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1. Úvod 

Hlavním cílem této práce byla implementace systému, který pomůže 

hospodářům kateder a správcům grantů správu přiděleného rozpočtu. 

K oficiálnímu účetnictví vedenému děkanátem nemají hospodáři přímý přístup a 

informace z něj dostávají jen v podobě pravidelných exportů ve formátu CSV 

(Comma Separated Values (1)).  Ty navíc jsou dostupné se značným zpožděním 

oproti reálnému stavu. Důsledkem toho je několik problémů, které má pomoci řešit 

tato práce. 

 Za prvé, jsou si hospodáři nuceni zajišťovat vedení účetních údajů vlastními 

prostředky a bez vhodné softwarové podpory.  

Za druhé, oficiální účetnictví neeviduje některé pro hospodáře podstatné údaje. 

Jde hlavně o vedení naplánovaných výdajů. To je nutné, aby bylo možné efektivně 

plánovat správu grantů a čerpání prostředků z nich. 

V současné době si hospodáři zajišťují správu účetnictví vlastními silami pomocí 

tabulek v Excelu. Tato „ruční“ metoda je ovšem nevhodná pro velký objem dat a je 

navíc náchylná k chybám, kterých je nutno se při správě značných peněžních obnosů 

vyvarovat. 

Aplikace, která bude výsledkem této práce, tedy umožní hospodáři vést správu 

jednak uskutečněných výdajů, jednak výdajů plánovaných. Spolu s tím nabídne 

efektivní vedení jednotlivých grantů a dalších zdrojů a rozvržení výdajů v účetním 

období. 

Nutností je jistá míra integrace s oficiálním děkanátním účetnictvím. Nepůjde 

pochopitelně o plnou duplikaci veškeré jeho funkčnosti. Postačí zpracování údajů 
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z již zmíněných exportů, které jsou hospodářům děkanátní účtárnou pravidelně 

poskytovány.  
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2. Zadání 

Specifikace od zadavatele zněla: 

Hospodáři kateder a řešitelé grantů musí každoročně řešit problém co 

nejpřesnějšího vyčerpání přiděleného rozpočtu. Hlavním problémem je 

několikatýdenní zpoždění v řetězci objednávka-faktura-platba-účetnictví, což vede 

k tomu, že hospodáři jsou nuceni duplikovat oficiální účetnictví tak, aby měli aktuální 

hospodářské výsledky k dispozici včas. 

Cílem práce je implementace systému, který bude periodicky importovat data 

z oficiálního účetního systému a umožní k nim manuálně doplňovat další plánované 

či předvídané položky a zároveň poloautomaticky párovat predikované položky 

s oficiálními. Systém musí být schopen evidovat několik účtů zároveň, počítat 

bilanční sumy v kategoriích závislých na specifických předpisech daného zdroje 

financování, a umožnit i plánování a evidenci přesunů mezi účty. 

Obecná technická specifikace zněla na webovou aplikaci implementovanou 

v jazyce PHP. 

Po podrobné analýze požadavků a jejich konzultaci zadavatelem jsem dospěl 

k následujícímu detailnímu zadání: 

1. Systém umožní zadání a sledování požadavků na čerpání prostředků, 

přičemž čerpáním prostředků lze rozumět nejrůznější věci: nákup zboží, 

proplacení služební cesty či proplácení mezd apod. 

2. Systém bude evidovat očekávané náklady na tyto požadavky a přiřazovat je 

předpokládaným zdrojům financování.  Viz kapitolu 3.1 

3. Systém bude pravidelně importovat data z oficiálního děkanátního účetnictví 

a pomůže uživateli mapovat neoficiální položky z bodu 1 na položky 

oficiálního účetnictví. 
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4. Systém bude počítat očekávané výdaje pro dané účetní období a umožní 

uživateli prohlížet aktuální zůstatky v různých zdrojích a predikovat 

očekávané výdaje ve zbytku účetního období 

Podrobnosti technického řešení byly dohodnuty takto: 

Aplikace typu RIA (Rich Internet Application) (2). Tedy webová aplikace, jejíž 

uživatelské rozhraní se uživateli bude snažit poskytnout pohodlí užitím prvků, na 

které je zvyklý z desktopových aplikací. 

 Serverová část (back end) bude provedena v jazyce PHP 

 Systém by měl uživateli poskytnout možnost rozšířit funkcionalitu pomocí 

pluginů, aby bylo možné v budoucnosti doplnit funkčnost, která nebyla 

požadována v době zadání. 

 K aplikaci bude mít přístup více uživatelů s různým stupněm oprávnění. 

Kromě administrátorů, kteří mají přístup k veškeré funkcionalitě aplikace, 

budou ještě uživatelé, kteří spravují jen nějaký konkrétní zdroj. 
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3. Požadavky 

Při zadání požadavku je třeba umět rozdělit požadavek mezi několik uživatelů 

a zdrojů. To znamená, že například musíme umět objednat pět tužek, z nichž tři 

budou placeny ze zdroje jedna a zbylé ze zdroje dva, přičemž jedna bude pro 

uživatele 1 a čtyři pro uživatele 2. 

Požadavky lze řadit do kategorií, kterými mohou být například hardware, 

literatura apod. 

Na základě kategorií lze pak požadavky slučovat do objednávek. Ty se pak 

objednají od dodavatele, který dodává danou kategorii zboží. 

Dodavatelé objednávku následně fakturují. Tato fakturovaná částka je sice 

zanesena do naší aplikace, ale oficiální se stává až po průchodu děkanátním 

účetnictvím a jeho importy, kdy je definitivně potvrzena. 

 

3.1. Zdroje 

Zdrojem financování jsou například granty. Zdroje jsou pak sdruženy do skupin. 

V názvosloví naší aplikace jsou zdroje nazývány akcemi a jejich skupiny typy akcí. 

Každá akce má rozpočet, strukturovaný do 5-10 oddílů (např. mzdy, pojištění, 

materiál, služby, cestovné). Které oddíly to jsou, závisí na typu akce.  
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3.2. Analytické účty a granty 

V systému se vyskytuje asi 60 takzvaných analytických účtů a každý z nich je 

zařazen do nejvýše jednoho oddílu z hlediska rozpočtu - mapování analytických účtů 

na oddíly závisí na typu akce. 

Každému výdaji je děkanátem dle jistých účetních předpisů přiřazen analytický 

účet. Každá akce má rozpočet strukturovaný do oddílů a každý oddíl odpovídá 

množině analytických účtů. 
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4. Počítání zůstatků 

Hlavním úkolem aplikace je počítání zůstatků na jednotlivých zdrojích, jelikož na 

konci účetního období je třeba mít všechny přidělené prostředky vyčerpané. 

Při počítání zůstatků je třeba brát v úvahu jak již potvrzené položky z oficiálního 

děkanátního účetnictví, tak zatím nepotvrzené požadavky z aplikace.  

4.1. Predikce výdajů 

Dále je třeba zvlášť sledovat běžné spotřební výdaje a odhadovat jejich výši na 

zbytek účetního období. 

Mimoto je ještě třeba sledovat mzdy. Z rozpočtu mezd se odvádí jedno procento 

na speciální fond (FKSP). U některých zdrojů je FKSP zařazen do jiného oddílu než 

mzdy, často do oddílu na běžné provozní výdaje, který je pro hospodáře 

nejdůležitější. Přitom rozpočet mezd bývá desetinásobný proti provozním výdajům 

a jedno procento z mezd představuje řádově 10% objemu hospodářem sledovaného 

oddílu. Je tedy potřeba odhadnout, kolik FKSP bude ještě vyplaceno 

4.2. Import děkanátního účetnictví 

Výpis děkanátního účetnictví má formu souboru ve formátu CSV a typicky každý 

řádek v něm odpovídá nějaké zaúčtované položce. Kromě identifikace dané položky 

řádek obsahuje další údaje: 
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 akci a analytický účet, na které byl zaúčtován 

 identifikaci účetního dokladu 

 částku 

 a další 

Jednotlivé položky mohou být přesouvány mezi různými zdroji1, což se také 

projeví v děkanátním exportu. 

Při zpracování exportu je třeba, aby aplikace v rámci možností pomohla uživateli 

spárovat neoficiální požadavky zadané v systému s položkami exportu. Spárované 

požadavky jsou pak s definitivní platností přesunuty do příslušných zdrojů. 

Dále, kromě zpracování běžných účetních položek a jejich mapování na 

požadavky v systému, je třeba zpracovat účty za tak zvané běžné výdaje jako za 

telefony apod. 

Speciálním požadavkem je pak sledování výše zmiňovaných výdajů na mzdy. 

 Aplikace by pak měla umět na základě dosavadního průběhu určit, kolik ještě 

bude v daném účetním roce třeba odvést na toto pojištění. 

                                                      

1 Budeme tuto operaci dále nazývat přeúčtováním. 
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5. Technické řešení 

5.1. Klientská část 

WWW paradigma spočívá v sériovém zobrazování html stránek uživateli. Jeho 

možnosti interakce se omezuji na vyžádání jiné stránky nebo odeslání formuláře na 

server. Požadavky jsou zpracovávány synchronně, v pořadí v jakém jsou odesílány 

na server. 

Tento princip slavil úspěch díky své jednoduchosti a vedl k masovému rozšíření 

WWW po celém světě. Je však poměrně nevhodný pro tvorbu aplikací. Z jedné 

strany je omezující pro jejich tvůrce, kteří se musí omezit na různé úpravy klasických 

html formulářů prostřednictvím CSS stylů. Na straně druhé je pak matoucí pro 

uživatele, kteří jsou z klasických desktopových aplikací zvyklí na určité prvky a 

způsob jejich ovládání. Mimoto je neefektivní odesílat na server celé stránky, když 

potřebujeme změnit jen jejich malou část. 

Proto je v poslední době snaha se přiblížit klasickým aplikacím desktopovým 

a poskytnout tak uživateli iluzi, že pracuje s běžnou aplikací.  Jde o tak zvané jedno-

stránkové webové aplikace (3). V takové aplikaci se veškerý potřebný kód nahraje 

najednou a stránka se pak už celá nikdy neobnovuje. Veškerá komunikace se 

serverem se odehrává na pozadí, aniž by rušila dojem uživatele, že pracuje 

s klasickou aplikací. Komunikace má navíc asynchronní charakter. 

Tvorba tohoto typu aplikací byla umožněna postupným vývojem skupiny 

technologií, které nyní shrnujeme pod zkratku AJAX (4). Nejdůležitější z nich je 

XMLHttpRequest (5) - javascriptový objekt, který se využívá pro komunikaci mezi 

klientem a serverem. Do širšího povědomí se tato technologie počala dostávat 

kolem roku 2000. Od té doby následuje bouřlivý vývoj, objevují se nové utility 

a knihovny, které zjednodušují vývoj AJAX aplikací. Moderní javascriptové 
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frameworky2 adoptovaly paradigma Model – View – Controller (MVC) a výrazně tak 

usnadňují vývoj, neboť programátoři jsou na ně zvyklí z klasických knihoven pro 

vývoj uživatelského rozhraní. 

Naším cílem bylo vytvořit aplikaci, jejíž vzhled a chování by se blížilo tradičním 

desktopovým aplikacím. Měla by používat prvky, jejichž ovládání by bylo co nejvíce 

podobné těm, na něž jsou uživatelé zvyklí z běžně rozšířených GUI současných 

operačních systémů pro osobní počítače. 

Pro splnění těchto cílů bylo třeba zvolit vhodnou javascriptovou knihovnu. Měla 

by usnadňovat použití AJAX technologií a nabízet širokou škálu grafických přípravků 

pro tvorbu uživatelského rozhraní. 

Možných kandidátů je poměrně dost. Některé knihovny se od sebe liší dosti 

podstatně, jiné zas jen v detailech. O meritech jednotlivých frameworků lze vést 

sáhodlouhé diskuze a jejich zastánci je také vedou. 

Na výběr bylo především z těchto kandidátů: 

JQuery (6) a JQuery UI (7) – JQuery knihovna pro manipulaci DOM, AJAX, práci 

s událostmi apod. JQuery UI nabízí sadu widgetů a je založena na JQuery.  V dnešní 

době zřejmě nejpopulárnější volba. 

Angular JS (8) – MVC (9) framework jehož autorem je firma Google. Jeho základní 

myšlenkou je použít deklarativní programování i pro tvorbu dynamických webových 

aplikací. Rozšiřuje za tím účelem HTML o další značky. Pro základní práci s DOM 

                                                      

2 Někdy se objevují pokusy rozlišit termíny framework a knihovna, ale já je budu používat 
víceméně záměně. 
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(Document Object Model) apod. může spolupracovat s jinými knihovnami včetně 

JQuery. 

React JS (10) – knihovna pro tvorby uživatelského rozhraní od firmy Facebook. 

Jak se říká na její domácí stránce (10), reprezentuje písmeno V ve zkratce MVC. 

YUI (11) – kompletní framework nabízí jak základní utility pro práci s DOM apod., 

tak i bohatou škálu widgetů pro tvorbu uživatelského rozhraní. Významným rysem 

je promyšlený modulární návrh, který umožňuje snadnou rozšiřitelnost. Autorem je 

firma Yahoo. 

Vybral jsem si framework YUI a to zejména proto, že jde o kompletní integrované 

řešení s promyšleným návrhem. 

 

5.2. Serverová část 

Zadavatel požadoval zhotovení serverové části aplikace v jazyce PHP. Na mne tak 

zbýval jen výběr vhodného frameworku. Zde je výběr nepřeberný a vzhledem 

k relativní podobnosti většiny frameworků často jen otázkou vkusu.  Ačkoliv jsou 

přednosti či nedostatky jednotlivých frameworků předmětem vášnivých a dlouhých 

debat, domnívám se, že výběrem téměř jakékoliv rozumné možnosti nelze udělat 

chybu. 

Pro potřeby naší aplikace jsem zvolil framework Yii (12), který v době 

rozhodování patřil k těm populárnějším. 

Jde o MVC framework, který má všechny žádoucí vlastnosti. Lze v něm snadno 

deklarativní formou popsat databázové schéma.  Snadno se integruje 

s nejrůznějšími javascriptovými knihovnami. Podporuje koncept uživatelských práv. 
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5.3. Databázový server 

Na výběr je v zásadě ze dvou volně šiřitelných systémů: MySQL a PostgreSQL. 

Relativní výhody každého z nich mohou být předmětem sáhodlouhých debat, při 

nichž jedna strana jen málokdy přesvědčí stranu druhou. Historicky platilo, že 

MySQL je jednodušší, menší a rychlejší, zatímco Postgres sice o něco pomalejší, ale 

za to nabízí širší škálu vlastností. Ve svých počátcích MySQL nepodporovala 

referenční integritu pomocí cizích klíčů a i nyní plně nevyhovuje standardní definici 

konzistence, pokud se použije kombinace  InnoDB, cizích klíčů, kaskádových akcí a 

triggerů. Důvodem je, že triggery jsou v MySQL implementovány na SQL vrstvě, 

zatímco cizí klíče na úrovni InnoDB. (13) 

Protiklad rychlá, hloupá MySQL versus chytrý a pomalý Postgres už také neplatí. 

MySQL v průběhu času implementovala téměř všechny podstatné funkce, kterých 

se jí nedostávalo. Postgres zase učinil veliké pokroky v rychlosti.  

Je též třeba vzít v úvahu, že naše aplikace bude v zásadě malá a její nároky na 

výkon databázového serveru zanedbatelné. Výběr je v zásadě věcí vkusu. Rozhodl 

jsem se použít Postgres, se kterým mám větší osobní zkušenosti. 

Aplikace je v zásadě snadno přenositelná na jiné databázové systémy. Jelikož 

použitý framework Yii nabízí API abstrahující od konkrétní implementace 

databázových serverů, musel jsem psát jen minimum dotazů přímo v SQL. 

V případě, že to bylo třeba, pak jde o jednoduché dotazy splňující normu ANSI SQL  

92.  Navíc nepoužívám téměř žádné uložené procedury, které jsou nejčastější 

příčinou problémů s přenositelností aplikací mezi databázovými systémy. 
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6. Databázové schéma 

Analýza zadání (viz kapitola Zadání2) odhalila následující entity: 

 akce 

 analytický účet 

 dodavatel 

 kategorie požadavku 

 objednávky 

 oddíl 

 požadavek 

 skupina uživatelů 

 typ akce 

 uživatel 

K těmto je ještě třeba přidat dvě entity, které popisují typ relací akce – sekce a 

analytický účet – sekce – typ akce.  

Akce – Sekce určuje rozpočet pro danou sekci. 

Ternární relace analytický účet – sekce – typ akce pro každou dvojici typ akce – 

analytický účet jednoznačně určuje sekci. 

Poznamenejme ještě, že zatímco uživatelské rozhraní aplikace je samozřejmě 

plně v češtině, tak v kódu i v databázovém schématu jsou objekty pojmenovány 

anglicky. Nebyl k tomu žádný konkrétní důvod, netvrdím ani, že šlo nejlepší 

rozhodnutí, nicméně již bylo učiněno. Následující tabulka uvádí odpovídající anglické 

názvosloví použité v naší aplikaci. 



20 
 

akce 

 

action 

analytický účet 

 

analytical account 

dodavatel 

 

supplier 

kategorie požadavku 

 

category 

objednávka order 

oddíl section 

požadavek request 

skupina uživatelů user group 

typ akce action type 

uživatel user 

Názornou představu o datovém modelu nám lépe než slova poskytne následující 

diagram. 
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Obrázek 1 - Hlavní tabulky 
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Schéma má jakási dvě hlavní jádra. Jedno je tvořeno skupinou entit vztahujících 

se k entitě požadavek, druhé - nazvěme jej „finančním“ - tvoří entity kolem akce, 

které mají vztah k financování požadavků a objednávek. 

Z diagramu můžeme vidět, že požadavek může být sdílen vícero uživateli a 

financován z více zdrojů (akcí). Tím se modeluje případ popsaný v kapitole 3, tedy 

situace, kdy objednáváme více kusů nějakého zboží, přičemž tyto se pak rozdělí 

mezi několik uživatelů. Navíc některé mohou být placeny z jiného zdroje. Přesné 

přiřazení konkrétních kusů jednotlivým osobám nebylo zadavatelem požadováno. 

Stačí obecná informace o počtu. To samé platí o přiřazení jednotlivých kusů akcím. 

Každý požadavek patří do nějaké kategorie. V zásadě jde o typy zboží a služeb. 

Hlavním smyslem kategorií je snadné nalezení požadavků, když se objednává zboží 

od nějakého dodavatele. Každý dodavatel může poskytovat vícero kategorií 

produktů. 

Uživatelé mohou patřit do několika skupin. Hlavním účelem skupin je možnost 

granulovaného zavedení uživatelských práv. Současná implementace (jak uvidíme 

později) by skupiny nepotřebovala, neboť jsou jen dvě úrovně přístupu, ale 

z důvodu rozšiřitelnosti jsou skupiny podporovány. 
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Poněkud obtížněji vysvětlitelné jsou vztahy meze entitami akce, typ akce, oddíl a 

analytický účet. Názornosti snad dodá následující diagram. 

Platí, že každá akce je nějakého typu. V závislosti na svém typu má rozpočet 

rozčleněn do oddílů, kterých typicky bývá 5 – 10. Relace akce – sekce, pak obsahuje 

i údaj o rozpočtu pro daný finanční rok. 

Obrázek 2 - Finanční tabulky 
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Analytické účty používá děkanátní účetnictví. Z našeho hlediska je to pouze jakási 

značka, která náleží oddílu. Mapování analytických účtů na oddíly závisí na typu 

akce. Vše nejlépe osvětlí následující obrázek. 

 

Obrázek 3 - Analytické účty a oddíly 

Převedení uvedeného konceptuálního modelu do úplného databázového 

schématu se všemi tabulkami a atributy je v příloze (Obrázek 5 - Úplné databázové 

schéma). 
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7. Programátorská dokumentace 

 

7.1. Úvod 

 

Aplikaci můžeme zařadit mezi takzvané Rich Internet Applications, tedy webové 

aplikace, jejichž uživatelské prostředí se snaží uživateli poskytnout prostředky, které 

zná z běžných desktopových aplikací. Na rozdíl od klasických webových aplikací není 

uživatelské prostředí tvořeno pouze základními prostředky jazyka HTML, ale široce 

využívá pro tvorbu widgetů jazyka javascript. 

V důsledku tohoto přístupu se aplikace skládá ze dvou víceméně oddělených 

částí, které spolu komunikují prostřednictvím definovaných rozhraní. Tato 

architektura má tu výhodu, že umožňuje uživatelské prostředí měnit bez zásahů do 

serverové části. V budoucnu tak lze například vytvořit i klasickou desktopovou 

aplikaci, která bude využívat serverové části programu. 

Serverová část je napsána v jazyce PHP s použitím frameworku Yii. Klientská část 

pak využívá frameworku YUI pro tvorbu uživatelského prostředí. Datová 

komunikace mezi nimi se odehrává dle paradigmatu AJAX. Server zasílá klientu data 

ve formátu JSON (Javascript Object Notation (14)). 

7.2. Serverová část 

Nebudeme zde suplovat dokumentaci frameworku, která je dostatečná, ale 

předvedeme na praktickém příkladu z naší aplikace použití prostředků frameworku. 
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Framework Yii vychází z paradigmatu Model – View – Controller (MVC). 

Zjednodušeně lze říct, že model odpovídá nějaké databázové entitě a má spíše 

deklarativní charakter. Spíše popisuje danou entitu a její relace k ostatním. 

Controller reprezentuje nějakou výkonnou část aplikace – například zpracování html 

formuláře. View v naší aplikaci příliš nepoužíváme, jelikož je svázáno s knihovnou 

JQuery, kterou nechceme používat. Realizujeme tedy uživatelské rozhraní vlastními 

prostředky. 

Nyní slibovaný příklad. Ukážeme si definici modelu (třídy Action) a souvisejícího 

controlleru (třídy ActionsController). 

7.2.1. Model 

Každý model by měl být potomkem třídy CActiveRecord a dále specifikovat, 

kterou tabulku popisuje3: 

class Action extends CActiveRecord { 
    public function tableName() { 
        return 'action'; 
    } 

 

Dále se uvádí relace k ostatním tabulkám: 

                                                      

3 Pro úplnost poznamenávám, že kód je krácen. Ve skutečnosti je třída samozřejmě obsáhlejší. 
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public function relations() { 
        return array( 
        'actionType' => array(self::BELONGS_TO,                                      
'ActionType', 'aactiontypeid'), 
        'sections'   => array(self::MANY_MANY, 'Section',    
'action_section(asactionid, assectionid)'), 
       … 
        ); 
    } 

 

Jelikož kvůli komunikaci s klientem potřebujeme data serializovat do JSON, tak 

v naší aplikaci, každý model obsahuje metodu pro serializaci dané třídy do formátu 

JSON. 

    public function toJSONArray() { 
 
        $action = new JSONArray(); 
        $action->actionID   = $this->actionid; 
        $action->actionName = $this->actionname; 
        $action->actionShortName = $this->actionshortname; 
        $action->actionType = $this->actionType-
>toJSONArray(); 
          … 
        return $action; 
    } 

JSONArray je rozšíření, které není standardní součástí frameworku Yii. 

Model automaticky zpřístupňuje atributy dané relace (pole řádku v databázi). 

Třída CActiveRecord pak obsahuje například metody pro vyhledání, změnu a uložení 

daného záznamu. Uvedeme pro příklad úryvek kódu, který nalezne akci dle jména a 

toto změní: 
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$akce = Action::model()->findByAttributes(array(‘actionname‘ 
=>  ‘GAUK‘)); 
$akce->actionname = ‘Nové jméno‘; 
$akce->save; 

7.2.2. Controller 

V controlleru, zjednodušeně řečeno, definujeme obsluhu jednotlivých URL. 

V terminologii frameworku Yii jde o akce4. Uvedeme opět příklad, ve kterém 

navážeme na kód z předchozí kapitoly. Tam jsme ilustrovali model, reprezentující 

entitu akce. S touto entitou, obdobně jako jinými v naší aplikaci, potřebujeme 

provádět následující operace:  

 získat jejich seznam 

 editovat a uložit změny 

 smazat 

Definujeme tedy Controller s příslušnými MVC akcemi: 

class ActionsController extends CController { 
public function actionList() {} 
public function actionNew() {} 
public function actionDelete() {} 
} 

 

Vidíme, že Controller je potomkem třídy CController a každé akci 

odpovídá příslušná metoda. Yii automaticky mapuje URL tvaru actions/list na 

volání metod třídy ActionsController. 

                                                      

4 Je nešťastné, že může docházet k terminologické kolizi s entitou akce. V případě nejasnosti 
proto budeme mluvit o MVC akci. 
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Ještě poznamenejme, že v naší aplikaci standardně vrací všechny MVC akce jako 

návratovou hodnotu data ve formátu JSON s následujícími standardními položkami: 

 code – číslo reprezentující stavový kód; nula znamená, že nastala chyba 

 message – textový popis případné chyby 

Každá MVC akce pak samozřejmě může definovat dodatečné položky. MVC akce 

vracející seznam akcí, tak vrátí seznam akcí ve formátu JSON: 

 

public function actionList() { 
 
    $dbActions = Action::model()->findAll();  
    $actions = new JSONArray(); 
    foreach ($dbActions as $a) { 
      $action = $a->toJSONArray(); 
      $actions->add($action); 
    } 
    header('Content-type: application/json; charset=utf-8'); 
    $this->renderText(CJSON::encode($actions->toArray())); 
} 

7.3. Pluginy 

Aplikace nabízí uživateli možnost rozšířit prostřednictvím pluginů její funkčnost a 

to na dvou místech. 

Prvním bodem, kde lze vložit plugin je při zpracování dat v csv děkanátním 

importu. Plugin musí být třída implementující rozhraní ExportProcessor. Její 

konstruktor dostane jako argument pole objektů typu CSVRecord, které může 

zpracovat. Následně je na něm volána metoda process. Metoda 

getFilteredRecords, pak má vrátit pole csv záznamů, které ještě zbývá 

zpracovat. Pluginy je možno tímto způsoben zřetězit. Seznam pluginů lze nastavit 

jako hodnotu parametru csvProcessors v hlavním konfiguračním souboru. 
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Druhým místem, kde lze vložit plugin je při zpracování celkového přehledu 

hospodaření. Ten je reprezentován třídou SystemOverview. Tato obsahuje 

metody pro získání stavu prostředků na akci či oddílu. 

Plugin může danou položku rozpočtu, což je relace akce – sekce reprezentovaná 

třídou ActionSection ovlivnit nastavením položek addToBudget, 

addToBalance a addToEstimate. Jejich hodnoty budou připočítány 

k standardně spočítaným položkám. 

Jejich význam je následující: 

 budget – celkový rozpočet dané složky 

 balance – kolik bylo utraceno 

 estimate – odhadovaná balance na konci účetního období 

Zamýšlené využití je například pro počítání fksp/mezd. 

Seznam pluginů lze opět nastavit v hlavním konfiguračním a to jako hodnotu 

parametru overviewProcessors. Tyto pluginy musí implementovat rozhraní 

OverviewProcessor. To předepisuje jedinou metodu proces, která jako 

parametr dostane objekt třídy ActionSection. 

 

7.4. Klientská část 

Uživatelské rozhraní je vytvořeno za použití knihovny Yahoo User Interface (YUI). 

Opět se nebudeme pouštět do popisu této knihovny, ale budeme raději pokračovat 

v našem příkladu. 
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Typicky pro každou entitu v naší aplikaci potřebujeme dvě okna: 

 seznam existujících předmětů 

 okno pro změnu atributů předmětu/zadání nového 

Tato okna pak volají příslušné metody Controlleru patřícího k této entitě.  

Každé okno je realizováno jako „třída“5 v javascriptu. Samotná okna jsou tvořena 

widgetem Panel knihovny YUI. Většina tabulek pro výpisy seznamů je pak 

vytvořena pomocí widgetu DataTable. 

Uvedeme si opět příklad s akcemi. Pro jiné entity je kód obdobný, a jelikož všude 

používáme stejné jmenné konvence, jsou změny u jednodušších dialogů jen malé. 

7.4.1. Seznam akcí 

Typicky definujeme metody show a hide s jasným účelem a dále metodu 

setSizes, která slouží ke změně velikosti okna při změně velikosti viewportu. 

             function ActionsListWindow() {  
               var self = this; 
               this.show = function() { 
                 panel.show(); 
                 tableNrRowsOld = tableNrRows; 
                 this.setSizes(true); 
                 bringToTop(self); 
               } 
 
               this.hide = function() { 
                 panel.hide(); 
               } 
               this.setSizes = function(movePosition) {  

 

                                                      

5 Javascript pochopitelně nemá třídy, ale přidržíme se existující terminologie pro nedostatek lepší. 
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Dále už jen vytvoříme tabulku se seznamem akcí a samotný panel. Pak ještě 

přidáme kontextové menu, ze kterého je možné vyvolat editace zvolené akce nebo 

její smazání: 

table.plug(Y.Plugin.DataTableContextMenu,{ 
                 tbodyMenu:{ 
                   menuItems: [ 
                     {label:'Editovat', value:'e' }, 
                     {label:'Smazat',   value:'s'} 
                   ], 
                   after:{ 
                     'selectedMenuChange': tdMenuChange 
                   } 
                 } 
               }); 
               function tdMenuChange(e){  
 
                 var tr = 
this.get('contextTarget').ancestor('tr'); 
                 var record = table.getRecord(tr); 
                 var action = …                 }; 
                 var index = e.newVal.menuIndex; 
                 if (index == 0) 
                   yLocal.actionsNewWindow.show(action); 
                 else { 
                   // smazání akce 

7.4.2. Editační okno 

Editační okno typicky zobrazíme metodou show, která dostane jako parametr 

objekt příslušného typu. Třída pro editaci pak obsahuje metody initForm a 

postForm. 

initForm je volaná ze show a má na starosti nastavení hodnot ve formuláři. 

postForm pak odesílá formulář na server. 
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8. Zpracování výstupu děkanátního účetnictví 

Kromě počítání zůstatků jde o ústřední část naší aplikace, popíši ji tedy v této 

části podrobněji. Snad nebude působit matoucím dojmem, že budu často používat 

jak slova import tak export. Mluvíme totiž vlastně o importu exportu z děkanátního 

účetnictví, což je poněkud matoucí. 

Výpis přichází ve formátu csv.  

 Význam jednotlivých sloupců je tento: 

 Období - vzdálená aproximace kalendářních měsíců, pro nás nezajímavé 

 Typ akce - druh zdroje - určuje účetní pravidla, která pro zdroj platí 

 Akce - zdroj, tedy něco, co má svůj rozpočet, pravidla a omezeni. Viz Zdroje 

 Úloha - nezajímavé 

 Účetní doklad - pro nás neprůhledné číslo; spolu s řádkem tvoří unikátní a 

stabilní identifikátor záznamu v oficiálním účetnictví 

 Řádek - viz účetní doklad 

 Datum - datum pořízení záznamu na děkanátu, vhodné pro orientaci 

uživatele při hledaní položek 

 Anal. účet - podle účetních pravidel určený druh záznamu - viz Analytické 

účty a granty 

 Text - popis zadaný děkanátem, někdy opsaný z dokladu od dodavatele nebo 

katedry 

 Částka - záporné jsou výdaje, kladné jsou příjmy 

 KP - nezajímavé 

 Prv. doklad - pro nás nezajímavé, uvádí se však na žádosti o přeúčtovaní, 

které posílá katedra na děkanát 

 Poznámka - popis vygenerovaný děkanátním systémem, obvykle popisuje 

důvod platby 
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8.1. Mapování položek faktur na řádky exportu 

Nejjednodušší případ nastává, je-li celá částka na faktuře promítnuta do jediného 

řádku exportu, např.: 

5011305, náplně,pera, -1240,65, Faktura; Firma: OFFICE DEPOT 

s.r.o. 

V takovém případě je nejsnazší spárování podle částky. Datum příliš nepomůže – 

ve výpise je datum zpracování na děkanátu, které s daty na faktuře příliš nesouvisí, 

dokonce někdy bývá až po splatnosti faktury (děkanát totiž fakturu nejprve zaplatí a 

teprve později zaznamenává do systému). Název firmy v exportu také nebývá úplně 

spolehlivý, často jsou v něm překlepy. U částky pochopitelně může dojít k náhodné 

shodě, ale to nastává málokdy.  

Odhadem u čtvrtiny faktur se stává, že ji na děkanátu rozdělí na několik řádků. 

Důvodem rozdělení je buď to, že různé části faktury mají dostat jiná čísla 

analytických účtů nebo to, že mají být jako majetek evidovány na různé osoby. 

V každém případě platí, že všechny řádky pocházející z téže faktury mají stejný 

prvotní doklad. Obrácená implikace bohužel obecně neplatí: shoda prvotního 

dokladu nemusí vždy znamenat, že to pochází z téže faktury.  

Pokud u faktury rozdělené na děkanátu do několika řádek chceme namapovat 

položky faktury na tyto řádky, tak žádný algoritmizovatelný postup neexistuje. 

Naštěstí to je zapotřebí jen v ojedinělých případech, takže nevadí, když to bude 

komplikované. 

Další komplikace je u faktur placených zálohově. V takovém případě katedra 

nejprve dostane zálohovou fakturu, tu opatří průvodkou a pošle na děkanát, který ji 

zaplatí. Později (obvykle spolu se zbožím) přijde finální faktura, která se pošle na 

děkanát už bez průvodky. V extrémních případech (asi tři za posledních 10 let) se 
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neshoduje částka zálohové a finální faktury – to se pak řeší ad hoc a programová 

podpora pro tento případ není potřeba. 

Z hlediska našeho projektu ty zálohově placené faktury vyvolají typicky tyto čtyři 

události: 

1. Uživatel zaznamená průchod zálohové faktury – naváže ji na objednávku 

(pokud je zaznamenána v systému), vyplní číslo, částku a krátký popis a určí, 

z kterého zdroje se bude platit. 

2. V exportu z děkanátu se o několik dní později objeví řádek indikující 

zaplacení zálohy, například: 

3140200, členský přísp. ČSSI 2013, -990, 12/13 ř. 15, Bankovní 
výpis; Protiúčet: 8955389/0800 

Že to je záloha, se pozná podle analytického účtu začínajícího trojkou.  

3. Uživatel zaznamená průchod finální faktury (obvykle bez údajů, jde jen o to, 

aby věděl, že už přišla). 

4. V exportu z děkanátu se objeví přeúčtování zaplacené částky z analytického 

účtu začínajícího trojkou na účet začínající pětkou, tj. něco takového: 

 

3140200, Zálohový list 2130100069 s var.symb, 990, 2130100451, 
Faktura; Firma: ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SYST.INTEGRACI 
 
51813143, členský přísp. ČSSI 2013, -990, 2130100451, Faktura; 
Firma: ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SYST.INTEGRACI 

 

Dříve zaplacená záloha se tedy objeví ještě jednou s opačným 

znaménkem v témže trojkovém analytickém účtu, ale ostatní údaje jako 

názvy se typicky neshodují. Páruje se tedy v zásadě pouze podle částky a 

analytického účtu. 
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Zároveň se objeví řádek (nebo v rozdělených případech několik řádků), 

které jsou v zásadě stejné, jako když jde o fakturu bez zálohové faktury, tedy 

s pětkovým analytickým účtem. Tento řádek (řádky) mají stejný prvotní 

doklad jako kladná částka zálohy na trojkovém účtu, což vede k tomu, že 

součet přes tento prvotní doklad je nula. To znamená, že výše popsané 

párování víceřádkových faktur pomocí sumy je nutné upravit tak, aby si 

všímalo pouze záporných částek. 

 

Další komplikovaný případ: 

51813151, licence MSDN, -5766, 2130104073, Faktura; Firma: 
COMPUTER HELP,spol.s.r.o. 
3810000, 2015 licence MSDN, -5765, 2130104073, Faktura; Firma: 
COMPUTER HELP,spol.s.r.o. 
3810000, 2014 licence MSDN, -5766, 2130104073, Faktura; Firma: 
COMPUTER HELP,spol.s.r.o. 

 

Zde se jedná o fakturu na 17297 Kč, kterou děkanát rozdělil na tři části 

odpovídající rokům, kdy bude tato tříletá licence čerpaná. Znamená to, že jsme již 

letos zaplatili celou částku, ale k dodávce služby dochází ve třech letech. Z hlediska 

účetního to znamená, že náklady na tuto službu jsou účetně rozděleny do těchto tří 

let. Z letošního rozpočtu tedy čerpáme jen těch 5766 Kč opatřených pětkovým 

analytickým účtem. Zbylé dva roky se zaznamenají na trojkovém účtu zvaném 

“náklady příštích období” a budou odečteny z rozpočtu až v příštích letech.  

Je to tedy podobná situace, jako v případě platby na zálohovou fakturu. Rozdíl 

z pohledu děkanátu je vlastně jenom v tom, že v příštích letech už nebudeme posílat 

na děkanát fakturu, ale děkanát sám v příštím roce přidá přeúčtovaní z trojkového 

na pětkový účet. Z hlediska hospodáře katedry tu ovšem je podstatný rozdíl daný 

tím, že se zajímá pouze o letošní rozpočet – zatímco v případě zálohové faktury se 
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předpokládá, že celá musí být pokryta letošním rozpočtem, v případě nákladů 

příštích období o letošní rozpočet nejde, takže hospodáře se netýká. 

8.2. Počítání zůstatků 

Hlavním cílem projektu je správný odhad zůstatků rozpočtu. Ne všechny účetní 

události mají svůj původ u hospodáře katedry, takže se občas stává, že v exportu 

z děkanátu se objeví „neplánovaná“ řádka, a může to být i řádka trojková – nějaká 

zálohová faktura přišla na děkanát bez vědomí hospodáře a tudíž bez záznamu 

v našem systému. Chceme-li správné odhadovat zůstatek, musíme už tuto trojkovou 

řádku vzít na vědomí a nečekat až se z ní za pár týdnů stane pětková. Z toho plyne, 

že systém musí odhadovat zůstatek rozpočtu zhruba takto: 

Zůstatek = suma řádek, kde analytický účet začíná šestkou, pětkou, trojkou + 

suma objednávek a faktur, které ještě v exportu nebyly nalezeny ani jako trojkové 

Jinými slovy: faktury se párují s exportem už v okamžiku, kdy se v exportu objeví 

zaplacení zálohové faktury a v okamžiku, kdy se v exportu objeví finální faktura (ta 

může byt zaznamenaná víceřádkově), se původní párovaní doplní o všechny 

příslušející řádky exportu (tedy včetně toho kladného trojkového). Teoreticky by 

bylo možné původní párovaní zrušit a místo něj napárovat pouze pětkové řádky, 

jenomže tím by se ztratila informace, k čemu se vázaly ty trojkové řádky. 

Vzoreček pro zůstatek vyžaduje ještě dvě upřesnění: 

1. Do trojkových řádek se nezapočítává analytický účet 3810000 - náklady 

příštích období, jelikož se nepromítne do aktuálního rozpočtu. Součet těch 

ostatních trojkových řádek by na konci roku měl být nulový – pokud se 

k nule neblíží, znamená to nejspíše, že se ztratila nějaká finální faktura. 

2. V některých případech není rozpočet k účtu připsán formou šestkových účtů 

– v takovém případě jej hospodář musí zadat ručně. S předpokládaným 
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rozpočtem je možné zacházet podobné jako s fakturami – zadá se ručně a 

pokud se později objeví jako šestková položka, tak se spáruje 

s předpokladem a tento předpoklad následkem spárování přestane figurovat 

ve výpočtu zůstatku. Tím je pokryta i varianta, která občas nastává: 

v šestkovém účtu je základní rozpočet, ale dodatečné se dohodne navýšení, 

které už se v šestkovém účtu nepromítne. 

 

8.3. Povinná pojištění/příspěvky fksp 

FKSP se v exportech projevuje takto: 

5491363, Tvorba soc.fondu 1%-daň.uznatelný n, -3092, (neuv.), 
(neuv.) 
5211301, MZDY 08/2013, -309217, (neuv.), (neuv.) 

Jak je vidět, je to skutečně 1% mezd a problémy, které je třeba řešit, jsou tyto: 

 Pokud znám celkový rozpočet mezd, můžu od něj odečíst již vyplacené mzdy 

(to zahrnuje i jiné analytické účty než 5211301, přičemž z některých se FKSP 

nepočítá) a ze zbytku vzít procento. Tím vznikne horní odhad FKSP. 

 U některých zdrojů neznáme rozpočet mezd (o základních mzdách totiž 

nerozhoduje katedra), takže FKSP můžeme odhadovat pouze na základě 

dosavadního průběhu, tedy stejným postupem jako průměrné běžné výdaje.  

8.4. Implementace 

Výše uvedený popis ukazuje, že je relativně dost různých scénářů, které je třeba 

při zpracování importu programově ošetřit. Kromě „běžných“ faktur ještě faktury 

zálohové, faktury víceleté. Dále případná přeúčtování a sledování běžných 

provozních výdajů a výdajů na mzdy. Naštěstí lze všechny případy faktur a 

přeúčtování zvládnout jedním obecným algoritmem. 
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Můžeme si snadno uvědomit, že není třeba rozlišovat případy, kdy je faktura ve 

výpisu reprezentována jedinou položkou a kdy ji děkanát rozdělil na vícero. Scénář 

s jedním řádkem je jen zvláštním případem scénáře s n řádky a oba pokryje 

mechanismus párování podle průvodního dokladu. 

Dále můžeme chápat zálohové i víceleté faktury jen jako zvláštní případ faktur 

obyčejných. Liší se vlastně jen tím, že než budou definitivně zaúčtovány na správné 

místo, objeví se fakturovaná částka na několika jiných účtech. Jde vlastně 

o postupnou řadu přeúčtování. 

Tudíž nám k ošetření všech výše uvedených případů stačí mít jen mechanismus 

na zpracování obyčejné faktury a mechanismus na ošetření přeúčtování, který 

bychom stejně museli implementovat. 

Popíšeme si nyní zpracování importu ve větším detailu. 

Jak již bylo uvedeno, dodává děkanátní účtárna výpis ve formátu CSV. Formát je 

to jednoduchý, ale jeho zpracování bohužel nikoliv. Nedostatek standardizace 

způsobuje, že se vyskytuje mnoho různých implementací. Přestože samotný název 

formátu hovoří o oddělení položek čárkou, tak například MS Excel v závislosti na 

jazykové mutaci používá k oddělení polí v záznamu buď čárku nebo středník. Další 

komplikace nastávají, pokud vezmeme v úvahu, že položky mohou, ale nemusí být 

uzavřeny v uvozovkách a zvláštní znaky mohou být různými způsoby prefixovány6. 

Automatická detekce všech případů je téměř nemožná. Zde nám přijde vhod volně 

šiřitelná knihovna parseCSV (15), která programátorovi nabízí celkem pohodlné 

rozhraní pro zpracování CSV souboru. Pomocí této knihovny můžeme překódovat 

                                                      

6 escape character 
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soubor z kódování cp1250 do utf87 a pak knihovna vrátí jeho obsah jako pole, 

v němž je každý řádek reprezentován jednou položkou typu pole. 

Knihovna nabízí automatickou detekci oddělovače polí, ale tato možnost funguje 

spolehlivě jen při větším počtu řádků v souboru. Necháme tedy raději na uživateli, 

aby nastavil jak oddělovač polí, tak případně i uvozovací znak a escape znak. Tím mu 

umožníme použít výstupu z nejrůznějších verzí programu Excel. 

V naší aplikaci abstrahujeme funkcionalitu spojenou se zpracováním CSV dat do 

třídy CSVParser, která ovšem interně používá uvedenou knihovnu. Třída obsahuje 

funkci parse, která zpracuje předaný soubor a vrátí pole objektů typu CSVRecord. 

Tato třída, jak název napovídá, reprezentuje jeden záznam z CSV souboru. Stará se 

také o převedení textových údajů z jednotlivých polí záznamu na objekty 

odpovídajícího interního typu, které zpřístupní uživateli. Tak například přístupová 

metoda getAction vrátí odpovídající objekt typu Action atd. 

Toto pole objektů CSVRecord nyní zpracujeme. Pro tyto účely máme definováno 

rozhraní ExportProcessor. Každá třída, která má zpracovávat záznamy, musí 

implementovat toto rozhraní. Předepsána je implementace metod process a 

getFilteredRecords.  

Funkce process obstarává vlastní zpracování záznamů. 

Funkce getFilteredRecords vrátí pole záznamů, které mají být předány ke 

zpracování další třídě. 

Které třídy budou ke zpracování použity, je určeno v konfiguračním souboru. 

Systém načte z konfigurace pole tříd a postupně v pořadí, v jakém jsou uvedeny, 

                                                      

7 Tedy z kódování používaném firmou Microsoft pro středoevropské jazyky do kódování Unicode. 
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vytváří jejich instance. Konstruktor třídy přijímá jako argument pole objektů typu 

CSVRecord. Následně aplikace volá jejich metodu process a poté, co je 

zpracování ukončeno převezme voláním funkce getFilteredRecords záznamy, 

které předá konstruktoru třídy následující v pořadí. Tento mechanismus umožňuje 

na tomto místě snadno rozšířit funkčnost aplikace pomocí pluginů. Je to jedno ze 

dvou míst, kde lze vložit plugin - viz Pluginy. 

Uživatel může vytvořit vlastní třídu implementující rozhraní ExportProcessor 

a vložit ji v konfiguračním souboru na libovolné místo mezi ostatní třídy 

zpracovávající csv import. 

Jak probíhá vlastní zpracování importu a které konkrétní třídy se na něm podílí?  

Nejprve se pokoušíme spárovat řádky v importu s položkami v systému. K tomu 

slouží třída PairingProcessor. Nejprve v importu identifikuje položky patřící 

k jedné faktuře – ty mají shodné číslo průvodního dokumentu a součet jejich částek 

je záporný. Pokud by nebyl záporný, tak by se nejednalo o fakturu ale o přeúčtování. 

Následně se k těmto fakturám pokusí nalézt kandidáty na spárování. To se děje opět 

podle částky – jednoduše vyhledáme objednávky, které se částkou shodují 

s nalezenými fakturami. Žádné jiné parametry se v úvahu neberou, neboť jsou 

nepřesné. Výsledky místo toho předložíme uživateli ke schválení. Výsledkem 

činnosti třídy PairingProcessor je pole objektů typu Pairing. Tato třída sdružuje 

kandidáty na párování. Tedy ty faktury a objednávky, které se shodují částkou. Jde o 

vztah m ku n, jelikož vícero faktur se může částkou shodovat s několika 

objednávkami. 

Uživateli je nabídnuto okno znázorněné na následujícím obrázku. 
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Obrázek 4 - Dialog pro mapování na objednávky 

Každému nalezenému objektu Pairing odpovídá jedna stránka. Na každé stránce 

jsou v levém sloupci nalezené faktury a v pravém příslušné objednávky. Spárování 

objednávky s fakturou uživatel provede přetažením (drag and drop) objednávky na 

zvolenou fakturu. 

Následuje nalezení a zpracování případných přeúčtování – tedy převodu 

prostředků mezi různými účty. To může nastat například při zpracování zálohové 

faktury (viz 4.2). Zde přichází ke slovu třída ReinvoicingProcessor. Pracuje 

obdobně jako její předchůdkyně: nejprve sdruží řádky podle průvodního 

dokumentu. Kandidát na přeúčtování musí mít součet fakturovaných částek na 
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sdružených řádcích roven nule. Mezi těmito řádky pak zjistí odkud, a kam se peníze 

převádí. Zdroj poznáme jednoduše dle záporné částky, cíl pak dle částky kladné. 

Jelikož identifikace zdroje a cíle přeúčtování je jednoznačná, můžeme ho rovnou 

provést a nemusíme uživatele žádat o potvrzení. Jednoznačnost plyne z toho, že 

převádíme mezi entitami  ActionSection a jak Akce, tak Sekce (Oddíl) je uvedena 

přímo v řádky exportu. 

Ostatní řádky exportu nevyžadují žádné zvláštní zacházení a o jejich zpracování se 

postará třída CommonProcessor, která prostě odečte uvedenou částku od 

příslušného zdroje. 
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9. Zobrazení stavu 

Na závěr popíši ještě způsob, jakým počítáme zůstatky a jak je zobrazujeme 

uživateli. Bylo již uvedeno (viz Počítání zůstatků), že to je vlastním smyslem projektu 

a zaslouží si tudíž podrobnější zmínku. 

Nepotřebujeme jen zobrazit stav účtů, ale dát uživateli možnost zapojením 

pluginu ovlivnit stav jednotlivých položek systému. Jde o to, aby systém mohl 

v budoucnu reagovat na nově se vyskytnuvší způsoby použití, které nebyly při jeho 

návrhu předpokládány. A navíc i některé současné způsoby užití lze s výhodou 

implementovat pomocí pluginů na tomto místě. Na mysli mám počítání budoucích 

odvodů na pojištění z mezd (viz Povinná pojištění/příspěvky fksp), jelikož v tomto 

případě nejde vlastně o nic jiného, než že stav jedné položky účetnictví ovlivní 

částku zobrazovanou v položce jiné. 

Počítání zůstatků má na starosti třída SystemOverview. Jelikož ve své podstatě 

nám jde hlavně o zjištění zůstatků v entitách ActionSection obsahuje tato třída 

metodu getActionSection, která vrátí žádanou třídu ActionSection. Ta 

kromě celkového rozpočtu pro položku, kterou reprezentuje, uchovává i informaci 

o aktuálně spotřebovaných prostředcích. To je vlastně vše, co potřebujeme pro 

spočítání stavu celého systému. 

Tedy přesně řečeno uvedené položky neslouží ke zjištění stavu celého systému, 

ale jen té části výdajů, které již prošly děkanátní účtárnou a byly importovány 

z děkanátního účetnictví. K této potřebujeme ještě přidat výdaje zatím „neoficiální“ 

tedy ty, které jsou uvedeny u jednotlivých zatím nezpracovaných objednávek. Třída 

SystemOverview obsahuje metodu getUnconfirmedBalanceForAction, 

která pro zadanou Akci vrací právě tuto informaci.  

Třída SystemOverview dále obsahuje metody pro zjištění celkových hodnot 

přes celou Akci či Sekci. 
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A jak mohou do počítání zůstatků zasáhnout pluginy? Pro tyto účely byla třída 

ActionSection rozšířena o atributy addToBudget, addToBalance a 

addToEstimate, které budou přičteny k příslušným položkám dané ActionSection. 

Při výpočtu je každá ActionSection  předána všem nakonfigurovaným pluginům. Ty 

pak mohou manipulovat s výše uvedenými položkami této třídy. 
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10. Závěr 

Aplikace umožňuje hospodářům kateder spravovat granty a další přidělené 

zdroje. Evidence již utracených prostředků spolu s přehledem o výdajích teprve 

plánovaných umožní hospodářům efektivní využití prostředků v průběhu celého 

účetního období. 

Aplikace umí zpracovat výstupy oficiálního děkanátního účetnictví a je tudíž 

integrována do již existujících systémů a řešení. 

Zvolené softwarové řešení – tedy webová aplikace s bohatým uživatelským 

rozhraním spojuje výhody dvou dosud oddělených přístupů: webové aplikace a 

klasické aplikace desktopové. Jako webová aplikace je nezávislá na konkrétní 

platformě a použitelná bez ohledu na lokaci uživatele.  Zároveň komunikuje 

s uživatelem prostřednictvím jemu dobře známých grafických primitiv a prostředků. 

Aplikace byla navržena jako rozšiřitelná prostřednictvím systému zásuvných 

modulů a lze ji tudíž přizpůsobit budoucím požadavkům, které nebylo možné v době 

návrhu anticipovat. 
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