
  



 













 

 

 



By bylo fajn co nejdřív (cca 27.10.): 

• Když otevřu nastavení tabulek můžu jen uložit, chcu aby se to hned na stránku načetlo co je nastavené a jen updatlo pokud něco je 

• K nastavení tabulek přidat tlačítko test export, který stáhne soubory podle definice aby učitel mohl ověřit jestli to fakt takhle chce (generování 

plných tabulek není problém, na to už mám vytvořené všechno z AVT, stačí to propojit) 

Další menší postup (cca 3.11.): 

• Pořešit přístupy studentů (zatím mám jen učitelský účet) a celkové oddělení přístupů k různým funkcím a stránkám 

• U studenta na indexu stačí zatím jediné tlačítko generovat soubory, které udělá to stejné co test export 

Myšlenky ke generování náhodných dat z tabulek: 

• Pořád sem nikde nenašel ideální řešení k náhodnému generování tabulky, ideálně by se mi líbilo mít někde uloženou jen jednu hodnotu podle které 

se to dá vygenerovat abych tam neměl trilion tabulek, ale zase to má nevýhody + blbě se navrhuje nějaká dobrý algoritmus na něco takového. Asi 

nejlíp proveditelné pro mě by bylo pro každého studenta zkopírovat ty tabulky (které mají nastavené cizí klíče a kaskádové mazání), vymazat 

z tabulky nějaké % záznamů a ty ostatní tabulky se automaticky promažou (ale zní to trochu blbě + kde bych uchovával tolik tabulek? Nová db pro 

každého studenta? Prefix pro každého studenta? Mysql nemá rozdělení na db.schema.tabulka jako mssql (tam bych využil perfektně to schema k 

označení studenta), ale jen db.tabulka 

Rozvržení: 

• Učitel 

o Výběr db -> nastavení tabulek (Tam bych mohl přidat i tlačítko na generování test souborů podle toho co sem vybral, abych to mohl hned 

zkontrolovat jestli sem si to takhle představoval. Dál by tam mohl být checkbox „Aktuální zadání“, který označí tuhle db jako to co se má 

generovat studentům když kliknou na tlačítko) 

o Přehled studentů -> zobrazení jestli se někdy přihlásil/vygeneroval soubory, odpovědi na otázky, generování souborů jako má student (bylo 

by i super i mít tam možnost generovat soubory jaké má student ale všechno v sql bez nějakých chytáků, aby se s tím nemusel štvát) 

o Nastavení otázek (moc nemám představu jak by to mělo vypadat, musím si říct o otázky, které byly do teď abych namyslel co tam má být a 

jak vymyslet trochu dynamičtější generování otázek) 

• Student 

o Domovská stránka s tlačítkem na vygenerování souborů 

o Sekce s otázkami 

o Změna hesla 


