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Úvod 

Při výběru bakalářské práce jsem hledal téma, které nebude příliš teoretické a 

zároveň bude mít dostatečné praktické využití. Jednalo se mi zejména o vytvoření 

aplikace pro podporu výuky na vysokých školách. Zvolené téma Digitální sbírka 

příkladů, přesně naplňovalo mé představy. 

Cílem této práce bylo navrhnout a naimplementovat sbírku příkladů, která bude 

přístupná přes webové rozhraní, s důrazem na typografie matematických symbolů. 

Při návrhu sbírky jsem se snažil vycházet z potřeb studentů a učitelů, kteří ji budou 

používat. Zaměřil jsem se především na jednoduchost uživatelského rozhraní.  

Mezi přednosti sbírky patří tvorba exportů z vybraných příkladů. Je možné označit 

příklady, které se následně převedou na výsledný dokument vhodný pro tisk. 

Pro volbu vzhledu je možné vybrat jednu z šablon. Na výběr je šablona pro domácí 

přípravu a pro tvorbu písemných prácí. 

Sbírka by měla sloužit jako přehledný zdroj příkladů, který díky možnosti zobrazení 

jejich nápověd, řešení a výsledků nabízí studentům dobrou učební pomůcku.  
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1 Projekty s podobným zaměřením 

Sbírky matematických příkladů, dostupné přes webové rozhraní jsou poměrně 

rozšířené. Většinou se však jedná pouze o stránky se seznamy příkladů, které není 

možné dále upravovat, ani s nimi jinak pracovat. Jednou z výjimek je projekt 

Moodle, který zde dále zmiňuji. 

 

Opensource Moodle 

Jedná se o populární opensourcový projekt, který slouží pro vytváření celých 

vzdělávacích online kurzů. Umožňuje snadnou publikaci studijních materiálů, sběr a 

hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu online testů a další.  

Na Moodlu mě nejvíce vadilo jeho místy nepřehledné uživatelské rozhraní a to, že 

výsledné zobrazení připravených textů je až příliš ponecháno na samotných autorech. 

Stává se tak, že i podobně zaměřené kurzy mají úplně odlišný vzhled i formát. 

Jedna z možných instalací projektu se nachází na stránce online kurzy pro podporu 

výuky na Univerzitě Karlově v Praze, na http://dl.cuni.cz/.  

Domovská stránka projektu Moodle je na http://www.moodle.org. 
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2 Instalace sbírky 

2.1 Požadavky pro běh sbírky na serveru 

Minimální systémové požadavky: 

• operační systém Windows, nebo Linux 

• webový server Apache  

• podpora Php 5.3 

• databázový systém Mysql 5.1 

• programy cslatex, dvips a epstopdf, které se nacházejí například 

v MikTeXu 2.7 pro Windows, případně teTeXu pro Linux 

• ImageMagic (jmenovitě program convert) 

Programy cslatex, dvips, epstopdf a convert musí být nastaveny tak, aby se dali 

spouštět z libovolného adresáře bez zadání cesty (podrobnosti naleznete v příručce 

k operačnímu systému). 

Jednotlivé programy jsou podrobněji popsány v kapitole 3.3. 

 

Poznámka: Je možné, že bude sbírka fungovat i se staršími verzemi programů, či 

jinými programy, které mají podobné vlastnosti. Funkčnost však není zaručena.  

 

2.2 Průběh instalace 

Předpokládá se, že uživatel má již nainstalované a správně nakonfigurované 

programy uvedené v systémových požadavcích (viz výše). 

 

Samotná instalace sbírky je jednoduchá a skládá se z několika kroků: 

• nakopírování souborů na webový server 

Soubory z přiloženého CD se nakopírujte na webový server do vámi 

zvoleného adresáře. 
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• nastavení práv pro zápis do adresářů (tento krok nemusí být vždy nutné 

provádět, záleží na dané konfiguraci systému) 

Pro správné fungování sbírky je nezbytné na serveru nastavit práva pro 

spouštění všech skriptů. Adresáře /tmp musí navíc obsahovat práva pro zápis.  

Podrobnosti o nastavení práv najdete v příručce operačního systému. 

• import tabulek a inicializačních dat do databáze 

Proveďte import soubor sbirka.sql, který se nachází v adresáři /install na 

přiloženém CD. 

• posledním krokem je správné nastavení konfiguračního souboru. 

V souboru /share/setup.php nastavte uživatelské jméno a heslo pro přístup 

k databázi. Dále je nutné nastavit relativní cestu k adresáři, kde se bude sbírka 

nacházet (podrobnosti, včetně příkladu jsou v konfiguračním souboru). 

 

2.3 Pokyny pro první spuštění 

Po úspěšné instalaci zadejte adresu, dle zvoleného adresáře a domény, například 

www.mojedomena.cz/sbirka do internetového prohlížeče. Pokud byla sbírka, včetně 

potřebných programů správně nainstalována, zobrazí se úvodní stránka sbírky úloh. 

Pro první přihlášení do administrátorské části použijte následující přihlašovací údaje:  

uživatelské jméno: admin 

heslo: admin 

 

Je důrazně doporučené ihned po instalaci přednastavené heslo změnit. Podrobnosti, 

jak heslo změnit naleznete v uživatelské příručce. 
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3 Použité programovací jazyky, programy a 

knihovny 

Při tvorbě sbírky jsem použil několik programovacích jazyků, volně dostupných 

knihoven a skriptů. Všechny použité programy a knihovny jsou dostupné zdarma. 

 

3.1 Výběr programovacího jazyka 

S vývojem sbírky úloh jsem začal již v roce 2006. V té době se jednalo o ročníkový 

projekt, který jsem později z velké části přepracoval a rozšířil na bakalářskou práci.  

Hlavním programovací jazyk jsem zvolil skriptovací jazyk PHP1 verze 5, který je 

vhodný i pro středně velké webové projekty, kterým je i tento.  

Pro ukládání dat jsem použil databázový systém MySQL2 verze 5, který umožňuje 

snadnou spolupráci s jazyku PHP. 

Dále byly použity programovací jazyky běžné pro vývoj webových aplikací – 

HTML3, XML4, CSS5, JavaScript6 (technologii AJAX7), dotazovací jazyk SQL a 

XPath8. 

                                                 

1 PHP - skriptovací programovací jazyk, který slouží pro vytváření webových stránek na straně 

serveru. Více informací na www.php.com. 

2 MySQL - relační databázový systém, používající jazyk SQL. Více informací na www.mysql.com.  

3 HTML (HyperText Markup Language) – značkovací jazyk pro tvorbu webových stránek. 

4 XML (eXtensible Markup Language) – obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován 

konsorciem W3C. 

5 CSS (Cascading Style Sheets) – jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazyce 

HTML, XHTML, nebo XML. 

6 Javascript – multiplatformní, objektově orientovaný programovací jazyk, používaný převážně 

v internetových prohlížečích. 

7 AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) – obecné označení pro technologie vývoje 

interaktivních webových aplikací, které mění obsah svých stránek bez nutnosti jejich 

znovunačítání. 

8 XPath (XML Path Language) – jazyk pro adresaci v rámci XML dokumentů. 
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3.2 Použité knihovny 

Pro vytvoření sbírky, jsem vybral několik volně šiřitelných knihoven, které 

používám. Jedná se o knihovny, které usnadňují práci a přispívají k přehlednějšímu 

kódu. Jejich nativní podpora v jazyce PHP, není vůbec, nebo nevyhovovala mým 

požadavkům. 

 

JQuery 

Javascriptový framework, který slouží primárně pro jednoduchou práci s Ajaxem, 

CSS a manipulaci s elementy DOM. Je šířena pod licencí MIT9 a GPL10. 

Ke stažení na adrese: http://jquery.com/ 

Smarty 

Populární šablonovací systém umožňující oddělení výkonného kódu PHP od 

vlastního vzhledu. Přispívá k výraznému zpřehlednění kódu. Je šířen pod licencí 

LGPL11. 

Ke stažení na adrese: http://www.smarty.net 

TinyMCE 

Javascriptový WYSIWIG12 editor pro editaci HTML textů. Šířen pod licencí LGPL. 

Ke stažení na adrese: http://www.phpmyadmin.net/ 

                                                 
9 MIT – znění licence se nachází na adrese http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License 

10  GNU (General Public License) – znění licence se nachází na adrese 

http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html 

11 LGPL (Lesser General Public License) – znění licence se nachází na adrese 

http://www.fsf.org/licensing/licenses/lgpl.html 

12 WYSIWIG (What You See Is What You Get) – editor slouží k snadné tvorbě html dokumentů, bez 

znalosti samotného html. Editace je podobná, jako v textovém editoru. 
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Třída ZipFile 

Jedná se o jednoduchou třídu pro vytváření ZIP archivů. Její původ je z projektu 

phpMyAdmin, který je šířen pod licencí GPL. 

Ke stažení na adrese: http://www.phpmyadmin.net/ 

 

3.3 Použité programy pro tvorbu exportů 

Pro práci se soubory ve formátu TeX a jejich následný převod do formátů PS a PDF, 

používám programy cslatex, dvips a epstopdf. Všechny výše zmíněné programy jsou 

například implementace laTeXu, pro operační systém Windows například MikTeX a 

pro operační systém Linux teTeX. Software je volně ke stažení na adrese 

http://miktex.org/. 

Pro převod souborů formátu PostScript na obrázky ve formátu GIF jsem vybral 

program convert z balíku programů pro úpravu a konverzi obrázků ImageMagic. 

Tento software je zdarma ke stažení na adrese http://www.imagemagick.org/. 
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4 Základní informace o sbírce příkladů 

Sbírka příkladů je z pohledu uživatele rozdělena na dvě odlišné části – uživatelskou a 

administrátorskou. 

  

Uživatelská část 

Uživatelská část, jak z názvu napovídá je určena běžným uživatelům – návštěvníkům 

sbírky. Umožňuje procházet předměty, kapitolami a prohlížet si zadané příklady.  

Registrovaní uživatelé si navíc mohou vytvořit svůj výběr označením příkladů a 

následně ho exportu do vybraného formátu. Tímto způsobem se dají připravit 

příklady na cvičení, zadání písemných prácí a jiné. 

 

Administrátorská část 

Administrátorská část je určena uživatelům, kteří se starají o obsah sbírky. 

Tzv. správci předmětu zde mohou vytvářet, či upravovat příklady a kapitoly. 

Administrátor může navíc spravovat uživatelské účty, upravovat stránky, vytvářet 

nové předměty a další.  

K přístupu do administrátorské části jsou potřebná patřičná oprávnění, 

viz. kapitola 4.5. 

 

4.1 Předměty a kapitoly 

Sbírka může obsahovat hned sdružovat několik předmětů najednou. Počet není nijak 

omezen. Každý předmět má vlastní nastavení a uživatele, které mohou upravovat 

jeho obsah. 

Rozdělení látky do vhodných celků je možné pomoci kapitol. Kapitola představuje 

složku, která může obsahovat další kapitoly a příklady. Počet příkladů, kapitol, ani 

stupeň zanoření, není nijak omezen. 

Přestože systém umožňuje tvorbu libovolné struktury, ukázalo se praktické 

nepoužívat zanoření kapitol více než do druhé úrovně.  
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4.2 Příklady 

V matematice se vyskytují různé druhy příkladů. Může se jednat o slovní úlohy, 

příklady čistě početní, příklady na procvičení dané látky a mnohé jiné. Vytvořit 

jednotnou formu pro všechny, tak aby se k nim dala snadno doplnit nápověda, řešení, 

či výsledek není snadné.  

Rozhodl jsem se příklady rozdělit do dvou skupin, podle jejich formy na „rozšířený 

příklad“ a „základní příklad“.  

K obou typům příkladů jsou přiřazeny následující specifické vlastnosti:  

• veřejnost – určuje, zda bude příklad veřejně dostupný (budou ho moci číst 

studenti) 

• kreativnost – určuje, zda se jedná o kreativní příklad, nebo mechanický dril 

• teoretičnost – určuje, zda se jedná o teoretický, nebo početní příklad  

• obtížnost – určuje náročnost předmětu – přímočarý, snadný, středně těžký, 

obtížný, otevřený problém 

 

Rozšířený příklad 

Jedná se o příklad, který obsahuje více variant (či podúkolů) a jedno společné zadání. 

Ke každé variantě je možné přiřadit vlastní výsledek, řešení, nebo nápovědu. Počet 

variant je z praktických důvodů uměle omezen na deset. Následující obrázek 

zachycuje schéma, jak může daný příklad vypadat. 

 

 

Obrázek 1 - schéma rozšířeného příkladu 
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Základní příklad 

Pro všechny ostatní příklady, které nespadají do předešlého, slouží základní příklad. 

Ten se skládá ze zadání příkladu. Volitelně k němu může být připojena nápověda, 

řešení a výsledek. Schéma, jak může daný příklad vypadat, je zachyceno na 

následujícím obrázku. 

 

Obrázek 2 - schéma základního příkladu 

 

Příklady z pohledu správce 

Při návrhu sbírky bylo jedním z hlavních požadavků možnosti snadného zápisu 

matematických symbolů. Jako formát pro zadávání příkladů jsem zvolil typograficky 

systém TeX (konkrétně nadstavby csLaTeX). Důvodem byl fakt, že TeX je již po 

mnoho let nepsaným standardem pro psaní matematických textů a je široce 

rozšířený, zejména na vysokých školách. Jistou nevýhodou tohoto řešení je vyšší 

náročnosti na zápis příkladů pro uživatele, kteří s TeXem nikdy nepracovali.  

Následující část se vztahuje ke všem částem příkladu, tj. zadání příkladu, zadání 

varianty, nápovědě, řešení a výsledku.  

Aby přidávání příkladů bylo co nejpohodlnější a tím se vyhnulo zbytečnému psaní 

kód, rozdělil jsem výsledný soubor (zdrojový kód TeXu) na tři části – šablonu, styl 

předmětu a samotný kód. Šablona a styl předmětu se vkládají automaticky.  

Spojením všech tří částí vzniká výsledný soubor se zdrojovým kódem TeXu. 

V případě potřeby je možné do příkladu vložit obrázky ve formátu zapouzdřeného 

PostScriptu, viz. dále.  

 

 

 



15 

 

Následující obrázek zachycuje proces složení výsledného souboru. 

 

 

Obrázek 3 - jednotlivé části výsledného souboru 

 

Šablony 

Šablona je první částí výsledného souboru. Může obsahovat nastavení vzhledu, 

velikosti stránky, rozměry okrajů a podobně. Pro výsledný vzhled je asi nejdůležitější 

nastavení předdefinovaných maker. Ty definují vzhled příkladu, i jeho jednotlivých 

částí (varianty, nápovědy, výsledky, řešení).  

 

Styl předmětu 

Jak již bylo zmíněno dříve, sbírka může sdružovat několik předmětů zároveň. Zde 

nastávají mimo jiné dva různé problémy. Jedním z problému je, že předměty mohou 

požadovat speciální funkce, dostupné v podobě balíčku, které v jiných předmětech 

nejsou potřeba, což je minimálně zbytečné. Druhým a závažnějším problémem jsou 

uživatelsky definované makra, která se mohou napříč předměty jmenovat stejně, ale 

plnit jinou funkci.  

Díky zmíněným problémům vznikla část styl předmětu. Jedná se o druhou část 

výsledného zdrojového kódu, která má za úkol nahrání potřebných balíčku a 

nadefinování uživatelských maker. 
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Zdrojový kód 

Poslední částí výsledného souboru je samotný zdrojový kód. Ten může navíc 

obsahovat makra a balíčky daného předmětu. Taktéž je možné vkládat vložené 

soubory (viz. dále). 

Před začátek kódu se ještě přidá \begin{document} a za konec \end{document}, čímž 

se nastaví tělo dokumentu. 

 

Vložené soubory 

Ke každému příkladu je možné nahrát libovolné množství obrázků, v 

podobě vložených souborů. Poté co jsou soubory nahrány u příkladu, je možné 

s nimi pracovat. 

Jsou zde však jistá omezení, se kterými musí uživatel počítat. Vkládat lze pouze 

obrázky ve formátu zapouzdřeného PostScriptu (soubor s příponou eps) a to pomoci 

makra \includegraphics{obrazek.eps}. Jméno souboru nesmí obsahovat cestu.  

 

4.3 Šablony 

Jak již bylo zmíněno dříve, šablony slouží pro definování výsledného vzhledu 

příkladů.  

Sbírka obsahuje jednu speciální šablonu pro generování náhledu příkladů pro 

webovou stránku a další dvě šablony pro export vybraných příkladů. Sbírka je plně 

připravena na rozšíření v podobě nových šablon. 

 

Náhled pro webovou stránku 

Šablona pro generování náhledů na webovou stránku.  

 

 



17 

 

Písemná práce 

Šablona vhodná pro vytvoření písemné práce. Příklady jsou přehledně vysázeny tak, 

že na stránce je pouze jeden příklad. Ve zbylém místě je dostatek místa pro 

samostatné vypracování. 

 

Domácí příprava 

Jedná se o šablonu vhodnou pro export příkladů k domácí přípravě. Příklady jsou 

vysázeny s ohledem na místo, tak aby na stránce nezabírali příliš místa.  

 

4.4 Exporty 

Po výběru příkladů v uživatelské části je možné příklady vyexportovat do jednoho 

z následujících formátů: PDF, PostScript, nebo ZIP (obsahující zdrojový kód ve 

formátu TeX a vložené soubory). 

Dále je možné nastavit šablonu, která se bude starat o vzhled dokumentu a vybrat 

možnost vložení nápovědy, řešení a výsledků. 

 

Průběh exportu 

Export příkladů se provádí ve dvou krocích. Prvním krokem je předzpracování, 

ve kterém se k příkladu doplní speciální makra tak, aby mohli být aplikovány 

nastavení dané šablonou. V případě potřeby se upraví názvy vkládaných souborů, 

aby nedocházelo ke kolizi názvů. Výstupem prvního kroku je soubor se zdrojovým 

kódem ve formátu TeX, určený pro další zpracování. 

Druhým krokem je vygenerování souboru v požadovaném formátu. Pro lepší 

pochopení poměrně komplikovaného procesu exportu slouží následující obrázky s 

vysvětlením.  
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Export do formátu PS 

Výsledný soubor ve formátu PostScript je vytvořen v následujících krocích: 

• předzpracování dat, které zajistí vytvoření zdrojového souboru export.tex 

• spuštění programu cslatex, který vytvoří soubor export.dvi, ve formátu DVI13. 

> cslatex export.tex  

• spuštění programu dvips, který vytvoří soubor export.ps, ve formátu 

PostScript 

> dvips –o export.dvi  

 

 

Obrázek 4 - export výběru do formátu PS 

                                                 
13 DVI (DeVice Independent) - přípona souboru označující formát textových dokumentů vzniklých 

pomocí překladačů typu TeX  
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Export do formátu PDF 

Vytvoření souboru ve formátu PDF je totožné s předchozím postupem, obsahuje 

však jeden krok navíc (poslední): 

• předzpracování dat, které zajistí vytvoření zdrojového souboru export.tex 

• spuštění programu cslatex, který vytvoří soubor export.dvi, ve formátu DVI. 

> cslatex export.tex  

• spuštění programu dvips, který vytvoří soubor export.ps, ve formátu 

PostScript 

> dvips –o export.dvi  

• spuštění programu epstopdf, který vytvoří soubor export.pdf 

> cslatex export.ps 

 

 

 

Obrázek 5 - export výběru do formátu PDF 
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Export do formátu GIF – náhled pro webovou stránku 

Vytvoření souboru ve formátu GIF se provádí šablonou webová stránka. Celý postup 

se od ostatních exportů liší. Následující postup je ilustrován na vytvoření náhledu pro 

zadání příkladu. Pro vytvoření náhledu ostatních částí tj. zadání variant, řešení, 

výsledků a nápověd je postup obdobný.  

Výsledný soubor ve formátu GIF je vytvořen v následujících krocích: 

• vytvoření zdrojového souboru export.tex, který se vznikne spojením tří částí 

- první část tvoří šablona „Náhled pro webovou stránku“ 

- druhá část obsahuje styl předmětu 

- třetí část tvoří zadání předmětu, mezi značkami \begin{document} a 

\end{document}. 

• spuštění programu cslatex, který vytvoří soubor export.dvi, ve formátu DVI. 

> cslatex export.tex  

• spuštění programu dvips, který vytvoří soubor export.ps, ve formátu PS 

> dvips –o export.dvi  

• spuštění programu convert, který vytvoří soubor export.gif  

> convert -colors 25 –density 127 –trim -transparent    

"#FFFFFF" 

 

 

Obrázek 6 - export výběru do formátu GIF 
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Algoritmus pro předzpracování výběru 

Tento algoritmus je aplikován vždy při exportu výběru příkladů. 

1) vytvoř dočasný pracovní adresář a nastav ho jako aktuální 

2) vytvoř soubor, do kterého se budou ukládat vložené části v následujících krocích 

3) načti a vlož šablonu, kterou uživatel zvolil 

načti a vlož styl předmětu 

vlož značku \begin{document} 

4) vezmi všechny příklady z výběru a proveď s každým z nich následující 

a) v případě, že příklad obsahuje vložený soubor se stejným názvem, jako 

některý jiný předešlý příklad: 

i) soubor přejmenuj na nový a nahraj ho do pracovního adresáře, pokud 

ještě nebyl přejmenován; v opačném případě použij již nové jméno 

ii) změn všechny výskyty \includegraphics{jmeno.eps} na 

\includegraphics{nove_jmeno.eps} a to u zadání příkladu, zadání variant, 

nápověd, řešení a výsledků 

b) vlož značku \begin{priklad}  

vlož značku \nazev{nazev_prikladu}, kde nazev_prikladu je název příkladu 

vlož značku \obtiznost{obtiznost}, kde obtiznost je hodnocení obtížnosti 

příkladu 

vlož značku \begin{zadani} 

vlož zadání příkladu 

vlož značku \end{zadani} 

c) pokud se jedná o rozšířený příklad proveď i), jinak ii) 

i) rozšířený příklad – varianty  

pro každou variantu proveď následující: 

vlož značku \begin{varianta} 

vlož značku \begin{napovedav} 

vlož nápovědu varianty 

vlož značku \end{napovedav} 
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vlož značku \begin{reseniv} 

vlož řešení varianty 

vlož značku \end{reseniv} 

 

vlož značku \begin{vysledekv} 

vlož výsledek varianty 

vlož značku \end{vysledekv} 

vlož značku \end{varianta} 

 

ii) základní příklad  

vlož značku \begin{napoveda} 

vlož nápovědu základního příkladu 

vlož značku \end{napoveda} 

 

vlož značku \begin{reseni} 

vlož řešení základního příkladu 

vlož značku \end{reseni} 

 

vlož značku \begin{vysledek} 

vlož výsledek základního příkladu 

vlož značku \end{vysledek} 

5) vlož značku \end{priklad}  

vlož značku \end{document} 

6) vrať jako výstup vygenerovaný soubor 
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4.5 Uživatelé 

Nedílnou součástí sbírky jsou i uživatelé. Může se jednat o náhodné návštěvníky, 

či přihlášené studenty, učitele, nebo jedince starající se o obsah sbírky. Každý z nich 

má přiřazenu některou z pěti uživatelských rolí. Pro registrované uživatele to jsou 

role administrátor, správce předmětu, učitel a student. Pro ostatní je role nepřihlášený 

uživatel. Pokud není uživatel přihlášený, získává automaticky roli nepřihlášený 

uživatel, která má nejvíce omezení. Jednotlivé role se liší v možnostech provádění 

změn, přístupu do administrátorské části, zobrazení skrytých příkladů a dalších. 

 

Uživatelské účty 

Každý zaregistrovaný uživatel má svůj uživatelský účet. Jsou v něm uloženy 

následující informace:  

• přihlašovací jméno 

• heslo, zakódované pomocí hashovací funkce SHA-114 

• jméno a příjmení 

• oprávnění 

 

Oprávnění 

Oprávnění slouží pro přesné vymezení práv daného uživatele. K jednomu 

uživatelskému účtu je možné přiřadit více práv. Jednotlivé právo tvoří dvojice 

hodnot – uživatelská role a předmět.  

 

                                                 
14 SHA-1 (Secure Hash Algorithm) je populární kryptografická hashovací funkce, která vytváří ze 

vstupních dat výstup fixní délky, dlouhý 160 bitů. 
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4.6 Uživatelské role a jejich oprávnění 

V následujícím textu jsou specifikována práva, pro jednotlivé uživatelské role. Každá 

role, se vztahuje pouze k danému předmětu. Text jsem rozdělil zvlášť pro 

administrátorskou a uživatelskou část. 

 

Administrátorská část 

Uživatelé, kteří vlastní roli administrátor, nebo správce libovolného předmětu, se 

mohou přihlásit do administrátorské části a provádět tak úpravy obsahu. Ostatním 

uživatelům bude přístup zamítnut. 

Správce předmětu 

Má možnost prohlížet a upravovat obsah předmětu, ke kterému má oprávnění. 

Rozumí se tím zejména vytváření, úprava a mazání kapitol a příkladů. Dále může 

upravovat styl daného předmětu.  

Administrátor 

Administrátor má neomezená práva a může využívat všechny dostupně funkce sbírky 

(podrobnosti jsou v uživatelské dokumentaci). 

 

Uživatelská část  

Do uživatelské části je přístup neomezený. Možnosti funkcí se však liší v závislosti 

na oprávnění. 

Nepřihlášený uživatel 

Nepřihlášený uživatel je každý uživatel, který vstoupí na stránku. Může předměty 

pouze prohlížet. Ostatní funkčnost mu je skryta. 

Student 

Oproti nepřihlášenému uživateli může navíc vytvářet vlastní výběry příkladů a 

následně je exportovat do formátu PDF, neb PS. 
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Učitel, Správce předmětu 

Učitel i správce předmětu mají v uživatelské části stejná práva. Oproti studentovi se 

jim zobrazují i neveřejné příklady z předmětů, ke kterým mají oprávnění, jako učitel, 

či správce předmětu. Dále mojí možnost exportovat výběr do formátu TeX. 

Administrátor 

Administrátor může provádět, vše co uživatelé s nižším oprávněním pro libovolný 

předmět. 

 

 

 



26 

 

5 Uživatelská dokumentace 

Uživatelskou dokumentaci jsem se snažil napsat tak, aby byla přehledná a pokrývala 

možnosti sbírky. Předpokládám zde však znalost kapitoly 4. 

Pro bezproblémový chod sbírky se doporučuje používat některý z moderních 

internetových prohlížečů Internet Explorer 6.0 a vyšší, nebo FireFox 2.0 a vyšší, 

s povoleným Javascriptem (v uživatelské části není nezbytný). 

Vstup do sbírky je umožněn pomocí internetového prohlížeče zadáním adresy, kde je 

sbírka nahrána (tuto informaci je možné vyžádat u administrátora). Může se jednat 

například o adresu www.mojedomena.cz/sbirka. 

Pro vstup do administrátorské části, se za adresu doplní adresář admin. Například 

www.mojedomena.cz/sbirka/admin. 

 

5.1 Administrátorská část 

Administrátorská část slouží k pohodlnému nastavení sbírky a správě jejího obsahu. 

Pro přehlednost je rozdělena do čtyř modulů: 

• Kapitoly a příklady – pro vytváření, mazání a úpravu předmětů, kapitol a 

příkladů. 

• Uživatelé – pro správu uživatelských účtů. 

• Nastavení TeXu – pro nastavení šablon a stylů pro předměty. 

• Stránky – pro správu editovatelných stránek. 

 

Rozvržení stránek administrátorské části 

Administrátorská část je rozdělena do tří hlavních částí, jak je zobrazeno na 

následujícím obrázku. V levé části je seznam modulů, ke kterým má uživatel 

oprávnění. V pravé části se nachází obsah aktivního modulu. Každý modul může 

obsahovat i menu, to je zobrazeno v horní části obrazovky.  

Výběr modulu se provádí kliknutím na jeho ikonu. 
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Obrázek 7 - rozvržení administrátorské části 

 

Přihlášení 

Pro vstup do administrátorské části stačí do prohlížeče zadat adresu, doplněnou 

o adresář admin, na které se sbírka nachází. Například se může jednat o adresu 

www.mojedomena.cz/sbirka/admin. 

Po zadání této adresy se musí uživatel prokázat uživatelským jménem a heslem, které 

se zadává do zobrazeného dialogového okna. Vyplněné údaje se potvrdí tlačítkem 

Přihlásit. Přístup je zamítnut uživatelům, kteří nevlastní jednu z rolí administrátor, 

nebo správce předmětu.  

Pokud uživatel nemá založený uživatelský účet, musí požádat administrátora o jeho 

založení. Ten mu mimo jiné i nastaví patřičná oprávnění. 

 

 

Obrázek 8- přihlášení do administrátorské části 
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Odhlášení 

Uživatel se může odhlásit pomocí tlačítka Odhlásit, v levé části, pod posledním 

modulem. Pokud se uživatel neodhlásí, je odhlášen automaticky po jedné hodině 

nečinnosti. 

 

 

Modul – Příklady a kapitoly 

Modul slouží pro správu předmětů, kapitol a příkladů. Na hlavní stránce modulu je 

zobrazen seznam předmětů, které jsou ve sbírce.  

 

Zobrazení předmětů 

Výpis předmětů a jejich úprava, se liší podle oprávnění, které uživatel vlastní. Pro 

zobrazení obsahu předmětu, stačí zmáčknout tlačítko Vstoupit, nebo kliknout na 

název zvýrazněného předmětu. Zobrazí se všechny kapitoly a předměty, které patří 

přímo do předmětu. Příklady, které patří do kapitol, se rozbalí až po vstupu do 

konkrétní kapitoly. 

Správce předmětu může vstoupit pouze do předmětů, ke kterým má oprávnění jako 

správce předmětu (může v nich vytvářet, upravovat a mazat kapitoly a příklady). 

Do ostatních předmětů, nemůže ani nahlížet. Následující obrázek ukazuje výpis pro 

uživatele, který má oprávnění správce předmětu pro Lineární algebru a Diskrétní 

matematiku. 

 

 

Obrázek 9- výpis předmětů pro správce předmětu Lineární algebra a Diskrétní matematika 
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Administrátor může pracovat se všemi předměty a provádět operace vypsány níže. 

Správce předmětu může pracovat pouze s obsahem předmětu (kapitoly a příklady). 

 

Vytvoření předmětu 

K vytvoření nového předmětu slouží tlačítko Nový předmět z menu modulu. Pro jeho 

vytvoření se musí zadat povinně název a volitelně popis předmětu. Ke každému 

předmětu se automaticky vytvoří nový styl, který může administrátor, nebo 

oprávněný správce předmětu upravit v modulu Nastavení TeXu.  

Úprava předmětu 

Tlačítkem Upravit, lze změnit název, nebo popisek předmětu.  

Smazání předmětu 

Smazat předmět je možné pomoci tlačítka Smazat. Po potvrzení okna s dotazem, je 

příklad smazán, a to včetně kapitol a příkladů, které obsahuje. Následně je smazán i 

styl, který byl k příkladu vytvořen.  

Změna pořadí 

Pořadí, ve kterém se předměty zobrazují, lze změnit šipkami, které se nachází u 

předmětů. 

 

 

Obrázek 10 - výpis předmětů pro administrátora 
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Zobrazení kapitol a příkladů 

V každém předmětu, lze vytvořit libovolný počet kapitol a příkladů. Obdobně každá 

kapitola může obsahovat libovolný počet podkapitol a příkladů. Může se v ní 

nacházet, buď pouze kapitoly, pouze předměty, nebo kombinace obojího. Kapitoly 

mají své jméno a volitelně popis. U příkladů je situace složitější a jsou popsána níže. 

Po vstupu do předmětu, nebo kapitoly se zobrazí seznam kapitol a příkladů, které 

obsahuje. Tento výpis obsahuje i základní informace o kapitole, jako je počet kapitol 

a příkladů, které obsahuje (nerekurzivně). 

Administrátor i správce předmětu mohou s kapitoly a příklady provádět stejné 

operace popsané níže. 

 

Vytvoření kapitoly 

K vytvoření nové kapitoly slouží tlačítko Nová kapitola z menu modulu. Pro její 

vytvoření se musí zadat povinně název a volitelně popis kapitoly. Kapitola je 

vytvořena jako podkapitola nadřazené kapitoly (nebo přímo předmětu). 

Úprava kapitoly 

Název a popis kapitoly, lze upravit pomoci tlačítka Upravit. 

Smazání kapitoly 

Smazat kapitolu, lze po potvrzení dotazu, tlačítkem Smazat. Smaže se vybraná 

kapitola, včetně podkapitol a příkladů.  

 

 

Obrázek 11- výpisu kapitol v předmětu Lineární algebra 
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Obecné pokyny pro úpravu a vytváření příkladů 

Příklady, jejich varianty, nápovědy, výsledky a řešení se zadávají s využitím 

typografického systému TeX. Předpokládá se alespoň jeho základní znalost. 

Při práci s příkladem lze snadno zkontrolovat správnost zadaného zdrojového kódu, 

postup je popsán níže. Pro vložení vysvětlujících obrázků z externích souborů, je 

možné k příkladu přidat libovolný počet souborů ve formátu EPS. Ve zdrojovém 

kódu se na tyto soubory lze odkazovat, pomocí \includegraphics{obrazek.eps}.  

 

Příklady jsou dvou druhů, podle jejich formátu a použití: 

• Základní příklad obsahuje zadání a volitelně nápovědu, řešení a výsledek 

příkladu. 

• Rozšířený příklad je rozšířením základního příkladu o možnost vložit více 

variant. Každá varianta může volitelně obsahovat nápovědu, řešení a 

výsledek příkladu. Tedy oproti jednoduchému příkladu, jsou nápověda, řešení 

a výsledek vztaženy k variantě a ne k příkladu samotnému. 

 

Náhled příkladu 

Pro prohlédnutí příkladu v administrátorské části slouží tlačítko Náhled. Příklad je 

přehledně vypsán, včetně jeho nápověd, řešení a výsledků. 

 

Vytvoření příkladu 

Příklad se vytváří v aktuální kapitole, kterou má uživatel zobrazenou a to pomocí 

tlačítka Nový příklad pro základní příklad a Nový rozšířený příklad pro příklad 

rozšířený. Po stisku jednoho z tlačítek, se zobrazí formulář, do kterého se příklad 

zapíše, viz. níže. 
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Nastavení příkladu 

Při vytváření, či úpravě, lze příklad parametrizovat ve čtyřech kritériích: 

• veřejnost 

Určuje, zda je příklad určen široké veřejnosti, nebo je tajný a mohou ho vidět 

pouze uživatelé s patřičným oprávněním (administrátoři, vybraní správci a 

učitelé). 

• obtížnost 

Lze vybrat jednu z možností – přímočarý, snadný, středně těžký, obtížný, 

nebo otevřený problém. 

• kreativnost 

Je možné nastavit, zda se jedná o kreativní příklad, nebo mechanický dril. 

• teoretičnost 

Posledním kritériem je teoretičnost, tedy zda je příklad spíše teoretický, nebo 

spíše početní. 

Výběr lze provést kliknutím na příslušnou volbu. U obtížnosti vybráním 

z rozbalovacího pole. 

 

Obrázek 12- nastavení parametrů příkladu 

Generování náhledů 

Pro snadnou kontrolu zapsaného TeXového kódu, lze při vytváření a úpravě příkladu 

stisknout tlačítko Náhled. Toto tlačítka se nachází vždy pod textovým polem, kam se 

zadání zapisuje. 

Pokud je vše v pořádku, je uživateli zobrazen náhled výsledného zobrazení. 

V opačném případě systém vrátí chybovou hlásku a možnost zobrazení log souboru. 

Uživatel tak může rychle reagovat na případné chyby.  

Celý proces vytvoření náhledu je rychlí a umožňuje jeho zobrazení bez nutnosti 

znovunačtení celé stránky (díky použití technologie AJAX).  
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Vytvoření a úprava základního příkladu 

Po stisku tlačítka Nový příklad, se načte formulář, který obsahuje dvě záložky.  

První záložka Zadání příkladu obsahuje: 

• sekci Nastavení příkladu 

o umožňuje parametrizovat příklad, viz. výše. 

• sekci Základní informace o příkladu 

o název příkladu – obsahuje název příkladu, délka je omezena na 

45 znaků, údaj je povinný 

o poznámka – obsahuje poznámku k příkladu, délka je omezena na 

120 znaků, údaje je nepovinný 

o zadání příkladu – obsahuje zadání příkladu ve formátu TeX, délka 

není omezena, údaj je povinný a musí obsahovat správný TeXový kód 

• sekci Rozšiřující informace o příkladu 

o nápověda – obsahuje nápovědu k příkladu, délka není omezena, údaj 

je nepovinný, pokud je zadán, musí obsahovat správný TeXový kód 

o řešení – obsahuje řešení k příkladu, délka není omezena, údaj 

je nepovinný, pokud je zadán, musí obsahovat správný TeXový kód 

o výsledek – obsahuje výsledek příkladu, délka není omezena, údaj 

je nepovinný, pokud je zadán, musí obsahovat správný TeXový kód 

Druhá záložka Soubory obsahuje: 

• seznam nahraných souborů 

Obsahuje seznam souborů, které jsou již k příkladu nahrány. Již nahraný 

soubor, lze odstranit pomocí tlačítka s obrázkem křížku. 

• sekci Nahrání nového souboru 

o název souboru – pole pro výběr názvu souboru, Pro výběr souboru, 

který chce uživatel nahrát, lze kliknout na tlačítko Procházet 

 

Příklad se ukládá pomocí tlačítka Uložit. 
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Vytvoření a úprava rozšířeného příkladu 

Po stisku tlačítka Nový rozšířený příklad v menu modulu, nebo tlačítka Upravit 

u rozšířeného příkladu, se načte formulář s N+2 záložkami. N zde značí počet 

variant, které příklad obsahuje.  

Nový rozšířený příklad se vytváří s jednou variantou. Počet variant, je možné při 

vytváření příkladu změnit. 

 

 

Obrázek 13- úprava rozšířeného příkladu 
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Formulář pro vytvoření a úpravu rozšířeného příkladu vypadá následovně. 

První záložka Zadání příkladu obsahuje: 

• sekci Nastavení příkladu - umožňuje parametrizovat příklad, viz výše. 

• sekci Základní informace o příkladu 

o název příkladu – obsahuje název příkladu, délka je omezena na 

45 znaků, údaj je povinný 

o poznámka – obsahuje poznámku k příkladu, délka je omezena na 

120 znaků, údaj je nepovinný. 

o zadání příkladu – obsahuje zadání příkladu ve formátu TeX, délka 

není omezena, údaj je povinný a musí obsahovat správný TeXový kód 

Prostřední záložky Varianta x, kde x je číslo varianty, obsahuje: 

• sekci Zadáni varianty 

o zadání varianty – obsahuje zadání k variantě, délka není omezena; 

údaj je povinný, ale musí obsahovat správný TeXový kód 

• sekci Rozšiřující informace o variantě 

o nápověda – obsahuje nápovědu k variantě, délka není omezena, údaj 

je nepovinný; pokud je zadán, musí obsahovat správný TeXový kód 

o řešení – obsahuje řešení k variantě, délka není omezena, údaj 

je nepovinný; pokud je zadán, musí obsahovat správný TeXový kód  

o výsledek – obsahuje výsledek varianty, délka není omezena, údaj 

je nepovinný; pokud je zadán, musí obsahovat správný TeXový kód 

Poslední záložka Soubory, je stejná jako u základního příkladu. 

 

Přidat novou variantu, lze pomocí tlačítka Přidat variantu, které se nachází v menu 

modulu. Počet variant je omezen uměle omezen na deset možných.  

Smazat variantu, lze tlačítkem Smazat variantu, které se nachází v záložce Varianta 

x, v horní části obrazovky. 
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Odeslání formuláře 

Formulář se potvrzuje tlačítkem Uložit. Následně jsou zkontrolovány všechny 

povinné údaje a správnost TeXových polí. Pokud vše proběhne v pořádku, příklad je 

přidán, případně upraven. 

Veškeré změny, včetně nahraných souborů, přidaných a vymazaných variant se 

projeví až po úspěšném odeslání formuláře.  

 

Přesun příkladů mezi kapitolami 

Přesunout příklad do jiné kapitoly lze pomocí tlačítka Přesunout.  

Zobrazí se seznam všech kapitol, které daný předmět obsahuje. Kliknutím na jednu 

ze zobrazených, bude příklad do dané kapitoly přesunut.  

 

Další funkce s příklady 

Málo používané funkce jsou schovány pod tlačítkem Další funkce, u výpisu příkladů. 

Po najetí na tlačítko se zobrazí menu, ve kterém lze vybrat jednu z položek: 

• Převést na rozšířený* 

Převede příklad ze základního na rozšířený. K příkladu se přidá jedna 

varianta, ve které bude dočasný text, který je potřeba upravit. Původní řešení, 

nápověda a výsledek se připojí k vytvořené variantě. 

• Převést na základní* 

Převede příklad na základní. Všechny varianty jsou z příkladu vymazány. 

Řešení, nápověda a výsledek z první varianty jsou připojeny k příkladu.  

*) Funkce se zobrazí v závislosti na daném typu příkladu. 
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Modul – Nastavení TeXu 

Modul usnadňuje nastavení šablon a stylů předmětů. Tento modul slouží pouze pro 

jejich úpravu. Vytvářet nové šablony není možné. Styly pro předmět jsou vytvářeny 

automaticky při vytvoření nového předmětu. 

Správce předmětu může upravovat pouze ty styly předmětů, ke kterým má potřebná 

oprávnění. Styly předmětů, ke kterým nemá oprávnění, se mu nezobrazí. Šablony 

upravovat nemůže vůbec. 

Administrátor může upravovat všechny styly předmětů a šablony. 

 

 

Obrázek 14 - výpis šablon a stylů předmětů v modulu nastavení TeXu 

 

Úprava šablony 

Ve sbírce jsou předdefinované tři šablony (Náhled pro web, Písemná práce a Domácí 

příprava), které lze upravit pomoci tlačítka Upravit. Tlačítko se nachází pod popisem 

šablony. 
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Po stisku tlačítka se zobrazí formulář, který obsahuje následující části: 

• kód šablony 

Obsahuje kód šablony, tedy úvodní řádky výsledného zdrojového kódu TeXu. 

Standardně se v něm uvádí označení typu dokumentu, například se může 

jednat o \documentclass{report}. Dále načtení potřebných balíčků a úpravu 

předdefinovaných maker pro stylizaci vzhledu příkladů (lze vycházet 

z připravených šablon). 

• ukázka definice předmětu a kódu příkladu 

Jedná se o text informativního charakteru, který ukazuje, jak bude vypadat 

připojený styl předmětu. 

 

Šablona se uloží pomocí tlačítka Uložit. 

 

Úprava stylu předmětu 

Umožní uživateli upravit styl pro vybraný předmět. Provádí se tlačítkem Upravit, 

který se nachází u výpisem stylu. 

 

Zobrazený formulář obsahuje následující položky: 

• ukázka šablony předmětu 

Obsahuje informativní text, ve kterém je pro ukázku vypsána jedna z šablon, 

která bude při exportu vložena před styl předmětu. 

• kód stylu předmětu 

Standardně obsahuje načtení balíčku a nastavení uživatelský maker 

používaných v předmětu. 

 

Styl předmětu se uloží pomocí tlačítka Uložit. 
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Modul – Uživatelé 

Modul slouží ke správě skupin a uživatelů. K tomuto modulu má přístup pouze 

administrátor.  

 

Skupiny 

Uživatelé mohou být pro lepší přehlednost rozděleny do různých skupin. V každé 

skupině může být libovolný počet uživatelů. Vytvářet podskupiny není možné. 

Pro zobrazení uživatelů z vybrané skupiny, slouží tlačítko Zobrazit u dané skupiny. 

 

 

Obrázek 15- výpis skupin v modulu Uživatelé 

 

Vytvoření skupiny 

Pomocí tlačítka Přidat skupinu v menu modulu, se zobrazí formulář pro přidání nové 

skupiny. 

 

Formulář obsahuje sekci Informaci o skupině, která se skládá z položek: 

• název – obsahuje název skupiny, údaj je povinný; délka je omezena 

na 100 znaků 

• popis – obsahuje popis skupiny, údaj je nepovinný; délka je omezena 

na 255 znaků. 

Vytvoření skupiny se potvrdí tlačítkem Uložit.  
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Úprava skupiny 

Skupinu lze upravit pomocí tlačítka Upravit, které se nachází ve výpisu u dané 

skupiny. Formulář je stejný jako pro vytvoření nové skupiny. 

 

Smazání skupiny 

Pro smazání skupiny slouží tlačítko Smazat. Po potvrzení okna s upozorněním, se 

smaže skupina, včetně všech uživatelů, které obsahuje. 

 

Uživatelé 

Uživatelé, kteří chtějí používat pokročilejší funkce sbírky, musí být zařazeni mezi 

uživatele sbírky. Každému uživateli je vytvořen uživatelský účet, který může 

obsahovat několik oprávnění. 

Uživatel se identifikuje jednoznačným uživatelským jménem a heslem. 

 

 

Obrázek 16- výpis uživatelů ze skupiny Správci 
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Vytvoření uživatele 

Pro vytvoření uživatele slouží tlačítko Přidat uživatele, které se nachází v menu 

modulu. 

 

Zobrazený formulář obsahuje následující sekce: 

• sekce Informace o uživateli 

o jméno – obsahuje jméno uživatele, údaj je povinný;  maximální délka 

je 80 znaků. 

o příjmení – obsahuje příjmení uživatele. Údaj je povinný; maximální 

délka je 80 znaků 

• sekce Přihlašovací údaje 

Pomocí přihlašovacích údajů je možné přihlášení do sbírky. Uživatelské 

jméno nelze již později změnit. Heslo se neukládá jako text, ale pomocí 

hashovací funkce SHA-1. 

o uživatelské jméno – obsahuje jednoznačné uživatelské jméno, kterým 

se uživatel bude přihlašovat do sbírky, údaj je povinný; maximální 

délka je 80 znaků 

o Heslo – obsahuje heslo k přihlášení do sbírky; údaj je povinný; 

maximální délky je 50 znaků 

• sekce Oprávnění 

Při vyváření nového uživatele se nastavuje prvotní oprávnění. Oprávnění se 

vždy zadává jako dvojce role a předmět. Lze jej dodatečné upravovat, 

přidávat nové, nebo odebírat stávající. 

o role – obsahuje roli, kterou bude uživatel ve sbírce zastupovat, 

v závislosti na předmětu; údaj je povinný  

o předmět – specifikuje předmět, ke kterému se uživatelská role 

vztahuje; údaj je povinný 
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Úprava uživatele 

Údaje o uživateli, lze upravit pomocí tlačítka Upravit, které se nachází ve výpisu 

u daného uživatele. Upravit lze pouze položky jméno, příjmení a heslo. Ostatní 

položky měnit nelze. 

 

Smazání uživatele 

Uživatele lze smazat pomocí tlačítka Smazat, které se nachází ve výpisu u daného 

uživatele. Po potvrzení okna s upozorněním, se uživatel odstraní ze sbírky, včetně 

jeho oprávnění. 

 

Přidání uživatelského oprávnění 

Pro přidání uživatelských oprávnění slouží tlačítko Přidat oprávnění, u výpisu 

uživatelů. Po stisku tlačítka se zobrazí formulář, s možnosti výběru role a předmětu. 

Tlačítkem Uložit se oprávnění uživateli zapíše.  

 

Odebrání uživatelského oprávnění 

Odstranit uživatelské oprávnění lze pomoci tlačítka Odebrat oprávnění, vedle výpisu 

oprávnění daného uživatele. Pro provedení příkazu se musí potvrdit okno s dotazem. 

Platnost nových oprávnění (přidání, nebo smazání), bude platné, až při příštím 

přihlášení. 
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Modul – Stránky 

Modul stránky slouží k snadné úpravě přesně vymezených stránek sbírky. Stránky 

není možné v tomto modulu vytvářet, ani mazat. 

 

Jedná se o stránky: 

• Hlavní stránka - zobrazuje se jako vstupní stránka sbírky. Měla by 

obsahovat obecné informace o sbírce. 

• Autoři - stránka slouží k prezentaci autorů, kteří se podíleli na tvorbě sbírky 

(zejména obsahu). 

 

 

Obrázek 17- zobrazení výpisu stránek pro úpravu 

 

Úprava stránky 

Úprava obsahu stránky se provádí tlačítkem Upravit, u požadované stránky. Ta se 

provádí pomocí WYSIWIG editoru (TinyMCE), který umožňuje provádět změny 

podobně, jako u textového procesoru. Je možné nastavit formát textu na kurzívu, 

tučné, či podtržené písmo a další. Pro uložení změn, slouží tlačítko Uložit. 
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Uživatelská část 

Uživatelská část slouží k snadnému procházení předmětů, kapitol a příkladů.  

Přihlášení uživatelé navíc mohou vytvářet vlastní výběry příkladů a ty následně 

exportovat. Učitelé tak mohou snadno připravit materiály ke cvičení, nebo písemné 

práci. Studenti si pak například mohou vybrat příklady na domácí přípravu a nechat 

si je vyexportovat včetně nápovědy, řešeni a výsledků do formátu PDF.  

Uživatelské prostředí je velmi intuitivní a během krátkého seznámení, s ním dokáže 

pracovat opravdu každý. 

 

Rozvržení stránek uživatelské části 

Úplně nahoře se nachází tlačítko pro přihlášení, resp. odhlášení uživatele. V horní 

části se dále nachází logo sbírky a oblast pro zobrazení informací o vybraných 

příkladech. Jedná se o aktuální předmět a počet příkladů. Posledním prvkem v horní 

části je tlačítko pro vstup do Mého výběru. Podrobnosti o Mém výběru a jeho použití 

se nacházejí níže.  

V levé části je umístěno hlavní menu, které obsahuje odkazy na hlavní stránku, 

stránku s nápovědou, stránku se seznam předmětů (sbírka úloh) a na stránku autorů. 

Pod hlavním menu se nachází seznam předmětů, který slouží pro rychlou navigaci.  

Nejvíce místa zabírá poslední část, kde je zobrazen obsah stránky. 

 

Obrázek 18- rozvržení uživatelské části 
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Přihlášení 

Přihlášení do sbírky se provádí pomocí odkazu Přihlásit v levém horním rohu 

stránky. Do zobrazeného formuláře se zadává uživatelské jméno a heslo. 

Po úspěšném uvěření přihlašovacích údajů, je zobrazena hlavní stránka sbírky, 

v opačném případě je zobrazena chybová hláška. 

 

 

Obrázek 19- dialog pro přihlášení do uživatelské části 

 

Odhlášení 

Pro odhlášení slouží odkaz Odhlásit, v levém horním rohu stránky. V případě, že 

uživatel neprovede žádnou aktivitu déle než jednu hodinu, je odhlášen automaticky. 

 

Zobrazení skrytých příkladů 

Přihlášeným uživatelům s uživatelskou rolí učitel a správce předmětu jsou zobrazeny 

i neveřejné příklady. Pouze však takové, ke kterým mají oprávnění. Administrátorovi 

jsou zobrazeny všechny předměty. Ostatní uživatelé vidí pouze veřejné příklady. 

 

Zobrazení předmětů 

Seznam předmětů, včetně jejich popisu, se zobrazí po kliknutí na tlačítko Sbírka úloh 

v menu. Vybrat předmět a tím zobrazit jeho obsah lze kliknutím na jeho název.  
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Zobrazení kapitol a příkladů 

Po kliknutí na jméno kapitoly, nebo předmětu, se uživatel přesune do vybrané 

kapitoly, kde jsou zobrazeny případné podkapitoly a příklady. Je běžné, že příklady 

jsou vloženy až do následujících kapitol, které obsahují pouze příklady (není to však 

pravidlem). Pro vstup do jiné kapitoly stačí kliknout na její jméno. Na následujícím 

obrázku je zobrazen výpis předmětu Lineární algebra. 

 

 

Obrázek 20- Výpis předmětu Lineární algebra 

 

Pokud kapitola obsahuje příklady, jsou zobrazeny ve formě přehledné tabulky. 

Každý řádek představuje jeden příklad. Kliknutím na tlačítko rozbalit příklady, nad 

tabulkou s výpisem, se u příkladů zobrazí jejich zadání. 

Pokud chce uživatel prohlížet příklad včetně nápověd, řešení a výsledků, stačí 

kliknout na jeho jméno. 

Pro rychlou orientaci, v které kapitole se uživatel nachází a jaké kapitoly jsou 

nadřazené kapitole aktivní, slouží tzv. navigátor. Ten se nachází v horní části 

stránky. 

K čemu slouží zaškrtávací pole a tlačítko přidat do výběru je popsáno níže 

u přidávání příkladů do výběru. 
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Zobrazení vybraného příkladu 

Po kliknutí na jméno příkladu, v seznamu příkladů se zobrazí stránka s úplným 

zadáním příkladu. Společně se načtou i nápovědy, řešení a výsledky, ty jsou záměrně 

skryty. Jejich zobrazení se provádí stiskem tlačítka nápověda, řešení, nebo výsledek. 

Při druhém stisku daného tlačítka se zobrazená část opět skryje. 

Tlačítka pro zobrazení nápovědy, řešení a výsledku se zobrazují pouze v případě, že 

je daný příklad, nebo varianta obsahují. 

 

Můj výběr 

Můj výběr slouží ke výběru příkladů, se kterými chce uživatel pracovat. Může se 

jednat o výběr příkladů k domácí přípravě nebo vytvoření písemné práce. Výběr je 

možné upravit a vyexportovat do formátu, který uživateli vyhovuje nejvíce.  

 

Přidání příkladů do výběru 

Přidávání příkladů do výběru je podobné jako nakupování v internetovém obchodě, 

kdy uživatel přidává položky do košíku. Příklady lze přidat dvěma způsoby: 

• ve výpisu příkladů dané kapitoly 

Ve výpisu příkladů se po stisku tlačítka Rozbalit vše, zobrazí zadání příkladů. 

Dále se zobrazí zaškrtávací pole po levé stráně příkladu a tlačítka Přidat 

vybrané příklady, před a za výpisem. Pomocí zaškrtávacích polí je možné 

vybrat příklady a varianty, které se mají do výběru přidat. Konečné přidání se 

provádí tlačítkem Přidat vybrané příklady.  

Pro zjednodušení práce, jsou po zaškrtnutí zadání u rozšířeného příkladu 

vybrány i všechny jeho varianty. Pro přidání rozšířeného příkladu s vybranou 

variantou, stačí zaškrtnout pouze variantu. 

• v zobrazení příkladu 

U zobrazení rozšířeného příkladu lze postupovat obdobně jako v předešlém 

případě. Pro základní příklad je situace jednodušší, stačí pouze zmáčknout 

tlačítko Přidat příklad. 
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Omezení při práci s výběrem 

Přidávání příkladu do výběru má svá omezení. Ve výběru se mohou nacházet pouze 

příklady ze stejného předmětu. Po přidání prvního příkladu do výběru, se v horní 

části zobrazí název aktivního předmět. Tedy předmětu, z kterého lze přidávat další 

příklady do výběru. Pro přidání příkladu z jiného předmětu, se musí výběr nejdříve 

vyprázdnit 

 

Zobrazení výběru 

Pro zobrazení příkladů, které uživatel umístil do svého výběru, slouží velké tlačítko 

Můj výběr, v pravém horním rohu stránky. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí 

výpis předmětů. Po pravé straně je u každého příkladu zobrazen křížek, pro jeho 

odstranění a šipky pro posun pořadí v rámci výběru. Jak stránka vypadá, je 

zobrazeno na následujícím obrázku. 

 

 

Obrázek 21- zobrazení vybraných příkladů 

 

Vymazání výběru 

Vymazat příklady z výběru lze pomocí tlačítka Odstranit výběr, které se nachází 

vlevo dole pod výpisem.  
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Export výběru 

Tlačítkem pokračovat, které se nachází pod výpisem, se přejde k nastavení exportu. 

Nastavení je provedeno formou jednoduchého formuláře, ve kterém se dají nastavit 

parametry pro výsledný export.  

 

Je možné ovlivnit jednu z těchto věcí: 

• připojení nápovědy, řešení a výsledku 

Exportované příklady nemusí obsahovat pouze zadání, je možné k nim 

připojit i nápovědu, řešení a výsledek. Toho lze dosáhnout zaškrtnutím 

příslušné volby. 

• výběr šablony 

Je možné zvolit jednu ze šablon, které se v sbírce nacházejí. Každá šablona 

obsahuje i svůj popis a tak není těžké se rozhodnout. 

• výstupní formát 

Pro výstupní formát je možné zvolit formát PDF, nebo PS. Export do formátu 

TeX, resp. ZIP, je umožněn pouze uživatelům s rolí administrátor, správce 

předmětu, nebo učitel. 

 

Po stisku tlačítka pokračovat se vytvoří výsledný soubor v požadovaném formátu. 

Pro jeho stažení, stačí kliknout na připravený odkaz. Soubor s exportem je po 

odhlášení, nebo dlouhé nečinnosti automaticky smazán. 
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Obrázek 22 - nastavení exportu pro vybrané příklady 
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6 Technická dokumentace 

6.1 Databázové tabulky 

Pro ukládání obsahu sbírky jsem použil databázi MySQL. Následující schéma 

zobrazuje, jak jsou tabulky mezi sebou propojeny. Podrobnější popis databázových 

tabulek, včetně popisu jejich atributů se nachází v příloze A. 
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6.2 Adresářová struktura 

Pro přehlednost je sbírka rozdělena do několika adresářů, jak je vidět v následujícím 

výpisu. Skripty pro zobrazení uživatelské části se nacházejí v hlavním adresáři. 

 

/admin Obsahuje soubory a adresáře pro administrátorské rozhraní. 

/blocks V tomto adresáři se nacházejí skripty pro vygenerování malých 

oblastí, tzv. bloků, které se vkládají na stránku v uživatelském 

rozhraní. Obsahuje skripty pro vytvoření bloku hlavní menu a 

bloku zobrazení předmětů. 

/images Adresář, kde jsou uloženy obrázky uživatelského rozhraní. Dále 

obsahuje podadresáře exercises, variants, hints, resolutions a 

results pro vygenerované náhledy pro web. 

/include Obsahuje soubory, které se využívají v uživatelském rozhraní. 

Jedná se o soubory s objekty pro uživatelské rozhraní, 

javascriptové soubory a soubory pro nastavení kaskádových 

stylů. 

/libs Sdružuje používané knihovny od jiných autorů, tedy takovéch, 

které jsem napsal. 

/share Jak je z názvu patrné jedná se o adresář se sdílenými objekty. 

Myslí se tím společné pro uživatelskou i administrátorskou část. 

Taktéž se v tomto adresáři nalézá soubor setup.php, který slouží 

k základnímu nastavení sbírky. 

/temlates Slouží soubory šablon, určující vzhled uživatelského rozhraní. 

Jedná se o adresář používaný šablonovacím systémem Smarty. 

/templates_c Slouží pro vygenerované soubory šablonovacího systémem 

Smarty (vygenerované soubory slouží k rychlejšímu chodu 

systému). 

/tmp Adresář dočasných souborů, kde se generují exporty a podobně. 
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Adresářová struktura administrátorské části 

Administrátorská část je koncipovány, tak aby šlo jednoduše doplňovat samostatné 

funkční jednotky, tzv moduly (například modul Nastaví TeXu). Každý modul má 

proto svůj vlastní adresář. Mimo adresáře modulů, se zde nacházejí adresáře include 

pro společné soubory administrátorského rozhraní a tools pro údržbové skripty. 

 

/admin/categories Soubory a adresáře modulu pro správu předmětů, kapitol a 

příkladů. 

/admin/include Obsahuje soubory společné pro administrátorskou část. Jedná 

se zejména o soubory pro nastavení vzhledu. Dále se zde 

nacházejí soubory pro přihlášení a odhlášení z administrátorské 

části. 

/admin/pages Soubory a adresáře modulu pro úpravu stránek. 

/admin/tex_setup Soubory a adresáře modulu pro pro úpravu šablon a stylů 

předmětu (nastavení TeXu). 

/admin/users Soubory a adresáře modulu pro správu skupin a uživatelů. 

/admin/tools Samostatné soubory, které slouží ke specifickým účelům a 

nejsou přístupné pomocí administrátorské části. Jedná se 

například o skript, který znovu vytvoří náhledy pro všechny 

příklady. 
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6.3 Objekty 

Pro časté operace, které se ve sbírce opakují, nebo tam, kde to dávalo smysl, jsem 

použil objektový přístup.  

V následující části jsou velmi stručně popsány nejdůležitější objekty, které většinou 

obsahují desítky metod. Podrobnější popis je možné získat přímo ze zdrojového 

kódu, nebo z generované dokumentace, která se nachází na přiloženém CD. 

Pro generování dokumentace jsem zvolil nástroj phpDocumentator, který je obdobou 

populárního javadocs pro jazyk Java.  

Zdrojové soubory následujících objektů se nacházejí v adresáři /share. Názvy 

jednotlivých souborů, které obsahují zdrojový kód, jsou obdobné jako jejich názvy 

(obsahují předponu class). 

 

CCategory 

Objekt slouží k práci s kapitolami. Umožňuje načíst kapitolu z databáze a dále s ní 

pracovat. Lze například získat seznam podkapitol a příkladů, které obsahuje (jako 

pole příslušných objektů). 

Dále objekt umožňuje přidávání, úpravu a mazání kapitol. 

 

CExercise, CVariant, CHint, CResulution, CResult 

Jedná se o objekty, které jsou mezi sebou provázány. Hlavním objektem je objekt 

CExercise, který umožňuje načtení příkladu, včetně variant, nápověd, řešení a 

výsledků. Přičemž varianty jsou reprezentovány objektem CVariant, který obsahuje 

objekty CHint, CResolution a CResult, představující nápovědu, řešení a výsledek. 

Díky tomuto rozdělení je možné pracovat buď s jednotlivými části příkladu, nebo 

rovnou s celým příkladem. 

Objekty umožňují přidávání, úprava a mazání příkladu, i jeho jednotlivých částí. 
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CLoginSingleton 

Objekt, který udržuje informace o přihlášeném uživateli. Objekt má metody pro 

přihlášení a odhlášení uživatele. Dále umožňuje provádět základní dotazy na 

oprávnění. Je možné se dotázat na specifickou roli, předmět, nebo kombinaci 

obojího. 

 

CUser 

Objekt slouží k práci s uživateli. Umožní načtení uživatele z databáze. Dále obsahuje 

metody pro vytvoření, změnu a smazání uživatele. 

 

CGroup 

Pro práci se skupinami uživatelů slouží objekt CGroup. Umožňuje načtení skupiny 

z databáze. Jeho metody slouží pro získání uživatelů, v podobě objektu CUser, kteří 

do skupiny patří. Další metody slouží pro vytvoření, úpravu a smazání skupiny. 

 

CTemporaryFiles 

Objekt slouží pro snadnou práci s dočasnými soubory. Jeho metody umožňují 

přidání, nebo smazání nového dočasného souboru. 

Jedna ze specializovaných metod umožňuje nahrání vložených souborů příkladu do 

specifického adresáře pro dočasné soubory. Toho se využívá například při exportech. 
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Framework pro tvorbu formulářů 

Jelikož se v administrátorské části často pracuje s formuláři, a kontrola formuju je 

v php velmi zdlouhavá, vytvořil jsem si vlastní sérii objektů, které práci s nimi 

významně ulehčují a zpřehledňují. Lze tak vytvořit objekt zastupující formulář, ke 

kterému se dají přiradit jednotlivé položky formuláře. Hodnoty přijaté z formuláře se 

nemusí získávat standardním způsobem pomocí proměnný $_GET a $_POST, ale 

jsou automaticky nahrány do daného objektu. 

Velkou výhodou je možnost přidat ke každé položce tzv. validátor, který umožňuje 

specifikovat kladené požadavky na hodnotu formulářového pole. Například lze 

ověřit, že formulářové pole je neprázdné, nebo obsahuje korektní kód TeXu. 

 

CForm 

Objekt zastupuje formulář, kterému lze nastavit běžné parametry, jako je jméno 

skriptu, kam bude odeslán, nebo metodu pro posílání dat (post, get). 

Do formuláře je možné přidat libovolný počet formulářových položek, tedy objektů 

zděděných od CAbstractForm_Element (viz. níže).  

Dále objekt obsahuje metody, které zjistí, zda byl formulář již odeslan, nebo zda 

všechny formulářové prvky obsahují přípustné hodnoty (viz. níže validátory).   

 

Objekty pro formulářové prvky 

Pro reprezentaci jednotlivých formulářových prvků slouží objekty s předponou 

CForm_, které jsou zděděné od objektu CAbstractForm_Element. Z toho plynou i 

společné vlastnosti jako možnost přiřadit validátor, či zjištění, nebo nastavení jejich 

hodnoty. 

 Jednotlivé objekty zastupují formulářové prvky běžné v html. Jedná se o následující: 

• CForm_Input – pro krátké textové pole 

• CForm_Password – pro krátké textové pole s heslem 

• CForm_File – pro prvek sloužící k výběru souboru 
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• CForm_Submit – pro tlačítko k odeslání formuláře 

• CForm_Hidden – pro skryté pole 

• CForm_TextArea – pro textové pole, které může obsahovat více řádků textu 

• CForm_Select – pro pole s rozbalovacím menu pro výběr jedné možnosti 

• CForm_CheckBox – pro sérii zaškrtávacích polí, které umožňují vybrat více 

možností zároveň 

• CForm_RadioBox – pro sérii přepínacích polí, ze kterých lze vybrat pouze 

jednu možnost 

 

Objekty pro validaci formulářových prvků 

K definování omezení, které jsou kladena na hodnoty formulářových polí, slouží 

validátory. Jedná se o objekty, které umějí ze vstupní hodnoty vyhodnotit, zda 

odpovídají danému předpisu. Všechny objekty jsou odvozeny od třídy 

CAbstractValidator. 

Ve sbírce jsou implementovány následující tři validátory: 

• CValidatorEmpty – otestuje, zda zadaný vstup není prázdný 

• CValidatorOriginalLogin – otestuje, zda zadaný vstup je uživatelské jméno, 

které je ve sbírce jednoznačné 

• CValidatorTex – otestuje, zda je hodnota TeXového kódu korektní a zároveň 

vytvoří náhled (který je možné z objektu přečíst) 
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Typická struktura skriptů zobrazující výstupu 

Jednotlivé soubory, které mají za úkol výsledné zobrazení, mají v administrátorské i 

uživatelské části podobnou strukturu.  

V prvních řádcích kódu se nacházejí příkazy pro vložení zdrojových kódu objektů, 

které se budou používat, konfigurační soubory a podobné. 

Dále se typicky provádí kontrola vstupních parametrů. Následuje vytvoření instance 

jednoho nebo více objektů, se kterými se pracuje pomocí příslušných metod. Může 

se jednat například o načtení příkladu z databáze.  

V další části se použije knihovna Smarty, která slouží pro oddělení kódu od 

výsledného vzhledu. Do vytvořeného objektu Smarty, se pomocí metod přidávají 

proměnné, která je možné následně použít v šabloně.  

Šablonu představuje soubor s příponou tpl, který se nachází v adresáři template, 

umístěném ve stejné úrovni, jako vykonávaný soubor. Smarty šablona je 

zjednodušeně řešeno xhtml soubor, ve které je možné pomoci speciálních značek 

označit opakující se části, výpisy vložených proměnných aj. (podrobnosti 

dokumentaci projektu Smarty15).  

Nakonec se zavolá na objekt Smarty metoda s názvem šablony, které podle dané 

šablony a přiřazených proměnných vygeneruje výsledný obsah. 

Tento obsah je ještě předán objektu CTemplate, který k němu přidá potřebné prvky 

v podobě, hlavičky, patičky, menu a jiných částí stránky. Výsledný kód se zobrazí 

uživateli jako kompletní webová stránka. 

                                                 
15 Více informací nalezntene na stránce projektu Smarty - www.smarty.net. 
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Obsah CD 

• zdrojové kódy 

• technická dokumentace 

• elektronická podoba této bakalářské práce 
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Přílohy 



62 

 

Příloha A – databázové tabulky 

V následujícím textu jsou popsány jednotlivé tabulky a jejich atributy. V prvním 

sloupci je název, ve druhém typ a velikost, v posledním sloupci se nachází popis 

atributu. 

 

Tabulka categories 

Tabulka slouží k uložení informací o kapitolách.  

V tabulce existují, mimo běžné kapitoly, dva druhy speciálních kapitol. První je 

kapitola všechny předměty, která je v hierarchii nejvýše. Tato kapitola má id kapitoly 

nastaveno na 1 a id nadřazené kapitoly a id předmětu na 0.  

Druhou speciální kapitolou jsou kapitoly zastupující předměty. Jejich nadřazenou 

kapitolou je kapitola všechny předměty s id 1. Id nadřazeného předmětu má hodnotu 

stejnou, jako id kapitoly samotné. 

Ostatní kapitoly mají již standardně nastavenu svoji nadřazenou kapitolu a  předmět, 

do kterého kapitola patří. 

id_category  int(10)  id kapitoly 

id_upcategory  int(10)  id nadřazené kapitoly 

id_topcategory  int(11) id kapitoly zastupující nadřazený předmět 

name  varchar(45) název kapitoly 

description  Text popis kapitoly 

numerical_order  int(11) číslo, podle kterého se kapitoly řadí v rámci 
nadřazené kapitoly 
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Tabulka exercises 

Tabulka slouží k uložení základní části předmětu. Ostatní části předmětu, varianty, 

nápovědy, řešení, výsledky a vložené soubory, jsou v samostatných tabulkách.  

id_exercise  int(10)  id příkladu 

id_category  int(10)  id kapitoly, do které příklad patří 

name  varchar(45) název příkladu 

description  varchar(120) popis příkladu 

exercise_tex  text zdrojový kód příkladu ve formátu TeX 

picture  varchar(45) jméno souboru s náhledem 

level  int(10)  obtížnost příkladu, id odkazuje do tabulky levels 

date  int datum vytvoření příkladu 

extended  tinyint(1) flag určuje, zda je příklad rozšířený;  
1 = rozšířený, 0 = základní 

public  tinyint(1) flag určuje veřejnost příkladu 

creative  tinyint(1) flag určuje, zda se jedná o kreativní příklad;  
1 = kreativní, 0 = mechanický dril 

theoretical  tinyint(1) flag určuje teoretičnost příkladu;  
1 = teoretický, 0 = početní 

numerical_order  int(11) číslo, podle kterého se příklady řadí v rámci své 
kapitoly 
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Tabulka variants 

Tabulka obsahuje variant k příkladům. Každý příklad musí obsahovat alespoň jednu 

variantu, i když není rozšířený. Jsou na ni napojeny řešení, nápovědy a výsledky. 

id_variant  int(10)  id varianty 

id_resolution  int(10)  id řešení 

id_result  int(10)  id výsledku 

id_hint  int(10)  id nápovědy 

id_exercise  int(10)  id příkladu 

 variant_tex  text zdrojový kód varianty ve formátu TeX; toto pole 
je prázdné pokud se jedná o variantu vztahující 
se k základnímu příkladu 

picture  varchar(45) jméno souboru s náhledem 

date  int datum vytvoření příkladu 

numerical_order  int(10)  číslo určuje pořadí varianty v rámci příkladu 

 

Tabulka hints 

Tabulka obsahuje nápovědy k variantám. 

id_hint  int(10)  id nápovědy 

hint_tex  text zdrojový kód nápovědy ve formátu TeX 

picture  varchar(45) jméno souboru s náhledem 

date  Int datum vytvoření příkladu 

 

Tabulka resolutions 

Tabulka obsahuje řešení k variantám. 

id_resolution  int(10)  id řešení 

resolution_tex  text zdrojový kód řešení ve formátu TeX 

picture  varchar(45) jméno souboru s náhledem 

date  int datum vytvoření příkladu 
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Tabulka results 

Tabulka obsahuje výsledky k variantám. 

id_result  int(10)  id výsledku 

result_tex  text zdrojový kód výsledku, ve formátu TeX 

picture  varchar(45) jméno souboru s náhledem 

date  date datum vytvoření příkladu 

 

Tabulka temp_files 

Tabulka slouží k dočasnému uložení jmen souborů a adresářů. 

id_file  int(11) id dočasného souboru 

id_user  int(11) id uživatele, který si soubor uložil 

ident_timestamp  bigint(20) jednoznačné číslo; podrobnosti v dokumentaci 

filename  varchar(100) název souboru, nebo adresáře 

date  int(11) datum zapsání souboru 

status  varchar(3) stav souboru - org = již nahraný, add = nově 
přidaný, del = vymazaný 

Type enum include_file, temporary_file, directory 

 

Tabulka include_files 

Tabulka obsahuje vložené soubory, které jsou nahrány k příkladům. 

id_file  int(11) id vloženého souboru 

id_exercise  int(11) id příkladu, ke kterému soubor patří 

filename  varchar(80) název originálního souboru 

data  blob vložený celý soubor (obsah) 
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Tabulka levels 

Tabulka obsahuje seznam jednotlivých obtížnosti příkladů. 

id_level  int(11) id obtížnosti příkladu 

name  varchar(50) název položky obtížnosti 

 

Tabulka pages 

Tabulka obsahuje stránky, které může uživatel v administrátorské části upravovat. 

Id_page  int(11) Id stránky 

name  varchar(128) název stránky 

title  varchar(128) titulek stránky 

contents  text obsah stránky ve formátu html 

 

Tabulka groups 

Tabulka obsahuje skupiny uživatelů. 

id_group  int(11) id skupiny 

name  varchar(100) název skupiny 

description  varchar(255) popis skupiny 

 

Tabulka users 

Tabulka uživatelů. 

id_user  int(11) id uživatele 

id_group  int(11) id skupiny, do které uživatel patří 

login  varchar(80) přihlašovací jméno 

password  varchar(50) heslo zakódované pomocí MD5 

first_name  varchar(80) jméno uživatele 

last_name  varchar(80) příjmení uživatele 
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Tabulka privileges 

Tabulka uživatelských oprávnění. Oprávnění se udává jako dvojice role a předmět. 

id_privilege int(11) id oprávnění 

id_topcategory  int(11) id předmětu, ke kterému se dané oprávnění vztahuje 

id_user  int(11) id uživatele, kterému je oprávnění určené 

role  varchar(20) role uživatelského oprávnění 

 

Tabulka tex_templates 

Tabulka uživatelských připravených šablon, podle kterých lze provádět exporty. 

id_template int(11) id šablony 

template_tex  text kód šablony ve formátu TeX 

short_name vatchar(20) krátké jméno šablony (bez diakritiky a mezer) 

Name varchar(50) celé jméno šablony 

description text popis šablony 

type enum druh šablony – user_export, nebo system 

 

Tabulka tex_styles 

Tabulka stylů pro jednotlivé předměty. 

id_style int(11) id stylu 

id_topcactegory  int(11) id předmětu, ke kterému se styl vztahuje 

style_tex text kód stylu ve formátu TeX 

 


