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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá tvorbou internetové aplikace, pomocí níž je možné 

pohodlně vytvářet a upravovat webové stránky. V úvodní části je stručně popsáno prostředí 

ASP.NET, v němž je aplikace vyvíjena. V další části je potom popsána realizace této aplikace a na 

ukázkách programového kódu vysvětleno zpracování klientských požadavků serverem. Je zde 

vysvětleno zabezpečení přístupu k úpravě stránek pro konkrétního uživatele pomocí registrace 

uživatelů. V poslední části je popsáno uživatelské prostředí této aplikace a praktický příklad 

tvorby jednoduché stránky. Pomocí ukládání vytvořených webových stránek na server, kde běží 

tato aplikace, je způsobeno, že jsou ihned veřejně přístupné. V příloze jsou pak všechny potřebné 

soubory pro zprovoznění této aplikace na serveru. Je optimalizována pro tři nejznámější 

prohlížeče, kterými jsou Google Chrome, Mozilla Firefox a Internet Explorer. Aplikace je navržena 

tak, aby ji mohl používat uživatel i bez znalostí značkovacího jazyka HTML. 

Klíčová slova: Tvorba webových stránek, serverová aplikace ASP.NET, C# 

 

Abstract 

This diploma thesis is engaged in a creation of internet application through which is 

possible easily create and edit web pages. In the preamble is shortly described ASP.NET 

environment, in which is developed this application. Next part describes an implementation of 

this application and on code examples processing of client request by server. There is 

explanation of secure acces to editing web pages for specific user using user registration. The last 

part describes the user interface of this application and a practical example for a creation of 

simple web page. By storing created web pages on the server, where is running this application, 

is caused public availability of the web pages. All needed files for deployment of this application 

on the server are in the suplement. Application is optimized for three most popular browsers - 

Google Chrome, Mozilla Firefox  and Internet Explorer. Application is designed user-friendly for 

ordinary users, who do not need to have a knowledge of the markup language HTML. 

Keywords: Creation of the web pages, ASP.NET server application, C# 
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1. Úvod 

Nejprve je nutné zmínit několik slov o prostředí, ve kterém je aplikace vyvíjena. 

ASP.NET, nebo-li Active Server Pages .NET je součástí platformy .NET framework. Je to 

technologie, která umožňuje dynamickou tvorbu dokumentů na webovém serveru. Většinou jde 

o dokumenty HTML, ale lze vytvářet obecně jakékoliv dokumenty. Rozdíl od ostatních technologií 

je v tom, že je její součástí jazyk C#, což je relativně nový jazyk založený na podobné syntaxi jako 

C++, tedy jazyk výhradně pro desktopové aplikace. Výhoda jazyka C# je ta, že není nutné studovat 

dva jazyky - jeden pro tvorbu webových stránek a druhý pro desktopové aplikace, ale je možné 

využít jeden a ten samý jazyk. 

Technologie ASP.NET v součinnosti s webovým serverem slouží k doručování 

webového obsahu vyžádaného přijatými požadavky HTTP. Stránky ASP.NET jsou uloženy v 

souborech s příponou aspx. Při zpracování stránek ASP.NET má programátor přístup ke všem 

třídám platformy .NET framework, k vlastním komponentám vytvořeným v jazyce C#, k vrstvě 

zdrojů dat a podobně, stejně jako by měl při spouštění běžné aplikace napsané v jazyce C#. 

ASP.NET nabízí přístup ke všem ovládacím prvkům na webových stránkách jako k 

objektům. Je to tedy objektový obal nad webovými prvky. Ovládací prvky na webových stránkách 

nabízejí mnoho užitečných funkcí. Jejich možnosti jsou srovnatelné s ovládacími prvky určenými 

pro systém Windows, což umožňuje tvorbu velmi flexibilních návrhů. Proto jsou stránky ASP.NET 

generující obsah HTML často nazývány webovými formuláři, tedy v angličtině Web Forms. 

Téměř všechny serverové ovládací prvky jsou v prostředí .NET Framework odvozeny 

od bázové třídy System.Web.UI.WebControls.WebControl, která zprostředkovává tento 

objektový přístup. Mnoho často používaných zděděných vlastností slouží k modifikaci stylu 

zobrazení, jako je barva pozadí, popředí, písmo, orámování a další. Není nutné se tedy zaobírat 

tvorbou css stylů. V následující kapitole je výčet základních komponent, které jsou pro účely této 

práce nejvíce využívané. Jejich popis je brán ze zdrojů [1] a [5]. 

Podstatný rozdíl mezi jinými technologiemi, jako například PHP, je v tom, že kód 

stránek ASP.NET je kompilován, nikoli interpretován. Značný je tedy rozdíl ve výkonu, neboť 

kompilovaný kód je mnohem rychlejší. [1] Podrobný popis této technologie a přehled komponent 

a jejich užití je přístupný online. [6]  
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1.1. Přehled nejpoužívanějších komponent 

 Literal - jednoduché zobrazení textu, neodpovídá žádnému html elementu, může 

obsahovat libovolný obsah včetně html elementů či jiného zdrojového kódu (například 

JavaScript) 

 HyperLink - hypertextový odkaz HTML, což je element <a href="…">…</a> 

 TextBox - zobrazí na výsledné stránce textové pole, jehož obsah může uživatel editovat, 

podle vlastnosti TextMode odpovídá elementům <input type=“text“>, <input 

type=“password“> nebo <textarea>…</textarea> 

 CheckBox - zobrazí zaškrtávací políčko, do něhož lze zadat znak zatržení, či jej z něho 

odebrat, odpovídá elementu <input type="checkbox"> a pokud je definována vlastnost 

Text, tak také <label> 

 RadioButton - zobrazí přepínač, který lze zapnout nebo vypnout, přepínače jsou obvykle 

seskupeny takovým způsobem, že v jedné skupině může být aktivní pouze jeden přepínač, 

k čemuž se používá vlastnost „GroupName“, odpovídá elementu <input type="radio"> a 

pokud je definována vlastnost Text, tak také <label> 

 DropDownList - umožňuje uživateli vybrat ze seznamu možností. Uživatel se může v 

seznamu pohybovat myší nebo zadáním prvního písmene, odpovídá elementu <select 

size="1">…</select> 

 Table - vykreslí tabulku, používá se společně s prvky TableRow a TableCell, odpovídá 

elementu <table>…</table> 

 TableRow - vykreslí řádek tabulky, odpovídá elementu <tr>…</tr> 

 TableCell - vykreslí buňku v objektu typu TableRow, odpovídá elementu <td>…</td> 

 Login - složitější komponenta k zadání vstupů pro autentizaci a autorizaci uživatele, 

odpovídá dvěma vnořeným elementům <table>…</table> s předdefinovanými styly pro 

barvu pozadí a orámování jednotlivých částí tabulek a s přednastaveným textem a 

uživatelskými vstupy 

 LoginStatus - komponenta, pomocí níž je možné definovat provedení nějaké operace při 

odhlášení uživatele nastavením vlastnosti „OnLoggingOut“ 

 HtmlGenericControl - definuje metody, vlastnosti a události pro všechny serverové 

komponenty, které nejsou reprezentované nějakou speciální třídou v prostředí .NET 

Framework, v této práci je tato komponenta využita pro přístup k html elementu 

<div>…</div>.  
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1.2. Kód asp a kód na pozadí 

Asp kód má podobu souboru XML, který obsahuje hlavičku definující kód asp, dále 

uvozující html značky a pak definice jednotlivých komponent. Ty jsou uvozeny jmenným 

prostorem asp, jak je vidět na následujícím vzoru: 

<asp:komponenta runat=“server“ atribut1=“hodnota1“ atribut2=“hodnota2“ …  /> 

Či druhá varianta: 

<asp:komponenta runat=“server“ atribut1=“hodnota1“ atribut2=“hodnota2“ … > 

…další komponenty, html elementy nebo text … 

</asp:komponenta> 

S druhou variantou zápisu se můžeme setkat u složitější komponenty obsahující další 

vnořené komponenty či textový obsah, jako například u definice tabulky. Atributy komponent 

značí atributy html elementů, či definici různých html elementů, jak je možné vidět v popisu u 

přehledu komponent na předchozí straně. Mezi jednotlivými komponentami, či v nich mohou být 

opět html elementy nebo prostý text. 

V tomto příkladu zastupuje slovo „komponenta“ název serverového ovládacího prvku 

ASP.NET. Atribut runat=“server“ určuje, zda má být v kódu na pozadí pro danou komponentu 

vygenerován objekt. Výrazy atribut#=“hodnota#“ zastupují specifikaci dalších atributů. U prvku 

„form“ je nutné uvést atribut runat="server", jinak na serveru nebude zpracován kód na pozadí a 

formulář nebude vykonávat žádné operace. Více o tomto kódu je popsáno až v návrhu aplikace. 

V kódu na pozadí je pracováno, jak již bylo výše uvedeno, s programovacím jazykem 

C# zajišťující objektový přístup k jednotlivým komponentám. Pro příklad je zde uvedeno 

zacházení s prvkem „T“ typu „TextBox“: 

<asp:TextBox runat="server" ID="T" TextMode="MultiLine" Width="100" 

OnTextChanged="ZmenaTextu" /> //deklarace v asp kódu, kde metoda značí reakci na událost 

 

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox T; //deklarace v kódu na pozadí 

protected void ZmenaTextu(object o, System.EventArgs e) //metoda, která se provede při změně textu 

{ 
        T.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;  //změna písma na červenou 

} 

Ukázka zdrojového kódu 1: Propojení komponent mezi ASP kódem a kódem na pozadí 

Deklarace v asp kódu s atributem ID způsobí propojení prvku pomocí stejnojmenné 

definice v kódu na pozadí. Aby toto propojení fungovalo, je nutný ještě atribut runat=“server“.  
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2. Realizace serverového editoru v ASP.NET 

V této části bude vysvětleno, jak je realizována logika pro přihlašování, tvorbu profilu, 

pomocí něhož bude identifikován uživatel, zpracování vstupů a nezbytnosti s tím spojené 

prostřednictvím programového kódu v prostředí ASP.NET. 

Nebude zde uveden veškerý kód aplikace, který zahrnuje deklaraci všech tříd, všech 

proměnných a jejich datových typů, nastavení vizualizace prvků, načítání vstupních dat, 

definování chybových hlášení, případně nulování proměnných a všechny funkce pro potřeby 

některých částí zpracovávání dat. 

Je nutné zmínit několik slov o zabezpečení. Ačkoli toto téma není hlavní 

problematikou této práce, přece jenom zde bude stručně popsáno alespoň základní zabezpečení. 

Nebudou zde tedy vysvětleny principy kryptografie, ale pouze nejjednodušší základní 

zabezpečení pomocí přihlašovacího formuláře. 

Bude použito zjednodušené přihlašování pomocí emailové adresy a hesla. Toto se 

realizuje pomocí hotové komponenty „LogIn“, kde jsou implicitně tyto dva vstupy. Přesněji 

řečeno první vstup je pro uživatelské jméno, kterým obecně nemusí být emailová adresa. 

Pro vytvoření nového účtu je použita rovněž hotová komponenta tohoto vývojového 

prostředí, která obsahuje sice několik dodatečných vstupů, ale i tak budou využity. Uživatelské 

jméno bude využito jako název pro stránku, což bude vlastně slovo za lomítkem za názvem 

domény, na které bude umístěna tato aplikace. 

Dále je v registrační komponentě navíc kontrolní otázka pro případné zapomenutí 

hesla, což bude ponecháno. Bylo by samozřejmě možné vymyslet vlastní registrační formulář, ale 

je výhodné použít již hotovou komponentu vývojového prostředí, která je vybavena plnou 

funkcionalitou ASP.NET technologie pro objektový přístup s mnoha potřebnými ošetřeními 

v klientskému kódu.  
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2.1. Zpracování vstupních dat 

Komponenty ASP.NET jsou optimalizovány tak, aby příliš nezatěžovali server 

klientskými žádostmi. Tzn., že co může být vyřešeno na straně klienta, to se tak provede.  [3] 

Realizace ošetření uživatelských vstupů je vyřešena automaticky vygenerovaným JavaScriptem, 

tedy kódem, který je zpracován a spuštěn v prohlížeči na straně klienta. Budou zavedeny dvě 

stránky; jedna pro registraci uživatele a druhá pro přihlášení a zpřístupnění funkcí editoru. 

Nejprve se začne registrací uživatele. Jak je vidět na obrázku číslo 1, je zde registrační 

formulář, což je ona již hotová komponenta vývojového prostředí ASP.NET. Pokud se uživatel 

rozhodne registraci zrušit, klikne na příslušné tlačítko, u nějž je nastaveno přesměrování na 

základní stránku, což je stránka s přihlašovacím formulářem (Obrázek 3). U tlačítka pro vytvoření 

uživatele je nastaveno stejné přesměrování. Rozdíl bude pouze ve zpracování vstupních dat na 

straně serveru. Toto přesměrování se v asp kódu realizuje pomocí následujících atributů: 

CancelDestinationPageUrl="WebEditor.aspx" a ContinueDestinationPageUrl="WebEditor.aspx" 

 

Obrázek 1: Registrační formulář 

Při kliknutí na tlačítko vytvořit uživatele se u všech prázdných vstupů zobrazí červená 

hvězdička, která signalizuje, že formulář není připraven na odeslání požadavku na server. Toto 

chování provádí, onen již zmíněný JavaScript. 

Pokud se heslo liší od potvrzení hesla, je červeně vypsáno příslušné upozornění. 

Upozornění je také vypsáno při příliš jednoduchém hesle, neboť vzor hesla je u této komponenty 

automaticky nastaven tak, aby minimální délka hesla byla osm znaků, a aby obsahovalo velká a 

malá písmena, číslo a minimálně jeden nealfanumerický (speciální) znak.  
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Rovněž při zadání emailu je kontrolován správný formát emailové adresy, při jehož 

nesprávnosti je opět vypsáno toto upozornění. Toto chování vidíme na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 2: Nekorektní vstupy 

Při tomto počínání uživatele není vůbec zatěžován server. Teprve se všemi validními 

vstupy formuláře a kliknutím na tlačítko vytvořit uživatele přijde na řadu odeslání požadavku a 

jeho zpracování serverem. Na serveru se již provede pro uživatele neviditelný kód C#, pomocí 

něhož je zjištěno, jestli daný uživatel s touto emailovou adresou již v databázi existuje, či existuje 

požadovaný název stránky registrovaný jiným uživatelem. 

Podle výsledku se server rozhodne buď zobrazit formulář znovu s doplňující zprávou s 

důvodem neúspěchu, nebo je požadavek akceptován a poté provedeny potřebné operace pro 

vytvoření uživatelského profilu. Těmito operacemi je míněno vložení všech potřebných 

uživatelských údajů do databáze, zajištění jednoznačné identifikace uživatele a vygenerování 

jemu přidružených souborů pro tvorbu webové stránky. 

Nyní k základní stránce. Pro přihlašování je opět využit existující ovládací prvek 

„Login“, který obsahuje právě dva textové vstupy pro standardní informace ve formě 

přihlašovacího jména a hesla. Jak bylo zmíněno výše, přihlašovacím jménem bude emailová 

adresa.  
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Obrázek 3: Přihlášení pomocí dvou registračních údajů 

Stejně jako v předchozím případě bude kontrolován email a heslo již u klienta, 

protože je zbytečné obtěžovat server s nekorektními vstupy, když nemůže být žádný takový 

uživatel registrován. Musel by se na serveru zbytečně zpracovávat požadavek a prohledávat 

databáze s jistým neúspěchem. Tímto se částečně eliminuje zatížení serveru. Při neúspěšném 

zpracování vstupů JavaScriptem budou červeně zobrazeny chybové zprávy podobně, jak již bylo 

popsáno výše u registračního formuláře. Odkaz zaregistrovat v přihlašovacím formuláři má 

nastaven jako cíl výše popsanou registrační stránku. Formulář pro změnu hesla (Obrázek 8) je 

opět kontrolován příslušnými pravidly, jak bylo popsáno u registrace. 

2.2. Ukládání uživatelských dat 

Pomocí jazyka C# jsou jednoduše získány z formulářů potřebné údaje, které jsou 

uloženy do vlastní databáze. Sice je možné použít automatizované členství vývojového prostředí, 

ale jelikož je nutné ukládat k jednotlivým uživatelským účtům obsah jimi editovaných stránek a 

další pomocné informace, bude k tomuto účelu využita vlastní databáze, která je opět uložena ve 

formě souboru v serverovém adresáři s názvem „App_Data“. Automaticky vytvořený adresář 

„App_Data“ je nastaven tak, že žádný uživatel nemůže přistupovat k jeho obsahu. Jeho obsahem 

by měli být pouze soubory databáze. 

Práce s daty v této databázi je realizována voláním funkcí vlastnoručně vytvořené 

třídy „Query“, které se předají zjednodušené parametry pro vykonání příslušného dotazu. Uvnitř 

této třídy je vše samozřejmě realizováno prostřednictvím standardního dotazovacího jazyka SQL, 

který se vygeneruje podle zadaných parametrů a poté se vykoná. Podle typu dotazu jsou pak 

vrácena potřebná data. Třída „Query“ je vlastně objektovým obalem nad jazykem SQL, tedy 

takovou vyšší vrstvou, která v celé aplikaci zjednodušuje a zpřehledňuje programový kód pro 

práci s uživatelskými daty. Popis této třídy bude vynechán, neboť by tyto informace byly pro 

čtenáře vyčerpávající. Pro případné zájemce je k dispozici celý kód aplikace včetně bohatých 

komentářů a dodatečných pomocných informací v příloze.  
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Pro vývoj této aplikace byla využita aplikace Microsoft Visual Studio ve verzi 2008. Po 

vytvoření webové aplikace přes nabídku File->New->Projekt->ASP.NET Web Application s názvem 

„WebEditor“ je automaticky vytvořen adresář „App_Data“, který je určen pro databázové 

soubory. Dále je vygenerován soubor „Web.config“, který obsahuje nastavení serveru. Pak také 

projektový soubor „WebEditor.csproj“, který obsahuje ve formě XML definované parametry pro 

spouštení bez ladících symbolů, či s nimi, zda má být kód při překladu optimalizován a další 

užitečné vlastnosti, které zde nebudou podrobněji popsány. 

Co bude podstatné, jsou další vygenerované soubory s názvem „WebEditor.aspx“, 

který obsahuje zdrojový kód asp a „WebEditor.aspx.cs“, který obsahuje kód pro zpracování 

serverových požadavků v jazyce C#. Tyto dva soubory tvoří logiku jednoho webového formuláře, 

tedy jedné stránky v prostředí ASP.NET.  V těchto souborech je převážně vyvíjena tato aplikace. 

Dále je ještě přidán webový formulář pro registraci uživatele, nahrání souborů na server a pro 

změnu uživatelského hesla. Každý z těchto formulářů má tedy zastoupení v podobě dvou 

souborů, tedy s příponou „.aspx“, které obsahují tzv. asp kód, a s příponou „.cs“, které obsahují 

tzv. kód na pozadí v jazyce C#. 

2.2.1. ASP kód 

Nejprve bude popsán ASP kód. Každý soubor obsahující tento kód začíná sekvencí 

symbolů „<%@ Page“. Poté postupně následují atributy, které specifikují jazyk kódu na pozadí, 

soubor kódu na pozadí a název základní třídy, jež je využívána. Dále nastavení automatického 

připojení událostí, které jsou zasílány metodám základní třídy, jakými jsou načtení stránky, akce 

uživatele při využívání webových ovládacích prvků, například kliknutí na tlačítko a podobně. 

<%@ Page Language="C#" CodeBehind="WebEditor.aspx.cs" Inherits="WebEditor" 

AutoEventWireup="true" ValidateRequest="false" EnableSessionState="True" %> 

Ukázka zdrojového kódu 2: Definice ASP kódu v záhlaví dokumentu 

Předposlední atribut značí validaci požadavku odesílaného na server. Touto vlastností 

lze zamezit útokům nebezpečnými hodnotami, jako například vloženým JavaScript kódem. 

Posledním atributem je nastavena aktivace tzv. „session“ proměnných, které jsou popsány 

v následující kapitole. 

Další ukázka kódu následující předchozí kód značí specifikaci typu dokumentu pomocí 

příslušných hodnot na tzv. „quirk“ mód a standardní mód, což zde popsáno nebude. Popis těchto 

módů a jejich vlastností je ke zhlédnutí online. [7] 
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<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="height:100%"> 

Ukázka zdrojového kódu 3: Specifikace typu dokumentu 

A konečně element HTML, který obsahuje atribut pro specifikaci jmenného prostoru a 

je k němu ještě přidán atribut „style“, který není vygenerován automaticky a není oficiálně 

korektní, přesto ho prohlížeče zohledňují. Důvodem jeho zavedení je chování prohlížečů při 

nastavení obsahu stránky na celou výšku okna. 

Pokud je totiž nastaven tento atribut pouze u těla stránky, tedy u elementu „body“, či 

jen u tabulky zobrazené na stránce, prohlížeče standardně tento obsah nepřizpůsobí výšce okna. 

Standardní chování prohlížečů je takové, že procentuální vyjádření velikosti prvku je určováno 

podle velikosti nadřazeného prvku. 

Pokud je požadováno nastavit například výšku tabulky, která se nenachází v žádném 

jiném prvku než v části definující tělo stránky, na celou výšku okna, je nutné tento atribut 

nastavit i v nadřazeném elementu, tedy „body“. A jelikož i element „body“ má svůj nadřazený 

prvek, což je „html“, je nutné nastavit tento atribut i v něm, jinak to nefunguje. Je však zvláštní, 

že tento problém se projevuje pouze při procentuálním nastavování výšky, nikoliv šířky. 

Je tedy zaveden atribut style=“height:100%“ jako opatření pro lepší využití prostoru 

okna při vyšším rozlišení. Tento atribut je nastaven i pro uživatelsky vytvořené stránky v tomto 

prostředí, aby měl uživatel větší variabilitu pro vzhled jím vytvořené stránky. 

<head><title>WebEditor</title> 

<meta http-equiv="Content-type" content="text/html;charset=windows-1250" /> 

<script type="text/javascript" src="../tinymce/jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js" 

              charset="windows-1250"></script><script type="text/javascript" src="fce.js" 

charset="windows-1250"></script><asp:Literal runat="server" ID="ScriptContent" /></head> 

Ukázka zdrojového kódu 4: Obsah elementu „head“ 

Dále je zde element „head“. Tento element, krom titulku a metatagu nastavující 

české kódování znaků obsahuje navíc definovaný skript pro přidání komponenty k formátování 

textu, vkládání tabulek, obrázků, médií atp. a následné generování html kódu. Její název je 

„TinyMCE editor“ [8] a je to komponenta napsaná pouze v JavaScriptu, běží tedy jen v klientském 

kódu a nezatěžuje tak server. Je to v této práci klíčová komponenta, která bude popsána dále. 

Další definicí skriptu je odkaz na soubor s vlastnoručně napsaným kódem, jenž se 

nachází v příslušném souboru, který bude také popsán později. Všechny definice skriptů obsahují 

atribut pro nastavení kódování znaků, aby nedocházelo k problémům z tohoto plynoucích.  
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Doposud byl používán krom úvodních dvou řádků vesměs kód html. Posledním 

prvkem nacházejícím se v tagu „head“ je již serverový ovládací prvek prostředí ASP.NET, dále jen 

„komponenta“, která slouží ke vkládání libovolného obsahu, ať už se jedná o kód HTML, 

JavaScript, či prostý text. Tato komponenta bude využita v kódu na pozadí, pomocí něhož k ní lze 

objektově přistupovat a lze tak do ní vložit dodatečný obsah hlavičky stránky. Z tohoto důvodu 

musí mít uveden atribut s názvem „runat“ s hodnotou „server“ a atribut „ID“, který definuje 

název pro tuto komponentu vytvořeného objektu. 

Je nutné podotknout, že atribut „runat“ nemusí být u komponent uveden vždy a 

často bude z důvodu optimalizace vynecháván. Tento atribut určuje, zda má být pro obsluhu 

komponenty v kódu na pozadí vytvořen objekt, tedy zda má být z kódu na pozadí přístupná a zda 

mají být zasílány serveru události s ní spojené. 

<body style="margin:0;padding:0;font-family:Verdana;font-size:12px;background-color:#BFDFFF; 

                        height:100%;"><form runat="server" style="margin:0;padding:0;height:100%"> 

Ukázka zdrojového kódu 5: Atributy elementů „body“ a „form“ 

Zde je již otevírací element „body“, určující obsah těla stránky, tedy převážně 

prohlížečem zobrazovanou část. Tento element nemusí mít uveden atribut „runat“, pokud se na 

něj není nutné v kódu na pozadí odkazovat a nějakým způsobem s ním pracovat, jako například 

měnit jeho atributy a podobně. 

Za ním následuje otevírací element „form“, v němž budou všechny komponenty 

důležité pro odesílání dat na server, jejich zpracování a případnou reakcí na ně zaslána klientovi 

nová stránka s upravenými hodnotami. Musí mít atribut runat=“server“, jinak všechny vnořené 

komponenty nebudou zpracovány. V následující ukázce je zobrazena struktura asp tabulky. 

<asp:Table runat="server" ID="Table" Cellspacing=“0“ HorizontalAlign="Center" border="0"> 

    <asp:TableHeaderRow TableSection="TableHeader"> 

        <asp:TableHeaderCell VerticalAlign="Top"> 

            …nějaký text, html prvky, či asp prvky… 

        </asp:TableHeaderCell> 

    </asp:TableHeaderRow> 

    <asp:TableRow> 

        <asp:TableCell VerticalAlign="Top">…nějaký text, html prvky, či asp prvky…</asp:TableCell> 

        <asp:TableCell VerticalAlign="Top"> 

            …nějaký text, html prvky, či asp prvky… 

        </asp:TableCell> 

    </asp:TableRow> 

    …  
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    <asp:TableFooterRow TableSection="TableFooter" VerticalAlign="Top"> 

        …nějaké buňky příslušného řádku (stejná definice jako u těla tabulky)… 

    </asp:TableFooterRow> 

</asp:Table> 

Ukázka zdrojového kódu 6: Struktura tabulky v ASP kódu 

Definice tabulky začíná elementem <asp:Table>, který má případně atributy pro 

nastavení odsazení buněk, jejich ohraničení a podobně. Stejně tak v buňkách mohou být atributy 

pro zarovnání obsahu, sloučení buněk ve sloupcích či řádcích, jejich šířka a tak dále, což je blízké 

definici tabulky v kódu html. 

Druhý a třetí řádek definuje hlavičkový řádek a hlavičkovou buňku tabulky, které mají 

specifické přednastavené vlastnosti, a zároveň, že se nacházejí v sekci záhlaví tabulky, neboť 

obecně mohou být hlavičkové řádky a buňky kdekoli v tabulce. Toto nastavení vytvoří v html 

kódu element <thead>…</thead>, v němž se pak nachází obsah záhlaví tabulky. 

Dále obsahuje tabulka standardní definici řádků tabulky v sekci tělo tabulky, které 

obsahují příslušné buňky a nakonec definice případného zápatí tabulky. Mezi záhlavím a zápatím 

tabulky může být samozřejmě definováno libovolné množství řádků tabulky a v řádcích více 

buněk, a stejně tak v sekci záhlaví a v sekci zápatí. 

Z ukázky je vidět, že řádky a buňky tabulky nemusejí mít atribut runat=“server“, 

neboť stačí, že je zde odkaz na tabulku jako celek a pomocí objektového přístupu je možné získat 

jednotlivé řádky, buňky a jejich data a zbytečně se pro ně negenerují objekty pro přístup z kódu 

na pozadí. Pokud je však nutné se na nějaké konkrétní hluboce vnořené řádky či buňky tabulky 

pohodlně odkazovat, je vhodné tento atribut vytvořit. 

Celý asp kód je zakončen pouze html elementy definující konec těla stránky a konec 

html dokumentu. Pro zpracování serverem jsou nutné pouze první dva řádky specifikující to, že 

se jedná o asp kód, a konec dokumentu tedy neobsahuje k této definici ukončovací element. 

Toto byl jen úvod k pochopení asp kódu, který již dále nebude podrobně popsán, 

pouze na něj bude v některých případech odkázáno například při ukázce použití atributů pro 

nastavení funkce klientského kódu či kódu na pozadí k obsluze události a podobně. Podrobný kód 

se nachází v příslušném souboru v přiloženém projektu.  
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2.2.2. Kód na pozadí 

Nyní tedy bude vysvětlena další část, což je kód na pozadí, nacházející se v souboru 

stejného jména, akorát s přidanou příponou „.cs“, která značí, že se jedná o kód 

v programovacím jazyce C#. 

Jak už název napovídá, žádná část tohoto kódu není pro klienta, tedy pro prohlížeč, 

viditelná. Tento kód běží pouze na serveru a slouží k bezpečnému zpracování dat bez obavy 

zásahu případných útoků zvenčí. Objekty pro obsluhu komponent stránky, které zde budou 

deklarovány, budou mít svůj ekvivalent v asp kódu s uvedeným atributem runat="server". Název 

objektu bude v asp kódu roven atributu „ID“ u příslušné komponenty. 

V definici datových typů jsou záměrně užity jmenné prostory pro větší přehlednost. 

Pokud se někdo bude chtít inspirovat touto prací, snadno se v tom zorientuje a nebude muset 

dohledávat, ve kterém jmenném prostoru je daný objekt definován. Při použití klauzule „using“ 

toto nemusí být patrné například u definice proměnné typu „TextBox“, neboť jej lze snadno 

zaměnit s typem „System.Windows.Forms.TextBox“. U webové aplikace se však tato komponenta 

nachází ve jmenném prostoru „System.Web.UI.WebControls“. 

Dále je díky tomuto možné použít stejný název proměnné, jako je její datový typ, 

v případě pouze jedné definované proměnné nějakého datového typu, což je přehlednější. Kdyby 

byla použita klasická klauzule „using“, která definuje cestu jmennými prostory až k datovému 

typu, musel by být pro proměnnou použit jiný název, standardně název datového typu zakončený 

například číslem. 

Nyní přejdeme k ukázkám kódu na pozadí. Začneme definicí tzv. „assembly“, neboli 

sestavení, v němž lze definovat název produktu, jeho popis, verzi produktu a držitele autorských 

práv na tento produkt začínající slovem „Copyright“, za nímž zpravidla následuje symbol „©“, 

poté jméno autora, případná přezdívka a rok. Ukázka této definice je zde: 

[assembly: System.Reflection.AssemblyProduct("WebEditor")] 

[assembly: System.Reflection.AssemblyTitle("Internetová aplikace pro tvorbu jednoduchých webových 

stránek")] 

[assembly: System.Reflection.AssemblyCopyright("Copyright © Roman Boháč (Driver) 2011")] 

[assembly: System.Reflection.AssemblyVersion("2.0.1.1")] 

[assembly: System.Reflection.AssemblyFileVersion("2.0.1.1")] 

[assembly: System.Reflection.AssemblyDescription("Ke korektnímu běhu je nutné prostředí 

\"Microsoft .NET Framework\" nejlépe ve verzi 3.5")] 

Ukázka zdrojového kódu 7: Definice sestavení  
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Všechna tato data a veškerý kód aplikace je přeložen do CIL kódu v knihovním 

souboru s názvem „nazev_projektu.dll“, tedy v tomto případě „WebEditor.dll“, který je využíván  

ASP serverem. CIL kód je zkratka Common Intermediate Language, což je tzv. mezikód, který je 

používán prostředími „.NET Framework“ a „Mono“ a překládá se až za běhu. Tento způsob 

překladu je zaveden pro multiplatformnost. 

Dále následuje definice hlavní třídy s názvem „WebEditor“, která tzv. „dědí“ od 

bázové třídy pro „System.Web.UI.Page“, a v níž jsou metody pro obsluhu webových ovládacích 

prvků a zpracování jejich dat. 

public class WebEditor : System.Web.UI.Page 

{ 

    protected global::System.Web.UI.WebControls.Literal ScriptContent, msg; 

    protected global::System.Web.UI.WebControls.Table Table; 

    protected global::System.Web.UI.WebControls.Login Login; 

    protected global::System.Web.UI.WebControls.CheckBox CheckBoxHead, CheckBoxMenu, 

                                                                                                    CheckBoxFoot, PageCenter, PageBorder; 

    protected global::System.Web.UI.HtmlControls.HtmlGenericControl Skins, ImgH, ImgM; 

    protected global::System.Web.UI.WebControls.RadioButton MenuSkin1, MenuSkin2, ImgF; 

    protected global::System.Web.UI.WebControls.TableHeaderRow RowHead; 

    protected global::System.Web.UI.WebControls.TableCell CellMenu; 

    protected global::System.Web.UI.WebControls.TableFooterRow RowFoot; 

    protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox Ifrmname, EditorHead, EditorMenu, 
                                                                                                 EditorBody, EditorFoot, PageWidth, 

                                                                                                 PageHeight, MenuWidth, BodyHeight; 

    protected global::System.Web.UI.WebControls.DropDownList PageChoice; 

    protected global::System.Web.UI.WebControls.HyperLink PreView; 

    private UserFiles userFiles; 

    …definice metod… 

} 

Ukázka zdrojového kódu 8: Definice hlavní třídy 

Klíčovými slovy protected global se dvěma dvojtečkami následovanými datovými typy 

jsou uvozeny definice objektů, které jsou propojeny s komponentami definovanými v asp kódu. 

Dále je zde soukromý objekt „userFiles“, který podle názvu značí práci s uživatelskými soubory. 

Jeho využití bude popsáno dále. Nebude zde vysvětleno, co znamenají klíčová slova jako 

„private“, „public“ a podobně. V případě zájmu o tuto problematiku je možné si nastudovat 

paradigmata objektově orientovaného programování [3], jejichž vysvětlení není cílem této práce. 

Ukázka definice hlavní třídy je samozřejmě nedokončená a obsahuje pouze definici 

takzvaných atributů v objektově orientovaném programování, tedy deklaraci globálních 

proměnných pro přístup k jednotlivým prvkům.  
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Nyní následuje definice některých klíčových metod této třídy. Nejprve bude popsána 

metoda „LogIn“, která zajišťuje ověřování přihlašovacích údajů, tedy jména a hesla 

z přihlašovacího formuláře. Na této metodě lze pochopit princip ukládání dat do tzv. „session“ 

proměnných a zajištění tak udržení přihlášení uživatele. 

Nejprve je však nutné něco říci o způsobu ukládání dat, proti nimž je uživatel 

ověřován a posléze autorizován. K tomuto účelu se standardně využívá databáze, a ani zde tomu 

není jinak. Je to řešeno pomocí dotazovacího jazyka Microsoft SQL, a aby to nebylo tak složité, je 

pro tento účel vytvořena třída, která tento kód „obaluje“ a obstarává zachytávání chyb, při jejichž 

zjištění vypisuje do stránky informace pro uživatele, že například není možné ověřit uživatelskou 

akci, například z důvodu vypršení určité doby bez uživatelské akce a tak dále. 

Databáze není v tomto případě příliš složitá. Jsou vytvořeny dvě tabulky 

s následujícími definicemi: 

users (email,pass,question,answer,name,parts,pwidth,pheight,mwidth,bheight,center,border), 

imgstyles (name,img,style). 

Tučně vytištěná slova značí název tabulky a v závorkách jsou jejich atributy, jinými 

slovy pojmenované sloupce. Atribut „email“, „pass“ a „name“ značí uživatelský e-mail, heslo a 

jméno stránky zadané při registraci. Atributy s názvem „question“ a „answer“ zde nebudou 

využity. Ty slouží k ověření majitele uživatelského účtu při zapomenutí hesla, kdy je možné na 

základě tohoto ověření umožnit zadání nového hesla, či pouze poslat na zadaný e-mail nově 

vygenerované heslo, které si uživatel po přihlášení může změnit. 

Dále atribut „parts“ značí, z jakých částí se stránka bude skládat. Každý uživatel si 

může určit, zda jeho stránka bude z těchto částí: záhlaví, menu, tělo a zápatí. Definici těchto částí 

může uživatel různě kombinovat. Například zda chce pouze část záhlaví, menu a tělo, či jen menu 

a tělo a tak podobně. Jedna část však musí být povinná a to tělo, neboť musí být zobrazena 

alespoň jedna stránka. 

Dalším atributem je „pwidth“, který značí uživatelem nastavenou šířku stránky, pak 

„pheight“, což je výška, „mwidth“, což je šířka menu a pak „bheight“ což je výška těla stránky. 

Atribut „center“ značí, zda je stránka vycentrovaná, či nikoliv, a posledním atributem je „border“, 

který označuje orámování všech částí stránky.  
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V další tabulce v databázi s názvem „imgstyles“ jsou poté uživatelem zvolené definice 

stylů obrázků na pozadí, neboť pomocí formátovacího editoru nelze parametry pro obrázky na 

pozadí nastavit. Atribut „name“ označuje v této tabulce jméno uživatelské stránky, „img“ potom 

část, pro niž je nastaven obrázek na pozadí a „style“ potom styl opakování tohoto obrázku. Styl 

nabývá hodnot stejně jako v definici stylu v html kódu, tedy těchto: 

„background-repeat: repeat-x“ pro opakování obrázku v ose x, 

„background-repeat: repeat-y“ pro opakování obrázku v ose y, 

„background-repeat: no-repeat“ pro žádné opakování, 

či prázdný text pro opakování v obou osách, což je standardní chování při 

nedefinovaném stylu opakování. Tím jsou tedy uloženy všechny potřebné informace o uživateli a 

parametrů nastavení jeho stránky. 

Nyní konečně následuje popis metody s názvem „LogIn“. Tato metoda je volána po 

stisknutí tlačítka „Přihlásit“, či po stisknutí klávesy ENTER v přihlašovacím formuláři a to 

samozřejmě jen po zadání korektních vstupů. V této metodě je otevřena databáze, kde jsou 

ověřeny proti uživatelskému účtu přihlašovací údaje. Heslo je ukládáno ve formě pomocí znaků 

zapsaného šestnáctkového kódu hash pro větší bezpečnost. Zde je již ukázka kódu této metody: 

protected void LogIn(object o, System.Web.UI.WebControls.AuthenticateEventArgs e) 

{ 
    Query q; try { q = new Query(msg); } 

    catch (System.InvalidOperationException) { 
        Msg.Write(msg, "Nelze se připojit k databázi, důvodem může být již otevřená databáze", true); 

        e.Authenticated = false; return; 
    } 

    string[,] cols = q.Select(new string[] { "email", "name", "parts" },  "email like '" + Login.UserName 
                                             + "' AND pass like '" + Hash.MD5(Login.Password) + "'"); 

    q.Close(ref q); 
    if (cols != null) //pokud je uživatel zaregistrován 

    { 
        Table.Rows[0].Visible = false; 

        Msg.Write(msg, "Úspěšně přihlášen :-)", false); 
        UserFiles userFiles = new UserFiles(Server.MapPath("webs"), cols[0, 1]); 

        Session.Add("webdir", Server.MapPath("webs")); 

        Session.Add("userName", userFiles.UserName); 

        ScriptContent.Text = "<script type=\"text/javascript\" language=\"javascript\" 
                                              charset=\"windows-1250\">setUserWorkPath(\"../../../webs/" 

                                             + userFiles.UserName + "/\");setTinyMCEbody();"; 
        string parts = cols[0, 2]; 

        if (CheckBoxHead.Checked = parts.Contains("head")) 
        { 

            ScriptContent.Text += "setTinyMCEheadOrFoot(\"EditorHead\");"; 
            EditorHead.Text = userFiles.ReadHead(); 

        } 
        if (parts.Contains("men1")) 

        { 
            CheckBoxMenu.Checked = true; 

            MenuSkin1.Checked = true; 
            MenuSkin2.Checked = false; 

            ScriptContent.Text += "setTinyMCEmenu(true);"; 
            EditorMenu.Text = userFiles.ReadMenu(); 

        }  
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        else if (parts.Contains("men2")) 

        { 
            CheckBoxMenu.Checked = true; 

            MenuSkin1.Checked = false; 
            MenuSkin2.Checked = true; 

            ScriptContent.Text += "setTinyMCEmenu(false);"; 
            EditorMenu.Text = userFiles.ReadMenu(); 

        } 
        else CheckBoxMenu.Checked = false; 

        if (CheckBoxFoot.Checked = parts.Contains("foot")) 
        { 

            ScriptContent.Text += "setTinyMCEheadOrFoot(\"EditorFoot\");"; 
            EditorFoot.Text = userFiles.ReadFoot(); 

        } 
        ScriptContent.Text += "</script>"; 

        EditorBody.Text = userFiles.ReadIfrm("index"); 
        AfterLoginVisibility(true); PartVisibility(); 

        string[] iframes = userFiles.GetIfrmsNames(), ifrms = new string[iframes.Length - 1]; 
        int index = 0; 

        for (int i = 0; i < iframes.Length; i++) 

        { 
            if (iframes[i] == "index") index--; 

            else ifrms[index] = iframes[i]; 
            index++; 

        } 
        PageChoice.Items.Add("index"); System.Array.Sort(ifrms); 

        foreach (string ifrm in ifrms) PageChoice.Items.Add(ifrm); 

        PreView.NavigateUrl = "~/webs/" + cols[0, 1] + "/index.htm"; 

        SetPageOptions(userFiles.UserName); 
    } 

} 

Ukázka zdrojového kódu 9: Metoda „LogIn“ 

Na prvních třech řádcích se nachází příkaz na vytvoření třídy pro dotazy na databázi, 

při jehož neúspěchu je zobrazena chybová zpráva, která je většinou způsobena, pokud uživatel 

mnohokrát klikne na přihlášení a nepočká na zpracování požadavku serverem. Při tomto počínání 

se automaticky deaktivuje přihlášení uživatele a provede se okamžitý návrat z funkce, čímž je 

zabráněno zbytečnému zatížení serveru. Pokud vše proběhne v pořádku, je proveden dotaz na 

databázi, při jehož neprázdném výsledku je zjištěno, že je tento uživatelský účet registrován. Při 

nevyhovění podmínce nejsou opět provedeny žádné další operace. 

Pokud tedy není výsledek dotazu prázdný, je nastavena neviditelnost prvního řádku 

tabulky, kde se nachází přihlašovací formulář, a je vypsána informační zpráva o úspěšném 

přihlášení. Dále je vytvořen objekt „UserFiles“ pro práci s uživatelskými soubory, jemuž jsou 

předány jako parametry cesta k adresáři „webs“, který bude obsahovat adresáře se soubory pro 

jednotlivé uživatele, a název uživatelské stránky, což bude druhý parametr. 

Nyní se dostáváme k zavádění tzv. „session“ proměnných, které zapříčiní udržení 

stavu přihlášení uživatele v průběhu několika požadavků zasílaných na server.  Tyto proměnné 

jsou samozřejmě udržovány jen do určité doby, čehož se využívá k zabezpečení uživatelského 

účtu. Například pokud uživatel odejde na delší dobu od počítače, tak je zabezpečeno, že mu jiný 

uživatel nebude měnit obsah stránky či uživatelské údaje, neboť mu jakýkoliv požadavek bude 

zamítnut a bude mu zobrazen přihlašovací formulář.  



23 
 

Jsou tedy zavedeny dvě „session“ proměnné, do nichž budou uloženy stejné 

parametry jako pro vytvoření objektu „UserFiles“, což se bude hodit pro pozdější vytváření 

tohoto objektu metodou „GetUserFiles“, kdy již nebude volána metoda pro přihlášení. Jinými 

slovy kdy budou existovat tyto proměnné, což určí, zda je uživatel přihlášen a nebude tedy 

zobrazen přihlašovací formulář. 

„Session“ proměnné mají strukturu asociativního pole, takže název proměnné je 

vlastně indexem tohoto pole. V dalších metodách je potom volána metoda „GetUserFiles“, která 

nám nastaví objekt pro práci s uživatelskými soubory a navíc vrátí booleovskou hodnotu úspěchu 

této operace, což je výhodné pro jednoduché porovnání, podle něhož aplikace buďto vyhlásí 

chybovou zprávu, nebo je požadavek akceptován a jsou vykonány příslušné operace. 

private bool GetUserFiles() 

{ 

    string webdir = Session["webdir"] as string, userName = Session["userName"] as string; 

    if ((webdir == null) || (webdir == "") || (userName == null) || (userName == "")) return false; 

    userFiles = new UserFiles(webdir, userName); return true; 

} 

Ukázka zdrojového kódu 10: Metoda „GetUserFiles“ 

Dále je v přihlašovací metodě uložen do serverového webového prvku 

„ScriptContent“ kód v jazyce JavaScript, který nastaví české kódování znaků, pak cesta k 

uživatelskému adresáři pro potřeby formátovacího editoru a nakonec je zavolána funkce, která 

nastaví vzhled editoru pro část těla stránky. Tělo stránky je nastaveno vždy, aby výsledná stránka 

obsahovala alespoň jednu část. Serverový prvek „ScriptContent“, jak je vidět v asp kódu, se 

nachází v html elementu „head“. 

Dále je do proměnné s názvem „parts“ uložen atribut výsledku dotazu na databázi 

pro konkrétního uživatele, který obsahuje všechny ostatní uživatelem zvolené části stránky. 

Tento výsledek má následující podobu: pokud obsahuje slovo „head“, označuje tak uživatelem 

zvolenou část pro záhlaví stránky. Podobně tak pro „foot“, což značí zápatí a poslední částí 

mohou být slova „men1“ a „men2“, které značí menu stránky. 

Číslem se odlišuje pouze vzhled editoru pro menu stránky, kdy první varianta 

označuje ovládací prvky editoru seřazeny do tří řádků a je tedy širší, a druhá varianta způsobí 

seřazení ovládacích prvků do čtyř řádků a menu je tak užší. Tato vlastnost se hodí pro lepší využití 

prostoru okna prohlížeče podle parametrů velikosti tohoto okna či rozlišení obrazovky uživatele. 

Tato vlastnost bude popsána v uživatelské části.  
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Poté nastává porovnávání pomocí příkazu „if“ a příkazu „Contains“, aby bylo zjištěno, 

které části uživatel zvolil. Podle toho jsou nastaveny ovládací prvky postranního panelu a je 

přidáván kód JavaScript, který nastavuje editory pro jednotlivé části. Jsou nastavena zaškrtávací 

políčka, jejichž znak zatržení informuje o definici příslušné části stránky a tím i zobrazení 

příslušného editoru. Funkce postranního panelu jsou také podrobně popsány v uživatelské části. 

Dále jsou nastaveny parametry stránky, jako je šířka, výška, vycentrování či orámovaní stránky 

pomocí metody „SetPageOptions“, která je na následující ukázce. 

private void SetPageOptions(string userName) 

{ 
    string[] result = GetPageOptions(userName); 

    if (result == null) { Response.Redirect("WebEditor.aspx"); return; } 
    string pwidth = result[0], pheight = result[1], mwidth = result[2], bheight = result[3]; 

    int pwlen = pwidth.Length, phlen = pheight.Length, mwlen = mwidth.Length, bhlen = bheight.Length; 
    if ((pwlen > 1) && (pwidth.EndsWith("px"))) pwidth = pwidth.Substring(0, pwlen - 2); 

    if ((phlen > 1) && (pheight.EndsWith("px"))) pheight = pheight.Substring(0, phlen - 2); 
    if ((mwlen > 1) && (mwidth.EndsWith("px"))) mwidth = mwidth.Substring(0, mwlen - 2); 

    if ((bhlen > 1) && (bheight.EndsWith("px"))) bheight = bheight.Substring(0, bhlen - 2); 
    PageWidth.Text = pwidth; PageHeight.Text = pheight; 

    MenuWidth.Text = mwidth; BodyHeight.Text = bheight; 
    PageCenter.Checked = result[4] == "true" ? true : false; 

    PageBorder.Checked = result[5] == "true" ? true : false; 
} 

Ukázka zdrojového kódu 11: Metoda „SetPageOptions“ 

V metodě „LogIn“ je ještě nastaven seznam názvů uživatelem vytvořených 

podstránek, které jsou seřazeny podle abecedy, přičemž základní podstránka s názvem index je 

na prvním místě. Vše je zviditelněno pomocí volání metod „AfterLoginVisibility“ a „PartVisibility“. 

A do textového editoru pro tělo stránky je načten jeho obsah pomocí metody „ReadIfrm“ 

z instance „userFiles“. V metodě „SetPageOptions“ je volána metoda „GetPageOptions“, která 

vrací výsledek dotazu na zadané parametry z databáze uživatelů. Při prázdném výsledku je použit 

příkaz Response.Redirect, který způsobí přesměrování stránky. [4] Zde je ukázka metody 

„GetPageOptions“, která vrací příslušný výsledek: 

private string[] GetPageOptions(string name) 

{ 
    Query q; try { q = new Query(null); } 

    catch (System.InvalidOperationException) 
    { 

        Msg.Write(msg, "Nelze se připojit k databázi, důvodem může být již otevřená databáze", true); 
        return null; 

    } 
    string[,] result = q.Select(new string[] { "pwidth", "pheight", "mwidth", "bheight", "center", 

"border" }, "name like '" + name + "'"); q.Close(ref q); 
    return new string[] { result[0, 0], result[0, 1], result[0, 2], result[0, 3], result[0, 4], result[0, 5] }; 

} 

Ukázka zdrojového kódu 12: Metoda „GetPageOptions“  
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Metoda „LogIn“ musí být samozřejmě registrována u příslušné komponenty 

definované v asp kódu pomocí atributu „OnAuthenticate“, což zapříčiní provedení této metody 

při požadavku na přihlášení uživatele. 

Ještě je zde uveden seznam s dalšími metodami základní třídy, jejichž kód už ukázán 

nebude. Na předchozích ukázkách bylo možné pochopit, jak funguje přihlašování a ošetření 

událostí. Všechny události musejí být zaregistrovány v asp kódu u příslušných komponent pomocí 

příslušného atributu. Zde je tedy seznam metod ošetřující různé uživatelské události: 

 Page_PreLoad - je volána před načtením stránky a obstarává její počáteční nastavení 

 DeleteUser - je volána po kliknutí na odkaz pro smazání uživatelského účtu a po potvrzení 

této operace dialogem v kódu JavaScript 

 LogOut - je volána po kliknutí na odkaz pro odhlášení uživatele 

 AddSubPage - je volána po kliknutí na tlačítko pro přidání nové podstránky 

 SubPageChange - je volána při změně podstránky, se kterou chce uživatel pracovat 

 DelSubPage - je volána po kliknutí na tlačítko pro smazání podstránky 

 ContentChanged - je volána po kliknutí na tlačítko uložit v editoru pro formátování textu a 

na základě identifikace textového pole, které tuto událost způsobí, je uložen obsah tohoto 

editoru 

 CheckChanged - je volána po kliknutí do zaškrtávacích políček označující definice částí 

stránky 

 SkinChanged - je volána po kliknutí na přepínač vzhledu editoru menu 

 SetPageWidth, SetPageHeight, SetMenuWidth, SetBodyHeight - tyto metody jsou volány 

po klinutí na tlačítko pro nastavení postupně šířky stránky, výšky stránky, šířky menu a 

výšky těla 

 CenterCheckChanged - je volána po kliknutí do zaškrtávacího políčka pro nastavení 

vycentrování 

 BorderCheckChanged - je volána po kliknutí do zaškrtávacího políčka pro nastavení 

orámování 

Dále se v aplikaci nachází stránka „Upload.aspx“ a k ní přidružený soubor s kódem na 

pozadí „Upload.aspx.cs“, což je stránka pro nahrávání souboru na server, a také „Reg.aspx“ a 

„Pass.aspx“ s příslušnými přidruženými soubory s kódem na pozadí, které se starají o nahrávání 

uživatelských souborů na server, registraci a změnu hesla uživatelských účtů.  
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Ve zvláštním souboru „class.cs“ je třída „UserFiles“, jejíž metody obhospodařují 

uživatelské soubory a adresáře, tedy uživatelem vytvořené webové stránky se soubory obrázků, 

médií, definic stylů a podobně. Tato třída má na starost jejich vytváření, čtení, zápis, přepis, 

odstraňování a zabezpečení těchto operací pro aktuálně přihlášeného uživatele. Veškeré 

uživatelské soubory jsou ukládány do adresáře „webs“. 

Dále je v tomto souboru objekt pro práci s databází, jemuž je možné jako parametr 

předat instanci existující komponenty datového typu „Literal“, čímž je způsobeno, že do ní budou 

vypisovány zprávy o úspěšnosti provedení dotazů a případná chybová upozornění. Po nasazení 

stránky je doporučeno tyto zprávy nevypisovat, neboť jim uživatel nerozumí a zbytečně jej 

matou. Tyto zprávy jsou jen pro účely ladění. 

Všechny potřebné soubory formátovacího editoru se nacházejí v adresáři „tinymce“. 

„TinyMCE“ je název komponenty, která obstarává formátování textu a posléze generování kódu 

html. Je to volně šiřitelný software a je přizpůsobena mnoha internetovým prohlížečům. Na 

domovské stránce tohoto produktu je možné se dozvědět potřebné informace k jeho ovládání a 

pro tvůrce webových aplikací k integraci do webových systémů. [8] 

Je jí tedy nutné do webové aplikace přidat a také přidat do hlavičky stránky, ve které 

je tato komponenta požadována, definici JavaScriptu, což bylo popsáno v asp kódu. Tato 

komponenta přemění každý registrovaný html element <textarea>…</textarea> na editor 

s ovládacími prvky. V asp kódu a v kódu na pozadí je definován tento element jako „TextBox“ 

s vlastností víceřádkového vstupu. 

Poslední soubor s názvem „fce.js“ pak obsahuje definice pomocných funkcí v jazyce 

JavaScript, které ošetřují uživatelské vstupy a nastavují parametry pro formátovací editor, což je 

nastíněno v  poslední části popisu realizace začínající na následující straně.  
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2.2.3. Javascript kód 

V této části je několik ukázek funkcí v klientském jazyce JavaScript pro nastavování 

jednotlivých editorů, které byly zmíněny výše a některé další pomocné funkce. 

var workpath; 
function setUserWorkPath(userWorkPath) 

{ 
    workpath=userWorkPath; 

} 

function setTinyMCEheadOrFoot(IDcontrol) 
{ 

    tinyMCE.settings={ 
    language:"cs",mode:"textareas",skin:"o2k7",theme:"advanced",plugins:plgns, 

 
    theme_advanced_buttons1:"newdocument,save,undo,redo,restoredraft,fontselect,fontsizeselect,bold, 

        italic,underline,strikethrough,|,backcolor,forecolor,|,link,unlink,removeformat,|,tablecontrols", 
 

    theme_advanced_buttons2:"nonbreaking,charmap,emotions,image,media,formatselect,justifyleft, 
        justifycenter,justifyright,justifyfull,|,outdent,indent,sub,sup,|,bullist,numlist,|,attribs,styleprops, 

        code,|,insertdate,inserttime,hr,visualaid,|,cite,acronym,abbr,|,preview,print,|,search,|,fullscreen", 
 

    theme_advanced_buttons3:"",theme_advanced_toolbar_location:"top", 

    theme_advanced_toolbar_align:"left",theme_advanced_statusbar_location:"bottom", 

    theme_advanced_resizing:true,relative_urls:false,document_base_url:workpath+"media/" 
    };  tinyMCE.execCommand('mceAddControl', true, IDcontrol); 

} 

Ukázka zdrojového kódu 13: Nastavení pracovního adresáře a vzhledu editoru 

Na této ukázce je zobrazena definice globální proměnné pro pracovní adresář 

formátovacího editoru, který je nastaven pomocí funkce „setUserWorkPath“. Dále je ve funkci 

„setTinyMCEHeadOrFoot“ mimo definice ovládacích prvků a jejich vzhledu vlastnost  

„document_base_url“, která je nastavena automaticky na absolutní cestu k uživatelskému 

pracovnímu adresáři doplněnému o relativní cestu do adresáře „media“. To zapříčiní, že uživatel 

bude moci při vkládání médií do stránky použít pouze čistý název souboru bez nutnosti psát 

absolutní cestu. 

Posledním příkazem je pak „tinyMCE.execCommand“, který pomocí výše 

definovaných vlastností a vstupního parametru funkce pro identifikaci textové oblasti nastaví pro 

tuto oblast vzhled, ovládací prvky a pracovní adresář. Jak je patrné z názvu, tato funkce nastavuje 

formátovací editor pro záhlaví a zápatí. Definice jsou tedy pro tyto části úplně stejné. Pro další 

části, jako jsou menu a tělo, jsou definice podobné. U části menu je rozdíl v tom, že jeho pracovní 

adresář je doplněn o adresář „ifrm“, nikoliv „media“, neboť editor menu je orientován na odkazy, 

které mění tělo stránky. V adresáři „ifrm“ jsou potom stránky, které jsou načítány z hlavní stránky 

pomocí elementu <iframe src=“nazev_stranky_v_adresari_ifrm“ …></iframe>. Nastavení tohoto 

editoru má navíc podle volby uživatele dvě různé varianty vzhledu, což už bylo výše zmíněno.  
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function SetWidth(IDctrl) 

{ 
    var str=document.getElementById(IDctrl).value; 

    if(str.length>0) 
    { 

        var c=0; 
        for(var i=0;i<str.length;i++) 

        { 
            var z=str.charCodeAt(i); 

            if ((z > 47) && (z < 58)) c++; // [0-9] 
        } 

        if(c==str.length) return true; 
        else if(c==str.length-1) if(str.charCodeAt(str.length-1)==37) return true; // [%] 

        alert('Hodnota šířky musí obsahovat pouze číslice, případně zakončené znakem "%".'); 
    } 

    else alert('Šířka nesmí být prázdná.'); 
    return false; 

} 

Ukázka zdrojového kódu 14: Funkce „SetWidth“ 

Zde je ukázka funkce, která obstarává kontrolu znaků při zadání atributu šířky, výšky 

nějaké části stránky ve vstupním políčku. V této funkci je definováno, že vstup musí obsahovat 

pouze číslice případně zakončené znakem procento. V případě, že vstup nevyhovuje těmto 

podmínkám, je zobrazen dialog, který na toto uživatele upozorní. Jak již bylo zmíněno, je snaha o 

to, aby bylo co nejvíce vstupů zpracováno u klienta, aby nedocházelo k přílišnému zatížení 

serveru. Proto je tedy kód realizován JavaScriptem. 

Poté co je vstup příslušné komponenty korektní, je umožněno odeslání jeho hodnoty 

na server. Pokud je odeslána číselná hodnota včetně procenta, je stejně tak nastaven i výstup. 

Pokud je odeslána pouze číselná hodnota, je příslušná vlastnost nastavena v pixelech, tedy je v 

definici html stylu doplněna tato hodnota písmeny „px“. Políčko pro zadání názvu další 

podstránky je opět podobně validováno funkcí „AddSubPage“, jejíž kód již zde popsán nebude. 

function Upload(part) 

{ 

    var target='Upload.aspx'; 

    if(part) target+='?part='+part; 

    window.open(target,'','toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no, 

        copyhistory=no,scrollbars=no,resizable=no,width=400,height=300,left=0,top=0'); 

} 

Ukázka zdrojového kódu 15: Funkce „Upload“ 

Zde je ukázka funkce, která slouží pro zobrazení nového okna k výběru souboru pro 

nahrání na server. Přijímá parametr „part“, pomocí něhož je na stránce „Upload.aspx“ určeno 

jednak, zda se jedná o obrázek na pozadí a ve které části, a jednak zda jde o soubor médií. Kód 

stránky pro nahrávání obrázku z důvodu rozsahu této práce již popsán nebude.  
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Dále je zde funkce pro validaci názvu podstránky a funkce zobrazující upozornění při 

kliknutí na smazání stránky, aby měl uživatel šanci tento krok odvolat v případě, že by tento 

požadavek způsobil omylem. V asp kódu jsou pak ještě přítomny definice dialogů v jazyce 

JavaScript, například potvrzovací dialog pro smazání uživatelského účtu a podobně. 

Tímto je zakončen popis programového kódu, který byl nutný pro lepší porozumění 

této technologii. A dále již následuje příjemnější část a tou je použití této aplikace běžným 

uživatelem, které začíná na následující straně. 

Tato aplikace je vyvíjena na lokálním serveru, tzn., že není dostupná veřejně. Při 

případné registraci domény a zřízení server-hostingu by byla dostupná pomocí veřejné adresy, 

například http://www.kdesi.cz. V příloze je celý projekt v adresáři „WebEditor“, který obsahuje 

veškerý kód aplikace a všechny potřebné soubory ke spuštění a konfiguraci této aplikace ať už na 

lokálním zkušebním serveru, či veřejném. Stačí okopírovat obsah tohoto adresáře na server 

pracující s prostředím ASP.NET. Tento adresář obsahuje soubor „Web.config“, v němž je 

definován způsob kompilace, způsob autentizace, nastavení startovní stránky a další potřebná 

nastavení, která je možné podle potřeby upravit. 

Po zadání adresy stránky, kam aplikaci umístíme, bude automaticky spuštěna stránka 

s názvem „WebEditor.aspx“, která je nastavena jako startovní, což je uvedeno, jak již bylo 

zmíněno, v souboru „Web.config“. Uživatelské adresáře jsou pak umístěny v adresáři „webs“ a 

stránky jednotlivých uživatelů jsou přístupné na adrese v podobě názvu domény, kde je umístěna 

webová aplikace, adresáře „webs“ a uživatelem registrovaným jménem stránky. Tato adresa může 

vypadat například takto: http://www.kdesi.cz/webs/jmeno_stranky_registrovaneho_uzivatele/.  

http://www.kdesi.cz/
http://www.kdesi.cz/webs/jmeno_stranky_registrovaneho_uzivatele/
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3. Uživatelské prostředí vyvinuté aplikace 

Tato část je pro seznámení s ovládáním aplikace. Byla snaha o to, aby byla co nejvíce 

uživatelsky přívětivá, tedy jednoduchá pro ovládání běžným uživatelem, který nemusí mít se 

značkovacím jazykem html vůbec zkušenosti. Protože se jedná o webovou aplikaci, není potřeba 

instalovat žádný program krom prohlížeče internetových stránek, který však standardně bývá 

součástí operačních systémů. 

Aplikace je testována pro internetové prohlížeče „Internet Explorer“, „Mozilla 

Firefox“ a „Google Chrome“. Je však doporučeno použít „Google Chrome“, který je dnes asi 

nejlepší volbou, co se týče bezpečnosti a rychlosti načítání internetových stránek. Je zmíněn také 

z toho důvodu, že tato aplikace byla při vývoji v tomto prohlížeči nejvíce testována. Ke 

korektnímu běhu je rovněž nutné mít povolené spouštění JavaScriptu, které někdy může být 

blokováno, aby nedošlo ke spuštění potenciálně nebezpečného kódu. 

3.1. Registrační a přihlašovací formulář 

Zde již následuje popis samotného ovládání aplikace. Jak bylo tedy zmíněno výše, po 

zadání příslušné adresy se zobrazí stránka s přihlašovacím formulářem umístěným na střed 

stránky, jež můžeme vidět na obrázku s číslem 3. 

Protože ještě nebyl náš uživatelský účet vytvořen, je nutné kliknout na odkaz 

„Zaregistrovat“. Tato akce způsobí přesměrování na stránku „Reg.aspx“, kde je rovněž na střed 

stránky umístěn formulář, ale tentokrát registrační formulář, který je na obrázku s číslem 1. 

Pokud se uživatel rozhodne registraci zrušit, stačí kliknout na příslušné tlačítko, což způsobí 

přesměrování zpět na základní stránku, kterou je stránka obsahující přihlašovací formulář, jak je 

možné vidět na obrázku číslo 3. 

Při kliknutí na tlačítko vytvořit uživatele se u všech prázdných vstupů zobrazí červená 

hvězdička, která signalizuje, že formulář není připraven na odeslání požadavku na server. Při 

zadání příliš jednoduchého hesla je červeně zobrazeno upozornění. Dále je provedeno porovnání 

hesla a jeho potvrzení, a také je provedena validace správného formátu emailové adresy. Pokud 

se tedy heslo liší od potvrzení hesla, či emailová adresa nemá správný formát, je zobrazeno 

příslušné upozornění, což můžeme vidět na obrázku číslo 2.  
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Obrázek 4: Správně vyplněný registrační formulář 

Teprve se všemi validními vstupy formuláře a kliknutím na tlačítko vytvořit uživatele, 

dojde k odeslání požadavku na server. Tam je zjištěno, zda uživatel s touto emailovou adresou 

existuje, či existuje požadovaný název stránky registrovaný jiným uživatelem. Podle výsledku je 

pak buď zobrazena zpráva s důvodem neúspěchu, nebo je požadavek akceptován a uživatelský 

profil vytvořen. Pokud tedy vše proběhne bez problémů, je uživateli oznámena tato skutečnost 

(Obrázek 5), a po jejím potvrzení, tedy po kliknutí na tlačítko „Pokračovat“ je již zobrazeno 

uživatelské prostředí. 

 

Obrázek 5: Potvrzení o úspěšné registraci 

Je použito přihlašování pomocí emailu a hesla. Při příštích přístupech k editoru je tedy 

uživatel přihlášen pomocí těchto údajů na základní stránce editoru, jak je zobrazeno na obrázku 

číslo 6, u nějž jsou opět zobrazeny chybové zprávy v případě neúspěchu. 

 

Obrázek 6: Správně vyplněný přihlašovací formulář  
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3.2. Vzhled aplikace po registraci či přihlášení uživatele 

Nyní již k popisu uživatelského prostředí, které je vidět na následujícím obrázku. 

V základním nastavení jsou zobrazeny formátovací editory pro úpravu záhlaví stránky, kam spadá 

většinou nadpis stránky, část pro úpravu menu stránky, což je část většinou orientovaná na 

odkazy, které mění obsah těla, dále část pro úpravu těla stránky, což je vlastně podstránka, jejíž 

obsah může být měněn po kliknutí na odkazy většinou umístěné pro tento účel v části menu. 

Poslední částí je záhlaví, kam se většinou zapisují autoři stránky, či dodatečné odkazy a jiné 

informace. Obsah uživatelské stránky je téměř prázdný a v části menu jsou vygenerované odkazy 

na dvě podstránky, tedy pro změny těla stránky. 

 

Obrázek 7: Vzhled uživatelského prostředí aplikace 

V záhlaví uživatelského prostředí se nacházejí odkazy pro jednoduchou správu 

uživatelského profilu, kam spadá změna hesla či odstranění účtu a poslední odkaz, který slouží k 

odhlášení uživatele, což znepřístupní stránku z důvodu bezpečnosti a zobrazí opět přihlašovací 

formulář, tak jak je to známé z mnoha internetových stránek.  
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Spodní část uživatelského prostředí pak obsahuje výpis informací o provedení  

uživatelských požadavků a levá část obsahuje mnoho užitečných funkcí pro definici parametrů 

stránky, které neumožňují nastavit formátovací editory. 

Po kliknutí na odkaz změna hesla nastane přesměrování na stránku, která obsahuje 

opět podobný formulář se třemi vstupními políčky, jak vidět na následujícím obrázku: 

 

Obrázek 8: Formulář pro změnu hesla 

Obsahuje vstup pro zadání starého hesla (z důvodu bezpečnosti, kdyby náhodou 

uživatel odběhnul od počítače a neodhlásil se), pak pro zadání nového hesla a jeho potvrzení a 

poté tlačítko pro odeslání na server. Dále je tu tlačítko zrušit, jehož funkcí je pouze přesměrovat 

uživatele na základní stránku. Opět je zde automatická validace vstupů, než tento prvek dovolí 

odeslat požadavek na server. Po úspěšném odeslání se proti databázi ověří platnost aktuálního 

hesla a v případě úspěšného ověření je uživateli změněno heslo v databázi a uživatel je 

přesměrován na základní stránku, v jejímž zápatí je zpráva o úspěšnosti změny hesla. 

Po kliknutí na odkaz pro odstranění uživatele je nejdříve zobrazen potvrzovací 

JavaScriptový dialog s otázkou ohledně smazání účtu a všech dat s ním souvisejících. Tento dialog 

vidíme zde: 

 

Obrázek 9: Potvrzující dialog o smazání účtu 

Kdyby tedy uživatel na tento odkaz nechtěně kliknul, může ještě stisknout tlačítko pro 

zrušení této akce. Po kliknutí na tlačítko „OK“ se však provede tato akce, proběhne přesměrování 

na základní přihlašovací stránku a není možné tuto akci vrátit zpět. Pro použití této aplikace je 

pak nutné se znovu zaregistrovat.  
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3.3. Formátovací editory 

Následuje stručný popis pravé části uživatelského prostředí. Jsou to editory pro 

formátování textů, vytvořené v jazyce JavaScript, který provádí pomocí příslušných tlačítek 

formátování textu. Jinými slovy podle těchto úprav generuje na pozadí zdrojový kód html. 

V této aplikaci je jeho vzhled a funkčnost přizpůsobena tak, aby byl podobný editoru 

desktopové aplikace „Microsoft Office Word“ a tím bylo jeho použití pro běžného uživatele 

intuitivnější, neboť tato kancelářská aplikace je nejznámější a nejrozšířenější. 

Je zde tlačítko pro vytvoření nového obsahu (tedy vymazání předešlého), tlačítko 

uložit, zpět, vpřed, tlačítko pro obnovení automaticky uloženého obsahu periodicky ukládaném 

po uplynutí určité doby, dále pak vysouvací seznam pro volbu písma, jeho velikosti a tlačítka pro 

známé formátování textu, jako je tučné písmo, kurzíva, podtržené, přeškrtnuté, horní a dolní 

index, zarovnání textu, tvorba odrážkového či číslovaného seznamu. 

Dále pak vkládání speciálních symbolů, emotikon (což jsou malé obrázky napodobující 

většinou lidskou tvář pod vlivem určitých emocí využívající se k názornému vyjádření nálady), 

obrázků, médií, tabulek a v neposlední řadě tlačítka pro podrobnou definici odkazů, vyhledávání 

a nahrazování textu, zobrazení náhledu před tiskem a tisku. Pro pokročilejší uživatele, či 

programátory je zavedena možnost zobrazení html kódu a definice stylů, kde si mohou sami 

podrobně nadefinovat vzhled a chování vytvářených objektů na stránce. 

V této práci je popsáno využití tohoto editoru jen velmi stručně pro účel 

jednoduchého návodu ke snadnému vytvoření jednoduché stránky pro běžného uživatele. Je pak 

na každém uživateli podívat se na jeho dokumentaci [8] a vyzkoušet jeho bohaté možnosti. 

V uživatelském manuálu v příloze je podrobnější popis tohoto editoru. 

V následující části je již popsána poslední neméně důležitá část webové aplikace, 

kterou je postranní panel. Tento panel slouží k nastavení důležitých vlastností stránky, kterou 

formátovací editory neumožňují realizovat.  
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3.4. Postranní panel 

3.4.1. Definice částí uživatelské stránky 

Nejprve bude popsána vrchní oblast postranního panelu s nadpisem „K tělu 

zahrnout“ (Obrázek 10), který slouží k nastavení jednotlivých částí stránky. První zaškrtávací 

políčko slouží pro vytvoření či zrušení definice záhlaví stránky. Při jeho zaškrtnutí bude tedy 

zobrazen formátovací editor pro úpravu zápatí stránky, které bude rovněž definované (tedy 

viditelné) ve vygenerované veřejné stránce uživatele. 

Při jeho odškrtnutí pak editor pro úpravu této části zmizí a tato část také zmizí i ve 

výstupní stránce. Dojde ke změně html kódu hlavní stránky, kdy část pro hlavičku a její pozadí 

nebude vůbec definována. Ke smazání obsahu editoru pro tuto část však nedojde, když se tedy 

později uživatel rozhodne tuto část zobrazit, tento obsah znovu uvidí, neboť je uložen v textovém 

souboru v uživatelském kořenovém adresáři ve formě čistého html kódu. Při pozdějším přidání je 

příslušný obsah automaticky načten. 

 

Obrázek 10: Definice částí výstupní stránky 

Dalšími zaškrtávacími políčky se stejnou funkcí jsou položky „Menu“ a „Zápatí“. 

Položka „Menu“ krom výše popsaného chování navíc ještě obsahuje dva přepínače s názvy 

„MenuSkin1“ a „MenuSkin2“, určené pro vhled příslušného editoru, které při odškrtnutí políčka 

„Menu“ zmizí. Smysl přepínačů pro vzhled spočívá v tom, že se editor pro menu stránky při 

přepnutí na druhý vzhled zúží a funkční tlačítka jsou seřazena do čtyř řádků. 

Tato možnost je užitečná v případě, že uživatel chce zobrazit část „tělo“ na větší 

ploše, například z důvodu nízkého rozlišení obrazovky. Implicitně je po registraci uživatele 

nastaven „MenuSkin1“. Na generování veřejné stránky toto samozřejmě vliv nemá, je to pouze 

vlastnost editoru. Vygenerované menu má buď uživatelem přesně zadanou šířku či je jeho obsah 

zúžen na velikost nejširšího řádku, jehož šířka je daná textem bez mezer, či jiným objektem. 

V ostatních případech, jako je text či objekty s mezerami, je řádek zalomen.  
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Je možné zrušit všechny části krom části tělo, neboť by uživatel nemohl upravovat 

žádnou stránku, což by postrádalo smysl. Alespoň jedna stránka musí být ve výstupním webu 

zobrazena. 

3.4.2. Nastavení šířky a výšky částí stránky 

Nyní následuje popis další oblasti postranního panelu (Obrázek 11), která obsahuje 

vstupní políčka, pro nastavení důležitých parametrů výstupní stránky, pod nimiž jsou příslušná 

tlačítka, jejichž popis napovídá, jaký parametr nadřazené políčko definuje. První políčko tedy 

definuje velikost celkové šířky stránky, při jehož aktivaci kliknutím je zadaná hodnota v 

tomto políčku uložena jako tento parametr stránky. Pokud je zadáno pouze číslo, zadaná šířka 

bude v pixelech. Procentuálním vyjádřením je určena velikost vzhledem k oknu prohlížeče u 

parametru pro celkovou šířku a výšku stránky, či podíl velikosti nadřazeného prvku. 

 

Obrázek 11: Nastavení parametrů výstupní stránky 

Stejným způsobem je řešeno nastavení šířky menu a výšky těla stránky (tedy 

elementu iframe pro zkušenější uživatele), jehož výška je automaticky nastavena na 100%, což 

znamená, že je roztažena do výšky nadřazeného prvku. V tomto případě její hodnota vždy bude 

nabývat definované výšky celé stránky ponížené o výšku záhlaví a zápatí stránky. Výška menu je 

pak ovlivňována výškou těla. Obsah textových políček je kontrolován na číselnou hodnotu 

případně zakončenou znakem „%“, jinou hodnotu není možné uložit. 

Dále tato oblast obsahuje dva neméně důležité ovládací prvky, z nichž první určuje, 

zda má být výstupní stránka zarovnána na střed, či nikoliv. Pokud je políčko odškrtnuté, 

standardně prohlížeč zarovná obsah vlevo. Druhé políčko definuje orámování stránky, což je 

užitečné pro lepší orientaci v jednotlivých částech stránky a také samozřejmě pro hodící se 

dekoraci vzhledem k vytvořenému obsahu.  
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3.4.3. Nahrávání souborů na server 

Nyní následuje předposlední oblast postranního menu (Obrázek 12), která začíná 

nadpisem „Obrázek na pozadí“. Zde se nacházejí čtyři přepínače pro nahrání a zároveň 

automatickou definici obrázku na pozadí s uživatelem zvolenými parametry, a dále jeden 

přepínač sloužící pro nahrávání vlastních souborů určených pro vkládání objektů do jednotlivých 

částí stránky, tedy ne na pozadí těchto částí. 

 

Obrázek 12: Nastavení obrázku na pozadí a nahrávání médií 

Jak opět popis přepínačů napovídá, při kliknutí na některou volbu bude otevřeno 

nové okno prohlížeče pro nahrání obrázku na pozadí příslušné části stránky, kde je možné zvolit 

styl opakování tohoto obrázku, jak je vidět zde: 

 

Obrázek 13: Okno pro nahrávání obrázku na pozadí s možností volby stylu opakování  
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Obrázek 14: Dialog pro výběr souboru 

 

Obrázek 15: Informace o nahraném obrázku na pozadí 

Při kliknutí na tlačítko s popisem „Vybrat soubor“ je otevřen známý dialog z běžné 

práce v systému pro výběr souboru (Obrázek 14), po jehož zvolení je vypsán do okna prohlížeče 

jeho název a po kliknutí na tlačítko s popisem „Nahrát“ se zobrazí JavaScriptový dialog 

s informacemi o nahraném obrázku a jeho zvoleném stylu (Obrázek 15), po jehož potvrzení je  
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automaticky vygenerován potřebný html kód pro realizaci této definice a okno pro nahrání médií 

je automaticky zavřeno. Velikost souboru je uváděna v kilobajtech bez desetinných míst, což je 

programově řešeno celočíselným dělením číslem 1024. V tomto případě je tedy soubor datově 

menší než jeden kilobajt. 

Pokud je požadováno z jakékoliv části obrázek na pozadí odstranit, opět stačí 

jednoduše kliknout na příslušné tlačítko a uživatel obdrží upozornění o provedení této operace 

(Obrázek 16). 

 

Obrázek 16: Informace o odstraněném obrázku na pozadí 

Na obrázcích 13 a 15 je vidět, že nahrávaný obrázek je v části záhlaví, tedy „head“, 

podle konce url adresy v okně pro nahrání souboru. Analogicky je tato adresa zakončena slovem 

označující v angličtině jinou část při kliknutí na jiný přepínač v ovládacích prvcích na obrázku 12 a 

nahraný obrázek je nastaven v příslušné části stránky. 

Poslední prvek v této oblasti slouží k nahrávání libovolných souborů (především 

obrázků a médií) do složky „media“, na něž je možné se prostřednictvím formátovacího editoru 

odkazovat. Okno je podobné jako při nahrávání obrázku na pozadí. Nahrané názvy souborů jsou 

vypisovány do vysouvacího seznamu v tomto okně, což je vidět na následujícím obrázku: 

 

Obrázek 17: Informace o nahraném souboru do adresáře „media“  
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Obrázek 18: Informace o odstraněném souboru z adresáře „media“ 

 

Obrázek 19: Chybové oznámení při prázdném adresáři media 

A nyní konečně následuje popis poslední oblasti postranního panelu, která slouží 

k přidávání a odstraňování podstránek (Obrázek 20). Je zde políčko pro text, které slouží pro 

název nové podstránky, která je vytvořena po kliknutí na tlačítko přidat podstránku. 

 

Obrázek 20: Přidávání a mazání podstránek 

Název podstránky by měl obsahovat pouze znaky, které nesmí být v názvu domény. 

Tzn., že by měl obsahovat pouze písmena bez diakritiky, čísla a pomlčku. Dodatečně je povolen 

ještě znak podtržítko, neboť nevadí, když se tento znak nachází až za lomítkem za názvem 

domény serveru, na němž běží tato aplikace. 

 

Obrázek 21: Upozornění na nesprávné znaky  
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Stejně tak je ošetřen název kořenového adresáře uživatele už při registraci stránky. V 

případě neúspěchu kontroly zadaných znaků textového políčka je uživatel upozorněn, že tento 

název nelze vytvořit (Obrázek 21). 

Ve spodní části postranního panelu je ještě odkaz na vygenerovanou stránku, aby 

uživatel mohl průběžně nahlížet, jak výstupní stránka vypadá. Nyní je tedy kompletně popsáno 

uživatelské prostředí a v další kapitole následuje krátký příklad pro tvorbu jednoduché stránky.  
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3.5. Praktický příklad tvorby jednoduché stránky 

Zde bude popsáno ovládání této aplikace, jakoby se nacházela na této fiktivní stránce: 

http://www.kdesi.cz/. Při spuštění prohlížeče je tedy nutné zadat tuto adresu stránky. 

Automaticky je načtena stránka WebEditor.aspx, kde se nachází přihlašovací formulář. Protože 

ještě není vytvořen uživatelský účet, je nutné kliknout na odkaz zaregistrovat, a dostat se tak k 

registračnímu formuláři, který již byl několikrát zobrazen, například na obrázku 4, a zadat jako 

název stránky například „mujweb“. Tento název musí být unikátní, dva uživatelé tedy logicky 

nemohou mít stránku, jejíž adresa by byla stejná. Je možné zadat jakékoliv alfanumerické znaky 

včetně pomlčky a podtržítka. 

Jako heslo bude použito například „Mujweb_159“, což je nutné zadat i do 

potvrzovacího políčka. Dále je nutné zadat email, který uživatel vlastní (zde jen pro příklad bude 

zadán „email@domena.cz“) a vyplnit vlastní bezpečnostní otázku a odpověď. Poté stačí kliknout 

na tlačítko „Vytvořit uživatele“ a počkat na zprávu o úspěšném vytvoření účtu a potvrdit ji 

kliknutím na tlačítko „Pokračovat“. Nastane přesměrování na základní stránku, kde je již vidět 

prostředí pro editaci stránky (Obrázek 7). 

V editoru pro záhlaví stránky je čerstvě po registraci automaticky vygenerován nadpis 

s textem „Vítejte na nové stránce“, který má nastavené písmo „Verdana“, jehož velikost má 

hodnotu „5“ z příslušného vysouvacího seznamu, což odpovídá hodnotě „large“ ve zdojovém 

kódu html, je tučné a jeho barva je modrá. 

V části pro menu stránky se krom popisu, že se jedná o položky menu, nachází 

seznam se dvěma odkazy, které budou na výsledné stránce měnit obsah těla, tedy podstránky. 

První položka seznamu s popisem „Úvodní podstránka“ se odkazuje na základní podstránku, jejíž 

název je „index“ (tedy soubor „index.htm“) a je uložena v adresáři určeném pro ukládání 

podstránek s názvem „ifrm“. Tato stránka je vždy načtena při prvním požadavku na zobrazení 

uživatelem vytvořené stránky a jako jediná nemůže být pomocí příslušného ovládacího prvku 

v levém postranním panelu odstraněna. Je to logické, neboť by bylo na jejím místě při prvním 

načtení prázdné místo. 

Druhá položka má popis „Nová podstránka“, jež odkazuje do stejného adresáře na 

soubor „novaPodstranka.htm“. Všechny tyto soubory mají příponu „.htm“, proto jsou vypsány 

pro přehlednost jen jejich čistá jména. Dále je zde editor pro úpravu podstránky, jehož obsah 

bude spjat s některým souborem v již zmíněném adresáři „ifrm“.  

http://www.kdesi.cz/
mailto:email@domena.cz
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Ještě nebylo zmíněno tlačítko s popisem „fullscreen“, které jak již popis napovídá, 

slouží pro zobrazení příslušného editoru přes celý prohlížeč. To se hodí pro přehlednou úpravu 

části například při nízkém rozlišení monitoru. 

Dále je zde zápatí stránky, kde jsou vypsána autorská práva, kde je možné změnit 

jméno, či tento text nahradit jakýmkoli jiným textem. V levém postranním panelu je možné 

některé části stránky odstranit pomocí odškrtnutí příslušných políček, čímž zmizí editory pro tyto 

části. Ty ale budou v tomto příkladu ponechány. 

Je možné tedy začít s úpravami. Bude vytvářena stránka například pro nabídku výuky 

cizích jazyků. V menu je smazán text „Položky menu:“, aby tam zůstal pouze seznam s odkazy. 

V dolní části ovládacího panelu je zvolena podstránka s názvem „NovaPodstranka“ a pomocí 

příslušného tlačítka je odstraněna. Do políčka nad tlačítkem „Přidat podstránku“ je zadána 

hodnota „nase_sluzby“ a prostřednictvím příslušného tlačítka je vytvořena. Pak je ještě zadána 

hodnota „kontakt“ a je opět kliknuto na toto tlačítko. Obsah těchto nově vytvořených stránek je 

samozřejmě prázdný. Seznam podstránek nyní bude vypadat takto: 

 

Obrázek 22: Seznam vytvořených podstránek 

V části menu je přepsán odkaz „Úvodní podstránka“ za „Úvod“ a „Nová podstránka“ 

za „Naše služby“, ve kterém je ponechán kurzor a kliknuto na ovládací prvek s popisem 

„Vložit/upravit odkaz“, který je oranžově zbarvený pokud se kurzor nachází v nějakém odkazu.  

 

Obrázek 23: Okno pro úpravu odkazu  
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Zobrazí se okno (Obrázek 23), kde se klikne do políčka s popisem „Url odkazu“, 

stiskne CTRL+A, čímž je označen veškerý text tohoto políčka a přepíše textem „nase_sluzby.htm“ 

a poté potvrdí pomocí příslušného tlačítka nebo stisknutím klávesy ENTER. 

Když je opět vyvoláno okno pro úpravu tohoto odkazu, je vidět, že byla cesta 

automaticky přepsána absolutní cestou k tomuto souboru do adresáře „ifrm“. Za odkazem „Naše 

služby“ se umístí kurzor a stiskne se klávesa ENTER, což způsobí, že se vytvoří nová položka 

seznamu, tak jak je to známé z jiných kancelářských aplikací. 

Na toto místo je napsán „Kontakt“, označeno celé slovo (např. dvojím kliknutím) a je 

nastaveno tučné a modré pomocí příslušných ovládacích prvků. Toto slovo je ponecháno 

označené a klikne se opět na ovládací prvek pro úpravu odkazu. Jako „URL adresa“ je zadáno 

„kontakt.htm“ a ještě je na kartě „Rozšířené“ zadána do políčka pro název cíle hodnota „ifrm“ a 

vše je potvrzeno klávesou ENTER. Obsah editoru pro menu nyní vypadá takto: 

 

Obrázek 24: Editor menu 

Nyní uživatel může opustit editor pro menu stránky a v záhlaví stránky upraví nadpis 

tímto textem: „Vítejte na stránce pro nabídku výuky cizích jazyků“. Přejde do postranního 

panelu, kde zvolí obrázek na pozadí jednotlivých částí stránky pomocí nově otevřeného okna, jak 

již bylo popsáno výše (Obrázek 12). Klikne tedy na přepínač s popisem „Celá stránka“ a v nově 

otevřeném okně klikne na tlačítko „Vybrat soubor“. Zvolí v příloze v adresáři „img“ soubor 

„bg.gif“, pomocí přepínače nastaví styl opakování na obě osy a stiskne tlačítko „Nahrát“. Zobrazí 

se dialog informující o parametrech obrázku a jeho automatickém nastavení.  
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Totéž je provedeno u dalších částí stránky. Pro záhlaví je nahrán stejným způsobem 

soubor „head.gif“ s opakováním v ose „x“, neboť se jedná o tenký svislý proužek, pro menu 

„menu.gif“ s opakováním v ose „y“, neboť se jedná o tenký vodorovný proužek, pro tělo 

„body.gif“ s opakováním v obou osách a pro zápatí „foot.gif“ s opakováním opět v ose „x“. Dále 

je do adresáře média nahrán obrázek „plaz.jpg“. [9] 

V postranním panelu je zvolena stránka „index“ a do těla stránky je vložen nějaký text 

pojednávající o tématu nabídky cizích jazyků. Zde uživatel klikne na ovládací prvek s popisem 

„Vložit/Upravit obrázek“ a otevře se okno (Obrázek 25). Do políčka s popisem „URL obrázku“ 

stačí napsat „plaz.jpg“, na kartě vzhled nastavit zarovnání obrázku vpravo a pro jednoduchost 

další parametry obrázku nenastavovat a je vše potvrdit klávesou ENTER. Opět zde bude 

automaticky nastavena absolutní cesta k tomuto obrázku tentokrát do adresáře „media“. 

 

Obrázek 25: Okno pro úpravu obrázku 

Nyní je vidět tento obrázek umístěný v editoru. Kliknutím na obrázek a tažením myši 

je přesunut podle potřeby do textu, a text případně upraven a vhodně zarovnán. V postranním 

panelu se zvolí podstránka „nase_sluzby“, kam se zadá další obsah. Dále je přepnuto na 

podstránku „kontakt“, kam je možné napsat například emailovou adresu a telefonní číslo.  



46 
 

Je možné vytvořit ještě například tabulku pro zveřejnění úředních hodin, kdy lze na 

toto číslo telefonovat. Pomocí tlačítka pro vytvoření tabulky jsou zadány v novém okně 

parametry, aby tabulka měla 7 řádků a dva sloupce. Ukázka tohoto okna zde již nebude, neboť je 

jeho obsluha velmi jednoduchá. Vytvořená tabulka je pak vyplněna v prvním sloupci dny v týdnu 

a ve druhém úředními hodinami. Ještě je nutné podotknout, že při úpravách v jednotlivých 

editorech nesmí být opomenuto ukládání obsahu pomocí příslušného tlačítka. 

V postranním panelu je ponecháno nastavení celkové šířky stránky na implicitní 

hodnotě, kterou je číslo „800“. Celková výška je nastavena na hodnotu „500“ a šířka menu na 

hodnotu „125“. Po zadání jednotlivých hodnot se vše potvrdí kliknutím na příslušná tlačítka pro 

uložení těchto parametrů. Dále je ponecháno zaškrtnuté tlačítko pro vycentrování stránky a 

tlačítko pro orámování jednotlivých částí stránky. 

Nyní již stačí kliknout na odkaz „Náhled stránky“ v dolní části postranního panelu a 

v nové záložce je otevřena vytvořená stránka. V těle stránky je načten úvod. Je možné si zkusit 

kliknout na odkazy v menu stránky. Při tom je vidět, že je měněn obsah těla, přičemž záhlaví, 

menu a zápatí stránky se nemění. Na následujících obrázcích je zobrazen výsledek. 

 

Obrázek 26: Vzhled uživatelské stránky při načtení úvodní podstránky  
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Obrázek 27: Vzhled uživatelské stránky při kliknutí na odkaz „Naše služby“ 

 

Obrázek 28: Vzhled uživatelské stránky při kliknutí na odkaz „Kontakt“  
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4. Závěr 

Tato práce je demonstrací využití komponent prostředí ASP.NET aplikovaných na 

konkrétní problematiku, kterou je bezpečné přihlašování uživatelů, ukládání jejich dat a vytvoření 

interaktivního prostředí pro tvorbu jednoduchých internetových stránek. Jedná se tedy o 

serverový editor statických webových stránek, jehož výhodou je to, že pro jeho využití není nutné 

instalovat žádný program krom prohlížeče internetových stránek, který je dnes součástí všech 

operačních systémů. Uživatelem tvořené stránky jsou ukládány na server, kde běží tato aplikace a 

jsou tedy ihned přístupné. Aplikace je navržena tak, aby ji mohl ovládat běžný uživatel bez 

znalostí značkovacího jazyku HTML. Pro pokročilé uživatele je ponechána možnost podrobné 

definice stylů a zobrazení html kódu. 

Práce rovněž slouží jako popis vytváření webové aplikace pro mé případné 

následníky, kteří by na ni chtěli navázat, či za využití znalostí popsané v této práci vytvořit jinou 

aplikaci. Z důvodu rozsahu praktické části je teoretická část jen velmi stručná, ale v praktické části 

je v podstatě vystiženo veškeré chování této technologie. Jsou zde uvedeny ukázky kódu pro 

porozumění definice serverových ovládacích prvků v kódu asp a jejich zpracování kódem na 

pozadí v jazyce C#. Rovněž jsou zde popsány dodatečné pomocné funkce v jazyce JavaScript. 

Programová část by si zasloužila podrobnější popis, ale to není v rozsahu diplomové práce. Kód 

aplikace však obsahuje spoustu komentářů a u některých tříd českou dokumentaci jednotlivých 

metod a jejich parametrů. Veškerý kód aplikace a všechny potřebné soubory k její konfiguraci se 

nacházejí v příloze. 
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         hash v hexadecimální podobě a kód pro vypisování zpráv 

 „fce.js“ - klientský kód pro nastavení parametrů formátovacího editoru a pro ošetření 

    uživatelských vstupů 

 Dále adresáře: 

 „App_Data“ - obsahuje databázové soubory 

 „bin“ - obsahuje soubor WebEditor.dll 

 „tinyMCE“ - obsahuje komponentu pro formátování textu 


