit stav vedení databáze koncertů v Komorní filharmonii Pardubice. Vlastní záměry a představy autorky byly zkorigovány a zkonzultovány s pracovníky filharmonie. Byla navržena architektura aplikace a byly
zvoleny technologie, které se prokázaly být vzhledem k pozitivnímu výsledku
práce zvolené vhodně.
V práci jsme se nezabývali otázkou importu stávajících dat v databázi (převedení excelové tabulky do našeho systému) a nasazení aplikace ve filharmonii, ale
obojí je plánováno. Import plánujeme udělat co nejvíce automatizovaný (skrze
vlastní skripty a importní funkce Django administrace), nicméně je třeba pro
tento import „lidskou prací“ stávající databázi připravit.
Vytvořit komplexní systém s mnoha funkcemi nebylo v možnostech této práce
a je otázkou dlouhodobého vývoje. Nicméně věříme, že se nám podařilo pro tento
budoucí vývoj položit dobrý základ a vytvořit dobře použitelnou první verzi této
aplikace, což se nám potvrdilo na základě provedených testů.
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6. Přílohy
6.1

Schéma konceptuálního modelu databáze

Abonentní koncert

Dětský koncert

+ cyklus

+ číslo v cyklu

+ číslo v cyklu
Mimořádný koncert
0..n
Místo konání koncertu
1

Koncert organizovaný
jiným pořadatelem

+ název

+ pořadatel

Beneﬁční koncert
1

0..n

Geograﬁcké místo

+ pro koho
Koncert

+ obec

+ jméno

+ region

+ den a čas

Tradiční koncert

+ země

+ číslo sezony
+ počet návštěvníků

Festivalový koncert

1

0..n

Tradiční událost
1

+ název

1

+ název

Festival

0..n

+ ročník festivalu
0..n

Provedení

0..n
0..1

0..1

Dirigent

0..n

+ číslo na programu
0..n

1

0..n

1

Skladba

1

0..n

1

Autor

0..1
0..n

+ název

0..1
Nástroj

0..n

1

0..n

1
0..n

0..n

0..n

spolupráce
na provedení

0..n

Hráč
0..n

Umělecký vedoucí

1
Těleso

1
1

0..n

0..n

Zpěvák
0..1

spolupráce
na provedení

0..n

+ název

+ jméno

0..n

1

0..n

spolupráce
na provedení
0..n

0..n
Sbormistr

1

+ hlas
0..n

Sbor
+ jméno

Jiný umělec
+ název činnosti

0..1

0..n

0..n

1
Osoba

1

1

+ jméno
+ příjmení
1

1

+ rok narození
1

1

Obrázek 6.1: Schéma konceptuálního modelu databáze.
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0..1

6.2

SUS a výsledky uživatelského testu

System Usability Scale (SUS) [22] je nástroj pro měření použitelnosti systému
či aplikace vytvořený Johnem Brookem v roce 1986 a v IT se jedná o nástroj již
standardní. Jedná se o dotazník s 10 položkami (viz otázky v tabulce 6.1), který
uživatel vyplňuje po testování daného systému (sadu úkolů v rámci testu tvoří
zadavatel testu sám). Uživatel v dotazníku volí z možností 1–5, kde 1 znamená
„silně nesouhlasím“ a 5 znamená „silně souhlasím“. Výsledné skóre je vypočítáno
následujícím způsobem (budeme značit A[X] odpověď na otázku X, S[X] získané
body a R výsledné skóre):
• vypočteme S[X] = A[X] − 1 pro X = 1, 3, 5, 7, 9,
• vypočteme S[X] = 5 − A[X] pro X = 2, 4, 6, 8, 10,
• vypočteme výsledné skóre
R = (S[1] + S[2] + . . . + S[10]) · 2,5.
Tabulka 6.1 obsahuje výsledky našeho testu. Komentář a výsledné skóre jsou
v sekci 5.1.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Otázka
Myslím, že systém budu chtít používat pravidelně
Systém mi přišel příliš složitý
Myslím, že systém se používal snadno
Myslím, že bych potřeboval technickou podporu
Funkce mi přišly v systému dobře integrovány
Přišlo mi, že systém je příliš inkonzistentní
Myslím, že většina lidí by se se systémem naučila rychle
Ovládání systému mi připadalo příliš neintuitivní
Při používání systému jsem se cítil jistý
Musel jsem se toho hodně naučit, než jsem byla schopen systém užívat

A
5
1
4
1
5
1
5
1
4
1

S
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4

Tabulka 6.1: Výsledky uživatelského testu.

6.3

Návod k instalaci aplikace

Předpokládáme, že na svém systému máte nainstalované PostgreSQL [13],
Python [5] a na cestě jeho instalační manažer pip [24].
1. Ve složce, kde budete chtít mít složku projektu, nakonfigurujte virtuální
prostředí virtualenv [25]. Do ní zkopírujte složku s projektem kfpArchiv.
2. Ve složce projektu kfpArchiv spusťte
pip install -r requirements.txt.
3. V souboru kfpArchiv/kfparchiv/settings.py v DATABASES nakonfigurujte databázový server.
4. Ve složce kfpArchiv/ spusťte python manage.py migrate.
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5. Vytvořte účet administrátora: python manage.py createsuperuser.
Django server spustíte příkazem python manage.py runserver a na http://
localhost:8000/concerts můžete začít používat aplikaci.

6.4

Digitální přílohy

K práci přikládáme v souboru BP_KlaraScholleova.zip složku projektu se
zdrojovými kódy kfpArchiv a relační schéma Django modelů aplikace v souboru
kfpArchiv_relacni_schema.svg.
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7. Uživatelská dokumentace
Po následování kroků instalace aplikace v sekci 6.3 a po spuštění Django serveru příkazem python manage.py runserver lze aplikaci zpřístupnit ve webovém prohlížeči (ve výchozím nastavení) na http://localhost:8000/concerts.

7.1

Přihlášení a odhlášení

Přihlásit se je možné kliknutím na tlačítko Přihlásit se v pravé části horní
lišty. Přihlásit se lze účtem superuser, který byl vytvořen při instalaci, či lze
v admin prostředí projektu http://localhost:8000/admin přidat uživatele další
a pod jejich údaji se do aplikace přihlásit.
Přihlášení je vyžadováno u všech operací v aplikaci, které jakkoliv manipulují
se záznamy v databázi. Pro vyhledávání, filtrování a prohlížení koncertů přihlášení
není vyžadováno.
Odhlásit se lze kliknutím na tlačítko Odhlásit se v horní části lišty.

7.2

Domovská stránka /concerts

Funguje jako hlavní rozcestník aplikace, její jednotlivé prvky (viz Obrázek
7.1) popíšeme. Dostat se na n lze odkudkoliv z aplikace kliknutím na tlačítko
kfpArchiv s ikonou domečku v levé části horní lišty.

Obrázek 7.1: Domovská stránka aplikace.

• Velké vyhledávací pole umožňuje fulltextové vyhledávání v názvech koncertů a v místech jejich konání a vrací seznam koncertů, u nichž byla nalezena přesná shoda, seřazený sestupně dle času, viz Obrázek 7.2. Kliknutím
na řádek koncertu lze zobrazit detail daného koncertu, viz sekce 7.4.
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Obrázek 7.2: Výsledky fulltextového vyhledávání.
• Tlačítko Přidat koncert vidí jen přihlášený uživatel, odkazuje na stránku
s formulářem pro přidání nového koncertu, viz sekce 7.3.
• Tlačítko Filtrovat koncerty uživatele odkazuje na stránku se zobrazováním koncertů dle zadaných filtrů, viz sekce 7.5.
• V dolní části domovské stránky se zobrazuje prvních deset koncertů při
jejich sestupném seřazení dle času.

7.3

Přidání nového koncertu /concerts/add

Obrázek 7.3: Formulář pro přidání nového koncertu.
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Přidání nového záznamu koncertu je přímočaré – stačí vyplnit formulář jako
na Obrázku 7.3 a stisknout Přidat.
Datum uživatel zadává v kalendáři a v selektoru času, viz Obrázek 7.4.

Obrázek 7.4: Výběr data a času.
Při zvolení možnosti v poli Typ koncertu se automaticky zobrazí další ovládací
prvky příslušné danému typu koncertu.

7.3.1

Přidání nového koncertního a geografického místa

Pole Místo konání na Obrázku 7.3 nabízí stiskem tlačítka se zeleným symbolem + otevření stránky s formulářem pro přidání nového koncertního místa
(viz Obrázek 7.5) v nové záložce prohlížeče. Přidáme-li nové koncertní místo a
chceme-li jej zadat ve formuláři pro přidání nového koncertu (či jiném, kde vybíráme z koncertních míst), musíme tam seznam výběru aktualizovat stiskem
tlačítka s modrým symbolem „refresh“.

Obrázek 7.5: Formulář pro zadání nového koncertního místa.
Stránku s formulářem pro přidání koncertního místa lze otevřít i ručně na adrese /concerts/concertplaces/add.
Formulář pro přidání koncertního místa nabízí možnost přidat nové geografické místo (opět v nové záložce), viz Obrázek 7.6. Uživateli není umožněno pole
pro město/obec, kraj/region/stát a zemi vyplnit ručně, pomocí vyhledávacího
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Obrázek 7.6: Formulář pro zadání nového geografického místa.
pole musí hledané místo vyhledat, a kliknutím na správný výsledek formulář
„vyplnit“.
Stránku s formulářem pro přidání geografického místa lze otevřít i ručně na
adrese /concerts/places/add.

7.4

Detail a úprava koncertu /concerts/<ID>

Každý koncert v databázi má svou dedikovanou stránku /concerts/<ID>,
kde <ID> je ID koncertu v databázi, se zobrazením údajů o něm, jeho programu
a účinkujících, viz Obrázek 7.7.
Přihlášenému uživateli je zobrazena nabídka pro úpravu údajů o koncertu
(na stránce /concerts/<ID>/edit, která je velmi podobná formuláři pro přidání
nového koncertu viz Obrázek 7.3 s tím rozdílem, že nelze změnit typ koncertu),
pro úpravu programu koncertu a pro smazání záznamu o koncertu.
Program koncertu lze upravit na /concerts/<ID>/edit_performances viz
Obrázek 7.8. Pro zadání skladby v provedení uživatel vždy napřed v prvním
výběru pole Skladba vybere autora a pak vybere z jeho skladeb. Autory i skladby
lze přidávat (při přidání je ve formuláři třeba tato pole aktualizovat). Stejně tak
je možno přidávat i dirigenty.
Formulář zatím nemá implementováno tlačítko pro přidání „čistého“ formuláře pro přidání nového provedení skladby do programu, nicméně se po každém
uložení formuláře programu a jeho znovuzobrazení jeden čistý nový formulář jednoho provedení zobrazuje.
Zadání nového autora či dirigenta je možno i na /concerts/authors/add
viz Obrázek 7.9, resp. na /concerts/conductors/add (tam se ovládací prvky
na stránce pro úpravu programu odkazují) výběrem z osob v databázi. Lze opět
přidat osobu novou a seznam aktualizovat. Novou osobu lze přidat na adrese
/concerts/persons/add, viz Obrázek 7.10.
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Obrázek 7.7: Detail koncertu.

7.5

Filtrování koncertů /concerts/filter

Tato stránka umožňuje zobrazit odstránkovaný seznam koncertů vyhovujících
zadaným filtrům, viz Obrázek 7.11. Použití formuláře je přímočaré, u skladby
uživatel opět nejdříve vybírá autora, a pak z jeho skladeb. Nad tabulkou s výsledky filtrace se zobrazuje množství nalezených koncertů. Kliknutím na výsledek
filtrace se lze dostat na stránku detailu koncertu.
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Obrázek 7.8: Úprava programu koncertu.

Obrázek 7.9: Přidání nového autora.
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Obrázek 7.10: Přidání nové osoby.

Obrázek 7.11: Zobrazení koncertů dle filtrů.
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