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ANOTACE 

 

Cílem této diplomové práce je vytvoření informačního systému, díky kterému se 

bude možné přihlásit na biatlonové závody elektronickou cestou. Základem tohoto systému 

je databáze biatlonistů v České republice, díky které budou moci jednotliví vedoucí oddílů 

vybírat závodníky, kteří se zúčastní daného závodu. 

První část je věnována studii současného stavu systému přihlašování na biatlonové 

závody a čtenář se zde seznámí s problematikou biatlonových závodů. V další části je 

vytvořen návrh databáze biatlonistů, který je pro zpřehlednění doplněn o diagramy a 

tabulky. V dalších částech se už věnuji samotnému návrhu informačního systému od 

specifikace požadavků až po jeho realizaci. 
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SUMMARY 

 

The master´s thesis set a target to develop an information system, which enable to 

enrol for the biathlon races by electronic way. Due to database of biathletes in Czech 

Republic, which is base of the system, can every head of the club choose the biathletes, 

who take part in the race. 

First part devotes to the study of current status of the biathlon´s registration system 

and explain the issues of biathlon races. The proposal of the database of biathletes is 

described in next part along with diagrams and tables for the clear arrangement. Next parts 

describe the proposal of information system from requirements specification up to the 

realization. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
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ČSB  Český svaz biatlonu 
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EJB  Enterprise JavaBeans 
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FK Foreign Key – Cizí Klíč 
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MČR  Mistrovství České republiky 

MVT Mistrovská výkonnostní třída 

PK Primary Key - Primární Klíč 

RZ Rychlostní závod 

SZ   Stíhací závod 

ŠTZ   Štafetový závod 

TK  Trestné kolo 

UML  Unified Modeling Language 

URL  Uniform Resource Locator 

VPS  Virtuální privátní server 

VŠB  Vysoká škola báňská 

VT  Výkonnostní třída 

VZ  Vytrvalostní závod 

WAR  Web application archive 

WM  WaveMaker 

ZHS  Závod s hromadným startem 

ZSS  Závod supersprintu 
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1 Úvod 
 

Jako téma mojí diplomové práce jsem si zvolil tvorbu informačního systému pro 

podání elektronické přihlášky na závody v biatlonu. Téma jsem si zvolil, jelikož se v této 

oblasti pohybuji již několik let a rád bych přispěl ke zkvalitnění a zjednodušení 

přihlašování na tyto závody. Zároveň bude vytvořena jedinečná databáze všech biatlonistů 

v České republice, která se stane základem informačního systému. Z databáze budou 

jednotliví vedoucí klubů vybírat sportovce, kteří se zúčastní konkrétních biatlonových 

závodů.  

V první části se věnuji obecně biatlonu - jako sportu a všemu co se týče biatlonových 

závodů, aby si čtenář udělal představu o tom, co vše je potřeba zahrnout do přihlášky na 

takovýto závod. Stručně zde popisuji historii biatlonu, jeho vývoj a jaký je biatlon v dnešní 

době. V této části práce si již mohu udělat představu o tom, jaká data budu použita při 

tvorbě informačního systému. Popisuji zde v jakých disciplínách se závodí, jak jsou 

rozděleny jednotlivé kategorie a jakou výkonnostní třídu potřebuje sportovec pro start na 

jednotlivých typech závodů. Tato data jsou pro tvorbu informačního systému velice cenná, 

a proto jsem je důkladně prostudoval. 

V druhé kapitole budu navrhovat samotnou databázi, což je základ každého 

informačního systému. Důležitý je zde správný návrh tabulek a propojení mezi nimi. 

Závěrem této kapitoly bude vytvoření entitně relačního diagramu, který zobrazí strukturu 

databáze a vztahy mezi jednotlivými entitami. 

Po návrhu databáze bude následovat specifikace požadavků na informační systém. 

V této kapitole zpracuji funkční a nefunkční požadavky na systém, které budou důležité při 

tvorbě webové aplikace. V této kapitole také vypracuji seznam uživatelů a jejich role při 

užívání systému. 

 Velice důležitou, a řekl bych stěžejní kapitolou, bude vytvoření modelu 

informačního systému. V této kapitole se budu věnovat návrhu systému prostřednictvím 

UML jazyka, který se používá pro grafickou vizualizaci programových systémů. Pro 

zpracování diagramů použiji software  Visual Paradigma for UML, se kterým mám 

praktické zkušenosti z magisterského studia na VŠB.  

 V poslední kapitole se již budu věnovat samotné realizaci a implementaci 

informačního systému. První části této kapitoly budu věnovat výběru databázového 

systému, na kterém bude založena moje databáze. V další části si zvolím software pro 
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správu a zpracování databáze. Součástí této kapitoly je samotná tvorba webové aplikace. 

Již při zadání této diplomové práce jsem věděl, že budu pro vytvoření aplikace používat 

nástroj Wavemaker, jelikož mě velice zaujala práce v tomto vývojovém prostředí.  

 Výsledkem této práce bude Java aplikace, která bude přístupná pomocí prohlížeče 

z webového serveru přes síť internet. 
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2 Studie současného stavu 
 

Před zahájením práce na návrhu informačního systému jsem provedl analýzu 

současného stavu. Při sestavení studie jsem vycházel především z materiálů umístěných na 

oficiálním webu českého svazu biatlonu. Díky nim jsem si udělal obrázek o všech 

potřebných formulářích a datech potřebných pro podání přihlášky na biatlonové závody. 

Při rozhovorech s členy biatlonových klubů a z vlastních zkušeností byl vytvořen seznam 

funkčních a nefunkčních požadavků na systém, který mi velice pomohl při samotném 

návrhu systému. Velký důraz byl kladen na jednoduchost a přehlednost, jelikož mnozí 

budoucí uživatelé nejsou odborníky v IT. Pokud by byl systém příliš složitý, 

pravděpodobně by to vedlo k jeho zániku a navrácení ke staré formě přihlašování.  

2.1 Historie biatlonu 

Biatlon je disciplína, ve které je skloubena střelba a běh na lyžích. Historie biatlonu 

sahá do roku 1958, kdy se uskutečnilo první mistrovství světa v tomto sportovním odvětví. 

V té době se ještě střílelo z velkorážné pušky na vzdálenosti 250, 200, 150 a 100 metrů. 

Závodilo se v jedené disciplíně a to na 20 kilometrové trati se čtyřmi střelbami. První tři 

střelby byly prováděny v poloze vleže a poslední, na vzdálenost 100 metrů byla vstoje. 

Další disciplínou, která byla do závodů přidána v roce 1965, byl závod štafet. Výrazným 

milníkem v biatlonu je rok 1976, kdy se změnil kalibr zbraně a místo velkorážné pušky se 

začala ke střelbě využívat puška malorážná. Zároveň se také změnila vzdálenost terčů a to 

na 50 metrů. Tento typ zbraně a vzdálenost terčů se využívá dodnes. [1] 

2.2 Biatlon dnes 

V současnosti je biatlon jedním z nejsledovanějších zimních sportů. Tento mladý 

sport má spousty fanoušků po celém světě. V této práci se budu věnovat pouze biatlonu 

v České republice. V biatlonu se nezávodí pouze v zimním období, v létě se pořádají také 

závody v krosovém běhu, na kolečkových lyžích nebo na horských kolech. Ve všech 

typech závodů se střílí z malorážné zbraně na vzdálenost 50 metrů. Na terč se střílí ze dvou 

poloh, poloha vstoje a poloha vleže. V poloze vstoje se střílí na terč o průměru 11,5 

centimetrů, vleže je terč zmenšen na průměr 4.5 centimetrů.  

 

 



Petr Šimůnek: Informační systém pro podání elektronické přihlášky na biatlonové závody 

 

2013  4  

2.2.1 Disciplíny  

Jednotlivé disciplíny se dělí podle délky trati a počtu střeleb při závodě. 

V následujícím textu popíšu všechny disciplíny, které se konají při biatlonových závodech. 

Budu zde uvádět pouze délky tratí, které absolvuje mužská kategorie. Ostatní kategorie 

mají délky úměrně zkráceny, tyto délky jsou přesně popsány v pravidlech, které přiložím 

k práci jako přílohu na DVD.  V biatlonu se závodí v následujících disciplínách: 

VZ- Vytrvalostní závod: Délka tratě tohoto nejdelšího závodu v biatlonových disciplínách 

je 20 kilometrů a závodník musí během závodu odstřílet čtyři střelecké položky 

v následujícím pořadí: L-S-L-S (L- leže, S- Stoje). Za každý nezásah je závodník 

penalizován přirážkou 1 minuty k výslednému času. 

RZ- Rychlostní závod: závod na 10 kilometrů s dvěmi střelbami, první je střelba vleže, 

druhá vstoje. Za každý nezásah musí závodník absolvovat 150 metrové trestné kolečko, 

které trvá cca. 20 vteřin. 

SZ – Stíhací závod: tento závod navazuje na předchozí závod rychlostní nebo na závod 

s hromadným startem, z tohoto závodu je určen startovní čas závodníka, který je roven 

odstupu závodníka od vítěze. Pokud tento závod navazuje na vytrvalostní závod, je odstup 

od vítěze zkrácen na polovinu. Délka trati tohoto závodu je 12,5 kilometrů a závodník musí 

absolvovat čtyři střelby v následujícím pořadí: L-L-S-S (L- leže, S- stoje).  

ZHS- Závod s hromadným startem: Délka trati tohoto závodu je 15 kilometrů a střelba se 

shoduje se stíhacím závodem ( L-L-S-S).  

ZSS- Závod supersprintu:  V kvalifikaci je trať dlouhá 2,4-3,6 kilometrů a střelba L-S, pro 

finále je potom trať dlouhá 4-6 kilometrů a střelba L-L-S-S, pro každou střeleckou položku 

má závodník k dispozici další 3 náhradní náboje. V případě nezasažení všech pěti terčů ani 

při použití náhradních nábojů je závodník diskvalifikován. 

ŠTZ- Štafetový závod: V každém družstvu v této disciplíně jsou čtyři závodníci. Každý 

závodník absolvuje 10 kilometrovou trať se dvěmi střelbami vleže a vstoje. Při každé 

střelbě má závodník možnost využít třech náhradních nábojů. Za každý netrefený terč je 

závodník penalizován projetím trestného kola. [1] 

2.2.2 Kategorie 

V biatlonu se závodí od 10 let, nejmladší kategorií jsou žáci, tato kategorie se od 

ostatních liší tím, že nestřílejí z malorážné zbraně, ale ke své střelbě využívají speciálně 
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upravenou vzduchovou zbraň. Rozdílná je také vzdálenost a velikost terčů. Vzdálenost 

terčů od palebné pozice je pro žákovské kategorie 10 metrů. Střelbu provádí pouze vleže a 

to na terč o velikosti 15 milimetrů. Všechny žákovské kategorie a kategorie dorostenců 

„A“ absolvují svůj závod beze zbraně, tu mají na střelnici ve stojanu, před každou střelbou 

vyjmou zbraň ze stojanu, kterou nasadí na záda a odjíždí na střelecké stanoviště, kde 

absolvuje střelbu. Po odstřílení opět nasadí zbraň na záda, dojede ke stojanu, kde odloží 

svoji zbraň a pokračuje v závodě. Žákovské kategorie, v závislosti na disciplíně, za 

netrefenou ránu získávají penalizaci buď 30 vteřin, nebo absolvují trestné kolo o délce 75 

metrů. V jednotlivých kategoriích je možné sportovce buď postaršit nebo ve veteránských 

kategoriích omladit. Aby mohl být závodník postrašen, musí vyplnit formulář, který jsem 

pro ukázku přidal do příloh. Sportovec, který věkem spadá například do kategorie muži 

„C“ může závodit za kategorii muži „A“, záleží jen na jeho zvážení, v které kategorii bude 

v dané sezóně závodit. V následujících tabulkách vypíši všechny kategorie včetně délky 

tratí a počtu střeleb. Tabulky zobrazují rozdělení do kategorií podle věku a k nim 

odpovídající délku tratí, počet střeleb a rozdělení střelby do polohy vleže nebo vstoje. 

Kategorie ŽÁCI 

tabulka 1- Kategorie žáci, zimní biatlon 

Kategorie žáci, žákyně "A" žáci, žákyně "B" žáci, žákyně "C" 

Věk 10-11 let 12-13 let 14-15 let 

VZ 3 km L 5 km L, L 6 km L, L 

RZ 2 km L 3 km L, L 4 km L, L 

ZHS 3 km L 4 km L, L 5 km L, L 

ŠTZ 3x2 km L 3x3 km L, L 3x4 km L, L 

 

Kategorie DOROSTENCI 

tabulka 2 - Kategorie dorostenci 

Kategorie dorostenci "A" dorostenky "A" dorostenci "B" dorostenky "B" 

Věk 15-16 let 15-16 let 17-18 let 17-18 let 

VZ 4 km L, L 4 km L, L 5 km L,S,L 5 km L,S,L 

RZ 2 km L,L 2 km L,L 3 km L,S 3 km L,S 

ZHS 3 km L,L 3 km L,L 5 km L,L,S 4 km L,L,S 

SZ 3 km L,L 3 km L,L 5 km L,L,S 4 km L,L,S 

ŠTZ 3x1,5km L,L 3x1,5km L,L 3x3 km L,L,S 3x3 km L,L,S 

 

 

 

 



Petr Šimůnek: Informační systém pro podání elektronické přihlášky na biatlonové závody 

 

2013  6  

Kategorie JUNIOŘI 

tabulka 3 - Kategorie junioři 

Kategorie Junioři Juniorky 

Věk 19-21 let 19-21 let 

VZ 7 km L,S,L,S 6 km L,S,L,S 

RZ 4 km L,S 3 km L,S 

ZHS 6 km L,L,S,S 5 km L,L,S,S 

SZ 6 km L,L,S,S 5 km L,L,S,S 

ŠTZ 3x4km L,S 3x4km L,S 

 

Kategorie MUŽI 

tabulka 4 - Kategorie muži 

Kategorie Muži "A" Muži "B" Muži "C" 

Věk 22 a starší 36-45 let 46 a starší 

VZ 7 km L,S,L,S 5 km L,S,L 5 km L,S,L 

RZ 4 km L,S 3 km L,S 3 km L,S 

ZHS 6 km L,L,S,S 5 km L,L,S 5 km L,L,S 

SZ 6 km L,L,S,S 5 km L,L,S 5 km L,L,S 

ŠTZ 4x4km L,S 4x4km L,S 4x4 km L,S 

 

Kategorie ŽENY 

tabulka 5 - Kategorie ženy 

Kategorie Ženy "A" Ženy "B" Ženy "C" 

Věk 22 a starší 31-40 let 41 a starší 

VZ 6 km L,S,L,S 5 km L,S,L 6 km L,S,L 

RZ 3 km L,S 3 km L,S 4 km L,S 

ZHS 5 km L,L,S,S 4 km L,L,S 5 km L,L,S 

SZ 5 km L,L,S,S 4 km L,L,S 5 km L,L,S 

ŠTZ 4x3km L,S 4x3km L,S 4x3 km L,S 

 

2.2.3 Úrovně závodů 

Během letní i zimní sezóny jsou závody rozděleny do tří úrovní. Vyhlašovatelem 

soutěží je Český svaz biatlonu, který také vypisuje kalendář pro letní i zimní sezónu. 

Evidencí a zpracování výsledků zajišťuje řídící soutěže prostřednictvím výpočetní skupiny 

ČSB. Úrovně závodů jsou následující: 

 Regionální závody 

Na tento tip závodu se může přihlásit každý člen biatlonového klubu, účast na tomto 

druhu závodu není podmíněna žádným kritériem. [2] 
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 Celostátní závody 

Celostátní závody ČPB jsou vypsány pro všechny kategorie s výjimkou přípravek a 

žactva „A“. Účast v celostátních závodech ČPB, s výjimkou MČR, ve všech vypsaných 

kategoriích není omezena. [2] 

 Mistrovství České republiky 

Mistrovství ČR v biatlonu je vypsáno pro všechny kategorie s výjimkou přípravek a 

žactva „A“. Mistrovství ČR v biatlonu v daném roce mají právo se zúčastnit sportovci, 

řádní členové ČSB, splňující některé z následujících kriterií[2]: 

a) v průběžném žebříčku ČPB příslušné kategorie jsou před mistrovstvím umístěni do 10. 

místa 

b) jsou držiteli platné, minimálně II. VT v biatlonu 

c) jsou zařazeni nejméně do I. VT v letním biatlonu 

d) pro MČR dorostu a dospělých: dosáhli v některém celostátním, ne regionálním, závodě 

ČPB dané sezóny minimálně 70 bodů 

e) pro MČR žactva dosáhli v některém celostátním, ne regionálním, závodě ČPB 

minimálně 65 bodů 

f) pro kategorie veteránů je MČR otevřené, bez omezení 

2.2.4 Výkonnostní třída 

Úroveň sportovní výkonnosti je hodnocena zařazením sportovců do klasifikačních 

výkonnostních tříd. Do výkonnostních tříd se sportovci zařazuji samostatně pro zimní a 

letní biatlon. Stanovené podmínky platí souhrnně pro zimní i letní biatlon. Vyhlašovatelem 

sportovní klasifikace v biatlonu je výbor Českého svazu biatlonu. Na základě prokázané 

výkonnosti jsou sportovci zařazování do následujících výkonnostních tříd: 

- mistrovské výkonnostní třídy - MVT (mimo žákovské kategorie) 

- výkonnostní třídy - I.VT (všechny kategorie) 

- výkonnostní třídy - II.VT (všechny kategorie) 

- výkonnostní třídy - III.VT (všechny kategorie) 

Platnost zařazení do výkonnostní třídy je časově omezena. Platí od data splnění 

stanoveného výkonu do konce následující závodní sezóny. Pro znovu zařazení do VT musí 

sportovec dosáhnout opět stanoveného výkonu. Sportovci se zařazují vždy do nejvyššího 

stupně VT, ve které splnili stanovený výkon, bez rozdílu discipliny, ve které byl výkon 
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dosažen. Při přechodu do vyšší věkové kategorie se zařazení do VT nemění. Pro zařazení 

do jednotlivých stupňů VT je nutno dosáhnout některý ze stanovených výkonů. Pro 

zařazení do jednotlivých stupňů VT musí závodník splnit následující kritéria. [2] 

Mistrovská výkonnostní třída - MVT 

 být pověřen reprezentaci ČR na Zimních olympijských hrách nebo na Mistrovství 

světa 

 zvítězit v některé individuální disciplině na Mistrovství ČR 

 zvítězit nebo v konečném pořadí soutěže jednotlivců ČP (celostátním žebříčku) 

 dosáhnout minimálně 95% z možných dosažitelných bodů. 

I. Výkonnostní třída - I.VT 

 zvítězit nebo dosáhnout maximálně o 10% horšího výsledného času než vítěz 

kategorie 

 v některé individuální disciplině Mistrovství ČR nebo celostátního závodu ČP, 

dosáhnout v konečném pořadí soutěže jednotlivců ČP minimálně 85% z možných 

dosažitelných bodů. 

II. Výkonnostní třída - II.VT 

 dosáhnout minimálně 90 bodů v některé individuální disciplině Mistrovství ČR 

nebo 80 bodů v závodě ČP 

 dosáhnout v konečném pořadí soutěže jednotlivců ČP minimálně 75% z možných 

dosažitelných bodů. 

III. Výkonnostní třída - III.VT 

 dosáhnout minimálně 70 bodů v některé individuální disciplině závodu v ČP, 

 dosáhnout v konečném pořadí soutěže jednotlivců ČP minimálně 60% z možných 

dosažitelných bodů. 

Rozdělení do VT tříd jsem zde uvedl hlavně pro budoucí možné rozšíření informačního 

systému. Kdyby bylo možné spojit databázi výsledků s tímto informačním systémem, bylo 

by možné automaticky přidělovat závodníkům jejich výkonnostní třídu na základě pravidel, 

které jsem zde uvedl, a dosažených výsledků. 
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2.2.5 Přihláška 

 Přihláška do soutěže ČSB 

Základní přihlášku do soutěže jednotlivců podávají kluby vždy nejpozději do 1. 12. 

soutěžního roku řídícímu soutěže ČSB. Tuto přihlášku je nutné poslat na předepsaném 

formuláři, který je možné stáhnout na stránkách www.biatlon.cz , na adresu řídícího 

soutěže. [2]  

 Přihláška na jednotlivé závody 

Přihlášku na jednotlivé závody je nutno poslat na adresu pořadatele, a to nejpozději 5 

dní před začátkem závodů. Tato přihláška je závazná. Upřesnit přihlášku lze 1 den před 

prvním závodem, nejčastěji v pátek, elektronickou poštou nebo telefonicky do doby určené 

propozicemi, zpravidla do 12 hodin. V případě prezentace v sobotu, do pátku 19:00 nebo 

při prezentaci. Všichni přihlášení závodníci budou zařazeni do startovní listiny a bude 

vyžadováno zaplacení startovného. 

Pokud prezentovaný závodník nesplní podmínky pro start, např. nedoložením zdravotní 

prohlídky nebo prokázáním totožnosti, je povinen on nebo vedoucí výpravy splnit tyto 

podmínky nejpozději před nástřelem svého závodu. [2]  
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3 Návrh databáze 
Základem správného fungování IS je návrh a vytvoření databáze. Prostředek, který se 

používá pro znázornění uložení dat do databáze, se nazývá E-R diagram. Diagram slouží k 

určení, jaká data mají smysl ukládat pro potřebu správné funkčnosti systému, a také nám 

definuje vztahy mezi uloženými daty. V databázi jsou data uložena ve formě tabulek, které 

mají mezi sebou různé násobné vazby. Díky těmto vazbám se můžeme pomocí atributu 

jednoho prvku odkazovat na atribut prvku jiného. [3]  

3.1 Účel databáze 

Databáze biatlonistů bude využívána nejen pro potřeby vedoucích biatlonových klubů, 

ale také pro vedoucího soutěže, který má na starosti vytvoření a kontrolu startovní listiny. 

Databáze se bude využívat pro zaslání přihlášky na aktuální sezónu a pro podání přihlášky 

na jednotlivé závody. Důležitým bodem také bude vytvoření kalendáře, který bude stěžejní 

při přihlašování na jednotlivé závody. Tento kalendář je tvořen zástupci ČSB. 

3.2 Vyhledání a uspořádání požadovaných informací   

Většinu informací, které potřebuji k vytvoření databáze, jsem nastudoval 

z biatlonových pravidel a formulářů, které jsou dostupné na oficiálních biatlonových 

stránkách www.biatlon.cz. Ve spolupráci s ČSB bych do budoucna rád do těchto stránek 

implementoval odkaz na elektronickou přihlášku na biatlonové závody v rámci České 

republiky.  

 Databáze bude obsahovat veškeré informace potřebné k vytvoření elektronické 

přihlášky. Přihláška na jednotlivé závody bude obsahovat jméno a příjmení sportovce, 

ročník narození, klubovou příslušnost a kategorii, ve které bude závodit.  Přihláška do 

soutěže ČSB bude navíc obsahovat datum lékařské prohlídky, která je nutná pro každého 

závodníka, který se chce účastnit biatlonových závodů a výkonnostní třídu, které dosáhl. 

Databáze bude naplněna jednotlivými předsedy klubů, kteří mají buď písemný, nebo 

elektronický seznam svých závodníků. Já osobně jsem členem klubu SKP Jablonec a ve 

spolupráci s vedoucím klubu budu shromažďovat veškerá data, která se tohoto klubu týkají.  

 

http://www.biatlon.cz/
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3.3 Návrh tabulek 

Databáze bude obsahovat tabulky, ze kterých se budou čerpat veškeré informace o 

závodnících a klubech v České republice. Tabulky jsou rozděleny do sloupců, které 

obsahují:  

 Název sloupce – entity a jejich atributy 

 Typ - datový typ určuje vlastnost daného atributu pro daný sloupec v tabulce databáze. 

Podle dat, která je nutno ukládat, se stanoví datový typ. V rámci databáze je možno 

využít osm typů dat a to Text, Číslo, Datum a čas, Ano/Ne, Měna, Memo, 

Hypertextový odkaz a Objekt OLE. [4] 

 Klíč - klíče dělíme na primární (Primary Key - PK) a cizí (Foreign Key - FK).  

Primární klíč je taková množina atributů, která jednoznačně určuje danou entitu. 

Cizí klíč nám zprostředkovává vazbu mezi jednotlivými entitami.  

 Popis - obsahuje stručný popis jednotlivých entit, které se vyskytují v prvním 

sloupci dané tabulky. 

  

Veškeré informace budou rozděleny do následujících tabulek: 

 

 ZÁVODNÍCI - tabulka závodníci bude obsahovat informace o závodnících 

účastnících se biatlonových závodů.    

tabulka 6 - Závodníci 

Název sloupce Typ Klíč Popis 

id_zavodnik int(10)  PK unikátní číslo závodníka 

jmeno varchar(10)     

prijmeni varchar(10)     

rocnik_narozeni int(4)     

id_kategorie varchar(10) FK   

id_klub varchar(12) FK zkratka biatlonového klubu 

lekarska_prohlidka Date  datum lékařské prohlídky 

id_VT varchar(3) FK dosažená výkonnostní třída 

id_pohlavi varchar(4) FK pohlaví závodníka 
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 KATEGORIE - podle této tabulky jsou závodníci rozděleni do jednotlivých 

kategorií. Kategorie jsou rozděleny podle věku závodníka. Přesný výpis kategorií je 

popsán v kapitole 2.2.2. 

tabulka 7 - Kategorie 

Název sloupce Typ Klíč Popis 

id_kategorie int(20) PK unikátní číslo kategorie 

vek_od int(2)     

vek_do int(2)     

zkratka_kategorie varchar(6)     

 

 VÝKONNOSTNÍ TŘÍDA - tato tabulka přiřazuje závodníkům jejich výkonnostní 

třídu, které dosáhli při biatlonových závodech. 

tabulka 8 - Výkonnostní třída 

Název sloupce Typ Klíč Popis 

id_VT int(10) PK unikátní číslo VT 

typ_VT varchar(4)     

 

 POHLAVÍ 

tabulka 9 - Pohlaví 

Název sloupce Typ Klíč Popis 

id_pohlavi int(2) PK   

Pohlavi Varchar(4)    

 

 KLUBY 

tabulka 10 - Vedení klubu 

Název sloupce Typ Klíč Popis 

id_klub int(10) PK unikátní číslo klubu 

zkratka_klubu varchar(12)   zkratka klubu 

Jmeno varchar(20)     

Mesto varchar(20)     

Ulice varchar(20)     

CP int(10)     

PSC int(10)     

Telefon int(10)     

Email varchar(20)     
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 UŽIVATEL 

tabulka 11 - Uživatel 

Název sloupce Typ Klíč Popis 

login varchar(10)   přihlašovací jméno 

heslo varchar(10)   přihlašovací heslo 

role varchar(10)   Přístupová práva 

 

 LOG  - tabulka „log“ je dostupná jen pro administrátora a slouží pro sledování 

aktivity uživatelů. Pokaždé když se některý z uživatelů přihlásí nebo odhlásí ze 

systému, je do této tabulky uložen záznam o datu a čase této aktivity a přihlašovací 

jméno daného uživatele. 

tabulka 12 - Log 

Název sloupce Typ Klíč Popis 

id_log int(10) PK   

Datum Date     

Cas Time     

id_uzivatel int(10) FK   

 

 KALENDÁŘ 

tabulka 13 - Kalendář 

Název sloupce Typ Klíč Popis 

id_zavodu int(10)   unikátní číslo závodu 

datum_od Date   začátek konání akce 

datum_do Date   konec konání akce 

id_uroven_zavodu int(10) FK   

id_typ_zavodu int(10) FK zkratka typu závodu 

id_kategorie int(20) FK jaké kategorie budou závodit 

id_klub int(20) FK kdo závody pořádá 

id_prihlaska_zavod int(1) FK   

 

 ÚROVEŇ ZÁVODU - tabulka úroveň závodu je potřebná pro vytvoření kalendáře 

biatlonových závodů.  

tabulka 14 - Úroveň závodu 

Název sloupce Typ Klíč Popis 

id_uroven_zavodu int(10) PK   

uroven_zavodu varchat(20)     
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 TYP ZÁVODU 

tabulka 15 - Typ závodu 

Název sloupce Typ Klíč Popis 

id_typ_zavodu int(10) PK   

typ_závodu varchar(20)     

 

 PŘIHLÁŠKA NA ZÁVOD 

tabulka 16 – Přihláška na závod 

Název sloupce Typ Klíč Popis 

id_prihlaska_zavod int(10) PK   

id_zavodnik int(200) FK   

 

 PŘIHLÁŠKA NA SEZÓNU 

tabulka 17 - Přihláška na sezónu 

Název sloupce Typ Klíč Popis 

id_prihlaska_sezona INT(10) PK   

id_zavodnik INT(200) FK   

 

3.4 Schéma databáze – ER diagram 

Diagram entit a vztahů je grafický nástroj. Používá se k vyjádření entit, jejich 

podstatných vztahů a atributů. Definuje neměnné atributy a strukturu dat. Datové 

modelování, jako jedna z technik analýzy a návrhu informačních systémů od doby svého 

vzniku nedoznalo žádné podstatné změny. Přesto docházelo a ještě stále dochází k jistým 

odlišnostem v jednotlivých notacích. K těmto odlišnostem dochází především neúplnou 

nebo nepřesnou interpretací základních principů ER modelů. Data, která systém uchovává, 

jsou relativně konstantní. V čase se daleko více mění způsob jejich zpracování, než jejich 

struktura. Datový model vyjadřuje vztahy, které nejsou zachyceny v procesních modelech. 

Vztahy v datovém modelu nesmí být porušeny při transformaci dat jednotlivými procesy. 

Mezi základní komponenty datového modelu patří entita, entitní množina, vztah, vztahová 

množina a atribut. [5]   

Entity jsou hmotné či nehmotné objekty reálného světa, o kterých je potřebné v 

rámci databáze evidovat data. Jedním z možných grafických zobrazení entity v rámci E-R 

diagramu je znázornění pomocí obdélníku, který je ve své horní části popsán jménem 

entity. [5]  



Petr Šimůnek: Informační systém pro podání elektronické přihlášky na biatlonové závody 

 

2013  15  

Atributy popisují a charakterizují entitu. Jedná se tedy o popis některých vlastností 

dané entity, které jsou podstatné v rámci databáze. Jeden z možných zápisů v E-R 

diagramu je, že se atributy zapisují dovnitř obdélníku entity. [5] 

Vlastní postup tvorby ERD diagramů začíná vytvořením iniciálního ERD. To 

znamená ,že získáme data například interview s uživatelem nebo jinými technikami získání 

dat. Pokračujeme výběrem nejdůležitějších objektů (entit a vztahů mezi entitami). Poté se 

zakreslí entity a jejich vztahy do ERD diagramu. Zde se definují kardinality vztahů. 

Dalším krokem je přidání atributů k entitám, označení atributů a ověření identifikátorů 

entit. Při přidávání atributů entitám v datovém modelu mohou být odhaleny nové entity, 

které budou mít vztahy na entity původní. Dále se odstraní tranzitivní vztahy (nepřímé 

vztahy, které lze odvodit ze vztahů jiných) a nadbytečné entity (např. pokud má entita 

pouze jeden výskyt). Na závěr se ověří úplnost vzniklého datového modelu. [5] 

 Součástí této práce je  E-R diagram, který je zobrazen na obrázku č. 1. Tento 

diagram jsem vytvořil v programu Visual Paradigm, se kterým mám zkušenosti 

z magisterského studia. 
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Obr. 1 - ER-Diagram 
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4 Specifikace požadavků na informační systém 
Ve fázi specifikace požadavků na nový systém využiji znalostí z předmětu 

„Objektově orientovaná analýza a návrh“, díky němuž mohu systém definovat pomocí 

jazyka UML. Při specifikaci požadavků je nutné definovat hranice systému, uživatele, 

základní funkce IS a další požadavky, např. na bezpečnost nebo na otevřenost systému. 

4.1 Analýza požadavků 

Z informací, které jsem získal studiem materiálů týkajících se biatlonových závodů a 

rozhovorů s lidmi zabývajícími se problematikou přihlášek na závody vyplynul následující 

soubor požadavků. Mým cílem bylo komunikovat s potenciálními koncovými uživateli 

systému a s jejich pomocí si vytvořit představu, jak by ideálně měl systém reálně fungovat. 

Je nutné vzít v potaz, do jaké míry budou schopni koncoví uživatelé výsledný systém 

ovládat a tomu uzpůsobit jeho funkce i design.  

4.1.1 Funkční požadavky 

Funkční požadavky objasňují co se musí udělat a identifikuje nutné úkony, aktivity a 

akce, které musí být vykonány. Analýza funkčních požadavků bude použita jako základ 

takzvané toplevel funkce systému pro funkční analýzu. [5] 

 zpracování přihlášky na sezónu 

 zpracování přihlášky na závod 

 doplňování závodníků do databáze 

 mazání závodníků z databáze 

 přidělování přihlašovacího jména a hesla pro přihlášení do systému 

 vytvoření seznamu závodníků, přihlášených na jednotlivé závody 

 vytvoření kalendáře závodů 

4.1.2 Nefunkční požadavky 

Nefunkční požadavky kladou důraz na design a provedení systému. Jelikož systém 

pro vytvoření elektronické přihlášky budou bezesporu ovládat i lidé, kteří nejsou příliš 

počítačově gramotní, je zapotřebí aby systém byl především jednoduchý na ovládání a 

přehledný. Jak jsem již předeslal v předchozích odstavcích, bylo nutné komunikovat 

s potenciálními koncovými uživateli a vzít v potaz jejich připomínky a návrhy na systém 
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samotný. Systém je nutno postavit takovým způsobem, aby ho mohl ovládat i běžný 

uživatel bez nutnosti větší instruktáže.  

4.2 Popis systému 

Jak jsem již zmínil, systém bude sloužit k přihlášení na biatlonové závody 

elektronickou cestou. Do systému se bude možné přihlásit ve dvou úrovních. První úroveň 

bude administrátorská a druhá uživatelská. Více se o uživatelských právech a možnostech 

zmíním v další kapitole. Systém bude obsahovat aktuální kalendář závodů, který bude po 

schválení členy ČSB vložen do systému administrátorem. Do systému budou mít přístup 

všichni vedoucí biatlonových klubů, kterých je momentálně v České republice 59. Jejich 

úkolem bude naplnit databázi svými členy a pravidelně aktualizovat stavy jednotlivých 

závodníků. Pomocí systému bude možné vytvořit přihlášku na aktuální sezónu a přihlášku 

na jednotlivé závody. Seznam závodníků bude rozdělen podle kategorií, které budou 

automaticky seřazeny podle věku závodníka. U každého závodníka bude zaškrtávací pole, 

díky kterému označíme závodníka, kterého chceme přidat do přihlášky. Závodník má 

možnost startovat i za jinou kategorii než určuje jeho aktuální věk, proto musí být 

v systému možnost vložit kategorii manuálně. Například muž spadající věkem do 

veteránské kategorie má možnost závodit v kategorii muži „A“, pokud chce za tuto 

kategorii závodit, musí v přihlášce na sezónu vybrat kategorii, za kterou chce závodit. Poté 

bude muset celou sezónu závodit právě v té kategorii, kterou uvedl v přihlášce na sezónu.  

4.3 Uživatelské role 

Do systému budou mít přístup uživatelé s různými právy, proto jsem zde uvedl 

seznam, který určuje kdo má jaká práva a jaké operace bude v sytému provádět. Uživatel 

s administrátorskými právy bude mít přístup do všech složek systému oproti běžnému 

uživateli, kterému budou některé editační složky znepřístupněny. 

4.3.1 Administrátor 

 přidělování uživatelského jména a hesla pro přístup do systému 

 přístup do databáze závodníků 

 editace uživatelů 

 editace závodního kalendáře 

 editace oddílů 
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 informuje vedoucí oddílů o požadavcích a změnách 

4.3.2 Uživatel 

 editace závodníků 

 vytvoření přihlášky na sezónu 

 vytvoření přihlášky na jednotlivé závody 

4.3.3 Pořadatel 

 zpracování elektronické přihlášky na závody 

4.3.4 Vedení ČSB 

 schvaluje kalendář závodů 

 kontroluje přihlášku na sezónu 

4.4 Seznam tříd 

Na základě provedené analýzy jsem navrhl následující třídy a k nim vypsané atributy 

a operace. Seznam tříd jsem posléze použil pro tvorbu diagramu tříd.  

Třída 1:  Uživatel 

Atributy: ID_uzivatel, ID_role, login, heslo 

Operace: Přihlásí se do systému 

 

Třída 2: Závodník 

Atributy: ID_závodník, Jméno, Příjmení, Ročník narození, ID_kategorie, ID_klub, ID_VT,                    

ID_pohlavi 

Operace: ---- 

 

Třída 3: Administrátor 

Atributy: → Uživatel 

Operace: Vkládá kalendář závodů, edituje kluby a závodníky, informuje vedení klubu 

 

Třída 4: Vedení klubu 

Atributy: → Uživatel 

Operace: Edituje závodníky, vytváří přihlášku, vkládá datum lékařské prohlídky 

 

Třída 5: Vedení ČSB 

Atributy: → Uživatel 

Operace: Kontroluje přihlášku, vytváří kalendář závodů 

 

Třída 6: Přihláška na závod 

Atributy: ID_přihláška_zavod, ID_závodu 

Operace: ---- 
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Třída 7: Přihláška na sezónu 

Atributy: ID_prihlaska_sezona 

Operace: ---- 

 

Třída 8: Kalendář 

Atributy: ID_zavodu, Datum, Kategorie, Úroveň a Typ závodu, Pořadatel   

Operace: ---- 

 

Třída 9: Klub 

Atributy: ID_klub 

Operace: ---- 

 

Třída 10: Log 

Atributy: ID_log, ID_uzivatel, Datum, Čas 

Operace: ---- 
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5 Model informačního systému 

5.1 Use Case diagram 

Jedná se o prvek jazyka UML a dává přehledně nahlédnout na navrhovaný systém. 

Tento diagram definuje vztahy mezi případy (někdy se také hovoří o scénářích) užití 

systému a aktéry stojící vně systému. Případy užití „Use Case“ specifikující vzory chování 

realizované softwarovým systémem. Každý případ užití lze chápat jako posloupnost 

vzájemně navazujících transakcí vykonaných v dialogu mezi aktérem a vlastním 

softwarovým systémem. Jako aktéry pak definujeme uživatele či jiné systémy, kteří budou 

vstupovat do interakce s vyvíjeným softwarovým systémem. [6] 

Vidíme zde všechny uživatele systému (vedení klubu, administrátor a vedení ČSB), 

kteří budou mít přístup s různými uživatelskými právy. 
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Obr. 2 - UseCase diagram 

5.2 Diagram tříd 

Zachycuje základní objekty vyvíjeného informačního systému a detailněji zobrazuje 

vztahy mezi nimi. Jeho účelem je zachytit statický pohled na vyvíjený systém.  

Třídou rozumíme popis množiny objektů majících společnou strukturu, chování, vztahy a 

sémantiku. Objekt může být instancí právě jedné třídy (stejně jako např. strojírenský 

výrobek může být vyroben pouze podle jediné výrobní dokumentace). Jména tříd volíme 
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tak, aby byla součástí slovníku popisujících doménovou oblast (reinkarnace reálného světa 

do softwarového systému). Pojmy instance třídy a objekt můžeme zaměňovat, neboť 

vyjadřují v tomto kontextu totéž. [6] 

 

Obr. 3-Diagram tříd 

5.3 Objektový diagram 

Diagram objektů popisuje konfigurace instancí tříd (objektů) kompatibilní s 

odpovídajícím diagramem tříd. Typ objektu specifikuje skupinu operací, které mohou být 

objektem prováděny. Stejně jako v reálném světě člověk vystupuje v různých rolích podle 

toho, v jakém kontextu se právě nachází (v zaměstnání se nachází v roli pracovníka, doma 

je manželkou či manželem, v automobilu řidičem či pasažérem apod.), stejně vystupuje i 
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objekt vzhledem k ostatním objektům, se kterými je v relaci. Každá role, ve které se objekt 

nachází, pak odpovídá danému typu a naopak. Jinými slovy řečeno, podle aktuální role, ve 

které se objekt nachází, může tento provádět pouze operace dané odpovídajícím typem 

objektu. [6] 

 

 

Obr. 4 - Objektový diagram 

5.4 Sekvenční diagram 

Diagramy použité do této chvíle vypovídaly o tom, jak vypadá statická podoba 

informačního systému. Zde se dostáváme k dynamickým pohledům.  

Na téma dynamických pohledů uvádí Vondrák [2003, s. 22], cituji: „Podstata 

specifikace dynamického chování objektově orientovaného systému spočívá v modelování 

komunikace mezi objekty. Právě tyto interakce vedou v konečném důsledku k 

požadovanému chování celého systému – k zajištění jeho požadované funkcionality.“  

Interakce mezi objekty softwarového systému popisují v jazyce UML sekvenční 

diagramy. Tyto diagramy postihují jaké zprávy (požadavky) jsou mezi objekty zasílány z 

pohledu času. Diagram je tvořen objekty uspořádanými do sloupců a šipky mezi nimi 
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odpovídají vzájemně si zasílaným zprávám. Zprávy mohou být synchronní nebo 

asynchronní. V případě synchronních zpráv odesílatel čeká na odpověď (odezvu) adresáta, 

v případě asynchronní zprávy odesílatel nečeká na odpověď a pokračuje ve vykonávání své 

činnosti. Souvislé provádění nějaké činnosti (operace) se v sekvenčním diagram vyjadřuje 

svisle orientovaným obdélníkem. Odezvu adresáta lze opět modelovat, v tomto případě tzv. 

návratovou zprávou (přerušovaná čára). Tok času probíhá ve směru shora dolů. [6] 

 

 

Obr. 5 - Sekvenční diagram 
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5.5 Stavový diagram 

Stavový diagram zobrazuje životní cyklus objektu z hlediska posloupností stavů 

daného objektu a událostí způsobujících přechody mezi těmito stavy. Z nich pak vyplývají 

akce prováděné objektem v odezvě na tyto změny. [6]  

Z definice stavového diagramu vyplývá, že musíme nalézt stavy objektu, události, 

které způsobují změny těchto stavů a nakonec akce, které z těchto změn vyplývají. Stavy 

nalezneme v sekvenčním diagramu v podobě operací, události jsou zprávy, které vedou ke 

spuštění operace, akce jsou pak zprávy, které jsou odesílány směrem k ostatním objektům 

při vykonávaní operace. [6] 

 Jako příklad stavového diagramu jsem zde znázornil průběh přihlášení a odhlášení 

uživatele do systému. Po zadání přihlašovacích údajů systém ověří jejich správnost. Ze 

zobrazení uživatelského prostředí po přihlášení je jasně patrné, zda je přihlášen 

administrátor nebo běžný uživatel.  

 

Obr. 6 - Stavový diagram 
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6 Realizace a implementace IS 
Při realizaci jsem si musel důkladně promyslet, jaký software si vyberu pro tvorbu 

informačního systému. Jelikož se jedná o webovou aplikaci, budu vybírat takové nástroje, 

které budou nejvhodnější pro splnění všech požadavků na navrhovaný informační systém. 

Webovou aplikaci je možné napsat přímo v programovacím jazyce, mezi které patří 

například PHP či Perl. Po prohledání internetu a několika diskuzích s lidmi, kteří webové 

aplikace navrhují, jsem si zvolil studio WaveMaker (dále jen WM), které pro tvorbu 

aplikací využívá drag and drop nástrojů. Podporovanými databázovými systémy ve studiu 

WM jsou MySQL a PostgreSQL. Detailněji budu popisovat WM v kapitole 6.2, kde se 

budu věnovat samotné tvorbě aplikace. 

6.1 Tvorba databáze 

Pro vytvoření databáze jsem si zvolil databázový systém MySQL. Do této doby jsem 

neměl téměř žádné zkušenosti s vytvářením databází, a proto jsem si vybral nástroj, který 

je vhodný pro vytváření webové aplikace a je podporován studiem WM, ve kterém budu 

webovou aplikaci vytvářet. Dalším důvodem pro použití MySQL je rozsáhlá komunita 

používající tento databázový systém a spousta materiálu uloženého na internetu.  

Historie MySQL: 

MySQL je databázový systém vytvořený švédskou firmou MySQL AB, nyní 

vlastněný společností Sun Microsystems, dceřinou společností Oracle Corporation. Jeho 

hlavními autory jsou Michael „Monty“ Widenius a David Axmark. Je považován za 

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

tak pod komerční placenou licencí. 

MySQL je multiplatformní databáze. Komunikace s ní probíhá – jak už název napovídá – 

pomocí jazyka SQL. Podobně jako u ostatních SQL databází se jedná o dialekt tohoto 

jazyka s některými rozšířeními. [7] 

Výhody MySQL: 

 stabilita 

 rychlost 

 podpora všech hlavních platforem 

 relativně jednoduchá na naučení 

 obrovská výhoda vyplývající z rozšířenosti je uživatelská podpora [8] 

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/w/index.php?title=Michael_Widenius&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Axmark&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://cs.wikipedia.org/wiki/Multiplatformn%C3%AD_software
http://cs.wikipedia.org/wiki/SQL
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Instalace MySQL: 

 Na stránkách výrobce (www.mysql.com) je možné si bezplatně stáhnout instalační 

balíček. Jelikož mám na svém počítači nainstalovaný operační systém Windows 7, zvolil 

jsem verzi pro tento systém. Momentálně je k dispozici MySQL Installer ve verzi 5. 6. 10. 

Velikost celého balíčku je cca 170 MB. Po stažení souboru se můžeme pustit do instalace, 

která trvá jen několik málo minut. Nejpodstatnější částí balíčku je nainstalování MySQL 

serveru. Po instalaci se spustí konfigurace MySQL, kde nastavím heslo pro uživatele root.  

Práce v MySQL: 

  Je několik možností jak pracovat s databází v MySQL. Jednou z nich je 

zpracovávání databáze pomocí příkazového řádku. Za pomocí příkazů je možné provádět 

všechny operace potřebné pro práci s databází. Na obrázku č. 7 je ukázka, jak vypadá práce 

příkazovým řádkem. Jako příklad je zde zobrazena syntaxe pro vytvoření nové tabulky, tu 

jsem vyobrazil zadáním příkazu HELP CREATE. Pomocí příkazu HELP je možné 

vyobrazit syntaxe všech příkazů.  

 

Obr. 7 - Práce s příkazovým řádkem 

Pro správu databáze jsem hledal nástroj, který by mi ulehčil práci při vytváření a 

editování tabulek. Na doporučení jsem si stáhl freeware software Toad for MySQL, který 

je přímo určen pro práci s databázemi MySQL. Software je možné stáhnout na stránkách: 

http://toadformysql.com/index.jspa, momentálně je ve verzi 6.3. Po instalaci stačí kliknout 

na tlačítko „CONNECT“ a po vyplnění základních přihlašovacích údajů se připojím na 

server. 

http://www.mysql.com/
http://toadformysql.com/index.jspa
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 Nyní už mi nic nebrání ve vytvoření samotné databáze. Na obrázku č. 8 je 

zobrazeno, jak v „Toadu“ založit novou databázi. V dalším kroku je potřeba vytvořit 

tabulky, které budu posléze naplňovat daty.  

 

Obr. 8 - Založení nové databáze 

 Vytvořit tabulku je možné buď v editoru pomocí příkazů SQL nebo 

kliknutím na ikonku „CREATE a TABLE“. Do kolonky „Name“ vypíši název tabulky a 

v levé části okna vyberu položku „Columns“, nebo-li sloupce. V této části přidám do 

tabulky všechny potřebné sloupce a k nim přiřadím datové typy. V závorce za datovým 

typem je zobrazena délka znaku, kterou je možné změnit v sekci „Properities“.  

Důležitou věcí je nastavení políčka „Auto increment“ na hodnotu „True“ u sloupce 

„ID“. To mi zaručí automatické navyšování hodnoty při každém přidání nového řádku. 

Tuto hodnotu je potřeba nastavit při prvním návrhu tabulky, pokud opustím návrh a 

spustím ho znova, tuto hodnotu již nelze změnit a celou tabulku musím zadat znovu. 

Kolonka, ve které se hodnota z „False“ mění na „True“ je zobrazena na obrázku č. 9. Při 

tvorbě tabulky přiřadím ke sloupci „ID“ primární klíč, který se v tomto programu přiřazuje 

ve složce „General“. 

 

Obr. 9 - Nastavení „Auto increment“ na hodnotu „True“ 
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Tímto způsobem vytvořím všechny tabulky, které budu potřebovat při tvorbě 

informačního systému. Posledním krokem při tvorbě databáze je doplňování informací do 

tabulek. Dvojím kliknutím na vytvořenou tabulku se otevře v pravé části programu záložka 

s názvem „Viewer Table biatlon.zavodnici“. To znamená, že se mi otevřela tabulka 

v databázi biatlon a názvem závodníci. Nyní se mi zobrazí všechny sloupce, které tabulka 

obsahuje. Abych mohl doplňovat data do tabulky, musím kliknout v horní části na záložku 

„Data“.   

Dalším úkolem je vložit cizí klíče, které slouží k propojení mezi tabulkami. 

V programu Toad for MySql se vkládá cizí klíč pomocí záložky Constrains, zde kliknu na 

tlačítko „Create constrain on a table. Zobrazí se mi tabulka, kde musím zmáčknout tlačítko 

„Add“. Vyberu zdroj, kde se budou data zobrazovat, dále vyberu v sekci 

„Destination“ tabulku odkud se budou data nahrávat. Tímto způsobem vytvořím v databázi 

všechny potřebné vazby. Zde jsem narazil na problém, který jsem nebyl schopen nijak 

vyřešit. Pokud zapomenu na nějakou vazbu a chci ji dodatečně přidat, program nahlásí 

chybu v databázi MySql. Tento problém se mi podařil vyřešit jen tak, že jsem všechny 

vazby musel odstranit a znovu je zadat. Je to nepříjemné, ale akceptovatelné. Cizí klíč se 

v tabulce zobrazí ve sloupci „Key“ s názvem „MUL (multiple)“. Primární klíč je zobrazen 

pod názvem „PRI“. V příloze č. 3 je ukázka vkládání cizích klíčů v programu Toad for 

MySql. 

 Pokud chci do tabulky přidat další záznam, musím ve spodní části kliknout na 

symbol „plus“ a vyplnit veškeré potřebné údaje. Po vyplnění všech sloupců je potřeba 

kliknout na tlačítko „Save changes“ pro uložení všech záznamů. Toto tlačítko se nachází 

na stejné úrovni jako symbol „plus“ pro přidání dalšího záznamu.  

6.2 Tvorba aplikace 

Nyní mám připravenou databázi a můžu začít vyvíjet samotnou aplikaci.  Pro 

tvorbu aplikace jsem si zvolil nástroj Wavemaker, jehož výhodou je rychlá tvorba 

formulářové orientované aplikace pomocí drag and drop nástrojů, což je standardními 

programovacími jazyky mnohem pracnější a časově náročnější.  
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6.2.1 Úvod do studia Wavemaker  

WaveMaker je možné zdarma stáhnout na stránkách www.wavemaker.com v sekci 

download. Momentálně je dostupný ve verzi 6.5.3 a je možné ho nainstalovat na systémy 

windows, linux i mac.  

Minimální požadavky pro spuštění Wavemaker 

 pro práci ve studiu WM mohou být použity: Firefox 6.0, Internet Explorer 8 

nebo 9, Chrome nebo Safari 

 minimální rozlišení obrazovky 1024x768 

 minimálně 1GB paměti RAM a 250 MB volného místa na disku 

 JDK 1.6.0_04 a vyšší (Java development Kit). JDK je možné doinstalovat při 

samotné instalaci studia WM [9] 

Spuštění programu a vytvoření projektu 

Při spuštění programu se jako první objeví konzole pro start WaveMakeru, kde je 

možné nastavit různé parametry ohledně spuštění samotného programu. WaveMaker se 

spustí kliknutím na tlačítko „START“. Pokud není webový prohlížeč spuštěn, tak se 

automaticky spustí. Pokud prohlížeč spuštěn je, tak se program otevře v nové kartě. Po 

spuštění programu se objeví uvítací obrazovka, kde mám na výběr z několika možností, 

buď založit nový, nebo otevřít již vytvořený projekt. Pro vytvoření nového projektu stačí 

zadat jméno a zvolit si námět. Po odsouhlasení se spustí program a můžu začít tvořit 

aplikaci.  

 

Obr. 10 - Startovací konzole WaveMakeru 

http://www.wavemaker.com/
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 Pracovní plocha je rozdělena do několika částí. Podrobný náhled, na kterém jsem 

popsal nejdůležitější části programu, je možné shlédnout v příloze č. 1.  

6.2.2 Databáze - WaveMaker  

Vytvoření nové databáze 

Na horní liště kliknu na položku „Services“ a vyberu „Design database“. Nyní si 

musím zvolit název databáze. Jelikož mám již databázi připravenou, pro ukázku si zvolím 

například název POKUS. Po vytvoření databáze je nutné nastavit připojení a zvolit si 

databázový systém, vše je ukázáno na obrázku 11.  

 

   

Obr. 11 - Nastavení připojení k databázi a výběr databázového systému 

 

Import databáze 

 Jelikož jsem si databázi vytvořil v programu Toad for MySQL zvolím druhou 

možnost pro vytvoření databáze a tou je import databáze do studia WaveMaker. Databázi 

s vytvořenými tabulkami a daty mám připravenou a uloženou pod názvem „biatlon“. Pro 

import této databáze vyberu z horního menu (viz. obrázek 12) „Servises“ – „Import 

databáze“ a objeví se mi formulář s názvem „New Data Model“. Po vyplnění všech údajů 

je možné otestovat spojení. Pokud je vše v pořádku stačí už jen kliknout na tlačítko 

„Import“. Podrobný náhled na import databáze je zobrazen v příloze č. 2. V levé části 

programu  WaveMaker se pod složkou Services objeví moje databáze. Pokud ji rozkliknu, 

zobrazí se všechny tabulky, které databáze obsahuje (viz. obrázek 13).  
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                      Obr. 12 - Import Databáze                               Obr. 13 - Pohled na tabulky v databázi 

 

6.2.3 Přihlašovací obrazovka – WaveMaker 

Nyní již začnu postupně vyvářet samotnou aplikaci. Pro začátek vytvořím stránku 

pro přístup do systému. Pro vstup do systému budu potřebovat přihlašovací jméno a heslo. 

Důležitá také bude role, jakou bude mít přihlašující se osoba. Osoby přihlašující se do 

systému, jsou uloženy v tabulce pod jménem „uzivatele“. Vytvoření přihlašovací stránky 

neboli tzv. „Login Page“ se ve studiu WaveMaker vytvoří následujícím způsobem. Otevřu 

si složku „Security“ v menu „Services“ (viz obrázek č. 14) a vstoupím do sekce nastavení 

zabezpečení.  

 

            Obr. 14 - Složka Security 

Zde si vyberu, odkud chci čerpat data. Já si zvolím „databáze“, jelikož data pro 

přihlášení do systému mám uloženy v databázi. V nastavení zaškrtnu políčka „Enable 

Security“ a „Show Login Page“. Dále musím vyplnit formulář, kde uvedu název databáze, 

tabulku, ze které bude program čerpat data a další hodnoty, které jsou viditelné z obrázku 
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č. 15. Velmi důležité je pole „Role“, o kterém budu psát v další kapitole v souvislosti 

s uživatelskými právy. 

 

 

Obr. 15 - Tvorba přihlašovací stránky 

Nyní mám vytvořenou přihlašovací stránku, kterou si dále mohu upravovat dle 

svých představ. Jelikož je tento software kompletně v angličtině, všechny názvy na 

vytvořené stránce je možné počeštit. Přepsat texty není problém, stačí kliknout na objekt, 

který chci změnit a na pravé straně obrazovky, kde jsou detaily objektu, změním název 

objektu v sekci „Caption“. Větší problém byl počeštit objekt s názvem 

„loginErrorMessage“. Tento text se objeví, pokud zadám špatné jméno nebo heslo. 

V tomto případě jsem musel otevřít zdrojový kód a přepsat text zde. Na obrázku č. 16 je 

zobrazena část kódu, kde jsem úpravu provedl. Konkrétně jde o řádek č. 44. V příloze č. 4 

je možné shlédnout návrh přihlašovací stránky. 

Obr. 16 - Část zdrojového kódu 
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6.2.4 Výběr vzhledu– Wavemaker 

Při sestavování vzhledu mám na výběr z několika možností. Buď si navrhnu vzhled 

stránek sám za pomocí nástrojů, které se nachází v levé části obrazovky, viz příloha č. 1. 

nebo využiji nabídky přednastavených sestav. Pro názornou ukázku jsem v příloze č. 4 

zobrazil několik pohledů na tzv. „Templates“. Přednastavené stránky je možné dále 

upravovat podle svých představ a požadavků. Já jsem pro svůj jednoduchý vzhled zvolil 

„Tabs Template“, do kterého budu následně přidávat další objekty. 

Úprava jednotlivých objektů se provádí pomocí panelu umístěného v pravé části 

programu. Nejprve musím na objekt kliknout a pak už s ním můžu velmi jednoduše 

pracovat. Základní operací je změna názvu objektu, která se nachází pod políčkem 

„Caption“. Dále zde můžu provádět všechny základní operace s textem a vybraným 

objektem.  

Pro moje účely budu potřebovat vytvořit několik formulářů, ve kterých budu 

editovat jednotlivé tabulky z databáze. Mezi tyto formuláře patří kalendář závodů, 

závodníci, uživatelé systému a kluby. V dalších oknech se zobrazí přihláška na sezónu, 

přihláška na závod a tím nejdůležitějším a předpokládám, že nejsložitějším bude samotné 

vytvoření přihlášky. 

6.2.5 Okna pro editaci 

Nyní mám hotový návrh a začnu vytvářet aplikaci. V první řadě vytvořím 

formuláře, které budou zobrazeny pod názvy: 

 Editace klubů 

Okno „Editace klubů“ bude sloužit pro vkládání informací o klubech v ČR. Pomocí 

tohoto okna bude moci uživatel s administrátorskými právy vkládat a upravovat informace. 

Ostatním uživatelům bude toto okno skryto. Na obrázku č. 17 je zobrazen náhled tohoto 

okna. Pro ukázku jsem doplnil do tabulky několik záznamů. Kompletní seznam klubů a 

k nim přiřazených informací je zobrazen v příloze č. 6. 
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Obr. 17 - Editační okno klubu 

 

 Editace kalendáře 

Podobný vzhled jako je u editace klubů bude i u okna „Editace kalendáře“. Do této 

sekce bude mít opět vstup pouze administrátor a bude zde možné upravovat tabulku 

„zavody“. Pohled na editační okno závodů je zobrazen na obrázku č. 18. Pro ukázku jsem 

opět doplnil údaje, které zobrazují základní údaje o závodu. Tabulka „zavody“ je za 

pomocí cizích klíčů propojena s tabulkami „kategorie“, urovenzavodu“, „typzavodu“ a 

„klub“. Díky tomuto propojení není potřeba při editaci doplňovat ručně jednotlivá data, ale 

stačí kliknout na příslušné políčko a vložit požadovanou hodnotu. V prototypu aplikace 

jsem do tabulky „kategorie“ vložil zkratky hlavních kategorií a je zatím možné vybrat 

pouze jednu.  Více o rozšíření a úpravách prototypu aplikace budu psát v závěru kapitoly. 
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Obr. 18 - Editační okno kalendáře 

 

 Editace závodníků 

Na obrázku č. 19 je zobrazeno okno pro editaci závodníků. Okno je opět rozděleno 

do dvou částí. Spodní část je věnována úpravě a přidání záznamů. Zde tabulka 

„sportovci“ propojena s tabulkami „klub“, „vykonnostnitrida“, kategorie“ a „pohlavi“. 

Ostatní sloupce se doplňují ručně. V případě, že je datovým typem „Date“, vyskočí 

automaticky po kliknutí na danou položku kalendář odkud je možné datum doplnit. 

Druhým kliknutím do složky s datumem je možné datum zapsat ručně, což si myslím je 

vhodnější a rychlejší. 
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Obr. 19 - Editační okno závodníků 

 

 Editace uživatelů 

Editace uživatelů slouží k přiřazení jména, hesla a role jednotlivým uživatelům 

přihlašovacího systému. Vzhled je téměř totožný s ostatními editačními okny, jen obsah je 

propojen s tabulkou „uzivatele“. Na obrázku č. 20 je zobrazen pohled na toto okno. Pro 

testování prototypu jsem zatím vytvořil dva účty pro přístup do systému. Prvním je 

administrátorský a druhý uživatelský. Díky sloupci „role“ je možné jednotlivým uživatelů 

buď povolit, nebo zabránit v přístupu do jednotlivých sekcí. Tuto funkci mohu ve studiu 

WM využít pouze tehdy, pokud mám v sekci „Security“, pod složkou „Roles“, vytvořeny 

příslušné role. Já jsem si zde prozatím vytvořil role „adminrole“ a „userrole“. Nyní mohu 

jednotlivým objektům přiřadit, kdo je uvidí a kdo ne. To se provede v pravé části studia 

WM, kde se mi objeví složka s názvem „roles“ a z ní si vyberu, kdo má právo pro přístup 

k tomuto objektu. Tímto způsobem označím všechna okna, která může vidět pouze 

administrátor a běžný uživatel tak nebude mít možnost jakéhokoliv zásahu do editace 

příslušných tabulek v databázi.  
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Obr. 20 - editační okno uživatelů systému 

 Popis vytvoření editačního formuláře ve studiu WM 

Veškeré formuláře budu tvořit podobným způsobem, proto zde popíši pouze jeden. 

Pro vytvoření editačního okna si v levé části zvolím složku „Palette“ a v ní rozbalím 

„Database Widgets“, jak je vidět v příloze č. 5. Zde si vyberu z databáze tabulku, kterou 

chci editovat a přetáhnu jí do okna s daným názvem. Pro ukázku vyberu tabulku „Zavody 

(biatlonDB)“ a přetáhnu jí do záložky „Editace kalendáře“. Po přetažení mám na výběr 

z několika pohledů, já si zvolím první z nich, jelikož mi přijde nejpřehlednější. Pohled se 

skládá ze dvou panelů, v horním jsou zobrazena data z tabulky a v dolním je zobrazen 

detail vybraného záznamu. Ve spodním panelu se také nachází editační lišta 

s následujícími tlačítky: (které jsou původně v angličtině, ale je možné je přejmenovat) 

 NEW pro zadání nového záznamu 

 UPDATE pro úpravu právě vybraného řádku v horním okně 

 DELETE pro smazání záznamu 

Další tlačítka se objeví, pokud budeme chtít údaj změnit nebo zadat nový záznam. 

Těmito tlačítky jsou: 

 SAVE pro uložení záznamu  

 CANCEL pro stornování a vrácení se zpět na základní obrazovku 
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Tlačítka je možné přejmenovat až po zpřístupnění panelu, na kterém jsou tlačítka 

umístěna. To se provede v pravé části programu pod složkou „Proprities“. Zde musím 

zrušit zaškrtnutí políčka „lock“. 

Nyní potřebuji data mezi sebou provázat a nastavit, co se má zobrazovat a jakým 

způsobem. V levé části obrazovky pod složkou „Services“ kliknu v menu 

„Components“ na nově vytvořený soubor zavodyLiveVariable2. V pravé části kliknu na 

tlačítko „Edit Wiew“ a zaškrtnu všechny sloupce, které se mají pod tímto souborem 

zobrazovat. Když se vrátím zpět do okna „Editace závodů“, vyberu si horní okno a v pravé 

části otevřu „Edit Columns“. Zde zaškrtnu sloupce, které se mají zobrazit. Ty, které si 

vyberu, můžu dále editovat, vše je zobrazeno v příloze č. 6. Například pro výběr klubu se 

vytvoří rozbalovací menu, ze kterého si vyberu konkrétní klub. Pokud bych místo zkratky 

klubu chtěl vybírat z jiného sloupce, musel bych si buď v pracovním okně, nebo v levé 

části programu pod složkou model vybrat objekt který chci upravit. V mém případě vyberu 

objekt „klubylookup1“ a v pravé části vyberu pod složkou „DisplayField“ co přesně chci 

zobrazit. Na obrázku č. 21 jsou zobrazeny možnosti výběru.  

 

 

Obr. 21 - Výběr sloupce pro zobrazení v objektu „klubylookup1“ 
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6.2.6 Okno přihláška 

Okno pro vytvoření přihlášky se bude skládat z několika částí. V horní části bude 

tlačítko pro vložení vybraných závodníků do tabulky „PrihlaskaZavod“. V prototypu 

aplikace bude prozatím pro vyfiltrování závodníků příslušného klubu sloužit textové pole, 

do kterého vypíše uživatel zkratku nebo část zkratky klubu. Na této úrovni se také bude 

nacházet tlačítko pro potvrzení vepsaného textu. Po kliknutí na dané tlačítko se zobrazí 

pouze závodníci, kteří spadají pod příslušný klub. Dále zde bude seznam všech závodníků 

a k nim zobrazené potřebné údaje. Důležitým prvkem zde bude vložení „CheckBoxu“. 

V momentě, kdy bude jednotlivý závodník vybrán, zobrazí se v dalším okně ve spodní 

části obrazovky. Okno pro přihlášení závodníka se nachází na obrázku č. 22, na kterém je 

ukázka, jak funguje filtrace a výběr závodníků.  

 

 

Obr. 22 – Okno přihláška 
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6.2.7 Okno přihláška závod 

V tomto okně se bude postupně naplňovat tabulka závodníky, kteří se zúčastní 

vybraného závodu. 

 

Obr. 23 – Okno přihláška na závod 

 

6.3 Spuštění aplikace 

6.3.1 Spuštění v lokální síti 

Nejjednodušší cesta ke spuštění aplikace je zmáčknutí tlačítka „Run“ ve studiu 

WM. Jelikož WM funguje jako server, mají k aplikaci přístup všichni, kteří jsou připojeni 

do lokální sítě. Spouštění aplikace pomocí tlačítka „Run“ se používá hlavně pro testování a 

ladění. Po spuštění aplikace tímto způsobem se automaticky v prohlížeči otevře nová 

záložka a v ní se aplikace spustí.   Pokud by někdo v síti chtěl aplikaci spustit, stačí do 

prohlížeče napsat následující adresu: http://localhost:8094/ElektronickaPrihlaska/.  

 localhost – v případě, že spouštím aplikaci na svém počítači, nechám název localhost, 

pokud bude chtít aplikaci spustit někdo jiný v síti, zamění localhost za název svého 

počítače. 

 8094 – toto je port, na kterém spouští tomcat server, který je využíván WM studiem. 

 ElektronickaPrihlaska – název Java aplikace 

 

 

http://tinkpad:8094/ElektronickaPrihlaska/
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6.3.2 Spuštění na internetu pomocí studia WaveMaker 

Studio WM umožňuje spustit aplikaci v tzv. „Cloud Foundry“. Abych mohl tuto 

možnost využít, musím se nejdříve na stránkách www.cloudfoundry.com zaregistrovat. Po 

registraci obdržím přihlašovací jméno a heslo, které bude automaticky posláno na mail.  

Pro uložení aplikace musím ve studiu WM vybrat složku „File“ v horním menu, 

kliknout na „Deploy Project“ a vybrat „New Deployment“. V dalším kroku si vybírám cíl 

uložení. Na výběr mám tři možnosti: uložení na Tomcat Server, CloudFoundry a 

Aplplication Files (WAR/EAR), já si vybírám druhou možnost. V dalším kroku zadám 

přihlašovací jméno a heslo pro vstup do Cloud Foundry a vyplním další formuláře týkající 

se přenosu aplikace. Zde se také vygeneruje URL adresa pro přístup k aplikaci na internetu. 

Dále musím zadat jméno databáze, která bude současně s projektem přenesena. Tímto 

způsobem se přenese aplikace a struktura databáze. Abych mohl přenést současně 

s databází i data, musím použít následující postup [10]: 

 Vytvořit soubor pomocí příkazu mysqldump. Příkaz pro export databáze do souboru je 

následující: mysqldump --databases „název databáze“ -u „přihlašovací jméno“ -p > 

„cesta, kam se má soubor uložit“. 

 Tento soubor musím nahrát do složky, kam studio WM ukládá informace o databázi. 

V mém případě je cesta k této složce na mém počítači umístěna: c:\ User\ Petr\ 

WaveMaker\ projects\ ElektronickaPrihlaska\ services\ biatlonDB\ src\ 

 V tomto adresáři se nachází soubor biatlonDB.spring.xml, do kterého musím pomocí 

libovolného textového editoru vložit kód nacházející se na obrázku č. 24. 

 

 

Obr. 24 - část kódu potřebná pro přenos dat 

http://www.cloudfoundry.com/


Petr Šimůnek: Informační systém pro podání elektronické přihlášky na biatlonové závody 

 

2013  44  

 Po splnění předchozích kroků musím znovu spustit proces pro vložení aplikace do 

cloud Fondry. Nyní se současně s databází nahrají i veškerá data a aplikace je přístupná 

odkudkoliv. 

6.3.3 Spuštění aplikace pomocí Webhostingu 

Pokud bych chtěl aplikaci uložit na jiný server, musím v první řadě vytvořit 

soubory WAR (web application archive) a EAR (enterprise archive), které bych musel 

nahrát na server, který podporuje Java aplikace. Mezi tyto servery patří například: Tomcat, 

WebLogic, WebSphere, Boss nebo GlassFish. [11] 

Asi nejpoužívanějším aplikačním serverem je Apache Tomcat, který je vyvíjen jako 

open source projekt. Je založen na jazyce Java, javových servletech, JSP (Java Server 

Pages) a EJB (Enterprise JavaBeans). Oproti konkurenci Tomcat vyniká jednoduchostí, 

transparentností, menší náročností na výpočetní výkon a rychleji se v něm vyvíjí. [11] 

Jako příklad bych zde uvedl webhosting podporující Java aplikace, o kterém jsem 

se dočetl na webových stránkách hiweb.cz. Zde je možné si objednat za 130 Kč měsíčně 

službu, která zahrnuje 5 GB diskového prostoru, podporuje databáze MySQL a 

PostgreSQL a sdílený aplikační server Tomcat 6. x.  

6.3.4 Spuštění aplikace na Virtuálním Privátním Serveru 

Další možností jak umístit Java aplikaci na internet je pronajmutí virtuálního 

serveru. VPS je server běžící na virtualizovaném hardware, provozovaný hostingovou 

službou. VPS běží na stejném fyzickém stroji jako virtuální server ostatních zákazníků a je 

v mnoha ohledech funkčně ekvivalentní se samostatnými fyzickými počítači. VPS jsou 

věnovány jednotlivé potřeby zákazníků – má soukromí samostatného fyzického stroje a 

může být nakonfigurován pro spouštění serverového software. [12] 

6.3.5 Shrnutí 

Aplikace bude sloužit k přihlášení závodníků na biatlonové závody. Oproti 

původnímu návrhu se tento prototyp liší zejména ve filtrování závodníků podle klubové 

příslušnosti. Na tomto problému budu dále pracovat, aby přihlašující nemusel po zadání 

přihlašovacího jména a hesla filtrovat své závodníky ručně. Prototyp se bude dále vyvíjet 

dle požadavků a připomínek vedoucích klubů a členů ČSB. Seznam závodníků zatím není 
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rozdělen podle kategorií. Na zpřehlednění budu dále pracovat, aby byl výběr přehlednější. 

Na funkci přihlášky to však nemá vliv. Pro fázi testování jsem zatím vytvořil pouze 

přihlášku na závod. V momentě, kdy bude tato přihláška zcela doladěna, doplním systém o 

přihlášku na sezónu, která je přihlášce na závod velmi podobná. Systém v této fázi je 

možné spustit na stránkách www.elektronickaprihlaska.cloudfoundry.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elektronickaprihlaska.cloudfoundry.com/
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7 Závěr 
 

Cílem této práce bylo vytvořit elektronickou přihlášku na biatlonové závody. Práci 

jsem navrhl a strukturoval do následujících částí: Studie současného stavu, návrh databáze, 

specifikace požadavků na informační systém, model informačního systému, realizace a 

implementace. 

V úvodu jsem analyzoval současný stav biatlonu v ČR. Informace ohledně pravidel a 

podmínek, nutných pro účast na biatlonových závodech, jsem získal z příruček a 

biatlonových pravidel. Většina z nich je možné shlédnout na oficiálních biatlonových 

stránkách. V této kapitole jsem vypsal seznam disciplín, ve kterých se závodí. Dále jsem 

zde zpracoval tabulky podle jednotlivých kategorií, ve kterých je ke každé disciplíně a 

kategorii přiřazena délka běhu, počet střeleb a způsob střelby. Následuje výčet úrovní 

závodů, typy výkonnostních tříd a na závěr kapitoly jsem uvedl informace pro podání 

přihlášky na závod a sezónu. Všechny informace uvedené v této kapitole jsou nezbytné pro 

vytvoření informačního systému, lépe jsem si uvědomil, jaká data budu při zpracování 

potřebovat. 

V následující kapitole se věnuji návrhu databáze. Datový model je zobrazen pomocí 

tabulek, které jsem vytvořil díky informacím z předchozí kapitoly. Datový statický model 

jsem znázornil pomocí ER- Diagramu, který je vytvořen v programu Visual Paradigm.  

V kapitole specifikace požadavků na informační systém sepisuji funkční a nefunkční 

požadavky, popisuji zde účel a chování systému a vytvářím seznam uživatelů a jejich 

funkci při provozování systému. Dále je v této kapitole seznam, který popisuje třídy a 

jejich atributy. Tento seznam jsem využil v navazující kapitole při tvorbě diagramu tříd, 

který je součástí modelu informačního systému. Model je tvořen pomocí standardu UML, 

ukazující jak statický, tak dynamický pohled na systém, který mi pomohl zjistit návaznosti 

postupů.  

Poslední kapitolu věnuji implementaci a realizaci systému. V první řadě jsem pomocí 

programu Toad for MySQL vytvořil databázi, kterou jsem naplnil testovacími daty. Pro 

tvorbu samotné aplikace jsem zvolil studio Wavemaker, které je vhodné pro tvorbu 

webových aplikací. Výsledkem práce v tomto programu je Java aplikace, kterou je možné 

uložit na server podporující Java Web. Já jsem využil bezplatné registrace na stránkách 

www.cloudfoudry.com, kde mám k dispozici možnost uložit až 40 aplikací o velikosti 

maximálně 2 GB. 

http://www.cloudfoudry.com/
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Věřím, že tato aplikace bude ulehčovat práci vedoucím klubů při vytváření přihlášky 

na závody a doufám, že se bude dále vyvíjet dle potřeb uživatelů. Jedním z návrhů na 

rozšíření je správa členských poplatků, kde by si jednotlivé kluby vedly evidenci o 

platbách sportovců za prodloužení registrace. Dále by se mohla propojit databáze výsledků 

s jednotlivými závodníky.  
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Příloha 1 Popis pracovního prostředí studia Wavemaker 

 

 

Obr. 25 – Pracovní prostředí studia Wavemaker 
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Příloha 2 Import databáze 

 

 

 

 

Obr. 26 – Postup při importování databáze 
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Příloha 3 Vkládání cizího klíče v programu Toad for MySql 

 

 

 

 

Obr. 27 – Vložení cizího klíče v Toad for MySql 
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Příloha 4 Možnosti vzhledu aplikace  

 

Obr. 28 – Template „Menu on Side“ 

 

 

Obr. 29 – Template „Fancy“ 
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Obr. 30 – Template „Tabs“ 

 

 

 

 

Obr. 31 – Template „Menu on Top“ 
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Příloha 5 Postup při tvorbě editačního okna 

 

 

Obr. 32 – Výběr „Database Widgets“ 

 

Obr. 33 – Výběr vzhledu 
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Obr. 34 – Panel „Services“  
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Obr. 35 – Nastavení vzhledu „Dojo Grid“ 
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Příloha 6 Seznam Klubů v ČR 

 

 

tabulka 18 – Seznam klubů (1. část) 

Název klub Ulice Město PSČ Jméno Mobil 

KB Kapslovna Sauerova 2744/3 Praha 3 130 00 Miroslav Váňa 603433165 

KB TJ Spartak 
Třebíč Týnská 691 Třebíč 674 01 Novotný Rudolf 776078782 

KB Jílové Teplická 118 Jílové u Děčína 407 01 Luboš Přibyl 602951779 

KB Letohrad Šedivská 839 Letohrad 561 51 Ing. Vlček Libor 725797185 

KB Blansko Žižkova 25 Blansko 678 01 Kolář Petr 725740468 

KB Elite Varnsdorf Pražská 2803 Varnsdorf 404 47 Horák Jaroslav 605321716 

KB Jablonec n. Niso Sněhov 438 Malá Skála 468 31 Nipča Jaroslav 721621926 

SKP Jablonec Pod Skalkou 40 Jablonec n. Nisou 466 73 Ing. Matouš Jan   

KB Roškopov Roškopov 10 Ústí 3 507 91 Kadavý Zdeněk   

KB Žilov Stýskaly 23 Ledče 330 14 Rajšl Jaroslav 737685068 

KB Střelka Brno Rousínovská 24 Brno 627 00 Effenberk Vít 777620971 

KB Vyškov 
Chvalkovice na 
Hané 12 Ivanovice na Hané 683 23 

Ing. Haumer 
Vladimír 602892540 

KB Chlumčany B. Němcové 322 Chlumčany 334 42 Rostás Michal 607822794 

KB Elán Zruč Školní 186 Zruč - Senec 330 08 Bystřická Věra 603573853 

KB  Jáchymov 
Mariánská 52-
Jáchymov Ostrov n. Ohří 363 01 

Ing. Grulich 
Bronislav 777071620 

KB Říčany Za horou 324 Říčany 664 82 
Patočka 
Svatoslav 733195740 

SK Rover Praha Jaromírova 26 Praha 2 128 00 
Ing. Novotný 
Martin 604692440 

KB Beroun Plzeňská 424 Hýskov 267 05 Herold Pavel   

KB Manušice Švermova 739 Kamenický Šenov 471 14 Půlkráb Jan 777719244 

KB Chotěboř Lípová 1285 Chotěboř 583 01 Bláha Oldřich   

KB Olomouc Erenburgova 46 Olomouc 779 00 Škrabal Zbyšek 725853685 

KB Břidličná 1.máje 312 Břidličná 793 51 
Ing.Jaroslav 
Kováč 737241343 

KB Tábor Havanská 2814 Tábor 390 05 
Buriánková 
Vladislava   

KB KOH-i-NOOR Ruská 96 Praha 10 101 15 František Kulhán   

KB Staré Město p. 
Landštejnem 

Staré Město 
p.Landšt.18   378 82 Schorný František 724195791 

KB Vítanov Vítanov 138 Hlinsko v Č. 539 01 Tkadlec Libor 603268699 
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tabulka 19 – Seznam klubů (2. část) 

Název klub Ulice Město PSČ Jméno Mobil 

KB Bystřice p. Host Lázně 1420 Bystřice p. H 768 61 Zicháček Vojtěch 608402050 

Tatran Železná 
Ruda A. Kašpara 7 Železná Ruda 340 04 Pscheidt Jiří 724311576 

KB Brno Nejedlého 18 Brno 638 00 Doležel Josef 775361228 

KB Míkovice Lesní 180 Míkovice 686 04 Pípal Aleš 723256264 

KB Jilemnice 
Martinice v 
Krkonoších 49 

Martinice v 
Krkonoších 512 32 

Ing. Bedrník 
Jaroslav 602565892 

SG JBC Dr. Randy 13 Jablonec n. Nisou 466 01 
Soukalová 
Gabriela 724222848 

KB Prostějov Prostějov Slovenská 5 796 01 
Mgr.Dušek 
Antonín 604551804 

KB Rožnov p. 
Radhoštěm 1. máje 1162 

Rožnov p. 
Radhoštěm 756 61 Jurča Ivan 604782877 

KB Plzeň-Litice Myslivecká 349 Plzeň-Litice 321 00 Kantová Blanka   

KB Žďas Brodská 92/10 Žďár n. Sázavou 591 01 Macek Jiří   

KB Ruprechtice 
Krakonošova 
330 Liberec 14 460 14 Regner Milan 725515203 

KB Halenkovice K Pahrbku 1566 Napajedla 763 61 Ing. Palla Čestmír 776071108 

KB Karviná Lumírova 485/5 
Ostrava-
Vyškovice 700 30 

Stanislav 
Jančařík 777608191 

KB Nové Město na 
Moravě 

Vlachovická 
1355 Nové Město n. M. 592 31 Ing. Jan Krška 777333507 

KB Otrokovice Okružní 4728 Otrokovice 765 02 
Dr. Kutálek 
Stanislav   

KB Bobrky 4. Května 1220/4 Vsetín 755 01 Ján Gabko   

FSPS MU Brno Kamenice 5 Brno 625 00 Jan Ondráček 775637983 

KB DDM  Kadaň 1. Máje 1537 Kadaň 432 01 Dolejší František 721478420 

KB Těrlicko Těrlicko 455 Těrlicko 735 42 MUDr. Majer Ján 724053393 

KB SMTU DDM 
Poruba 

Francouzská 
6022 Ostrava 708 00 Gřešek Slavomír 724593609 

KB Orlová-Lutyně Masarykova 916 Orlová-Lutyně 735 14 Vilhem Jiří 737808265 

KB SKI Partyzánská 537 Mor. Beroun 793 05 Filla Milan   

KB Harrachov Harrachov 524 Harrachov 512 46 Kožíšek Petr 603191153 

SK Vrbno pod 
Pradědem 

nám. Sv. Michala 
12 

Vrbno pod 
Pradědem 793 26 Ing. Peňáz Radek   

KB Hostěradice Míšovice 380 Hostěradice 671 71 Jandek Milan   

KB DDM Děčín Teplická 344/38 Děčín IV 405 02 Ing. Plechatý Petr   

KB Baník Líně Úherecká 443 Líně 330 21 Sedlák Pavel 728978555 

SKB Strakonice Máchova 585 Strakonice 386 01 Jeníček Jiří   

SKB Velké Karlovice 
Velké Karlovice 
612 Velké Karlovice 756 06 Štvrtecký Roman 603509915 

SKI Horní Branná 
Horní Branná 
218 Horní Branná 512 36 Holubec Lubor 720485287 
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tabulka 20 - Kontakty 

Název klub Email Název klub Email 

KB Kapslovna Praha 3 mirvan@seznam.cz KB Brno   

KB TJ Spartak Třebíč trebicaci@centrum.cz KB Míkovice drobny.jan@centrum.cz 

KB Jílové lubosp@quick.cz KB Jilemnice jbedrnik@atlas.cz 

KB Letohrad biatlon@orlicko.cz SG JBC k.soukal@seznam.cz 

KB Blansko biatlon-blansko@seznam.cz KB Prostějov BiatlonPV@seznam.cz 

KB Elite Varnsdorf horak@nemrum.cz 
KB Rožnov p. 
Radhoštěm ivan.jurca@seznam.cz 

KB Jablonec n. Niso jaroslav.nipca@seznam.cz KB Plzeň-Litice blanka.kantova@tiscali.cz 

SKP Jablonec biatlon.jablonec@volny.cz KB Žďas jiri.macek@zdas.cz 

KB Roškopov kadavyzdenek@seznam.cz KB Ruprechtice biatlon@vrchlickeho.cz 

KB Žilov   KB Halenkovice biatlon.halenkovice@centrum.cz 

KB Střelka Brno effenberk@biatlon.cz KB Karviná biatlonkarvina@hotmail.com 

KB Vyškov v.haumer@seznam.cz 
KB Nové Město na 
Moravě josef.krska@tiscali.cz 

KB Chlumčany kbchlumcany@seznam.cz KB Otrokovice kutalek@sosotrokovice.cz 

KB Elán Zruč bystricka@qc.cz KB Bobrky gabja@centrum.cz 

KB  Jáchymov   FSPS MU Brno ondracek@fsps.muni.cz 

KB Říčany imiu@centrum.cz KB DDM  Kadaň sport.ddm@ktkadan.cz 

SK Rover Praha skrover@skrover.cz KB Těrlicko majer1@email.cz 

KB Beroun pavel.herold@tiscali.cz 
KB SMTU DDM 
Poruba slavek.gr@seznam.cz 

KB Manušice janpulkrab@seznam.cz KB Orlová-Lutyně eva.vilhelmova@seznam.cz 

KB Chotěboř biatlon.chotebor@centrum.cz KB SKI   

KB Olomouc skrabalz@hotmail.com KB Harrachov skp.harrachov@seznam.cz 

KB Břidličná kovacing@cbox.cz 
SK Vrbno pod 
Pradědem reditel@sgvrbno.cz 

KB Tábor buriankova@oatabor.cz KB Hostěradice milan.jandek@lukrom.cz 

KB KOH-i-NOOR   KB DDM Děčín pet.p@volny.cz 

KB Staré Město 
p.Landštejnem biatlon.stmesto@centrum.cz KB Baník Líně sedlakppm@seznam.cz 

KB Vítanov clc@seznam.cz SKB Strakonice jenicek@steelprojekt.cz 

KB Bystřice p. Host vojta.zichacek@seznam.cz SKB Velké Karlovice RomanStvrtecky@seznam.cz 

Tatran Železná Ruda pod.smrkem@seznam.cz SKI Horní Branná holubec.lubor@seznam.cz 
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