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Úvod 

Díky neuvěřitelnému rozmachu v oblasti informačních technologií za posledních 

několik desítek let stojí dnešní pedagogika na důležitém rozcestí. Využívání nových metod 

výuky v  podobě multimediálních aplikací nabízí učiteli hojnost nevídaných nástrojů a tím 

povyšuje zásadně efektivitu výuky. To především díky široké oblasti smyslů, na kterou tyto 

aplikace cílí a taktéž vysoké interaktivně, která vtáhne studenta do děje a tím mu pomáhá 

udržet pozornost.  Především přímá vizualizace probíraného učiva spolu s možností testování 

je velmi mocným nástrojem. Učitel již nemusí při vysvětlování trávit drahocenný čas 

překreslováním poznámek na tabuli, ale může se plně soustředit na samotný výklad. Stejně 

tak může kupříkladu systém vyhodnotit místa testu, kde žáci nejčastěji dělají chyby a 

patřičnou kapitolu poté zkusit vysvětlit lépe. V době kdy se interaktivní tabule stává téměř 

běžnou součástí škol a počítač domácností, by nebylo rozumné se jejich potenciálu vzdát. 

Díky oborům které studuji, se mi naskytla ideální možnost využít získaných znalosti 

z mých obou profilací a upotřebit jich při tvorbě jedné takové výukové aplikace. 

Z jazykového hlediska jsem si problematiku idiomů zvolil především kvůli jejich specifické 

roli v rámci jazyka. Idiomy jsou jakýmsi kořením řeči, prostředkem bez kterého se sice 

můžeme obejít, ale cosi tím ztratíme. Přišli bychom tak o barevnost naší mluvy, která by 

sklouzla do ryze deskriptivních, mnohdy až suchopárných vyjádření. Dále bychom ztratili 

částečně svoji identitu, kterou v sobě tato ustálená slovní spojení nosí. Málokdy se totiž stává, 

že bychom našli dva jazyky s podobnými idiomy. Ba naopak, většinou se tentýž jev v popisu 

dost různí. Právě proto jsou mnohdy idiomy velkým oříškem i pro poměrně pokročilé 

studenty cizího jazyka. Zásadně je nelze překládat slovo po slově, a pokud daný idiom 

neznáme, těžko můžeme smysl věty pochopit. Tak například, když by se někoho turista na 

ulici zeptal lámanou češtinou, kde najde určité místo, těžko by porozuměl odpovědi: “Tak to 

nemám páru! Rád bych vám vytrhl trn z paty, ale nechci vás tahat za nos.“  

Hlavní cíl celé práce je tedy vytvoření snadno implementovatelné aplikace, která má 

napomoci zefektivnění výuky anglických idiomů. Této efektivity je dosaženo hlavně 

použitým způsobem testování nabytých znalostí. Náhodně vybraný idiom, který byl dříve 

vložen samotným uživatelem, je rozčleněn na jednotlivá slova, která jsou zpřeházená a 
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obohacená o zavádějící výrazy. Uživatel z nich má metodou drag and drop
1
 sestavit dle 

českého vzoru kýžený anglický idiom. Tento způsob je velmi intuitivní a uživatelsky 

přívětivý, poněvadž k obsluze není potřeba klávesnice. Zabraňuje se tak navíc chybám, které 

jsou zapříčiněné nesprávným pravopisem či překlepy. 

Z mnoha důvodů byla zvolena forma webové aplikace. Taková forma prezentace má 

nesporné výhody jednak v její dostupnosti, ale také minimálních nákladech na realizaci. Žáci 

budou moci využívat aplikaci i doma bez nutnosti instalace, která v dnešní pohodlné době 

může nejednoho uživatele odradit. Díky nutnosti nahrávat vždy aplikaci znovu ze serveru 

bude navíc neustále aktualizovaná. Lze v ní tedy i odlaďovat chyby bez nutnosti vyzývat 

uživatele k aktualizaci. 

Bakalářská práce je rozčleněna do jednotlivých úseků, které spolu úzce souvisí. 

Snahou je popsat vývoj aplikace co nejvíce názorně, aby práce mohla krom výukové 

pomůcky sloužit taktéž jako modelový návod na vytvoření jednoduché aplikace pro studenty 

informačních technologií. 

Nejprve jsou definovány klíčové vlastnosti aplikace, aby byly přesně vytyčeny cíle a 

očekávání. Následně je tento koncept porovnáván s konkurenčními výukovými programy, aby 

bylo jisté, že aplikace přináší nějaké inovace a není jen další z mnoha podobného zaměření. 

Dále jsou nastíněny teoretické základy tohoto jazykového jevu a databázového zpracování 

dat. Následně je objasněn důvod pro výběr konkrétních prostředků pro tvorbu aplikací a 

rozebrána základní terminologie, nutná k dalšímu pochopení. Z těchto poznatků je potom 

čerpáno v praktické části, která se zaobírá samotnou tvorbou vlastní aplikace. Při jejím návrhu 

je nutné projít procesem modelování databáze od abstraktního modelu až po samotnou 

implementaci na daný databázový systém. Následná normalizace prověří správnost zvoleného 

modelu a může se tak přistoupit k samotné tvorbě aplikačního rozhraní. Hlavní část práce se 

zabývá samotným programováním jednotlivých částí aplikace a je doplněna četnými 

ukázkami kódu, které jsou zde rozebrány. Závěrečná část práce se zabývá celkovým 

posouzením funkčnosti aplikace, které se odráží od vytyčených klíčových vlastností a taktéž 

zpětné vazby modelových uživatelů. 

 

                                                 

1 V počítačových grafických uživatelských rozhraní znamená drag and drop takovou metodu práce s 

virtuálním objektem, kdy objekt myší vybereme a přetáhneme ho na jiné místo nebo na jiný virtuální 

objekt. Dostupné z : <https://en.wikipedia.org/wiki/Pointing_device_gesture> 
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1 Klíčové vlastnosti aplikace 

Je nutné si na úvod uvést nároky, které jsou na aplikaci kladeny a nastínit základní 

funkčnost, která se od ní očekává. Podle těchto klíčových vlastností se poté celý proces 

návrhu a tvorby bude ubírat. 

Hlavním smyslem celé aplikace je rozšiřování znalosti idiomů. Toho bude dosaženo 

jednak samotným listováním v jejich databázi, ale především testováním. Mnohdy si totiž 

student od pohledu myslí, že idiom zná, ale v praxi ho pak neumí použít. Jedná se o 

takzvanou pasivní slovní zásobu (Bytešníková, 2012). Teprve samotným testováním se 

opravdu prověřují nabyté vědomosti a zároveň se i upevňují.  

Každý uživatel se na počátku do aplikace zaregistruje unikátním jménem a heslem. 

Následně se těmito údaji bude pokaždé přihlašovat ke svému účtu. Bez tohoto přihlášení se 

mu v aplikaci nic více nezobrazí, protože jednotlivé idiomy jsou vždy vázány na konkrétního 

uživatele, který je do databáze uložil. 

Vložení každého nového idiomu do databáze předchází, krom přihlášení, validace. 

Kontroluje se, zda vložený řetězec odpovídá zvolené délce, obsahuje jen povolené znaky a 

jestli již není totožný řetězec v databázi obsažen.  

Samotné ověřování znalosti idiomů probíhá formou testu. Jsou zde náhodně vybírány 

české idiomy a úkolem uživatele je určit jejich anglický překlad. K pomoci jsou mu nabídnuta 

zpřeházená slova, ze kterých musí překlad poskládat. Jsou to jednak slova, která má správně 

použít, ale i slova náhodně vybraná, takzvané distraktory (Jelínek, 2011). Tím se snižuje 

šance, aby uživatel dosáhl správného výsledku pouze vylučovací metodou. 

Aplikace dále nabízí možnost sdílení idiomů s jinými uživateli. Tím jsou utvářeny 

jednotlivé skupiny uživatelů, kteří sdílejí stejný obsah. Toto sdílení je řešeno formou udělení 

práva používat naše idiomy druhým uživatelům.  

Zásadní vlastností aplikace je její volné použití. Je totiž veřejně přístupná na internetu 

a za její použití se tedy nemusí platit. Náklady na její výrobu jsou totiž minimální, díky 

bezplatnému použití sestavy programovacích jazyků JavaScript a PHP, databázového systému 

MySQL a webového serveru Apache.  
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2 Seznámení s dostupnými aplikacemi 

Ještě před rozhodnutím realizovat tento projekt jsem provedl analýzu stávajících 

produktů podobného zaměření, abych se ujistil, že má aplikace bude opravdu přínosem, nikoli 

pouze další podobného typu. Má pozornost se tedy obrátila k internetu se snahou najít co 

nejvíce stránek, které se idiomy zabývají. Takových stránek jsem našel desítky, zvláště pak 

těch zahraničních. 

Zde uvádím jen několik příkladů, které mě zaujaly:  

 http://www.helpforenglish.cz/slovni-zasoba/idiomy/ - najdeme zde desítky článků 

věnovaných idiomům včetně kvízů na ně zaměřených, český web 

 http://idioms.thefreedictionary.com/ - najdeme zde přes 7000 idiomů přejatých 

z Cambridžského mezinárodního slovníku. 

 http://www.usingenglish.com/reference/idioms/ - najdeme zde téměř 3 800 idiomů 

seřazených podle abecedy 

 http://www.wordbot.cz/ - procvičování a rozšiřování znalostí a slovní zásoby, český 

web 

 

Všechny tyto stránky mají však jednu podobnou vlastnost. Jde pouze o výčet idiomů a 

jejich vysvětlení, případně obohacený o několik příkladů. Seznam idiomů navíc není ani 

vázán na určitého uživatele, tudíž zde nelze tvořit svůj soukromý seznam. 

 Některé stránky tedy nabízejí i testování idiomů, avšak pouze skrze jednorázový kvíz, který 

je vždy stejný. Doplňování je většinou řešeno výběrem patřičného slova z rozbalovacího 

seznamu, který má pokaždé totožné položky. Pochybuji tak, že by se někdo k takovému testu 

vrátil vícekrát. 

 Výše uvedený web Wordboot má v určitých aspektech k mé aplikaci blízko - je zde 

již možné založit účet a přiřadit k němu vlastní slovník frází. Jednotlivé fráze je možné 

rozřazovat do určitých kategorií. Tyto fráze však není možné s nikým sdílet, jde tedy pouze o 

výčet mnou vytvořených frází. Funkci testování vlastních idiomů zde také nenajdeme. 

Z provedeného průzkumu internetu tedy vyplývá, že má aplikace je ve své kategorii 

poměrně ojedinělá. Jako hlavní přednost ve srovnání s konkurencí vidím právě možnost 

testování vlastních idiomů a taktéž jejich provázání se seznamy jiných uživatelů. 

 

http://www.helpforenglish.cz/slovni-zasoba/idiomy
http://idioms.thefreedictionary.com/
http://www.usingenglish.com/reference/idioms/
http://www.wordbot.cz/
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3 Teoretické základy  

Před samotným započetím tvorby aplikace by bylo vhodné obeznámit se s pojmy, 

které se nadále v práci budou vyskytovat a objasnit si východiska tohoto procesu. 

3.1 Problematika idiomů 

Obecně lze idiomy podle Rejmana (1966) definovat jako ustálená slovní spojení 

vlastní určitému místu, skupině lidí či jazyku. Obvykle jsou doslovně nepřeložitelná do jiného 

jazyka. 

Řeč zde bude tedy výhradně o anglických idiomech a jejich srovnání s českými 

protějšky. Jak jsem již zmínil v úvodu, tyto jazykové prostředky jsou v každé řeči tak 

nezaměnitelné, že pokrytí více jazyků by bylo mimo rozsah této práce. 

Samotné idiomy jsou pouze podkategorií širšího jazykového jevu, kterým jsou 

frazémy. Již ze samotného kořene slova lze vytušit, že se jedná obecně o slovní spojení, 

laicky řečeno fráze. Tyto fráze mohou, ale nemusí být idiomatické. Aby bylo možné určitý 

frazém nazvat idiomatickým, musí splňovat určité charakteristické rysy. Podle Vorla (1996) 

musí být každý idiom metaforou a zároveň být lexikálně invariabilní. Metaforou se míní 

srovnávací charakter frazému. Znamená to, že nepopisuji skutečný stav věci, ale spíše 

připodobnění či určitou asociaci. Tak například české spojení „Mám hlad jako vlk“ jasně 

naznačuje připodobnění k nějaké bytosti, pro kterou je určitá vlastnost charakteristická. 

Lexikální invariabilitou se myslí nemožnost měnit slovosled idiomů či do nich nějak 

gramaticky zasahovat. Například není možné namísto spojení „Padaly trakaře“ užít „Padaly 

kolečka“, ačkoli by se to mohlo zdát významově velmi podobné.  

Naproti tomu neidiomatické fráze víceméně popisují celkem jasně jejich samotný 

význam, a lze bez větších problémů uhádnout jejich smysl. Tak například slovní spojení 

„lední medvěd“ dává tušit, že se jedná o druh medvěda, který se vyskytuje v polárních 

oblastech. Tato spojení jsou ovšem také velmi často invariabilní a je tedy dobré znát jejich 

běžné použití. Kupříkladu spojení „sněžný medvěd“ by asi každý porozuměl, avšak neznělo 

by mu přirozeně. 

Vorel (1996) tvrdí, že ačkoli by bylo možné označit idiomatickou mluvu za čistě 

lidovou – tj. neformální, protože vnikla čistě lidovou tvořivostí a fantazií, časem se přejala i 

do vyšších vrstev a začala se používat i ve formálním styku. V Anglickém jazyce je dokonce 

užití idiomů častější ve formálním styku.  
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Pokud se chce člověk naučit v cizím jazyce reagovat opravdu pohotově a jistě, měl by 

si tuto problematiku osvojit. To není však úplně jednoduchý úkol, neboť anglických idiomů je 

nespočet a zřídkakdy se dají odvodit alespoň z kontextu. Navíc jde většinou o celé věty, 

čítající mnoho slov, u nichž záleží na vzájemném pořadí. Nejde tedy pouze o porozumění 

separovaným slovům, ale celku jako takovému. Proto je vhodné si tyto spojení co nejčastěji 

opakovat a právě tomu napomáhá tato aplikace. 

 

Nyní  ještě uvádím několik příkladů pro lepší pochopení: 

It's raining cats and dogs. - Leje jako z konve.  

He's as white as a sheet.  - Je bílý jako stěna.   

Stop beating around the bush. - Přestaň chodit kolem horké kaše.  

 You're barking up the wrong tree. - Pláčeš na špatném hrobě. 

She let the cat out of the bag. - Pustila si pusu na špacír. 
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3.2 Seznámení s relačními databázemi  

V aplikaci bude zajisté potřeba uchovávat velké množství záznamů a různě s nimi 

nakládat. Proto by bylo dobré seznámit se i s problematikou jejich zpracování.  

Opravdový rozkvět v tomto odvětví nastal v 70. letech, kdy se vědci pokoušeli 

odstranit nedostatky dřívějšího hromadného zpracování dat a tím dali vzniknout 

databázovému přístupu zpracování dat. “Data již nejsou organizována v izolovaných 

souborech, ale v komplikovanější centrálně zpracovávané struktuře dat, zvané databáze nebo 

také báze dat, pro kterou je vytvořena jediná interní organizace dat, společná pro všechny 

oblasti a způsoby využití těchto dat“ (Šeda, 2002). 

Data již nejsou řazena hierarchicky či síťově jako tomu bylo předtím, ale relačně, tj. na 

bázi určitých vztahů. Přechod na relační databáze samozřejmě nenastal ze dne na den. Podle 

Vostrovského (1999, str. 30) vyžadují relační databáze daleko vyšší výpočetní výkon, který 

ještě v danou dobu nemusel být dostačující. Dokonce i dnes se stále v jistých případech 

využívá starší síťové architektury. To zvláště v případech, kde je kladen velký důraz na 

rychlost a tam, kde se hierarchický model hodí daleko více. 

Relační model je v dnešní době standardním způsobem ukládáním dat, se kterým 

pracuje většina databázových systémů a proto se i já zaměřím rovnou na něj bez další zmínky 

o ostatních modelech. Relační model vychází z jistého souboru základních matematických 

principů odvozených z teorie množin a predikátové logiky. Relační model definuje způsob, 

jakým je možné data reprezentovat (tedy strukturu dat), způsoby jejich ochrany (neboli 

integritu dat) a dále operace, které je možné nad daty provádět (manipulace s daty)(Riordan, 

2000, str. 8). Relačním přístupem se snížila redundance dat a naopak stoupla jejich 

nezávislost. „Nezávislostí dat se v databázových systémech rozumí možnost změnit definice 

dat na nižší úrovni abstrakce, aniž by se tím ovlivnila definice na vyšší úrovni abstrakce“ 

(Šeda, 2002). Redundance se však pouze snížila, nikoli vymizela. „Neleze totiž odstranit 

všechna duplicitní data a současně zachovat vztahy mezi údaji“ (Roman, 1999, str. 5). 

Data jsou seskupena v jednotlivých tabulkách, jejichž sloupce jsou vzájemně 

provázány s jinými tabulkami a tím pádem na sobě závislé. Tuto revoluci rozpoutal svými 

články matematik E. F. Codd už na počátku sedmdesátých let a položil tak hlavní kámen 

dnešním databázovým systémům. Tímto krokem se dost zjednodušil i samotný návrh 
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databázové struktury, protože seskupování podobných objektů do systematických celků a 

rozkládání složitých objektů na jednodušší vychází z nám přirozeného způsobu kategorizace 

reality (Maslowski, 2001). 

Rozdělením dat do několika tabulek nepřináší pouze výhody, ale může přinést i jisté 

problémy se zachováním relační integrity. Mazáním údajů v jedné tabulce se vytváří slepé 

odkazy v tabulce druhé. Slepým odkazem se míní odkaz takový, který již nemá existující svůj 

protějšek, tedy na nic neodkazuje (Roman, 1999, str. 7). Toto lze ovšem ohlídat na úrovni 

aplikace či volbou vhodného typu tabulky. 

Přechod na relační databáze samozřejmě nenastal ze dne na den. Podle Vostrovského 

(1999, str. 30) vyžadují relační databáze daleko vyšší výpočetní výkon, který ještě v danou 

dobu nemusel být dostačující. Dokonce i dnes se stále v jistých případech využívá starší 

síťové architektury. To zvláště v případech, kde je kladen velký důraz na rychlost a tam, kde 

se hierarchický model hodí daleko více. 

Do terminologie se také zavedlo několik nových označení, jež jsou známé jako prvky 

relační struktury. Jde především o entity a atributy a relace jakožto vztahy mezi nimi. Pokorný 

(1992, str. 101) uvádí, že entita reprezentuje vybranou část reality, o které chceme 

zaznamenávat informace, a která je jednoznačně odlišena od ostatních částí. Riordan (2000, 

str. 11) jednoduše popisuje entity jako cokoliv, o čem chceme uchovávat nějaké informace.  

Z mého zadání (viz kapitola 2) je tedy zřejmé, že se v databázi objeví entity idiom a 

uživatel, protože právě o nich se nějaké informace budou uchovávat. Konkrétní idiom či 

uživatel je potom nazýván instancí entity. Je to dosti obdobné jako pojmy třída a objekt 

v objektově orientovaném programování. Entitu lze připodobnit ke třídě a instanci k objektu 

(Roman, 1999, str. 11). 

Entity jsou v relačních databázích reprezentovány obvykle jednotlivými tabulkami. 

Jednotlivé řádky tabulky poté představují jednotlivé instance entity. To, jaké konkrétní 

vlastnosti entity se popisují , je již otázkou atributů dané entity, které si lze představit jako 

jednotlivé sloupce tabulky. Atributem u entity idiom může být tedy třeba věta, jazyk, 

obtížnost či datum a u entity uživatel jeho přezdívka, heslo, post. 

Mnohdy bývá k zamyšlení, kdy pracovat s vlastností entity jako s atributem a kdy by 

bylo lepší udělat z atributu samostatnou entitu. Toto je dost subjektivní záležitost. Záleží totiž 

na tom, jak přesně se bude s daty nadále nakládat. Pokud bude například zapotřebí u našich 

uživatelů uvádět i adresu, bylo by vhodné vytvořit samostatnou entitu adresa namísto pouhého 
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atributu adresa u entity uživatel. Výhodu to přináší přesně od chvíle, kdy se objeví více 

uživatelů na stejné adrese. Když by se totiž nakládalo s adresou jen jako s atributem, u 

několika uživatelů by byly uvedeny tytéž adresy. Toto by následně vedlo k redundanci dat. 

Vytvořením samostatné entity adresa se tato duplikace dat eliminuje a navíc rozdělením 

samotné  adresy na jednotlivé části (město, ulice, číslo popisné) pomáhá splnění první 

normální formy(viz kapitola 4.1.3), protože by veškeré uložené hodnoty měly být skalární a 

ideálně i atomické (to znamená, že v každé konkrétní buňce tabulky se nachází přesně jedna 

hodnota, která je dále nedělitelná) (Riordan, 2000, str.9) 

Každý řádek tabulky musí být navíc jednoznačně identifikovatelný.  „Vždy musí existovat 

atribut (resp. množina atributů), které odlišují jednotlivé entity navzájem“ (Pokorný, 1992, str. 

101). Tento atribut se poté nazývá klíčovým atributem.  Slovo klíč tedy v souvislosti s 

databázemi označuje minimální množinu atributů, které slouží pro jednoznačnou identifikaci 

každé instance mezi ostatními (Roman, 1999, str. 21). 

Často se lze setkat s případem, kdy je nutné použít klíčových atributů k jednoznačné 

identifikaci více. Poté je řeč o složeném klíči či kandidátním klíči (Roman, 1999, str. 14). 

Jistě si lze představit situaci, kdy se vyskytuje ve velké firmě několik stejně pojmenovaných 

lidí. Jak je poté možné je od sebe jednoznačně rozlišit? Snad podle adresy? To ale stále ještě 

není stoprocentně jisté rozlišení. Vždyť přeci může bydlet několik lidí stejného jména na téže 

adrese. Ačkoli by někdo mohl namítnout, že je to dost nepravděpodobné, ve světě databází je 

nezbytné věnovat pozornost i těm největším výjimkám. 

 Někdy se ovšem objeví i opačný problém, to znamená nadbytek klíčových atributů. 

Každý kandidátní klíč musí být podle Riordan (2000, str. 29) ireducibilní, to znamená, že 

jakákoli podmnožina této množiny klíčových atributů již neslouží k jasné identifikaci. To 

znamená, že není vždy správným řešením označit všechny atributy jako klíčové. Například 

rodné číslo je samo o sobě primárním klíčovým atributem, proto by bylo chybné použít 

složený klíč jméno a rodné číslo, protože jméno by zde bylo zcela nadbytečné.   

 

V tomto případě je situace velice snadná. Uživatele v mé databázi bude jednoznačně 

identifikovat jeho přezdívka, která bude jedinečná, protože aplikační rozhraní zabrání snaze 

zapsat již použitou přezdívku. Klíčem tedy bude pouze atribut přezdívka. Takový klíč se 

potom nazývá primárním klíčem, protože nám k jednoznačné identifikaci instance stačí pouze 

jeden atribut entity. 
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 U entity idiom je to podobné. Samotný idiom jako atribut věta totiž může taktéž 

posloužit jako primární klíč. Aplikace totiž bude taktéž ošetřovat, aby se nikdy v databázi 

nevyskytly totožné idiomy.  

Mnohdy je ale i tak mnohem výhodnější zvolit si tzv. klíč umělý, jež je vymyšleným 

atributem bez reálné existence (takto fungují právě například různá pořadová čísla 

pracovníků, která nic konkrétního o dané osobě neříkají, pouze jí odlišují od ostatních). 

Hlavní důvod je v tomto případě snaha o snížení objemu dat a následných dotazů. V případě 

identifikace idiomu jeho samotným zněním, by se muselo toto plné znění objevit jako cizí klíč 

i v dalších tabulkách při implementaci vztahů (viz kapitola 4.1.2). Mnohdy by šlo třeba o 

čtyřicet znaků, a to je v případě unicode kódování osmdesát bajtů (The Unicode Consortium, 

2015). Při požití cizího klíče v podobě datového typu integer jsou to pouze čtyři bajty 

(MySQL – integer types, 2015). Stejně tak by narůstala i složitost jednotlivých dotazů a ruku 

v ruce s tím i šance na vytvoření chyby. 

Je tedy patrné, že správné určení klíčů je v návrhu relačního schématu databáze 

nezbytností. Jak uvádí Pokorný (1992, str. 76), zaručujeme tím neduplicitu prvků relace a 

tudíž i možnost jednoznačně objekty reprezentovat.  

Při výběru konkrétního databázového systému jsem se držel požadavku na minimální 

náklady a maximální výkon. I volně dostupné databázové systémy mohou dosahovat 

podobných výsledků jako komerční produkty (Košárek, 2010). Zvolil jsem si tedy databázový 

systém mySQL
2
. Systém používá klasický dotazovací jazyk SQL (Structured Query 

Language) a má i několik vlastních příkazů (Tansley, 2003, str. 269). Tyto dvě zkratky jsou 

spolu často zaměňovány a tak mají mnozí pocit, že MySQL je vylepšená verze SQL. Jsou to 

ale dvě odlišné věci. SQL je strukturovaný dotazovací jazyk vyvinutý firmou IBM  a MySQL 

je program pro správu databáze (Maslowski, 2001, str. 10). 

                                                 

2
 MySQL je databázový systém, vytvořený švédskou firmou MySQL AB, nyní vlastněný 

společností Sun Microsystems, dceřinou společností Oracle Corporation. Je považován za úspěšného 

průkopníka dvojího licencování – je k dispozici jak pod bezplatnou licencí GPL, tak pod komerční 

placenou licencí. Dostupné z : < http://cs.wikipedia.org/wiki/MySQL> 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Datab%C3%A1ze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Datab%C3%A1zov%C3%BD_syst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%A9dsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/MySQL_AB
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://cs.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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3.3 Seznámení s problematikou tvorby aplikací 

Prostředků pro návrhy multimediálních aplikací se na poli informačních technologií 

vyskytuje nepřeberné množství. Každý programovací jazyk má řadu svých předností i 

nevýhod a podle toho je tedy potřeba přizpůsobit konkrétní výběr. 

V případě mnou navrhované aplikace se tento výběr zužuje na nástroje určené pro 

tvorbu ve webovém prostředí, poněvadž cílem mnou navrhované výukové aplikace je 

samozřejmě dobrá dostupnost, a právě zde je internet nejlepším řešením. Já jsem si zvolil bez 

dlouhé rozvahy programovací jazyky JavaScript a PHP. Učinil jsem tak především z důvodu, 

že se jimi nejdelší dobu zabývám, a tudíž je i nejlépe ovládám a pro náš cíl jsou naprosto 

dostačující. 

Použití dvojice programovacích jazyků namísto jediného má přirozeně svůj důvod. Je 

to dáno především rozdílnou povahou obou z nich. .„Jednou z hlavních výhod JavaScriptu, 

která velmi přispívá k jeho oblibě, je možnost vyvíjet a spouštět skripty i na počítači, který 

není instalován jako webový server – stačí mít pouze internetový prohlížeč“ (Morkes, 2002, 

str.7).  To má výhodu především v rychlosti, protože skript je zpracováván přímo na straně 

klienta a nezatěžuje se zbytečně sít objemem přenesených dat, což je zvláště u mobilních 

aplikací zásadní parametr. Z toho vyplývá, že JavaScript je používán pro validaci údajů před 

odesláním na server, zajištění funkčnosti stránek (navigace, odezva na spouštěné události), 

grafické efekty a v neposlední řadě pro tvorbu aplikací či her (Morkes, 2002, str. 7). 

Oproti tomu PHP zpracovává jednotlivé skripty na serveru. Klientův požadavek se 

tedy vyhodnocuje až zde a zpět se k němu dostane už pouze zpracovaná výsledná stránka. 

Jedná se tedy o programovacím jazyce na straně serveru (Tansley, 2003, str 18). Protože 

jakákoli interakce musí probíhat přes http dotaz, rychlost aplikace je tedy potom přímo závislá 

na kvalitě připojení a rychlosti serveru.  

Co je pro nás však nejdůležitější, je fakt, že PHP nabízí množství různých API 
3
 pro 

propojení a manipulaci s daty v různých databázových systémech (Tansley, 2003, str. 267) a 

                                                 

3 Application Programming Interface označuje v informatice rozhraní pro programování aplikací. Tento 

termín používá softwarové inženýrství. Jde o sbírku procedur, funkcí, tříd či protokolů 

nějaké knihovny (ale třeba i jiného programu nebo jádra operačního systému), které 

může programátor využívat. API určuje, jakým způsobem jsou funkce knihovny volány ze zdrojového 

kódu programu. Dostupné z : <http://cs.wikipedia.org/wiki/API> 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Informatika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhran%C3%AD_(informatika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Programov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aplika%C4%8Dn%C3%AD_software
http://cs.wikipedia.org/wiki/Softwarov%C3%A9_in%C5%BEen%C3%BDrstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Knihovna_(programov%C3%A1n%C3%AD)
http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1dro_(informatika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Program%C3%A1tor
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tudíž i s MySQL. PHP tedy bude v mé aplikaci použito hlavně k přístupu do databáze, která je 

uložená na serveru. 

Z předchozích řádků je tedy patrné, že je vhodné dobře určit, který jazyk pro jaké 

účely používat. V mnoha případech je možno dosáhnout obdobného výsledku, ale v různém 

čase.  V případě, že není vůbec využívána databáze, je možné se zcela obejít bez PHP a 

aplikace bude rychlejší. 

Samotné rozhraní aplikace je potom řešeno skrze značkovací jazyk HTML 
4
, kterým 

určujeme strukturu jednotlivých bloků a prvků, ze kterých se stránka bude skládat a 

kaskádových stylů CSS
5
, pomocí kterých nastavujeme požadované vlastnosti těchto elementů. 

Protože se zabývám samotným designem webových stránek jen okrajově, rozhodl 

jsem si v této oblasti práci zjednodušit a použít u své aplikace šablony z knihovny Bootstrap. 

Bootrap je open source sada nástrojů, určených ke snadnější a rychlejší tvorbě webových 

stránek. Hlavním cílem je tedy poskytnout uživatelům rozsáhlou, dobře zdokumentovanou 

knihovnu vybraných prvků založených na HTML, CSS a JavaScriptu (Bootstrap, 2015). 

Jinými slovy stačí do zdrojového kódu vložit odkaz na bootstrap, kaskádový styl a 

skript, a poté je již možno tvořit dynamické stránky s atraktivním designem pouze za použití 

HTML značek. Veškeré stylování je tedy vkusně vyřešeno za programátora, který se 

vzhledem rozhraní nemusí moc zabývat, což ušetří mnoho času. Tento design dává největší 

důraz na jednoduchost a přehlednost, což je také jeden z důvodů, proč jsem si ho zvolil i já 

pro svou aplikaci. 

Za nejdůležitější vlastnost bootstrapu bych však označil jeho cílení na mobilní 

zařízení, které jsou v dnešní době neopomenutelným odvětvím. „Podle průzkumu společnosti 

Furry Analytics tráví typický uživatel mobilu v průměru 82 minut denně interakcí s různými 

mobilními aplikacemi“ (Olsher, 2013). Bootstrap disponuje totiž nástrojem pro tvorbu 

dynamického rozmístění prvků zvaným Grid systém. V praxi to znamená, že se rozložení 

                                                 

4
 HyperText Markup Language  je v informatice název značkovacího jazyka používaného pro tvorbu 

webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy. HTML je hlavním z jazyků pro 

vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu. 

Dostupné z : < http://cs.wikipedia.org/wiki/HyperText_Markup_Language> 

5
 Cascading Style Sheets s  jsou v informatice jazyk pro popis způsobu zobrazení elementů na stránkách 

napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML. Dostupné z : 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Kask%C3%A1dov%C3%A9_styly> 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Informatika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zna%C4%8Dkovac%C3%AD_jazyk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Webov%C3%A1_str%C3%A1nka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypertext
http://cs.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
http://cs.wikipedia.org/wiki/HyperText_Markup_Language
http://cs.wikipedia.org/wiki/Extensible_HyperText_Markup_Language
http://cs.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
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obsahu stránky přizpůsobuje koncovému zařízení. Není tedy třeba určitou stránku tvořit 

dvakrát – jednou pro desktopová a jednou pro mobilní zařízení.  

Na desktopovém zařízení se stránka zobrazí úplně standardně a na mobilním telefonu 

se jednotlivé části stránky zobrazí přehledně pod sebe, na šíři displeje, tak aby uživatel 

nemusel vyjma posouvání obrazu dolů a nahoru ještě řešit vodorovný směr. Toto je zvláště 

nepříjemné u čtení článků, kdy je třeba u každého řádku posunout obraz doprava, a pak zase 

zpátky.  

Práci jsem si taktéž ulehčil i hojným používáním JavaScriptové knihovny jQuery
6
, 

která zásadně usnadňuje manipulaci s HTML prvky, snižuje počet příkazů a tím zvyšuje 

přehlednost kódu. Vše je dobře shrnuto ve sloganu společnosti : „Write less, do more“ . 

                                                 

6 
jQuery je javascriptová knihovna s širokou podporou prohlížečů, která klade důraz na interakci mezi 

JavaScriptem a HTML. Byla vydána Johnem Resigem v lednu 2006 na newyorském BarCampu. 

Dostupné z URL: <https://jquery.com/> 
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4 Vlastní tvorba aplikace 

V této stěžejní části práce je pojednáno o samotném zhotovení aplikace, tak jak byla 

od začátku vyvíjena. Hotovou verzi aplikace lze najít na přiloženém CD či ji vyzkoušet přímo 

na webové adrese http://www.dekolti.cz/idiomat/vloz.php K názorné ukázce slouží již založení 

fiktivní uživatelé Pepa, Vojta a Karel s totožnými hesly. 

4.1 Databáze 

Jak již bylo řečeno v teoretické části, každému návrhu databáze by měla předcházet 

důkladná úvaha, neboť není nic horšího, než ledabyle navrhnout databázovou strukturu a 

teprve potom v praxi zjišťovat, jakých chyb se dopouštíme. Kvalitní návrh ušetří ohromné 

množství času, nehledě na fakt, že každý zpětný zásah do struktury databáze nemusí skončit 

úspěšně bez ztráty dat. Zpětně většinou již není možné data získat, a proto je vždy lepší zavést 

u každé entity atributů více, i kdyby třeba nikdy nebyly využity, než poté litovat, že informace 

chybí. 

Pravděpodobně nejhorším důsledkem špatného návrhu databáze jsou nepřesné údaje, 

mohou totiž ovlivnit nejzákladnější fungování celé databáze (Hernandez , 2006, str. 56). Stane 

se tak špatným stanovením datového typu atributu. Vložená hodnota se poté například 

zaokrouhluje s nedostatečnou přesností.  

Aplikování zásad správného návrhu přináší následující výhody (Hernandez, 2006, str. 59): 

-Databázová struktura je snadno udržovatelná 

-Data jsou snadno modifikovatelná 

-Informace se dají snadno získat 

-Aplikace pro koncového uživatele se dají snadno navrhnout a implementovat 

 

Tradičně obsahuje návrh databáze tři fáze: analýzu požadavků, datové modelování a 

normalizaci. 

4.1.1 Analýza požadavků: 

Zde by měly být definovány klíčové vlastnosti databáze a její cíle. Je tedy nutné mít 

celkem jasnou představu toho, co se od aplikace očekává. Normálně by tento krok spočíval 

hlavně ve schůzkách se zákazníkem, pro nějž aplikaci vyrábím, abych co nejlépe pochopil 

http://www.dekolti.cz/idiomat/vloz.php
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jeho představu. Naopak zákazník by se měl z mé strany dozvědět určitá omezení, reálnost 

jeho představ, časovou náročnost a nakonec od toho odvíjející se cenu.  

V mém případě, kdy zadavatel je sám tvůrce, je tedy nasnadě si tyto otázky objasnit 

sám. Požadavky na databázi vyplývají z klíčových vlastností celé aplikace (viz kapitola 1). Ve 

zkratce je tedy jejím hlavním úkolem samotné testování idiomů, které v minulosti uživatel 

vložil. Je tedy zřejmé, že bude třeba evidovat jednotlivé idiomy a uživatele. 

V případě reálného nasazení aplikace pro výukové účely by uživatelů mohly být tisíce 

a samotných idiomů klidně desetitisíce. To klade určitý požadavek na výkon databázového 

systému a zároveň na snahu, co nejvíce databázi optimalizovat. K tomu byly tedy zvoleny 

vhodné nástroje v podobě systému MySQL (viz kapitola 3.2). 

4.1.2 Datové modelování 

Návrh každé databáze stojí a padá s jeho návrhem. Celý proces modelování se skládá 

z mnoha oddělených kroků, které jdou zpravidla od těch nejvíce abstraktních až po samotnou 

implementaci.  

4.1.2.1 Konceptuální model 

Každá databáze by měla tedy začít takzvaným konceptuálním modelem, jehož 

výsledkem je rozvržení globální struktury databáze pomocí poměrně jednoduchého 

grafického znázornění v souladu se známým rčením „lepší jeden obraz, nežli tisíc slov“. 

Takový model je zatím naprosto nezávislý na následně použitém softwaru. Jde pouze o 

vizualizaci vzájemných vztahů entit a jejich hodnocení. V oblasti modelování bylo zavedeno 

několik takových způsobů zápisu. 

Jedním z nejrozšířenějších konceptuálních modelů je E-R (anglicky Entity-Relation) 

model, který je všeobecně akceptován a je základem řady metodických souborů (Vostrovský, 

1999,  str. 110). Navrhl ho v roce 1976 Peater Pin Chen, který na počátku neměl v úmyslu 

vytvořit novou generaci SŘBD (Systém řízení bází dat), ale právě nástroj pro modelování 

(Pokorný, 1992, str. 61). Entity se zde popisují jako obdélníky, vztahy pomocí kosočtverců a 

atributy kolečky (Riordan, 2000, s. 19). Na následujícím obrázku je vidět, jak v tomto modelu 

vypadá moje databáze.  
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Tak především byly zavedeny entity idiom_cz, idom_en a uživatel. Došel jsem totiž 

k názoru, že by bylo přehlednější rozdělit si entitu idiom na dvě samostatné entity idiom_cz 

(český idiom) a idiom_en (anglický idiom). Tato aplikace se totiž omezuje pouze na testování 

dvou jazyků, proto považuji toto řešení za přehlednější. Pokud by však aplikace pracovala s 

různými jazyky, určitě by bylo mnohem vhodnější zavést pouze jednu entitu idiom s 

atributem jazyka. 

Atributem idiom se potom myslí samotné znění idiomu, tedy konkrétní věta. Atribut 

typ nabízí další možnost specifikace, například různé obtížnosti idiomů. Posledním atributem 

je datum vzniku idiomu, může následně posloužit jako parametr při řazení idiomů a podobně. 

U entity uživatel byly zavedeny atributy nick, heslo a rank. Nickem se zde rozumí 

uživatelské jméno a heslem zkrátka přístupové heslo, pomocí kterého se bude daný uživatel 

přihlašovat.  

 

Obrázek 1 
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Rankem se míní určitá hodnost uživatele. To může být v budoucnu užitečné při 

spravování stránky. Aktivní uživatelé a s hodně příspěvky mohou tak například získat post 

administrátor a pomáhat udržovat aplikaci tím, že jim je přiděleno právo mazat chybné 

příspěvky. Stejně tak by zde mohl být označen uživatel jako neaktivní. Například kvůli 

porušování pravidel slušného chování a podobně. 

Za normálních okolností bych si o uživateli vedl v patrnosti vice údajů, ale pro 

demonstrativní účely postačují tyto základní atributy. V praxi by bylo vhodné kupříkladu 

evidovat školu, na které uživatel studuje, jak dlouho se jazykem zabývá, kde bydlí, jak se o 

aplikaci dozvěděl a neposledně jeho email. Ten by v budoucnu sloužil jako prostředek ke 

komunikaci s uživatelem, ať už by šlo o představování novinek či technickou podporu. Z 

těchto atributů by si bylo potom třeba možné udělat představu na jakou cílovou skupinu 

nejlépe s aplikací cílit, na jaké škole se nejčastěji využívá a podobně. 

Nyní nastává čas určit si vzájemné vztahy mezi jednotlivými entitami. K tomu je ještě 

nutné seznámit se dvěma termíny, to sice kardinalita a parcialita. Kardinalitou vztahu míníme 

maximální počet instancí jedné entity, které můžeme asociovat s jednou instancí jiné entity 

(Riordan, 2000,  str. 45). Parcialita vztahu potom určuje, zda je tento vztah povinný (1) či 

volitelný (0).  

Entity idiom_cz a idiom_en jistě vztah mají, protože smyslem celé databáze je hledání 

překladů idiomů, tudíž každý anglický idiom by měl mít vztah s nějakým českým a naopak.  

Tento vztah by se dal zřejmě vyjádřit slovy „je ekvivalentem“. Každý anglický idiom může 

mít několik českých překladů a naopak. Kupříkladu anglický idiom „It is raining cats and 

dogs“ může mít překlad „Leje jako z konve“,“Padají trakaře“,“Čerti se žení“ aj. Tím, že 

formuluji větu „každý idiom by měl mít vztah“ užitím podmiňovacího způsobu, narážím na 

skutečnost, že tento vztah není podmínkou. V aplikaci se totiž mohou vyskytnout s žádným 

spojovacím záznamem (viz 4.2.3). Vztah tedy není povinný, což je na obrázku 1 znázorněno 

nulou, jakožto prvním znakem v definici vztahu. Anglický idiom může mít několik českých 

překladů a stejně tak český idiom může mít několik anglických verzí. Jedná se tedy o 

kardinalitu n, což je uvedeno jako druhý znak. 

Z téhož obrázku dále vidíme, že samotný vztah má taktéž atribut datum. To se může 

zdát na první pohled zbytečné, protože datum vzniku idiomu už evidujeme u jednotlivých 

jazyků zvlášť. V této aplikaci však není ani tak důležité, kdo samotnou větu napsal, ale spíš 

kdo k ní přiřadil správný protějšek, tedy zapsal její překlad. Je možné tak mít kupříkladu 
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uživatele, který jen z databáze využije dva již existující idiomy, které sepsal někdo úplně jiný 

a utvoří mezi nimi vztah. Tento uživatel se pak stává autorem tohoto spojení. 

Další vztah, který se v modelu nachází, tvoří obě entity idiomů s entitou uživatel. 

Nechť je pojmenován „je autorem / má autora“ (viz obr. 1). Každý autor totiž může být 

autorem několika idiomů, ale každý idiom musí mít pouze jednoho autora. Z předchozí 

formulace vyplývá, že jde tedy o jednostranně povinný vztah 1:n.  

Tento vtah má uživatel s oběma entitami idiomů. Kdyby se uváděl autor pouze u jednoho typu 

idiomů s odůvodněním, že autora překladu jednoduše lze převzít z výchozího idiomu, 

docházelo by k závažné chybě. Obě entity idiomů mají totiž mezi sebou vztah m:n, což 

znamená, že jedna instance neidentifikuje jednoznačně druhou. Toto by platilo pouze v 

případě vztahu 1:1. 

Posledním vztahem, který se na modelu nachází, je zvláštní typ, který odkazuje sám na 

sebe. Podle tohoto by také pojmenován jako rekurzivní vztah. Určitý uživatel totiž sdílí 

idiomy s uživatelem jiným. Přitom toto sdílení není povinné a každý uživatel může sdílet 

idiomy zároveň hned s několika ostatními. Tudíž jde opět o nepovinný vztah m:n. 
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4.1.2.2 Datový model 

Nyní když byla vytvořena jasná představa o všech entitách, jejich atributech i vztazích 

mezi nimi, je možné pokračovat do dalšího bodu návrhu. Zcela abstraktní pojmy nyní budou 

převedeny do konkrétní roviny, tedy do podoby, se kterou umí manipulovat databázový 

systém. Jinými slovy musíme navržený E-R model implementovat (Roman, str. 17). Každý 

element relační struktury bude implementován rozličně. 

Na začátku zde uvedu pro lepší následnou orientaci výsledný datový model, který 

bude později po částech rozebrán.  

 

Implementace entity a jejích atributů probíhá převedením na tabulku. Každá tabulka 

má určitý počet sloupců, ten se určí podle počtu atributů. První řádka tabulky tedy bude 

sloužit k popsání těchto atributů. Každá další řádka v tabulce potom bude reprezentovat 

konkrétní instance entity (viz obr. 3). 

Tabulka idiom_en 

id_idiom_en veta  kategorie datum 

67 I is raining cats and dogs lehke 12-03-2015 

68 I could eat a horse lehke 12-03-2015 

… … … … 
Obrázek 3 

 

Obrázek 2 
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Za povšimnutí stojí přidání umělého atributu id, který zde plní úlohu primárního klíče 

(viz 3.2.2). Tímto je sice provedena implementace entity a jejích atributů, ale zatím zde 

nejsou nijak vyjádřeny vztahy, které entita idiom_en tvoří. Z tabulky na obrázku 3 by nebylo 

vůbec možné určit, s jakým českým idiomem má instance vztah. Musím tedy nyní 

implementovat vztah.  

Zaměřím se teď nejprve na vztah entit idiom_en a uživatel, které mezi sebou mají 

vztah 1:n (viz obr. 2). Taková implementace vztahu probíhá poměrně snadno a to sice 

vložením cizího klíče user_id do tabulky idiom_en, jak je patrno z obrázku čtyři. 

Tabulka idiom_en 

id user_id veta  kategorie datum 

67 4 I is raining cats and dogs lehke 12-03-2015 

68 8 I could eat a horse lehke 12-03-2015 

…  … … … 
Obrázek 4 

Nyní je již možné u každého idiomu zjistit autora pomocí jeho id. Trochu obtížnější 

stav nastává v případě implementace vztahu entit idiom_cz a idiom_cz. Jde totiž o vztah m:n, 

který se implementuje poněkud složitěji. Mohlo by se sice zdát, že by stačilo na situaci 

pohlížet jako na dva samostatné vztahy 1:n a tedy pouze do každé tabulky přidat cizí klíč. Tím 

by ovšem vznikalo duplikování řádek v tabulce. (Roman, str. 24). Idiom, který by měl více 

než jeden překlad by poté v tabulce vypadal následovně. (Obr. 5) 

Tabulka idiom_en 

id uzivatel_id id_idiom_cz veta  kategorie datum 

67 4 12 I is raining cats and dogs lehke 12-03-2015 

67 9 5 I is raining cats and dogs lehke 16-03-2015 

67 6 3 I is raining cats and dogs lekhe 29-03-2015 
Obrázek 5 

Z předchozího obrázku je tedy patrné, že věta zůstává v každém řádku naprosto stejná, 

čímž narůstá redundance databáze, která muže v budoucnu vyústit v její zásadní zpomalení. 

Vhodnějším řešením tedy bude vytvoření další tabulky, s jejíž pomocí rozložíme vztah 

m:n do dvou vztahů typu 1:n (Roman, 1999,  str. 24). V úmyslu navíc bylo u tohoto vztahu 

zavést atribut datum (viz začátek kapitoly), takže spojovací tabulka bude poté vypadat zhruba 

následovně (obr. 6). 
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Tabulka ekvivalent 

id_idiom_en id_idiom_cz datum 

67 12 12-03-2015 

67 5 16-03-2015 

67 3 29-03-2015 
Obrázek 6 

 

Tabulka ekvivalent však pořád ještě není hotová. Ještě z ní totiž není možné 

identifikovat autora spojení. Při bližším zkoumání konceptuálního modelu jsem si totiž 

uvědomil, že je nutno zavézt ještě vztah mezi ekvivalentem a uživatelem. Teprve tabulka 

ekvivalent totiž určuje autorství kompletního záznamu (idiom i s překladem). Jeden idiom 

může mít totiž více překladů a každý překlad jiného autora, ač původně byl anglický idiom 

zapsán pouze jedním autorem. Uživatel má se spojovací tabulkou vztah 1:n, takže 

implementace vztahu je jednoduchá – do tabulky spojovací je přidán atribut id_uzivatel 

jakožto cizí klíč. Hotová tabulka tedy bude vypadat následovně (obr. 7). 

Tabulka ekvivalent 

id_idiom_en id_idiom_cz uzivatel_id datum 

67 12 6 12-03-2015 

67 5 8 16-03-2015 

67 3 11 29-03-2015 
Obrázek 7 

 

Poslední implementace vztahu, kterou je nutno vyřešit, je rekurzivní vztah m:n u entity 

uživatel. To se provede obdobnou metodou, tedy přes pomocnou tabulku sdileni, která bude 

pro jednoduchost obsahovat pouze atributy id_uzivatel a id_uzivatel2 (viz obr 2). V praxi by 

se zde mohlo zaznamenávat třeba datum vzniku přátelství a podobně. 

Nyní je třeba říci pár slov o použitých datových typech. Při výběru vhodných datových 

typů je nutno udělat kompromis mezi dvěma požadavky - snaze o co největší úsporu místa a 

ponecháním značné rezervy. Kdyby se totiž datový typ přeplnil, vedlo by to k fatálním 

chybám.  

Na obrázku 2 je patrné, jaké datové typy byly kde použity. Všechny id jsou zde 

vedeny pod datovým typem integer, kterým je v režimu unsigned (pouze kladná čísla) možno 
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označit 4 294 967 295 pozic (MySQL - integer types, 2015), což je zdaleka dostačující i pro 

tu nejpopulárnější aplikaci. 

Pro textové řetězce je použit datový typ varchar v jehož parametru je uvedeno, kolik 

bude obsahovat tento řetězec maximálně znaků, neboli kolik místa si pro záznam systém 

rezervuje v paměti. Zvolené cifry korespondují s omezením v aplikační části. Než se totiž 

formulář odešle ke zpracování na server, předchází mu validace, která ověří, zda je počet 

znaků v povoleném rozsahu. Pokud kontrolou formulář neprojde, údaje se neodešlou. (viz 

5.2). 

U atributu kategorie se dále používá datový typ enum, který je výčtovým typem. Jako 

jeho parametry se uvádějí řetězce, které může nabývat. (MySQL – enum, 2015). Když se 

někdo pokusí do kategorie zapsat řetězec v parametru neuvedený, nepovede se mu to. 

 Podobný princip je použit u atributu rank, zde však s jinou logikou. Je zde uveden datový typ 

tinyint (malé číslo zabírající jeden bajt). Jednotlivé kategorie jsou určeny vně databáze a do ní 

jsou již ukládána jenom referenční čísla. Tak například pro administrátora je zvolena nula, pro 

běžného uživatele jednička a podobně). To má jistou výhodu v pružnosti aplikace, protože 

pokud chceme nějakou kategorii přidat, nemusíme zpětně upravovat databázi, ale pouze kód 

aplikace. 

Posledním použitým datovým typem je timestamp, což je vlastně záznam o čase 

zápisu pořízení, který generuje sama databáze při vložení záznamu. 

4.1.3 Normalizace 

Když už jsou nyní určeny konkrétní tabulky i včetně datových typů jednotlivých 

atributů, pozornost by měla být věnována normalizaci databáze. „Jedná se v podstatě o 

minimalizaci duplicity informací v relační databázi efektivním návrhem jednotlivých tabulek“ 

(Maslowski, 2001, str. 61). Odborníci, kteří se databázovému návrhu věnovali, přišli s řadou 

zvláštních forem, které se nazývají normální formy (Roman, 1999, str. 37). Tyto formy poté 

definují určitá pravidla, která tabulka musí splňovat, aby mohla být tabulka prohlášena za 

normalizovanou. Jejich používáním se lze v budoucnu vyvarovat mnoha problémům. Podle 

Romana (1999, str. 38) však vyžaduje každá databáze posouzení podle individuálních potřeb. 

Nelze tedy říci, že databáze, která splňuje všechna normalizační pravidla, je ta nejlépe 

navrhnutá. Vždy jde tedy o určitý kompromis. 

Těchto normalizačních forem existuje sedm, ale v praxi se používají hlavně první tři 

(Maslowski, 2001, str. 63). Zde tedy budou v souvislosti s mojí databází rozebrány právě tyto. 
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První normální forma nám říká, že hodnoty atributů všech atributů v tabulce by měly 

být dále nedělitelné. To znamená, že je například chybou uložit jméno a příjmení uživatele jen 

do jednoho atributu. Prakticky jde hlavně o to, že následné používání tohoto atributu by bylo 

dosti obtížné. Například při řazení uživatelů pouze podle příjmení by se toto ukázalo jako 

velký problém. 

V mém případě tedy všechny tabulky první normální formu splňují. Možná by však 

šlo najít atribut, který se dá dále dělit – jde o atribut věta. Čistě teoreticky by šlo říci, že každá 

věta se skládá ze slov a je tedy dále dělitelná. Vpravdě jsem na začátku návrhu zamýšlel 

databázi takto vytvořit. Uvědomil jsem si totiž, že určitá slova se jistě budou v idiomech 

objevovat častěji, a tudíž by bylo výhodné na ně poté odkazovat pouze pomocí cizího klíče. 

Největší úsporu by to mohlo přinést v anglickém jazyce, kde je jednotlivých tvarů od každého 

slova jen několik, na rozdíl od češtiny, kde je sedm pádů. Úsporný efekt by toto mělo až od 

hodně velkého počtu záznamů a proto jsem od tohoto přístupu ve snaze o jednoduchost 

upustil. 

 Tabulka splňuje druhou normální formu, pokud splňuje i tu první a zároveň její 

informační atributy nesou informace pouze o instanci této entity a žádné jiné (Roman, 1999, 

str. 40). Lze to také interpretovat tak, že informační atributy musí být plně závislé pouze na 

celém klíči. Informačními atributy jsou míněny takové atributy, které nejsou součástí klíče. 

V mém případě, kdy má primární klíč pouze jeden atribut tuto formu není třeba tedy vůbec 

řešit. Představme si ale, že by v tabulce idiom_cz či idiom_en , nebyly záznamy jednoznačně 

určeny svým umělým klíčem idiom_id, ale kombinací atributů veta a user_id. Atribut 

kategorie by se potom vztahoval pouze k větě ovšem ne k uživateli. To by v budoucnu mohlo 

vést k aktualizační anomálii. Kdyby byl kupříkladu z databáze odstraněn nějaký uživatel, 

přišli bychom tak i o kategorii idiomu. Tento problém by měl řešení v převedení dat na dvě 

tabulky, tak aby každá obsahovala informační atributy pouze o celém klíči či použitím cizího 

klíče, jako v mém případě. 

Třetí normální forma toto ještě zpřísňuje. „Dospět ke třetí normální formě znamená 

odstranit tranzitivní závislosti neklíčových atributů“ ( Pokorný, 1998, str. 46). Jinými slovy 

tabulka tuto formu splňuje, pokud splňuje i tu druhou formu a zároveň její informační atributy 

nemají mezi sebou žádnou funkční závislost. V mém případě tabulka této formě vyhovuje, 

protože takovou funkční závislost nelze najít. Opět ale pro ilustraci uvedu příklad, kdy by 

bylo nutné se touto formou zabývat. Kdyby v tabulce user přibyl ještě atribut počet příspěvků, 

mohli bychom poté mluvit o funkční závislosti atributů rank a počet příspěvků. Rank 
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uživatele se totiž přímo odvíjí od počtu příspěvků, které vložil. Toto by v budoucnu opět 

vedlo k aktualizačním anomáliím. Kdybychom chtěli například jinak stanovit hranici těchto 

postů, museli bychom u každého uživatele zvlášť přepsat rank. Proto by se situace opět řešila 

rozdělením tabulky na více tabulek. Krom toho by atribut počet příspěvků mohl být 

považován za nadbytečný a tudíž nežádoucí, neboť tuto informaci můžeme jednoduše získat 

vhodným dotazem. 

Normalizace mé databáze tedy proběhla velice hladce, což je dáno především 

skutečností, že byla již od začátku konstruována s určitým rozmyslem, protože prošla 

datovým modelováním. Bez znalosti základů návrhu databází by zcela jistě měla normalizace 

delší průběh. Toto podtrhuje význam již mnohokrát vyřčené fráze o nutnosti se modelováním 

databáze pečlivě zabývat. Ve finále totiž vždy čas ušetřený při nedbalém modelování ztratíme 

při normalizaci. 

 

4.2 Aplikační rozhraní 

Většina kódu v mé aplikaci je okomentovaná a lze ho najít na přiloženém CD. Nebude 

zde tedy popsán každý jednotlivý řádek zdrojového kódu, ale spíš jsou vybrány problémy či 

otázky, na které jsem při tvorbě narazil. Celá aplikace se skládá z několika nezávislých částí, 

které řeší konkrétní úkol, takže jsem se rozhodl i tento popis kvůli přehlednosti rozčlenit do 

jednotlivých kapitol, tak jak samotná aplikace vznikala. 

4.2.1 Ověření uživatele 

Ať už jsme v této aplikaci na kterékoli stránce, pro její zobrazení je nutno se nejprve 

přihlásit svým uživatelským jménem a heslem. Bez přihlášení by nebylo možné identifikovat 

autora vloženého idiomu a následně jeho idiomy testovat. Aplikace by samozřejmě mohla 

fungovat i bez přihlášení tak, že by u každého idiomu vyplnil jeho tvůrce pole autor. Je však 

zřejmé, že by se takto mohl kdokoli libovolně vydávat za jiného uživatele a tím mařit smysl 

aplikace. 

Přihlášení probíhá v modal boxu (vyskakovací okno z knihovny Bootstrap) za pomoci 

metody AJAX
7
 . Tato přináší největší výhodu například u našeptávačů, kdy se při zadávání 
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hledaného výrazu po každém vloženém písmenu vyšle dotaz na server a ten vrátí podobná 

slova bez nutnosti obnovovat stránku. 

V tomto případě zde byl zvolen AJAX hlavně z toho důvodu, aby v případě 

neúspěšného přihlášení zůstalo vyskakovací okno stále otevřené a nevynořovalo se znovu. 

Knihova  jQuery obsahuje metodu ajax pro zjednodušující práce s dotazem (viz ukázka 1). 

 $("button#submit").click(function(){ 

      $.ajax({ 

          type: "POST", 

   url: "overeni.php", 

   data: $('form.contact').serialize(), 

           success: function(msg){ 

                $("#hlaska").html(msg) 

              }, 

   error: function(){  

 alert("Nepodařilo se připojit k databázi, zkuste to prosím později") ;} 

         }); 

 }); 

  Ukázka 1 

V případě, že se povede poslat data skriptu overeni.php, metoda success vypíše hlášku 

generovanou skriptem a tím uživatele informuje, zda je úspěšně přihlášen či nikoliv. Pokud se 

zadané údaje shodují s údaji v databázi, skript nastaví globální proměnou session (Bráza, 

2002, str. 189) a uloží do ní id uživatele, které vyčte z databáze. Je velice výhodné mít zde 

uložené právě toto id, protože slouží k jednoznačné identifikaci. 

Od toho momentu je uživatel přihlášen a obsah všech stránek se pro něj stává 

viditelným až do chvíle odhlášení, kdy se tato session smaže. Veškerý obsah, který je ukryt 

mezi značkami <?if (!isset($_SESSION["id"])) : ?>  a  <?endif?> je totiž viditelný pouze pro 

přihlášeného uživatele. Respektive tento obsah je ze serveru odeslán až v této chvíli, tudíž se 

k němu jinak nelze dostat. 

 

                                                                                                                                                         

7
 AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) je v informatice obecné označení pro technologie 

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

kompletního znovunačítání za pomoci asynchronního zpracování webových stránek pomocí knihovny 

napsané v JavaScriptu. Dostupné z : < http://cs.wikipedia.org/wiki/AJAX> 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Informatika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Interaktivita
http://cs.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://cs.wikipedia.org/wiki/Asynchronie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Webov%C3%A1_str%C3%A1nka
http://cs.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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4.2.2 Vkládání idiomů 

Ještě než je možné začít idiomy testovat, je nutné jich nejprve několik vložit. Na 

samotném dotazu vkládání není nic složitého, jednoduše je vyslán požadavek na databázový 

stroj a ten zapíše nový idiom. Je však potřeba ohlídat několik věcí: 

 zda je idiom ve správném tvaru 

 zda se již idiom v databázi nevyskytuje 

 poskytnout uživateli nápovědu 

Nejprve je pomocí javaScriptu zkontrolováno, jestli jednotlivá pole formuláře splňují 

první požadavek. To vše je provedeno pomocí metody bootstrapValidator ze stejnojmenné 

knihovny, která tento úkol významně ulehčuje. U každého pole je možné takto pohodlně 

vypsat jednotlivé podmínky (viz ukázka 2). 

 $('#defaultForm') 

            .bootstrapValidator({ 

                message: 'This value is not valid', 

                feedbackIcons: { 

                    valid: 'glyphicon glyphicon-ok', 

                    invalid: 'glyphicon glyphicon-remove', 

                    validating: 'glyphicon glyphicon-refresh' 

                }, 

                fields: { 

                    'textbox_aj': { 

                        validators: { 

                            notEmpty: { 

                                message: 'Idiom musí být vyplněn' 

                            }, 

                            stringLength: { 

                        max: 50, 

                        message: 'Idiom musí být maximálně 50 znaků dlouhý’ 

                          }, 

                          regexp: { 

                        regexp: /^[a-zA-Z\s']+$/, 

                message: 'Idiom může obsahovat pouze malá a velká písmena a mezery' 

                      } 

                   } 

                }, 

         } 

        }) 

Ukázka 2 
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Pole tedy nesmí zůstat prázdná, ale ani nesmí překročit limit padesáti znaků. Jde o 

snahu se tím vyvarovat vložení nesmyslných řetězců a překlepů. Vzhledem k tomu, že idiom 

je nejčastěji krátká věta či jednoduché souvětí, limit 50 znaků by měl být dostačující.  

Celkem zajímavá je proměnná regexp, která představuje regulární výraz v 

javaScriptové podobě.  Přípustné jsou zde pouze malá a velká písmena bez diakritiky, což 

vychází z faktu, že angličtina je nepoužívá. U českého idiomu samozřejmě diakritika 

dovolená je. Dále znemožňujeme používat čárky a tečky, protože by nám to působilo značné 

problémy při rozdělování vět na slova. Jediný povolený speciální znak je v anglickém idiomu 

apostrof, v češtině potom pomlčka. Oba znaky mají v jednotlivých jazycích svou funkci.   

Jak je vidět, v tomto kroku vůbec není řešen výskyt několika mezer za sebou. To čistě 

z důvodu, aby nebyl uživatel vystaven více hlášením o chybě, než je nutné. S tímto 

problémem se lze vypořádat i bez vědomí uživatele v dalším kroku. 

Pokud formulář projde validací, funkce pošle data ke zpracování skriptu pridej.php, 

který již data zpracovává dále na serveru. Na jeho počátku se ještě provede úprava řetězce tak, 

aby neobsahoval žádné zdvojené mezery. Toho lze dosáhnout použitím php příkazu 

preg_replace('!\s+!', ' ',$řetězec). 

Dále se musí zajistit, aby nedocházelo v databázi k duplikaci záznamu. Toto probíhá v 

následujícím sledu: Nejprve se zjistí, zda již idiom či jeho překlad v databázi není. Nemíním 

tím, jestli se objevuje pouze v části databáze, do které má přihlášený uživatel přístup, ale jestli 

se neobjevuje v celé databázi. Je zde totiž snaha o co nejmenší redundanci, tudíž bohatě stačí, 

když je záznam uložen jednou. Pokud se tedy idiom v databázi idiom_cz či idiom_aj 

nevyskytuje, zapíše se do ní včetně jejího autora. V opačném případě skript pouze zjistí, jaké 

id již uložený idiom má. To se provede pomocí funkce jeNove($text,$jazyk), která je 

přetížená, neboť se již ve skriptu objevuje dříve pouze s jedním parametrem.  

Nyní zjišťuji, zda se tato dvojice idiomů, podle zjištěných id, již neobjevuje v tabulce 

ekvivalent se jménem aktuálního uživatele, protože autorství daného záznamu je určeno až 

zde (viz 4.2.3). Znamená to, že pokud se rozhodne uživatel idiom smazat, učiní tak pouze 

v této spojovací tabulce, nikoli v samotné databázi idiomů. Jak je poté řešeno mazání 

přebývajících idiomů, na něž nevede odkaz, je vysvětleno v následující kapitole. 

Může se samozřejmě stát, že se zde budou vyskytovat podobné záznamy lišící se 

pouze v atributu id_uzivatele, protože stejné spojení může zapsat několik různých uživatelů. 

Vzhledem k tomu, že se ve spojovací tabulce objevují pouze id obou idiomů, každý řádek je 
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datově poměrně úsporný. Rozhodně o dost více, než kdyby byl vždy zapisován nový idiom, 

který by se lišil pouze autorem. 

Poslední funkčností vkládání je systém automatického našeptávání, což přináší řadu 

výhod. Především je zvyšován uživatelský komfort, protože není nutné psát větu až do konce. 

Hlavně se tím však lze vyvarovat překlepům a tím pádem je snížena šance, že se bude nějaký 

idiom vyskytovat jen s malou odchylkou dvakrát. Tak kupříkladu není vhodné mít v databázi 

dva idiomy, které se odlišují pouze použitím staženého tvaru (He is / He's), protože 

významově jsou totožné. 

K tomuto účelu je zde využita funkce autocomplete opět z knihovny jQuery. Při každé 

změně v poli tato funkce přes AJAX pošle ke zpracování obsah řádku skriptu 

getautocomplete.php a ten vrátí z databáze seznam podobných výsledků, které nám potom 

nabízí. 

4.2.3 Seznam idiomů 

Když je teď možné vkládat do databáze idiomy, bylo by také dobré si je zobrazit a 

popřípadě nějak modifikovat. Aplikace takové seznamy obsahuje dva. Jeden pouze pro 

idiomy mnou vytvořené a druhý pro idiomy přátel, kteří je se mnou sdílí. 

V případě výpisu vlastních idiomů je situace celkem jednoduchá. Na databázi je 

vznesen dotaz, který by ze spojovací tabulky vypsal všechny idiomy, jejichž atribut 

id_uzivatele je shodný s id uložené v session. K získání samotných idiomů musíme použít 

příkaz pro spojení tabulek - JOIN. 

 

SELECT cz.veta,en.veta FROM ekvivalent AS ekv 

JOIN idiom_cz AS cz USING (id_idiom_cz) 

JOIN idiom_en AS en USING (id_idiom_en) 

WHERE ekv.user_id = $SESSION[‘id‘] 

 

Ukázka 3 

Pak už pomocí cyklu jen projdeme všechny řádky výsledku a zobrazíme je jednotlivě jako 

řádky tabulky. Kvůli přehlednosti, se v případě dvou různých překladů jednoho anglického 

idiomu tento zobrazí pouze jednou. Toho bylo dosaženo začleněním ternárního operátoru do 

smyčky. Když je tedy tento záznam stejný jako ten předešlý, do výsledného řetězce se uloží 

prázdný řetězec (viz ukázka 4). 
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 $vyslednyRetezec = ($zaznam[1]== $predeslyZaznam) ? ' ' : $zaznam[1]; 

Ukázka 4 

Poslední věcí, která zde stojí za zmínku je mazání idiomů. Mazání se provádí na 

základě metody get. Globální proměnná maz typu get obsahuje id idiomu, který se má smazat. 

Dotaz byl však kvůli bezpečnosti doplněn i o id uživatele. Jinak by i kdokoli nepřihlášený 

mohl teoreticky smazat záznamy pouhým připsáním pár písmen za url adresu. 

DELETE FROM ekvivalent WHERE zaznam_id='$maz' AND user_id=$_SESSION[‘id‘]; 

Ukázka 5 

Jak je vidět, mažu v tomto případě pouze spojovací záznam a nikoliv samotné idiomy. 

Nevím totiž, zda kromě mě, někdo můj idiom nevyužívá ve svém překladu. Jeho smazáním 

bych tak zavinil vznik slepých odkazů, a tím narušil i relační integritu. 

Za reálného provozu aplikace bych jako administrátor měl ideálně vždy po nějaké 

době vyhledat idiomy, na které nevede žádný odkaz a smazat je. V případě, že uživatel 

vytvoří chybný idiom a následně ho smaže, toto smazání se provede pouze ve spojovací 

tabulce. Tento chybný idiom potom asi nikdo nebude chtít využít a bude tak v databázi zabírat 

zbytečně místo a navíc se i zobrazovat v našeptávání. 

V případě výpisů idiomů mých přátel je dotaz výrazně komplikovanější. Vypadá 

následovně: 

SELECT user.nick,en.veta,cz.veta FROM idiom_cz AS cz   

JOIN ekvivalent AS ekv USING (id_idiom_cz)  

JOIN idiom_en AS en USING (id_idiom_en) 

JOIN user ON ekv.user_id=user.user_id 

JOIN sdileni ON user.user_id=sdileni.user_id 

WHERE sdileni.user2_id =4 ORDER BY user.nick,en.veta; 

Ukázka 6 

V celém dotazu je čtyřikrát použit příkaz JOIN. Spojujeme totiž úplně všechny 

tabulky, které máme. Nejprve je nutné zjistit id uživatelů, kteří se mnou sdílí z tabulky sdileni. 

Přes tabulku user se pak mohu dostat ke všem záznamům těchto uživatelů a nakonec spojením 

s tabulkami idiom_cz a idiom_en mohu vypsat samotné idiomy. 
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4.2.4 Sdílení 

Bylo by vhodné také objasnit princip fungování samotného nastavení sdílení. Uživateli 

je umožněno v osobním nastavení přidávat či ubírat oprávnění ostatním uživatelům 

zobrazovat jeho idiomy. Toto je jednoduše provedeno zápisem do tabulky sdileni, kam se na 

pozici user_id uloží id sdílejícího uživatele a na pozici user2_id se uloží id uživatele, kterému 

sdílení nabízí. 

Otázkou však je, jak toto user2_id uživatel získá, protože k id se nedostane ani 

uživatel sám. Id lze získat z tabulky user, pokud je znám nick pomocí následující funkce. 

 function iduzivatele ($prezdivka) { 

 global $link   

     

 $vysledek= mysqli_query($link,"SELECT `user_id` FROM `user` WHERE 

`nick`='$prezdivka'" ); 

       if (mysqli_num_rows($vysledek)==0)  return false; 

      else { 

    $radek = mysqli_fetch_array($vysledek); 

    return $radek["user_id"]; 

            } 

                          } 

Ukázka 7 

Zápis do tabulky sdílení, se provede pouze ve chvíli, kdy příslušná přezdívka uživatele 

existuje. To lze opět ověřit pomocí validace již na úrovni klienta. Tato validace opět probíhá 

pomocí funkce bootsrapValidatior která volá pomocí AJAX při každé změně skript 

remote.php, který ověří zda, jméno v databázi existuje. Teprve v kladném případě metoda 

success zavolá skript sdilet.php, který vykoná zapsání. 

4.2.5 Procvičování idiomů 

Nyní již nastal čas rozebrat nejpodstatnější část mé aplikace a to sice samotné 

testování. Vzhledem k mnoha krokům, ze kterých se tato procedura sestává, jsem se rozhodl 

pro názornost vytvořit pro tuto část vývojový diagram. 
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Obrázek 8 

 

Vlastní tvorbě aplikace předcházela dlouhá úvaha, jak by takové testování mělo 

probíhat. Úkol uživatele při testování je tedy přijít na správný překlad daného českého 

idiomu, který by byl jeho ekvivalentem. To však naráží na několik problémů 

Tak za prvé může mít každý idiom překladů několik, takže jak bych potom posuzoval, 

který je ten správný. Další nepříjemností je fakt, že v angličtině existují stažené tvary a navíc 
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každá věta se dá poskládat trochu jinak, byť má obdobný význam. Výsledek by byl poté 

neprávem hodnocen jako chybný, ač by pouze přesně neodpovídal našemu vzoru, ale byl by 

jinak naprosto v pořádku. 

Řešení tohoto problému se nabízí v nabídnutí výčtu slov, ze kterých může uživatel 

větu složit a apelovat tak na něj, aby vybíral při sestavování věty pouze z nich. To se zdá jako 

dobrý nápad, ale stejně by to nezabránilo chybám způsobených překlepy. 

Rozhodl jsem se tedy testování provádět pomocí metody drag and drop. To znamená, 

že výsledná věta se po slovech rozdělí na jednotlivé boxy, které táhnutím myši vhodně 

umísťuji do zvoleného výsledného pole. Toho je celkem jednoduše dosaženo metodou 

sortable z knihovny jQery. V následujícím kódu jejím použitím určujeme, že z obou bloků 

můžeme vzájemně přemisťovat jejich vnitřní prvky či měnit jejich pořadí. 

  $( "#sortable-5, #sortable-6" ).sortable({ 

            connectWith: "#sortable-5, #sortable-6", 

            cursor: "move", 

     }); 

Ukázka 8 

Dále je třeba zaměřit se na samotné rozložení věty na kousky do boxů. Idiomy jsou 

ukládány v databázi jako datový typ varchar, neboli řetězec. Prvním úkolem tedy bude tento 

řetězec rozdělit po jednotlivých slovech. Jako oddělovač bude v tomto případě sloužit mezera. 

Proto bylo při validaci zakázáno používat čárky a tečky, protože by pak mezi určitými dvěma 

slovy nebylo možné žádnou mezeru nalézt. Nejvýhodnější by bylo každé toto slovo uložit do 

pole a nadále tak nakládat se slovy jako s jeho prvky. 

Metod jak toto udělat je několik. Já jsem si zvolil cestu, která vhodně propojuje oba 

programovací jazyky. Vycházím z toho, že když v javaScriptu definuji pole, vycházím 

následující syntaxe : 

var pole = ["prvek1","prvek2","prvek3","prvek4"]; 

Ukázka 9 

Kdyby se mi tedy podařilo řetězec z databáze převézt do tvaru 

"1.slovo","2.slovo","3.slovo","4.slovo", to znamená nahradit každou mezeru znaky ",", mohl 

bych tento řetězec jednoduše dosadit do pole bez znalosti nějaké speciální funkce. 
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Protože k databázi se dostávám ze serveru, potřebuji si text takto předpřipravit již v 

PHP. K tomu dobře poslouží příkaz str_ireplace, který podle zadaných parametrů vhodně 

znaky nahradí. 

$testRet=str_ireplace(" ","\",\"",$string); 

Ukázka 10 

První parametr je zde znak, který chci nahrazovat, tedy mezera. Druhý parametr je 

znak, kterým chci znak nahrazovat, tedy výraz \",\" , kde zpětná lomítka představují 

takzvanou escape sekvenci
8
, tedy následující znak za lomítkem se bere pouze jako řetězec, 

nikoli jako oddělovač samotného příkazu. Posledním parametrem je pak samotný řetězec. 

V této chvíli ještě v řetězci chybí hranaté závorky a uvozovky před prvním slovem a 

po posledním slovu. To lze jednoduše vyřešit až vypsáním php proměnné do zadání pole 

v javaScriptu. 

var pole = ["<?php echo $testRet;?>"]; 

Ukázka 11 

Tímto je tedy pole naplněné. Nyní by ještě bylo vhodné slova určitým způsobem 

přeházet, jinak by je uživatel dostal ve správném pořadí. Nejjednodušeji to provedu pomocí 

metody sort, která bez parametru slouží ke srovnání položek pole podle abecedy.  

Zde však jako parametr metody zadám svou vlastní porovnávací funkci. V tomto případě však 

nemá co dočinění se samotným polem, ale pouze generuje náhodná čísla, podle kterých potom 

metoda sort určuje, zda je jeden prvek větší než druhý. 

pole.sort(function() { return 0.5 - Math.random() }) 

Ukázka 12 

Roucheray (2009)  tvrdí, že tento způsob náhodného míchání nelze považovat za úplně 

náhodný, neboť určité prvky pole se budou na určitých místech objevovat s větší 

pravděpodobností než na jiných. Pro tyto účely však toto nedokonalé míchání stačí, poněvadž 

do hry vstupuje ještě jeden důležitý faktor. A to sice vložení několika nadbytečných slov, tak 

aby byla uživateli ztížena jeho role. 

                                                 

8
 Escape sekvence je v informatice označení pro speciální sekvence znaků (řídících znaků), které 

umožňují pozměnit standardní chování terminálu, interpretu atp. Vprogramovacích jazycích nebo 

v příkazovém řádku se používají pro potlačení speciálního významu nějakého znaku nebo pro vyvolání 

nějaké akce terminálu, kde sekvence není zobrazena, ale změní jeho chování (např. barvu písma, 

smazání obrazovky). Dostupné z : <http://cs.wikipedia.org/wiki/Escape_sekvence> 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Informatika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Termin%C3%A1l_(informatika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Interpret_(software)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Programovac%C3%AD_jazyk
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADkazov%C3%BD_%C5%99%C3%A1dek
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Pokud by totiž uživatel dostal pouze zpřeházenou větu, velmi snadno by ji poskládal 

dohromady pouze při znalosti základů anglické syntaxe a to bez znalosti tohoto idiomu. Pouze 

by určil, kde bude stát podmět, kde přísudek a pak by mu zbylo už jen pár slov, které by dal 

vylučovací metodou na správná místa. 

Rozhodl jsem se tedy do testovaného řetězce vložit ještě dva nerelevantní, náhodně 

vybrané řetězce, tak abych tomuto náhodnému přiřazování zabránil. Důvod proč jsem zvolil 

dva řetězce navíc je prostý. Kdybych přiřadil pouze jeden, stále by byla u některých slov 

padesáti procentní šance, že si uživatel vybere to správné čistě odhadem. Když má teď skoro 

na každé pozici věty na výběr ze třech slov, bez znalosti idiomu se těžko dopracuje ke 

správnému výsledku. 

Nyní je třeba zmínit, jak se dosahuje náhodného výběru tří různých idiomů. Místo 

vysílání tří různých dotazů, zvolím jeden obecný dotaz (viz ukázka 3), který mi vrátí všechny 

idiomy daného uživatele. V této chvíli vygeneruji tři náhodně vybraná unikátní čísla. Tyto 

čísla určí, které řádky předchozího dotazu se použijí. Celkový počet řádků, který bude 

zároveň horním limitem generování čísel, zjistím pomocí metody mysqli_num_rows(), jejíž 

výsledek uložím do proměnné limit.  Aby nedošlo k chybě v případě, že by v uživatelově 

databázi byly pouze dva idiomy či jeden, na počátku je použita podmínka. 

if ($limit<3) $hlaska="K testování musíte mít vložené alespoň tři idiomy"; 

else { 

    $nahodneCislo = range(0, $limit-1); 

    shuffle($nahodneCislo); 

    array_slice($nahodneCislo, 0, 3); 

} 

Ukázka 13 

Nejprve naplním metodou range pole nahodneCislo čislicemi od nuly do předem známého 

limitu. Toto pole následně metodou shuffle zamíchám a nakonec použiji metodu array_slice, 

která pole ořízne o prvky, které nejsou zapotřebí. To znamená, že výsledkem je trojčlenné 

pole naplněné náhodnými čísly. Tento způsob generování náhodných čísel je velice prostý a 

také kódově nejúspornější, protože zde nemusíme vytvářet žádné cykly. 

Nyní využiji php funkci mysqli_data_seek, která posune pointer, na zvolenou pozici. Do 

parametru dosadím jedno z náhodných čísel a funkcí mysqli_fetch_array poté dostanu 

příslušný řádek do pole. (viz ukázka 14) 
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mysqli_data_seek($dotaz,$nahodneCislo[0]); 

$vysledek1= mysqli_fetch_array($dotaz); 

$testRet1= str_ireplace(" ","\",\"",$vysledek1['veta']); 

Ukázka 14 

Toto provedu stejně pro zbylé dvě věty, takže nakonec získám tři různé věty. Pro 

jejich úpravu na vyhovující tvar, který je poté možno vložit jako string do javaSriptového 

pole, tedy použiji již zmíněný příkaz str_ireplace a nakonec všechny tři věty spojím. 

$testRet = $testRet1."\",\"".$testRet2."\",\"".$testRet3; 

Ukázka 15 

Tento výsledný řetězec tedy již nyní mohu vložit do pole, zamíchat ho a nakonec naplnit blok 

kýženými boxy (v našem případě to jsou nastylované položky seznamu) příkazem append z 

knihovny Jquery (viz ukázka 17) 

for (i=0;i<pole.length;i++) { 

$("#sortable-6").append("<li class='default'>"+pole[i]+"</li>"); 

 } 

Ukázka 16 

U první věty, tedy té, kterou budu testovat, ještě potřebuji zjistit její id, abych mohl 

najít její protějšek (český překlad), který bude uživateli zobrazen jako vzor. To provedu 

následovně. 

$id_hledane_vety = $vysledek1['id_idiom_en']; 

$ceskaVetaDotaz = mysqli_query($link,"SELECT idiom_cz.veta FROM `spojovaci` JOIN 

idiom_cz ON idiom_cz.id_idiom_cz=spojovaci.id_idiom_cz WHERE 

spojovaci.id_idiom_en='$id_hledane_vety'"); 

 $ceskaVetaVysl = mysqli_fetch_array($ceskaVetaDotaz); 

 Ukázka 17 

Nyní je nutno se zaměřit na opačný proces. To tedy znamená, jak dostat jednotlivá 

slova, které uživatel seřadil do patřičného bloku, do podoby stringu, který by bylo možné 

porovnávat se správnou odpovědí. Nejprve každé slovo v boxu přidám do pole pomocí 

javaScriptové metody push. Tato metoda jednoduše každý nový prvek přidá na konec pole. 

$('#sortable-5 li').each(function() { 

       arr.push(this.innerHTML); 

}) 

Ukázka 18 
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Nyní potřebuji všechny prvky pole pospojovat a vytvořit z nich string, k čemuž složí 

metoda join. Jako oddělovač je použitá mezera, stejně jako při ukládání idiomu do databáze. 

var vysledekUzivatele = arr.join(" "); 

Ukázka 19 

Obě věty, tedy uživatelovu odpověď i správnou odpověď, ještě finálně oříznu o bílé 

znaky metodou trim a výsledky mezi sebou porovnám. Podle toho, jestli se shodují, nakonec 

rozhodnu, zda odpověděl uživatel správně či nikoliv a informaci mu předám pomocí 

grafických prvků. 
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6 Zhodnocení aplikace 

Po dokončení byla aplikace distribuována k vyzkoušení mezi okruh pěti mých 

spolužáků, především z katedry anglického jazyka. Asi po měsíci provozu jsem s každým 

zvlášť provedl řízený rozhovor a zajímal se o hodnocení samotné aplikace a jejího případného 

potenciálu. Tyto poznatky jsem si zaznamenával, abych na jejich základě mohl aplikaci 

vylepšit, ještě před jejím opravdovým nasazením. 

Některé její nežádoucí vlastnosti jsem si však uvědomoval sám již při tvorbě. Určitě 

by bylo třeba se více věnovat zabezpečení aplikace. Autorizace uživatele pouze pomocí 

globální proměnné session, není optimální řešení. Stejně tak šifrování hesel pomocí algoritmu 

md5
9
 nelze považovat za dostatečnou ochranu, protože algoritmus je již v dnešní době 

zastaralý. 

O uživateli bychom také měli uchovávat více informací než jen jméno a heslo (viz 

kapitola 5.1.2.1) k případnému výzkumu využívání aplikace.  Moje další poznatky se 

víceméně shodovaly s poznatky respondentů. 

Předně téměř všichni respondenti oceňovali samotný účel aplikace, neboť aplikací s 

podobným zaměřením se moc nevyskytuje (viz druhá kapitola). Zaujala je především možnost 

sdílet své idiomy s dalšími uživateli a jednotlivé seznamy tím propojovat a utvářet tak 

komunitu, neboli takovou malou sociální síť. 

Zazněl ovšem nápad, že by bylo mnohem efektivnější spojovat uživatele pomocí 

skupin. V reálném provozu by totiž aplikace nejspíše cílila hlavně na školy, kde by tak 

skupina mohla obsahovat všechny žáky ve třídě. Učitel, jako vlastník skupiny, by sem pak 

mohl přidávat jednotlivé záznamy a vyhodnocovat například aktivitu uživatelů. 

Toto někteří respondenti rozvinuli ještě více a navrhli, aby zde byla také skupina 

veřejných idiomů, které by byly viditelné i bez přihlášení a nějakého členství. To mi přijde 

jako velice dobrý nápad, hlavně s ohledem na fakt, že by to pro nově příchozí návštěvníky 

aplikace bylo o dost zajímavější. Takto totiž musí nejprve vytvořit svůj vlastní seznam 

                                                 

9 Algoritmus MD5 se prosadil do mnoha aplikací (např. pro kontrolu integrity souborů nebo ukládání 

hesel). MD5 je popsán v internetovém standardu RFC 1321 a vytváří otisk o velikosti 128 bitů. Byl 

vytvořen v roce 1991 Ronaldem Rivestem, aby nahradil dřívější hašovací funkci MD4. Dostupné z : 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Message-Digest_algorithm> 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Algoritmus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Integrita_dat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor
http://tools.ietf.org/html/rfc1321
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bit
http://cs.wikipedia.org/wiki/1991
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ronald_L._Rivest


45 

několika idiomů, než si mohou zkusit testování. To může některé pohodlnější uživatele 

odradit hned ze začátku a aplikaci opustí, ještě než ji zcela vyzkouší. 

Tento nápad s veřejnou databází však naráží na několik problémů. Tak nejprve by bylo 

nutné zajistit, aby se do veřejné části aplikace mohly dostat pouze ověřené, správně 

formulované a přeložené idiomy. To by mohlo být verifikováno administrátorem, přes kterého 

každý idiom před zápisem do veřejného seznamu projde. Další možností je systém 

nahlašování chyb, kde případné nedostatky nahlašují samotní uživatelé aplikace. 

První varianta by sice byla ze všeho nejspolehlivější, ale takový člověk by musel třeba 

několik hodin denně trávit ověřováním překladů a někdo by ho za to tedy musel i platit. Druhá 

varianta je sice méně spolehlivá, ale zásadně přispívá k samo-obslužnosti aplikace. Každý 

uživatel by mohl chybný záznam nahlásit, počet těchto nahlášení by se evidoval jako další 

atribut u daného idiomu a administrátor by poté překontroloval pouze záznamy s vysokým 

počtem nahlášených chyb a ne každý jeden. Administrátorů by navíc mohlo být desítky, 

protože určitých práv úpravy by mohl dosáhnout každý uživatel, který vloží dostatečný počet 

příspěvků. 

Dále by podle respondentů bylo vhodné posílat žádosti o umožnění sdílení přímo v 

rámci aplikace. Momentálně je sdílení založeno na tom, že druhého uživatele znám a osobně 

ho požádám, jestli by mi mohl umožnit sdílení. On mi pak při znalosti mé přezdívky toto 

může dovolit. V praxi by tedy v aplikaci vyskočilo onomu uživateli upozornění, že ho někdo 

žádá o sdílení a on by ho mohl potvrdit či zamítnout. 

V této souvislosti bylo poukázáno, že by bylo vhodné někde vidět také uživatele, kteří 

se mnou sdílí a mít možnost zvolit si, jestli jejich seznam chci do testování zahrnout. 

Momentálně se má věc tak, že když mi uživatel přidělí právo na zobrazení jeho idiomů, 

nemohu si sám zvolit, jestli je opravdu chci vidět a testovat. Jména uživatelů, kteří se mnou 

sdílí, se mohu nyní dozvědět přímo se seznamu idiomů přátel, kde by se však v budoucnu 

měly zobrazovat idiomy pouze vybraných přátel. 

Další věc, kterou by respondenti v aplikaci uvítali je možnost si při testování vybírat z 

určitých okruhů. Kupříkladu by bylo možné si zvolit, jestli chci testovat pouze idiomy z 

posledního týdne či naopak ty nejstarší nebo jestli jenom ty pokročilé a podobně. To naráží na 

skutečnost, že by i při ukládání idiomu měla existovat možnost si volit vícero kategorií. Krom 

obtížnosti třeba ještě můžeme evidovat tématiku idiomu, popularitu (ta by se odvíjela třeba od 

počtu zobrazení) a podobně. 
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Při samotném testování by měl uživatel možnost volby určitého počtu zkoušených 

idiomů. Po dosažení konce by bylo dobré podat uživateli nějakou přehlednou zprávu o tom, 

jak si vedl (procentuální úspěšnost), popřípadě kdo v dané skupině dosáhl nejvyššího skóre a 

podobně. Z těchto informací je poté možno statisticky určit chybování u jednotlivých idiomů 

a na tomto základě je pak testovat s určitou četností. 

Testované idiomy by se navíc neměly opakovat jako je tomu teď, kdy se idiomy tahají 

nahodile bez ohledu na předchozí.  Znamenalo by to, že si uživatel zvolí testování třeba 

dvaceti idiomů a tím se vylosuje rovnou dvacet náhodných, avšak různých exemplářů. 

Nadstavbou výše zmíněného by pak bylo testování ve skupině, kdy ba všichni členové 

dostali v jednu chvíli test a na jeho konci by dostal vlastník skupiny (učitel) výsledky, jak si 

jednotliví žáci vedli. 

V neposlední řadě taktéž respondenti doceňovali minimalistický design aplikace, který 

je zaměřen hlavně na funkčnost. Vše je podle nich přehledné a intuitivní a tudíž je možné se v 

aplikaci pohybovat bez nutnosti čtení návodu. 
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7 Závěr 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo přinést studentům anglického jazyka učební 

pomůcku k procvičování idiomů, která by mohla být široce využívána. Aby bylo možné 

tohoto úkolu dostát, bylo nutné projít mnoha oddělenými kroky, které vedli jako schod po 

schodu ke zdárnému výsledku. Pokud jsem chtěl výsledek za úspěšný považovat, bylo nutné 

po dokončení aplikace ověřit její spolehlivou funkčnost a zaměřit se na oblasti, jejichž úprava 

by v budoucnu mohla vést k jejímu vylepšení. Zkušební aplikace tedy byla distribuována 

mezi vybrané uživatele a metodou řízeného rozhovoru se podařilo shromáždit cenné 

informace. Ukázalo se, že respondenti na aplikaci nejvíce doceňují minimalistický design a 

především její originalitu. I z průzkumu internetu vyplynulo, že aplikace je svého druhu 

ojedinělá, zvláště kvůli možnosti testování a sdílení.  

Respondenti však poukazovali i na několik slabých míst, která by bylo vhodné vylepšit. 

Týkalo se to zejména zakládání skupin uživatelů a absence veřejného seznamu idiomů. 

Velice rád bych ve vývoji aplikace pokračoval, tak aby mohla být jednou opravdu 

používána jako učební pomůcka. Vzhledem k převažující pozitivní zpětné vazbě od všech 

prozatímních testujících jsem přesvědčený o jejím potenciálu. 

Práce myslím taktéž splnila svůj účel jakožto metodický materiál pro studenty 

informačních technologií. Díky názornému uvedení teorie do praxe si je i začínající tvůrce 

aplikací schopen rychle udělat obrázek o smyslu jednotlivých fází vývoje.  
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