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1 Úvod 

Naše bakalářská práce se zabývá vývojem aplikace pro realitní kancelář. 

K volbě tématu bakalářské práce nás motivovala především moţnost vyzkoušet si 

vytváření webové aplikace, a to od jejího návrhu, přes realizaci, aţ po řešení 

vzniklých potíţí. 

Oblast realit  jsme si zvolili z důvodu pracovních zkušeností v této oblasti. Aplikace 

pro realitní kanceláře by měla být komfortní pro návštěvníky, a zároveň by měla 

odpovídat potřebám realitních makléřů. Významnou úlohou takové aplikace je, aby 

umoţňovala jak správu nabídek makléři, tak i snadné prohledávání nabídek 

návštěvníkům webu. 

K realizaci tohoto druhu systému je moţné pouţít různá řešení jako například ASP, 

JSP/Java či PHP. My jsme si vzhledem k dosaţeným zkušenostem vybrali jazyk 

PHP, webový server Apache a databázi MySQL. Hlavní výhodou takové volby je 

nenáročný provoz a snadný přenos celého systému na jiné architektury počítačů. 

Při vypracovávání projektu jsme se snaţili naplnit stanovené cíle a aplikaci vytvořit 

tak, aby její funkce odpovídaly podobným internetovým stránkám realitních 

kanceláří. Bylo proto třeba analyzovat, jaké funkce takové aplikace mají, případně 

objevit některé jejich nedostatky, a těch se následně při implementaci systému 

vyvarovat. 

V tomto textu se tedy snaţíme popsat veškeré aspekty vytvořené aplikace, jednak 

z hlediska analytického, dále z hlediska funkčního a programátorského. V kapitole 2 

je popsána analýza aplikace, její struktura a srovnání s jinými projekty. Kapitola 3 

popisuje, jak aplikaci nainstalovat, nakonfigurovat, a jak ji ovládat. Manuál je 

rozdělen na část 3.4.1: běţné rozhraní  a 3.4.2: administrativní rozhraní. V kapitole 4 

je popsaná zejména ta část programátorské dokumentace, kterou nelze vyčíst ze 

zdrojového kódu, a to popis implementace důleţitých funkcí aplikace. V závěru (5) 

nakonec shrnujeme výsledky naší práce. V přílohách uvádíme obrázky aplikace pro 

lepší ilustraci popisovaných funkčností. 
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2 Analýza problému 

2.1 Popis aplikace 

Podstatným úkolem aplikace je umoţnit správu nabídek po celou dobu jejich 

ţivotního cyklu. Jedná se o nejrůznější druhy manipulace s nabídkami, jeţ uvádíme 

v tomto oddíle. 

Jednak je třeba nabídku vytvořit, publikovat – aby byla dostupná všem zájemcům. 

Dále je nutné mít moţnost ji modifikovat, zejména pak přidávat fotografie a 

aplikovat na ně jednotný vodoznak. Také je dobré, pokud můţe makléř nabídku skrýt 

beţným návštěvníkům z internetu. A nakonec je třeba mít moţnost nabídku smazat. 

Akce s nabídkami se provádí v rámci privátní části aplikace, kam mají přístup jen 

autorizovaní uţivatelé. Tito uţivatelé jsou rozděleni do tří skupin, které určují, jaká 

mají uţivatelé práva (3.4.2.8). 

Ve veřejné části aplikace pak musí mít návštěvník k dispozici aparát, který mu 

umoţní najít to, co hledá. Nabídky se mu zobrazují ve třech moţných formách: 

v tabulce, kde si poloţky můţe řadit dle jednotlivých sloupců, dále prostřednictvím 

zobrazení seznamu nabídek s náhledy, a nakonec v rámci zobrazení nabídky 

samotné. 

2.1.1 Popis použitých technologií 

PHP je skriptovací jazyk. Znamená to, ţe se nemusí překládat k tomu, aby se mohl 

spouštět. Také to ale znamená, ţe k tomu, aby mohl být spouštěn, je potřeba 

interpret. Interpret funguje jako beţný program – přečte si vstup (zdrojový kód PHP) 

a vykoná ho. Výhoda skriptovacích jazyků spočívá v tom, ţe jsou lépe přenositelné 

(prostředí Windows, Unix) a snáze pouţitelné pro laika. Interpret můţe být spouštěn 

webovým serverem. Namísto toho, aby server odeslal klientovi zdrojový kód PHP, 

odešle aţ ten výstup, který vyprodukoval interpret PHP při zpracování skriptu. 
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XHTML je značkovací jazyk, který vznikl ze staršího HTML spojením 

s poţadavkem na XML strukturu. 

CSS je jazyk určený k popisu způsobů zobrazení stránek, jeţ jsou napsané v jazycích 

HTML, XHTML nebo XML. Velkou výhodou CSS je to, ţe jednou nadefinované 

styly zobrazení z externího souboru je moţné pouţívat pomocí odkazů ve 

značkovacím jazyce.  

JavaScript je objektově orientovaný programovací jazyk. Vyuţívá se jako 

interpretovaný jazyk spouštěný v internetovém prohlíţeči při zobrazování HTML 

stránek. Obvykle slouţí k ovládání nejrůznějších interaktivních prvků GUI
1
 (tlačítek, 

textových polí), popřípadě k vytváření animací a efektů u obrázků. 

2.2 Realizace 

K realizaci práce jsme pouţili webový server Apache 2.2, databázi MySQL 5, 

skriptovací jazyk PHP 5.2 (s jeho interpretem) a prohlíţeč Mozilla Firefox 3.5. 

Tato kombinace prostředků je u webových stránek velice častá. My jsme se při 

vytváření aplikace rozhodli jít směrem vyuţití zásad OOP, které PHP od verze 5 

nabízí. To s sebou přináší mírné komplikace v porovnání s jazyky Java nebo C#, 

které mají velmi rozsáhlou uţivatelskou základnu. Tyto komplikace lze ale částečně 

vyřešit správným kombinovaným vyuţitím různých vývojářských nástrojů.  

2.2.1 Návrh architektury 

Systém nebyl bohuţel vyvíjen s ohledem na poznatky jiných programátorů, jako je 

například pouţití návrhových vzorů [18]. 

Aplikace je rozdělena do dvou vrstev. Jedna zajišťuje zpracování vstupu a výstupu 

směrem k uţivateli a druhá obsluhuje a zabaluje volání databáze. 

Dále jsou v programu implementovány prostředky, které zajišťují spolupráci 

probíhajícího skriptu na straně klienta a skriptu spouštěného na straně serveru. 

                                                
1 GUI (Graphical user interface) je grafické uţivatelské rozhraní ovládání aplikace. 
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Program je zároveň v některých ohledech snadno nastavitelný pomocí hodnot 

v souboru s konfigurační třídou. 

2.2.2 Použité prostředí při vývoji 

Projekt jsme ukládali do verzovacího nástroje SVN [14], jehoţ obsah je veřejně 

dostupný na internetu [15]. Pro psaní samotného zdrojového kódu jsme pouţili 

vývojové prostředí Eclipse [16]. To lze s pouţitím knihoven xdebug [17] 

nakonfigurovat tak, aby bylo moţné debugovat průběh zpracování php skriptu 

iniciovaný webovým serverem. V PHP jsme také zprovoznili pouţívání typů (4.5), 

coţ v kombinaci se správně psaným PHPDoc zajistilo plně funkční Code Assist
2
. 

Na klientské straně je pak skvělým nástrojem programátora Firebug, který umoţňuje 

debugovat průběh zpracování JavaScriptu v prohlíţeči Mozilla Firefox. 

Při vývoji nebyly pouţity ţádné nástroje pro testování, ať uţ na úrovni unit testů 

nebo regresních či performance testů. Hlavním důvodem byla poměrně velká 

náročnost takového úkolu v poměru k rozsahu práce. 

2.3 Porovnání s jinými projekty 

Na internetu inzeruje obrovské mnoţství realitních kanceláří. Lze říci, ţe kdo 

neinzeruje, jako by nebyl. K analýze a porovnání našeho projektu jsme zvolili dva 

velmi rozsáhlé weby, které jsou z našeho pohledu spíše vzorem, který je těţké 

dostihnout, či dokonce předstihnout. 

2.3.1 Maxima Reality 

Stránky společnosti Maxima Reality [9] jsou dle našeho názoru na velice dobré 

grafické úrovni. Obsahují velké mnoţství produktů s detailními popisky. 

Návštěvníkovi se téměř s jistotou podaří na jejich stránkách najít to, co hledá. 

                                                
2 Code Assist je automatické dokončování identifikátorů jazyka nebo navrhování moţností, jak je 
dokončit. Ideálem je, aby bylo navrhováno vše, co lze reálně pouţít, a nebylo navrhováno nic špatně. 

Toho je u jazyků, které nevyuţivají typy téměř nemoţné docílit. Jedinou moţností je to, ţe 

programátor typ (například návratový typ funkcí) uvede na jiném místě. 
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Moţnost prohlíţet si nabídky v jiném jazyce, konkrétně v angličtině, je zde naprostou 

samozřejmostí.  

Na těchto stránkách bychom vyzdvihli zejména moţnost ukládat si některé nabídky 

do schránky a moţnost zobrazovat si seznamy nabídek jak v tabulce, tak s náhledy. 

Tyto dvě funkčnosti jsme implementovali i v našem projektu. 

Z negativních vlastností bychom vytkli provedení stránek. Maxima je společnost, 

kterou jistě zajímá, kolik nabídek k prodeji či koupi zprostředkuje. A to tím spíše, ţe 

se firma dobře rozvíjí. Na jejích stránkách je bohuţel vliv růstu společnosti patrný 

zejména v tom, ţe zde bylo mnoho věcí „nastavováno“ na původní web. 

Problematické jsou hlavně inline JavaScriptové kódy a mnoţství komentářů ve 

značkovacím jazyce. Pro prohlíţeč to znamená zbytečné opakované stahování toho, 

co mohl mít dávno uloţené v mezipaměti, nebo toho, co si vůbec natahovat nemusel. 

Dále negativně vnímáme pouţití tabulek na místech, která k tomu nejsou určená – 

coţ je dáno tím, ţe se jedná o to stránky poměrně staré, a dříve se takto řešily některé 

problémy.  

Nakonec bychom vytkli to, ţe stránky nerespektují doporučení internetových 

vyhledávačů, které se týká zlepšení čitelnosti stránek pro vyhledávací  roboty, a tedy 

lepší umístění při zobrazování výsledků. To, ţe se web na vyhledávači google při 

hledání slova „reality“ vyskytuje aţ na 4. stránce, vede k tomu, ţe si společnost musí 

platit reklamu, aby stav vykompenzovala. Zmíněné nedostatky jsme se u vyvíjené 

aplikace pokusili vyřešit. 

Přes některé výtky jsou ale stránky společnosti Maxima Reality pro naši práci 

zajímavým vzorem a velkou výzvou. 

2.3.2 Reality.CZ 

Stránky společnosti Reality.CZ [8] jsou obdobně masivního rázu jako předchozí 

porovnávaný projekt. Na jejich webu sice neinzeruje jen jedna realitní kancelář, ale 

to v naší analýze nehraje roli. Vybrali jsme si je z toho důvodu, ţe občas vyhrávají 

tam, kde Maxima Reality prohrává, a naopak tam, kde se jim nedaří, se druhé firmě 

daří. 
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Společnost je velice inovativní – dokonce návštěvníky informuje o moţnostech 

vyuţití Google Maps a jejich sluţby Google Street View [7]. Stránky jsou nové nebo 

alespoň dobře udrţované. Standard XTML 1.0 Strict splňují téměř ve všech 

ohledech. Umístění na prvních pozicích při vyhledávání slova reality a hodnota srank 

90
3
 mluví za vše. Vyuţívání sluţeb Google Analytics [10] je další předností tohoto 

webu. 

Na druhou stranu po grafické stránce nás stránky příliš neoslovují. Nejsou 

vycentrované, na titulní stránce je nedostatek fotografií, a při zobrazení nabídky se 

její fotografie zobrazují ve vyskakovacím okně, které člověku spíše překáţí, neţ 

pomáhá. 

Těmto stránkám se naše práce bohuţel nedokázala přiblíţit natolik, jak jsme si 

původně představovali. 

                                                
3 Srank je hodnota mezi 10-100 vyjadřující míru toho, jak seznam.cz povaţuje stránky za relevantní. 

Obdobou je page rank, který uděluje společnost Google. 
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3 Uživatelská dokumentace 

V této části uvádíme přehled konfigurace, která je potřebná pro správné fungování 

aplikace a pak způsob jak aplikaci ovládat. 

Pojmy použité v textu: 

Návštěvník – anonymní uţivatel internetu 

Uţivatel – autorizovaný návštěvník s přístupem do informačního systému 

3.1 Konfigurace 

Web server Apache 2.2: 

 Povolené .htaccess (AllowOverride All) 

 Zapnuté PHP 5.2.9 

 V DirectoryIndex přidané index.php 

 Soubor /index.php musí být umístěn tak, aby byl přístupný v kořenovém 

adresáři z hlediska url – například:  

http://eaiis.localhost/index.php  – toho lze docílit 

prostřednictvím VirtualHosts 

PHP 5.2.9: 

 Zapnuté extension: gd2, mysql 

 Vypnuté chybové zprávy a jiné vývojové nástroje 

Mysql 5.0: 

 Uţivatel (uţivatelské jméno) eaiis s plným přístupem do databáze eaiis a 

heslem welcome. Všechny tři hodnoty, včetně hostname serveru mysql, 

mohou být odlišné za předpokladu, ţe se vše nastaví v souboru 

/include/_constants.php. 
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3.2 Popis instalace 

Vzhledem k tomu, ţe veškeré nastavení je uloţené v souboru /.htaccess, stačí mít 

nakonfigurovaný webový server tak, aby v něm fungoval interpreter php, a ten měl 

přístup do databáze mysql. Poţadavky na konfiguraci (3.1) musí být splněny. 

Nastavení databáze se provádí pomocí souborů .sql v adresáři /install, které 

smaţou stávající databázi eaiis (pokud existuje) a vytvoří novou. 

Pro čistou instalaci aplikace je určen soubor /install/eaiis.structure.sql, 

pro instalaci včetně dat pak soubor /install/eaiis.data.sql 

Data z těchto souborů mohou být do databáze nahrána následujícím způsobem: 

mysql -u eaiis -p < eaiis.structure.sql 

 

Tento příklad předpokládá, ţe uţivatel eaiis existuje a má právo vytvořit si databázi.  

Pro operační systém Windows je v příloze k dispozici nakonfigurovaná celá aplikace, 

která je v prostředí Windows plně funkční. Pro operační systémy Ubuntu je v příloze 

uveden podrobnější návod, jak aplikaci zprovoznit. 

3.3 Spuštění a ukončení aplikace 

Vzhledem k tomu, ţe aplikace je webovou aplikací, očekává se, ţe poběţí stále. 

Uţivatele tedy zajímá pouze to, jak se do systému přihlásit, a jak se odhlásit (3.4.2). 

3.4 Ovládání aplikace 

Předpokladem je, ţe aplikace je korektně nainstalována a dostupná na veřejném 

internetu. K plnohodnotnému pouţívání aplikace (3.4.1, 3.4.2) je třeba mít 

kompatibilní prohlíţeč podporující XHTML1.1, CSS 2.0 a Javascript 1.8. 

Vše bylo testováno a optimalizováno pro Mozzila Firefox 3.x a Internet Explorer 8.0. 
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3.4.1 Běžné rozhraní 

Běţným rozhraním se rozumí všechny stránky, na které se anonymní uţivatel 

dostane z titulní stránky, aniţ by se přihlásil. 

Stránky jsou celkově navrţeny se zřetelem na komfort uţivatele a zároveň tak, aby 

obsahovaly všechny prvky, které internetovým vyhledávačům pomáhají v rozpoznání 

tématiky stránek. To má za následek lepší umístění webu mezi výsledky vyhledávání 

pro stanovená klíčová slova (3.4.3). 

Očekává se, ţe si návštěvník tuto část uţivatelské dokumentace pravděpodobně 

nebude číst. Proto nebude probíráno, jak webovou aplikaci pouţívat, protoţe to by 

mělo být intuitivní. V následujícím textu tedy bude rozebráno běţné rozhraní, aby 

čtenář získal představu, jak aplikace vypadá navenek. 

Na titulní stránce se zobrazují v náhodném výběru čtyři top nabídky. To realitní 

kanceláři umoţňuje zviditelnit vybrané produkty v závislosti na obchodní strategii 

firmy. Na druhou stranu pro návštěvníky můţe být atraktivní vidět na titulní stránce i 

naposledy vytvořené nabídky. Ty jiţ nejsou tak důleţité jako top nabídky, a proto se 

zobrazují v tabulce. Umístění na první stránce také nabídkám zajistí lepší výsledky 

v internetových vyhledávačích. 

3.4.1.1 Vyhledávání 

Klíčovou vlastností pro tento druh webu je to, aby návštěvník v co nejkratší době 

našel to, co hledá. K tomu slouţí rychlé fulltextové vyhledávání, které je dostupné na 

všech stránkách. Zahrnuje veškeré zobrazitelné nabídky včetně jejich důleţitých 

parametrů – ať uţ informativního nebo technického rázu.  

Z rychlého vyhledávání lze vţdy jednoduše přejít do podrobného vyhledávání, kde 

má návštěvník moţnost zadání konkretizovat, a také zúţit mnoţinu prohledávaných 

nabídek dle technických parametrů (velikost, cena, umístění atd.). 

V případě, ţe výběr parametrů pro vyhledávání neobsahuje ţádný výsledek, je o tom 

návštěvník informován prostřednictvím informativních zpráv (3.4.1.5). 
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3.4.1.2 Zobrazení seznamu nabídek 

Nabídky se mohou zobrazovat dvěma způsoby: Zobrazení s náhledy a Zobrazení 

v tabulce. Oba typy zobrazení umoţňují návštěvníkům nastavit si počet produktů 

zobrazených na jedné stránce a stránkování samotné. Dále pak můţe být kaţdá 

nabídka přidána do košíku Zajímavé nabídky, a to zatrhnutím patřičného políčka a 

kliknutím na odkaz přidat mezi zajímavé. 

U kaţdého zobrazení lze vybrat počet nabídek zobrazených na jedné stránce. Tato 

nastavení jsou pro obě moţnosti jedinečná a během pohybu na stránkách je aplikace 

uchovává, takţe se návštěvníkovi zobrazuje takový počet nabídek, jaký si naposledy 

zvolil. Aplikace si také pamatuje, jaké zobrazení seznamu nabídek návštěvník 

preferuje (podle toho, jaké si naposledy vybral), a to se mu zobrazuje. Všechna tato 

získaná nastavení si prohlíţeč pamatuje po dobu trvání celé uţivatelské relace. 

V následujících oddílech uvádíme podrobný popis jednotlivých způsobů zobrazení 

nabídek. 

Zobrazení s náhledy 

Tato moţnost zobrazuje čtyři náhledy na jedné řádce. Jako upoutávka slouţí 

zkrácený popis nabídky, který si lze v plném znění přečíst v Zobrazení nabídky. 

V patičce se pak nachází cena a maximálně osm mini náhledů. Kaţdý z mini náhledů 

se po kliknutí zobrazí v hlavním obrázku náhledu. 

Zobrazení v tabulce 

Zobrazení v tabulce nabízí podrobnější informace o kaţdé nabídce. Na druhou stranu 

se ale nezobrazují ţádné poloţky, které by slouţily k získání pozornosti návštěvníka. 

Jedná se zobrazení, které bylo vytvořeno s důrazem na přehlednost vyhledávání. 

Hlavním důvodem, proč zvolit toto zobrazení, je moţnost vzestupného či sestupného 

seřazení produktů podle jednotlivých vlastností, které jsou přehledně uspořádány do 

sloupců. 

3.4.1.3 Plné zobrazení nabídky 

Tento typ zobrazení jiţ poskytuje všechny potřebné informace o konkrétní nabídce. 

Veškeré obrázky u dané nabídky se po kliknutí zobrazí v poli s velkým obrázkem. Je 

zde kompletní informativní text o nabídce včetně technických detailů. Nedílnou 
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součástí tohoto zobrazení jsou také kontakty na makléře, který danou nabídku 

spravuje, a můţe poskytnout další informace, samozřejmě i zprostředkovat prodej 

případnému zájemci. 

3.4.1.4 Košík Zajímavé nabídky 

Košík slouţí pro zúţení návštěvníkova výběru z prohlédnutých nabídek. Měl by 

fungovat tak, ţe si do něj návštěvník během procházení stránkami přidává nabídky, 

které ho zaujmou. Kdyţ tuto fázi „rychlého výběru“ dokončí, soustředí se uţ 

podrobně jen na ty nabídky, které ho nějakým způsobem zaujaly, a přidal si je tedy 

do košíku. V košíku si následně návštěvník můţe nabídky přehledně zobrazovat 

prostřednictvím obou moţností zobrazení seznamu nabídek.  

3.4.1.5 Chybové a informativní zprávy aplikace 

V případě chyby či chybné akce se uţivateli v horní části obrazovky zobrazí barevně 

zvýrazněný rámeček s upozorněním. Pokud se jedná o chybu, kterou způsobí uţivatel 

zadáním chybných dat (například příliš omezujícím výběrem parametrů při pouţití 

fulltextového hledání), aplikace umoţní hodnotu zaslaných dat změnit, a tím 

případně dosáhnout toho, ţe se chybová zpráva nezobrazí.  

3.4.1.6 Multijazyčnost 

Aplikace je navrţena pro libovolné mnoţství jazykových mutací. Při prvním 

příchodu na stránky systém vybírá nejvhodnější jazykovou mutaci dle nastavení 

prohlíţeče. V případě, ţe si uţivatel jazyk změní, je tato informace zachovávána 

stejným způsobem jako informace o výběru nabídek v košíku. 

V současném stavu aplikace plně podporuje jazyk anglický a český. Pro ukázku 

aplikace nabízí i jazyk třetí (imitace němčiny). 

3.4.2 Administrační rozhraní 

Do administračního rozhraní se uţivatel dostává po přihlášení na adrese 

http://jméno.domény/admin. Přístup do aplikace mají pouze ti uţivatelé, kteří 

jsou autorizováni administrátorem. Běţný návštěvník si nemůţe přístupové údaje 

vytvořit. 
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Toto rozhraní se ovládá z menu v levé části obrazovky, kde jsou odkazy na 

jednotlivé akce, které lze vykonávat. V pravé části horní lišty je pak napsán login 

přihlášeného uţivatele a také odkaz na odhlášení z tohoto rozhraní. 

Aplikace má implementovanou ochranu proti zasílaným duplicitním datům 

z formulářů. Není tedy třeba se strachovat ohledně pouţívání tlačítka zpět či vpřed, 

popřípadě obnovit (reload/refresh).  

V případě, ţe uţivatel provede nějakou neplatnou akci nebo na straně serveru nastane 

chyba, bude podle moţností upozorněn formou informativních zpráv v horní části 

obrazovky (Přílohy, Obrázek 4). 

3.4.2.1 Vytvoření nové nabídky 

Nová nabídka se vytváří odkazem z administračního menu. Po vyplnění potřebných 

údajů a ověření správnosti dat se nová nabídka ukládá do databáze na straně serveru. 

V případě, ţe data nevyhovují, aplikace umoţňuje jejich úpravu tak dlouho, jak 

uţivatel vyţaduje. 

K nabídce lze také přidávat obrázky. Ty musí být ve formátech jpg, png či gif. 

Rozměr obrázku můţe být libovolný (pro zaručení optimálního zobrazení by ale měl 

být větší neţ 500x350 obrazových bodů). Z obrázků si aplikace automaticky vytvoří 

obrázky menších rozměrů podle toho, jak sama potřebuje, nikdy naopak obrázky 

nezvětšuje, aby nedošlo ke sníţení kvality obrazu. Ke všem obrázkům nahraným do 

aplikace lze následně přidat vodoznak. 

U ceny nabídky lze zvolit ze dvou měn – české koruny (CZK) a eura (EUR). 

V takovém případě se cena nabídky automaticky konvertuje do patřičné měny 

v závislosti na jazyku, který má návštěvník nastaven. 

V poloţce obec je vhodné zadávat taková slova, která by mohl návštěvník při hledání 

objektu v určité lokalitě zadat. Například pro část Prahy 4 - Chodova zadat navíc 

sousloví „Jiţní město“, a to v případě, ţe máme zájem, aby se návštěvníkovi při 

hledání takového sousloví zobrazila daná nabídka. Obsah této poloţky je významný 

také pro internetové vyhledávače, protoţe se automaticky nachází v titulku stránky 

s nabídkou. 
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Nabídce je také nutné přiřadit agenta (rozumějme makléře či uţivatele). Kontaktní 

informace tohoto uţivatele budou zobrazeny při zobrazení samotné nabídky 

v běţném rozhraní. Tomuto uţivateli budou moci návštěvníci poslat e-mail 

prostřednictvím jednoduchého webového formuláře, který se zobrazí po kliknutí na 

odkaz napsat makléři. 

Kolonka titulek je navrţena k doplnění klíčových slov, které jsou pro danou nabídku 

důleţitá. Ve výsledku bude mít stránka s nabídkou nadpis
4
 “pronájem (či prodej) | 

lokalita | obec | titulek“. 

Atribut text je pak určen k doplnění všech ostatních informací. Z tohoto textu se bude 

při zobrazení nabídek v náhledech zobrazovat prvních 180 znaků (zaokrouhleno dolů 

na celá slova). Jeho plné znění má návštěvník k dispozici při zobrazení samotné 

nabídky. 

3.4.2.2 Editace nabídek 

V administračním rozhraní se nabídky zobrazují jen v tabulkovém zobrazení, které je 

podobné tomu z běţného rozhraní. Sloupce tabulky lze řadit vzestupně i sestupně 

podle abecedy. 

Uţivateli je k dispozici stejný aparát vyhledávání jako v běţném rozhraní. Poté, co 

uţivatel nabídku vyhledá, můţe prostřednictvím kliknutí na odkaz editace měnit 

vlastnosti nabídky. K tomu, aby mohl nabídku měnit, musí být její makléř, nebo 

patřit do skupiny, která disponuje dostatečnými oprávněními. 

Při editaci nabídky je moţné u vybraných obrázků zvolit zaškrtnutím příslušného 

políčka jejich odstranění. Dále pak lze nabídku smazat či skrýt. Smazané nabídky 

nelze obnovit, skryté ano – pouze se návštěvníkům nezobrazují. 

3.4.2.3 Nový uživatel/makléř 

Nový uţivatel se vytváří pomocí příslušného odkazu z administračního menu. 

Uţivatelské jméno a heslo slouţí pro autentifikaci uţivatele. Nárok ze strany aplikace 

na kvalitu hesla je minimálně 5 znaků, z toho alespoň jedno číslo a jeden literární 

znak. Dále se zde uţivateli zadávají kontaktní informace, které se zobrazí u nabídek, 

                                                
4 Nadpisem se rozumí obsah tagu title v sekci head jazyka XHTML 
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ke kterým bude přiřazen. Nastavením skupiny se uţivateli udělují práva k tomu, co 

smí a nesmí vykonat (více viz 3.4.2.8). 

Uţivateli můţe být přidána i fotografie. Ta by neměla být menší neţ 107 obrazových 

bodů na výšku nebo 90 na šířku, aby nedocházelo ke zhoršení grafického rozvrţení 

webu. Stejně jako u nabídek, tyto fotografie nejsou nikdy zvětšovány, naopak 

v případě potřeby jsou automaticky systémem zmenšovány na vyţadovaný rozměr. 

Aplikace nezakazuje, aby měl uţivatel fotografií více. V takovém případě je 

zobrazovaná fotografie u profilu makléře vybraná náhodně. 

3.4.2.4 Editace uživatelů/makléřů 

V případě, ţe má přihlášená osoba k dispozici patřičná oprávnění, můţe také 

upravovat jiné uţivatele. K tomu slouţí zobrazení uţivatelů v tabulkách, kde lze 

vybrat uţivatele k editaci. Kaţdý uţivatel má oprávnění editovat minimálně svůj 

účet.  

Není moţné smazat takového uţivatele, který má přiřazené nabídky. Tyto nabídky je 

moţné účtu explicitně odebrat při editaci uţivatele, a to přeřazením poloţek k právě 

přihlášenému uţivateli. 

3.4.2.5 Uživatelské skupiny 

Při editování uţivatelů je rovněţ moţné měnit jejich uţivatelské skupiny. Ty určují, 

jakým oprávněním daní uţivatelé disponují. K dispozici jsou tři skupiny: skupina 

s plným oprávněním, s omezeným oprávněním a s minimálním oprávněním. 

Aplikace z bezpečnostních důvodů nedovoluje uţivateli změnit si svoji vlastní 

skupinu. 

3.4.2.6 Skryté nabídky 

V případě, se nabídka nemá se zobrazovat, ale makléř ji nechce smazat, je moţnost 

nastavit nabídce stav skryté nabídky. Skryté nabídky je moţné upravovat v rámci 

procházení všech nabídek v administračním rozhraní. 
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3.4.2.7 Vícejazyčnost 

Za běţných okolností by měly být uţivatelem vyplňovány všechny jazykové verze 

textů nabídek. Aplikace to ale nevyţaduje. Návštěvníkovi se nicméně budou 

zobrazovat jen ty nabídky, které mají vyplněné všechny údaje v té jazykové mutaci, 

kterou si sám zvolil. 

Samotné administrační rozhraní také podporuje vícejazyčnost. Stačí kliknutím na 

odkaz příslušné jazykové mutace jazyk změnit. 

3.4.2.8 Uživatelská oprávnění 

Oprávnění uţivatelů jsou úzce spjatá s uţivatelskými skupinami. Nastavení 

uţivatelské skupiny je jediný způsob, jak uţivateli definovat mnoţinu povolených 

akcí. 

V rámci skupiny s plným oprávněním je povoleno dělat úplně vše, co administrační 

rozhraní dovoluje, kromě změny skupiny právě přihlášeného uţivatele. Toto opatření 

je zavedeno proto, aby se nestalo, ţe si uţivatel s vyššími oprávněními své 

kompetence nevratně sníţí. 

Uţivatel ze skupiny s omezenými oprávněními nemá moţnost mazat ani vytvářet 

uţivatele. Nemůţe jiné uţivatele ani měnit – změny jsou povoleny pouze u jeho 

vlastního účtu. Nemá také právo změnit si skupinu na jinou. Z nabídek můţe 

upravovat jen ty, které jsou přiřazené právě jemu. Novou nabídku můţe vytvářet jen 

takovou, ke které se sám přiřadí. 

Ve skupině s minimálními oprávněními je povoleno měnit si pouze svůj vlastní účet. 

3.4.3 Search engine optimization 

SEO je nedílnou součástí kaţdého webu, pro který je důleţitá návštěvnost. Ta část 

SEO, která se aplikuje na straně samotné aplikace, byla z velké části 

implementována.  

Konkrétně se jedná o: 

 Validní stránky dle XHTML 1.1 specifikace 
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 Moţnost specifikovat pro různé stránky různé titulky, keywords a 

description [3] 

 Automaticky generovanou mapu webu sitemap.xml 

SEO url adresy
5
 (Přílohy, Obrázek 3) 

Uţivateli se doporučuje: 

 U nabídek vyplňovat buňky s popiskem SEO 

 Zaregistrovat stránky do mnoţství katalogů dostupných na internetu 

 Udrţovat texty nabídek nápadité, se zvýrazněnými klíčovými slovy 

                                                
5 SEO adresa je pojem pro url adresy z jejichţ hodnoty lze zjistit něco o obsahu webu na který 

odkazují. 
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4 Programátorská dokumentace 

4.1 Struktura programu 

Pouţité technologie: PHP 5.2.9, JavaScript 1.8, CSS 2.0 

PHP moduly: gd2, mysql 

Databáze: MySQL 5.0 

Všechny zdrojové soubory, soubory s překlady, html stránky i databáze jsou 

kódovány v utf-8. 

4.1.1 Adresářová struktura 

/-  

 |- doc – soubory s dokumentací 

 |- img  – adresář obrázků 

 |- include/src  – zdrojové soubory php 

 |- include/templates  – soubory php s html kódem pouţité jako 

šablony 

  |- install – soubory potřebné pro instalaci 

 |- js  – adresář javascriptových souborů 

 |- localization – adresář s xml soubory obsahující překlady textů pro různé 

jazyky 

 |- log – adresář s logy aplikace 

 |- style  – adresář s css styly 

 `- index.php  – počáteční soubor pro běh php skriptu 

Většina php tříd je implementována v php souboru se stejnojmenným názvem. Není 

tomu tak ale striktně pokaţdé. Pokud třída dědí jinou, můţe být k nalezení ve stejném 

souboru jako její předek. Stejně tak rozhraní jsou deklarována v souborech společně 

s třídami, které je implementují. 
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4.1.2 Běh programu 

Během programu se rozumí to, ţe klient se přes http protokol připojí na webový 

server, který předá řízení php skriptu obsaţenému v souboru /index.php. Skript 

v tomto souboru se vykoná a jeho výstup je přes http protokol zaslán zpět klientovi. 

V něm je implementována logika, která rozhoduje o běhu celého programu 

prostřednictvím dalších vloţených php skriptů, respektive tříd. Ţádný jiný php skript 

by neměl být z vnějšku dostupný. To je dáno obsahem souboru /.htaccess a 

konfigurací serveru (více viz 3.1). 

Samotný běh programu určují hodnoty proměnných, které jsou zaslány metodou get 

(aţ na výjimky – některé formuláře odesílají data metodou post). To proto, aby kaţdá 

stránka webu měla jedinečnou adresu, a tedy se uţivateli jevilo, ţe má aplikace právě 

tolik stránek, kolik intuitivně očekává. 

4.1.3 Uživatelská relace 

Pod tímto pojmem se rozumí kontext vykonávaných akcí z klientského počítače od 

prvního příchodu uţivatele na stránky aţ do jeho odchodu. Tento kontext je zajištěn 

prostřednictvím sessions v php. Jejich funkcionalitu můţe PHP zajišťovat 

prostřednictvím identifikátoru session uloţeným v cookie na straně klienta a také 

prostřednictvím dat, které jsou k tomuto identifikátoru session uloţeny v souboru na 

straně serveru [1]. 

V této aplikaci to znamená, ţe řídící struktura, instance třídy SiteContext, je na 

začátku běhu programu vytvořena na základě její předchozí hodnoty a hodnot všech 

jejích proměnných. Pokud se klientská strana neidentifikuje platným session klíčem, 

je vytvořena instance nová. Na konci běhu programu je instance uloţena zpět do 

session, aby mohla být následně opět vyzvednuta.  

4.2 Engine 

Nejdůleţitější strukturou aplikace je instance třídy SiteContext. V ní jsou uloţeny 

instance ostatních tříd s prefixem Site a také další uţivatelská nastavení, která 
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vznikají v průběhu uţivatelské relace. Tato instance uchovává všechny informace o 

právě probíhající session. 

4.2.1 Jazykové prostředí 

Nejdůleţitějšími třídami v rámci jazyků jsou CodeManager a SiteLang. Samotné 

překladové řetězce mohou být dvojího druhu. Ty, které poskytuje CodeManager, a 

dále ty, které jsou uloţené v databázi (4.2.2.1). 

Třída SiteLang je určená k tomu, aby nejen uchovávala informaci o tom, jaké 

jazykové prostředí klient zvolil, ale také k tomu, aby na začátku uţivatelské relace 

vyhodnotila, jaké jazykové prostředí vybrat. To dělá tak, ţe si z http hlavičky zjistí, 

v jakém pořadí jsou v prohlíţeči uţivatele nastavené preferované jazyky, a na 

základě proměnné SiteLang::$LANG_AVAILABLE algoritmicky rozhodne, jaký 

jazyk bude pouţit. Je například schopná Slovákům nabídnout češtinu. 

Třída CodeManager můţe být instanciována jen jednou. Jejím účelem je spravovat 

různojazyčné textové řetězce, které jsou zapsány v xml souborech v adresáři 

/localization. Struktura těchto souborů musí být následující: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<codes> 

 ... 

 <code id="30002"> 

  <item lang="cs">Heslo</item> 

  <item lang="en">Password</item> 

  <item lang="de">Eine passwort</item> 

 </code> 

 ... 

</codes> 

 

Pokud je třeba, řetězce z těchto xml souborů jsou pomocí třídy XMLReaderEx 

převedeny na asociativní pole, ve kterém se pak v průběhu generování stránky rychle 

dohledávají další řetězce. Výhoda tohoto přístupu je ta, ţe se kaţdý xml soubor pro 

jeden průběh skriptu parsuje maximálně jednou. 

Metoda CodeManager::get je hojně pouţívána napříč celým zdrojovým kódem 

programu. 
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4.2.2 Databáze 

O přístup k databázi se starají třídy implementované v adresáři src/db. Aplikace je 

navrţená tak, aby byl v případě potřeby přechodu na jinou databázi, stačilo 

implementovat rozhraní DBConnector, který by nahradil stávající 

DBConnectorMySQL. 

4.2.2.1 Struktura tabulek 

Aplikace pouţívá tři tabulky – codeslong, offers, users. První slouţí jako 

podpůrná tabulka pro druhé dvě. Ty řetězcové hodnoty, které mají být v závislosti na 

jazykovém nastavení různé, se ukládají do tabulky codeslong, a z ostatních tabulek se 

na ně pouţívá reference. Kaţdý řádek druhé a třetí tabulky reprezentuje jednu entitu, 

která se prostřednictvím třídy DBObject a jejích nejbliţších potomků 

(MultiLangFSDBObject) převádí tam a zpět do objektové reprezentace v jazyce 

PHP. 

4.2.2.2 Převod dat z databáze do objektů a nazpět 

Převod do objektů je realizován pomocí abstraktní statické metody 

DBObject::mysqlFetch, která při volání z potomka vrací novou instanci objektu, 

a ten reprezentuje jeden z řádků výsledku dotazu do databáze. 

Nazpět jsou objekty převáděny prostřednictvím metod DBObject::insert a 

DBObject::update v závislosti na tom, zda má jiţ instance v databázi svůj obraz 

či nikoli. 

Oba převodní mechanismy přirozeně podporují pouţití podpůrné tabulky codeslong, 

a to konkrétně pomocí metody: 

DBObject::processValuesFromArrayWithCodes. 

4.2.2.3 Použití filesystému 

Systém souborů je pouţit pro uchovávání obrázků jak k uţivatelům, tak k nabídkám. 

Tyto obrázky se vytvářejí automaticky (4.2.3) v podadresářích (identifikovaných 

identifikátory z databáze) adresáře /img.  
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4.2.3 Zpracování obrázků 

Obrázky, které jsou do aplikace nahrávány, jsou zpracovány prostřednictvím 

DbObject::processImagesFromArrayAndSaveThem  a 

DBObject::processImagesToDelete. 

Třída Img slouţí k manipulaci s obrázky. Metoda Img::resize umoţňuje 

automatické přizpůsobení velikosti obrázků potřebám grafického návrhu webu. 

Img::addWatermark pak umoţňuje přidat k obrázku vodoznak. To je realizováno 

jednoduchým nakopírováním poloprůhledného obrázku s vodoznakem přes obrázek 

původní. 

4.2.4 Zpracování údajů z formulářů 

Zpracování dat, která jsou odesílána z formulářů, obsluhuje Redirector. V jeho 

metodě Redirector::process je v bloku switch rozhodováno o tom, jak se 

s přijatými daty naloţí. 

Prostřednictvím metod Redirector::handleDuplicateSentForms a 

Common::createFormHash je pak docíleno toho, ţe duplicitní data odeslaná z 

formulářů nejsou nikdy podruhé přijata a jsou označena jako nevěrohodná. 

4.2.5 Zpracování chyb 

Chybové a neočekávané stavy jsou řešeny pomocí výjimek ze souboru 

common/_exceptions.php. Při takovém stavu aplikace rozhoduje o tom, zda na 

klientskou stranu odeslat informativní zprávu, či nikoli. Hlavní úlohu v tomto 

zaujímá třída Error. Její metody 

Error::add[Error|Warning|Notice]Message pak zajišťují zobrazení chyby 

uţivateli. To se děje buď tak, ţe je v html kódu vepsána na určené místo, kde se na 

stránce zobrazí (3.4.1.5) nebo je vepsána do patičky html kódu, ze které je pak na 

klientské straně zpráva JavaScriptovou metodou 

Errormsg.moveErrormsgBoxesFromBottomToUp přesunuta na patřičné místo, a 

zobrazena. 
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Dotazy na neexistující stránky jsou pomocí souboru /.htaccess přesměrovány na 

adresu /?a=error, kde je dotaz obslouţen zasláním domácí stránky 

s informací o zadání špatné adresy. 

4.2.6 Logování 

Logování zajišťuje třída Logger. Defaultně se logují pouze chybová hlášení, a to do 

souboru /log/eaiis.log. 

4.2.7 Uživatelská oprávnění a jiná omezení 

Tuto část funkcionalit zaštiťuje třída Policy. Pouţívá se při zjišťování úrovně 

oprávnění přihlášeného uţivatele, dále rozhoduje o kvalitě hesel a o moţných typech 

obrázků při ukládání do aplikace. 

4.3 Web design 

Grafická podoba webu je zejména výsledkem spojení css souborů z adresáře /style 

a šablon z adresáře /include/templates. Část html kódu ale nemá svoji šablonu 

a je generována přímo při průchodu php skriptem. To zajišťují třídy z adresáře 

/include/src/html. 

4.3.1 PHP šablony 

šablony jsou psány stylem html kódu s inline vloţenými voláními php. V těchto 

souborech jsou vyuţívány funkčnosti poskytované třídou HtmlHelper. Ta zaobaluje 

počáteční hodnoty prvků ve formulářích a při obnovení stránky nebo při procházení 

historií v prohlíţeči nastavuje formulář do takového stavu, v jakém ho uţivatel 

vyplnil. 

4.3.2 Generování html kódu bez šablon 

Tuto funkci zajišťují potomci třídy HtmlBase. Konkrétně se jedná na jedné straně o 

vykreslování prvků běţného rozhraní a to: seznamu nabídek (3.4.1.2) v obou verzích 

– HtmlOfferList a HtmlOfferThumbnail a nabídky samotné (3.4.1.3). Na 
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straně druhé jde o vykreslování prvků administračního rozhraní: editace uţivatelů – 

HtmlUserAdmin a editace nabídek – HtmlOfferAdmin. Třída HtmlBase 

implementuje interface HtmlObject, který deklaruje metody 

HtmlObject::processMe a HtmlObject::flushMe. V těchto metodách 

potomci HtmlBase implementují vykreslení nabídek a uţivatelů v html kódu. 

4.4 Implementace SEO 

Implementace SEO adres spočívá v tom, ţe v souboru /.htaccess je uvedeno 

přepisovací pravidlo na adresy, které jsou delší neţ jeden znak a končí lomítkem 

(tedy ^.+/$ přejde na /?a=seo). Při pouţití tohoto pravidla apache předá php 

interpreteru hodnotu namatchovaného výrazu, který se vyhledá v databázi 

SiteSeo::handleSeoUrl, a podle toho se uţivateli zobrazí správný produkt.  

Třída SiteSeo řeší i všechny ostatní SEO vylepšení, jako je titulek html stránky a 

ostatní (3.4.3). 

Generování souboru /sitemap.xml zajišťuje třída Sitemap. Princip spočívá zase 

v tom, ţe je pouţito přepisovací pravidlo v /.htaccess, které místo zaslání 

souboru klientské straně spustí php skript /?a=sitemap. 

4.5 Zajímavé nástroje použité při vývoji software 

Pro vývoj byl v aplikaci pouţit nástroj Typehint [2]. Je to způsob jak obohatit PHP 

o kontrolu primitivních typů u reálných parametrů funkcí. Funguje tak, ţe se před 

kaţdým voláním funkce spustí definovaný handler TypeHint::handleTypehint, 

ve kterém se zajistí, aby parametry byly poţadovaného typu. 

4.6 Klientská strana aplikace 

Jedná se o část aplikace, která se spouští i na straně klienta. Jsou to JavaScriptové 

třídy a funkce implementované v adresáři /js. 
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4.6.1 Asynchronní komunikace 

O hlavní část práce se stará třída Ajax, která zajišťuje asynchronní komunikaci 

klienta se serverem. Vyuţívá se při přidávání zajímavých poloţek do košíku, kde má 

své opodstatnění. Následně byla pouţita i na zbytek celé patičky náhledů. Ač se třída 

jmenuje Ajax, při komunikaci nepouţívá formát XML, ale json, a to s pouţitím 

externí javascriptové knihovny [4]. 

Třída Shield je vyţívána při asynchronní komunikaci prohlíţeče se serverem. Díky 

ní lze znemoţnit uţivatelskou akci, dokud nevyprší časová prodleva nebo nepřijde 

odpověď. Aby se zaručila snadná přenositelnost této třídy, sama při inicializaci 

pozmění html DOM
6
 a přidá si na potřebná místa své struktury (styly i html nody).  

4.6.2 Další skripty 

V kaţdé javascriptové aplikaci je nezbytně nutné mít moţnost spuštění funkce aţ po 

nataţení stránky a jejím rozparsování prohlíţečem. K tomu slouţí třída OnlLoad a 

její metoda OnLoad.add. 

Dále byla pro potřeby debugování v JavaScriptu implementována konzole. Je 

zaměnitelná s konzolí z Firebugu [5] nebo s konzolí z Internet Exploreru 8.0. 

Z patičky kaţdé stránky se po načtení stránky spouští kód, který automaticky přidá 

všem prvkům formulářů různé atributy a zejména události [6] tak, aby byl výsledný 

design stránky příjemnější a aplikace byla dynamičtější. 

                                                
6 DOM je univerzální konvence popisující, jak reprezentovat objekty ve značkovacím jazyce, a jak 

s nimi manipulovat 
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5 Závěr 

Vypracování bakalářské práce pro nás bylo zajímavým a podnětným úkolem. 

Navzdory problémům, které se v jeho průběhu vyskytly, se nám podařilo splnit 

hlavní cíle, které jsme si stanovili, a sice vytvořit informační systém pro realitní 

kancelář, který bude uţivatelsky komfortní, a bude odpovídat potřebám realitních 

makléřů při práci s nabídkami. 

Nyní bychom se ještě rádi krátce zaměřili na některé konkrétní aspekty práce, které si 

dle našeho názoru zaslouţí pozornost. Zmíníme tedy některé klady, ale i zápory 

volených postupů a jejich dopady. 

Nejprve bychom vytkli to, ţe jsme při naší práci nevyuţili ţádný z dostupných 

frameworků. To mělo velkou výhodu v tom, ţe jsme si mohli dát práci s 

architekturou systému. Záleţelo jen na nás, jak se například budou ukládat objekty 

do databáze. Na druhou stranu to, ţe vše bylo pouze v našich rukou, zvyšovalo 

náročnost práce v tom smyslu, ţe nám to v některých ohledech zabránilo dosáhnout 

jiných cílů. S mírnou nadsázkou by se dalo říci, ţe jsme objevovali jiţ objevené. 

Co se týče programování v JavaScriptu, velice nám vyhovoval fakt, ţe jsme 

nepouţívali ţádnou černou skříňku, která nefunguje vţdy přesně tak, jak má, je 

nedokonale zdokumentovaná [21]. 

Velkou část naší práce zabralo debugování. Rádi bychom zde vyzdvihli a ocenili 

existenci prostředků, které umoţňují interaktivně debugovat i průběh PHP skriptu. 

Také bez funkčního automatického doplňování kódu by se radost z programování 

vytratila o mnoho rychleji. 

Přes naše očekávání se jako největší problém ukázal grafický návrh aplikace. 

Velkým bojem pro nás bylo spojit snahu o zajímavý, originální design stránek 

s hranicemi, které představuje značkovací jazyk. Nakonec jsme se museli uchýlit 

k tomu, ţe jsme se nechali inspirovat jinými weby. Tam jsme například pochopili, 

jak kombinovat barvy dle pozadí. 
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Vzhledem k náročnosti výše popsaných těţkostí nebylo moţné realizovat jeden z cílů 

práce, a to vkládání poptávek návštěvníky webu. Jako kompenzaci jsme realizovali 

SEO, a to z toho důvodu, ţe při práci na jiných projektech jsme jiţ měli moţnost si 

optimalizaci vyzkoušet v praxi. Vyuţili jsme tedy nabyté zkušenosti pro tento 

projekt. 

Aplikace není určena pro konkrétní realitní kancelář. Pro účely vývoje byla pouţita 

nálepka kanceláře F-real z důvodu bliţších vztahů s jejím majitelem. Aplikace tedy 

můţe být v budoucnosti pouţita jakoukoli realitní firmou. 

Práce tedy pro nás byla celkově přínosem, mohli jsme se seznámit s novými 

poznatky a vyzkoušet si některé nástroje v praxi. Museli jsme také řešit problémy, 

které se objevovaly, coţ následně opět přispělo k lepšímu porozumění celé věci. 
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7 Přílohy 

Příloha A 

Na přiloţeném CD je k dispozici plně funkční aplikace s jiţ nastaveným prostředím 

(pro Windows XP) obsahujícím testovací data. Ke spuštění je třeba přehrát adresář 

eaiis do rootu nějakého disku (c:\eaiis-win). Aplikace se pak spustí pomocí 

c:\eaiis-win\start.bat. Pak uţ je jen potřeba v prohlíţeči zadat adresu 

http://localhost:8080. Do administračního rozhraní je přístup na adrese 

http://localhost:8080/admin, login: admin, heslo: heslo123. 

Pro unixové prostředí (vyzkoušeno v systému Ubuntu Interpid) je k dispozici 

v adresáři /path-context/eaiis-linux instalační postup. Do administračního 

rozhraní je přístup na adrese http://localhost/admin, login: tester56, heslo: 

heslo123. 

Dále CD obsahuje zdrojové soubory z pouţitého verzovacího nástroje (/path-

context/eaiis-linux/www) a vygenerovanou dokumentaci pomocí nástrojů 

Doxygen  /path-context/eaiis-doc/doxygen a PHPDocumentator /path-

context/eaiis-doc/phpdoc. 

Samotná bakalářská práce je v adresáři /path-context/eaiis ve formátech pdf a 

docx. 

Obsah disku CD je dostupný na adrese: 

http://labts.troja.mff.cuni.cz/~vavrs5am/bc/ . 

Případně dotazy směřujte na: 

bc@uvavru.net 

  

 

  

http://localhost:8080/admin
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Příloha B 

Níţe jsou vytištěné fotky zachycující některé momenty, které mohou při pouţívání 

aplikace nastat. Pro získání úplne představy o vzhledu aplikace se doporučuje 

prozkoumat obsah přiloţeného CD (Příloha A). 

 

Obrázek 1 

Úvodní stránka a na ní vybrané nabídky, které návštěvníka zaujaly (Obrázek 1). 
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Obrázek 2 

Stránka s výsledky vyhledávání. Zobrazeno v tabulce (seznamu) a porovnáváno 

podle hodnot v sloupci cena (Obrázek 2) 

 

Obrázek 3 

Stránka se zobrazenou nabídkou. Vodoznak na obrázcích byl vygenerován 

automaticky při nahrávání fotky do aplikace. Ukázka SEO url. (Obrázek 3) 
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Obrázek 4 

Ukázka upozorňujících zpráv při zadání nevalidních dat. Chybové zprávy se 

zobrazují totoţným způsobem (Obrázek 4). 

 

Obrázek 5 

Výsledek vyhledávání nabídek obsahující slovo „dob“ v administračním rozhraní 

(Obrázek 5). 
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Obrázek 6 

Úprava nabídky v administračním rozhraní (Obrázek 6). 
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Obrázek 7 

Úprava uţivatele v administračním rozhraní. Zobrazeny chybové hlášky při pokusu 

změnit heslo, smazat fotku a odebrat jednu nabídku (Obrázek 7). 


