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1 Úvod 

Cílem diplomové práce je vytvoření revizního informačního systému 

pohybových přístrojů. Zavedením informačního systému bude nahrazeno stávající 

provádění revizí pohybových přístrojů. Revizi přístrojů si můţeme představit jako 

servisní prohlídku přístrojů po uplynutí určité doby, která je pro tyto přístroje udána 

zákonem o provozu nemocničních zařízení. 

 Informační systém v tomto odvětví je prozatím konkurenční výhodou, ale 

s plynoucím časem se tato výhoda stane jiţ nezbytností. Proto je potřeba 

implementovat informační systém včas a vyuţít jeho výhod, v čele s úsporou času, 

zvýšením efektivity práce a bezpečnosti dat. Informační systém bude znamenat pro 

firmu veliký rozvoj. Hlavním plusem při vývoji informačního systému je pouţití 

bezplatných komponent systému, coţ bude znamenat i úsporu peněz. 

Informační systém bude zaloţen na databázovém serveru MySQL, objektově-

relačním mapování vytvořeném frameworkem Hibernate a technologii JavaServer 

Faces pro vytvoření přívětivého uţivatelského rozhraní.  

Systém bude slouţit pro ukládání, výběr a mazání revizí. Systém je 

implementován jako základní kámen, od kterého se bude v dalších fázích odvíjet 

vytvoření plnohodnotného informačního systému, který momentálně není potřeba. 

První část diplomové práce se stará o jednotlivý popis pouţitých technologií, 

které jsou pouţity od základních částí systému aţ po vrstvu zobrazení. 

Ve druhé části se práce bude zabývat analýzou stávajícího prostředí včetně 

seznámení se společností. 

Poslední část práce zahrnuje část návrhu a implementace. Návrh bude 

zobrazovat relační model včetně stručně popsaných vyuţitých technologií. 

Implementace bude popisovat průběh vytváření informačního systému od vytvoření 

datového modelu aţ po vytvoření uţivatelského rozhraní. 
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2 Teoretická východiska a použité technologie 

2.1 Databáze 

Zrod pojmů jako jsou databáze, entita, atribut entity a vazba entity můţeme 

datovat k 60. létům minulého století. Vznik dalšího pojmu mají za výsledek 

matematici - databázový model neboli nástroj pro popis databáze (Jaromír Skřivan, 

2000). 

Databáze slouţí pro zobrazení sdruţení dat, která zobrazují popis reálného 

světa. Prvek reálného světa se nazývá entita a je popsán svými vlastnostmi. 

Vlastnosti se nazývají atributy (Jaromír Skřivan, 2000). 

Vazba mezi entitami zobrazuje vztah mezi jednotlivými prvky. Vztah můţe být 

1:1, to znamená, ţe právě jedna osoba vlastní pouze jeden řidičský průkaz. Dále 

známe vztah 1:N, který odpovídá člověku, který vlastní například více automobilů. A 

poslední vztah je M:N, kdy například autor napsal knihu, ale také kniha můţe být 

napsána více autory. 

Základem relačního modelu, takzvané relační databáze je relace. Relaci si 

můţeme představit jako sdruţení sloupců a řádků. Sloupce zobrazují jednotlivé 

vlastnosti neboli atributy relačního modelu. Řádky odpovídají danému stavu. (Jaromír 

Skřivan, 2000). 

Dalším prvkem relačního modelu jsou klíče. Primární klíč je v relacích 

nejdůleţitější součást. Většina tabulek by jej měla obsahovat. Primární klíč je vlastně 

další sloupec v tabulce, jehoţ hodnoty se neopakují. Výhoda je patrná, díky 

primárnímu klíči jdou data daleko rychleji vyhledávat, ale neplatí to vţdy. Primární 

klíč musí splňovat podmínky unikátnosti a minimálnosti. Dalším klíčem tabulek je cizí 

klíč. Cizí klíč vytváří spojení mezi tabulkami. Je to sloupec nebo kombinací sloupců, 

které slouţí k propojení mezi daty ve dvou tabulkách, odkazuje se na sloupec nebo 

sloupce v jiné relaci na hodnotu primárního klíče (Pavel Cvrček, 2001). 

Pro správnou funkci cizích klíčů se pouţívá referenční integrita. To znamená, 

ţe ve sloupci, kde má být odkaz, smí být hodnota null nebo hodnota, která ve 

sloupci odkazované tabulky existuje. Zajištění integrity pomocí restrikce udává, ţe 

nelze zrušit záznam, na který je odkazováno. Kaskádní způsob zajištění integrity 
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zajišťuje naopak smazání záznamů, na které odkazuje i smazaný klíč. Další 

zajištěním integrity je pomocí set null a ta říká, ţe hodnota cizího klíče je nastavena 

na null. A posledním zajištěním integrity je set default, které zajišťuje nastavení 

hodnot cizího klíče na implicitní hodnotu (Katedra informatiky a výpočetní techniky, 

2008). 

Základem relační databáze je tabulka. Relace odpovídá celé tabulce a jeden 

konkrétní řádek tabulky odpovídá prvku relace. Dále je databázovým záznamem 

pojmenován jeden řádek. Sloupce tabulek volíme podle toho, které atributy jsou 

důleţité, a potřebujeme zaevidovat (Jaromír Skřivan, 2000). 

Pro lepší představu je vytvořena tabulka s následujícími daty: 

ČÍSLO JMÉNO PŘÍJMENÍ DAT_NAR PLAT SMLOUVA_OD 

1 jan novák 15.10.75 15000 1.1.2000 

2 petr nový 1.4.78 21500 12.5.1999 

3 jan nováček 6.9.65 17500 7.7.1998 

Tab. 2.1 Základní tabulka [Zdroj: Interval.cz, Autor: Jaromír Skřivan] 

Kaţdý sloupec má vlastní datový typ, např. datum, číslo, řetězec. Pro práci 

s tabulkou je důleţité mít minimálně jeden sloupec jako identifikátor tabulky. 

Identifikátor tabulky (primární klíč) musí mít zvolenu jedinečnou hodnotu. Hodnota 

primárního klíče se nesmí být totoţná s jiným řádkem tabulky. Výjimka nastává při 

formulaci primárního klíče jako n-tici atributů. Při tomto případu se mohou atributy 

v jednom sloupci opakovat, ale všechny atributy klíčů shodné být nesmějí (Jaromír 

Skřivan, 2000). 

2.1.1 Normální formy 

Pojem normálních forem se pouţívá ve spojitosti s dobře navrţenými 

tabulkami. Správně vytvořené tabulky splňují 4 základní normální formy. 
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Obr. 2.1 Normalizace relačních databází [Zdroj: Programujte.com, Autor: Tom Anthony] 

2.1.1.1 1. normální forma (1NF) 

Tato normální forma je nejjednodušší a říká, ţe všechny atributy jsou 

atomické, tzn., nedají se dělit. 

Např. tabulka Adresa, která obsahuje sloupce jméno, příjmení a bydliště. 

Naplněná tabulka zobrazuje reálný svět: 

JMÉNO PŘÍJMENÍ BYDLIŠTĚ 

Jan novák Ostravská 16, Praha 16000 

Petr nový Svitavská 8, Brno 61400 

Jan nováček Na bradlech 1147, Ostrava 79002 

Tab. 2.2 Základní tabulka [Zdroj: Interval.cz, Autor: Jaromír Skřivan] 

Kdybychom potřebovali ukázat všechny pracovníky, kteří mají PSČ rovno 

určité hodnotě, naráţíme na problém. Bydliště není atribut atomický, je potřeba 

upravit tabulky tak, abychom respektovali 1NF:  
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JMÉNO PŘÍJMENÍ ULICE ČÍSLO MĚSTO PSČ 

Jan novák Ostravská 16 Praha 16000 

Petr nový Svitavská 8 Brno 61400 

Jan nováček Na bradlech 1147 Ostrava 79002 

Tab. 2.3 Tabulka 1NF [Zdroj: Interval.cz, Autor: Jaromír Skřivan] 

Měli bychom usilovat, aby jeden sloupec obsahoval právě jednu hodnotu 

určitého datového typu (Jaromír Skřivan, 2000). 

2.1.1.2 2. normální forma (2NF) 

 Relace se nachází v druhé normální formě, jestliţe je v první normální formě a 

kaţdý neklíčový atribut je závislý na primárním klíči. 2NF pouţijeme v případě, pokud 

se primární klíč skládá z více neţ jedné poloţky. 

Opět pouţíváme tabulku Pracovník, která bude vypadat následovně: 

ČÍSLO JMÉNO PŘÍJMENÍ ČÍS_PRAC NÁZEV_PRAC 

1 jan novák 10 studovna 

2 petr nový 15 centrála 

3 jan nováček 10 studovna 

Tab. 2.4 Základní tabulka [Zdroj: Interval.cz, Autor: Jaromír Skřivan] 

Otázka zní, jaký primární klíč zvolit. První moţností se nabízí číslo, ale to je 

chybné, protoţe název pracoviště zaměstnance není závislý na číslu pracovníka. 

Primárním klíčem je tedy nutno vytvořit dvojici čísla a čísla pracovníka. Dvojicí 

primárního klíče se vytvořil problém. Poloţky jméno, příjmení a název pracoviště 

nejsou úplně závislé na dvojici zvoleného klíče. Nesplňujeme teda pravidla 2NF. 

Vytvořením tabulky 2NF znamená rozloţit tabulku na 2 či více, kde kaţdá bude 

splňovat 2NF. Odborně se mluví o dekompozici relačního schématu. Správně 

navrţené tabulky 2NF vypadají následovně: 

ČÍSLO JMÉNO PŘÍJMENÍ ČIS_PRAC 

1 jan novák 10 

2 petr nový 15 

3 jan nováček 10 

Tab. 2.5 Tabulka 2NF [Zdroj: Interval.cz, Autor: Jaromír Skřivan] 
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ČÍSLO NÁZEV 

10 studovna 

15 centrála 

Tab. 2.6 Tabulka 2NF [Zdroj: Interval.cz, Autor: Jaromír Skřivan] 

V případě nesplnění dekompozice do 2NF dochází často k redundancím. 

Redundanci najdeme v ukázkové tabulce před dekompozicí je obsaţeno dvakrát 

pracoviště č.10 studovna (Jaromír Skřivan, 2000). 

2.1.1.3 3. normální forma (3NF) 

Třetí normální forma je splněna, pokud je splněna 2NF a ţádný atribut, který 

není tranzitivně závislý na ţádném klíči. 

Mějme tabulku PLATY, která bude vypadat takto: 

ČÍSLO JMÉNO PŘÍJMENÍ FUNKCE PLAT 

1 jan novák technik 15000 

2 petr nový vedoucí 21500 

3 jan nováček správce 17500 

Tab. 2.7 Základní tabulka [Zdroj: Interval.cz, Autor: Jaromír Skřivan] 

3NF musí splňovat tzv. tranzitivní závislost, to znamená, ţe pokud vezmeme 

číslo -> funkci a poté funkce -> plat, dostáváme se k tranzitivitě a to ţe číslo -> plat. 

Po provedení dekompozice dostáváme tyto tabulky: 

ČÍSLO JMÉNO PŘÍJMENÍ FUNKCE 

1 jan novák technik 

2 petr nový vedoucí 

3 jan nováček správce 

Tab. 2.8 Tabulka 3NF [Zdroj: Interval.cz, Autor: Jaromír Skřivan] 

FUNKCE PLAT 

Technik 21500 

vedoucí 17500 

správce 15000 

Tab. 2.9 Tabulka 3NF [Zdroj: Interval.cz, Autor: Jaromír Skřivan] 
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Podle 3NF jsou tabulky jiţ v pořádku, ale z hlediska praxe je výhodnější pouţit 

číselník, aby byl primární klíč co nejkratší: 

ČÍSLO JMÉNO PŘÍJMENÍ CIS_FUN 

1 jan novák 121 

2 petr nový 156 

3 jan nováček 127 

Tab. 2.10 Tabulka 3NF [Zdroj: Interval.cz, Autor: Jaromír Skřivan] 

ČÍSLO FUNKCE PLAT 

121 technik 21500 

156 vedoucí 17500 

127 správce 15000 

Tab. 2.11 Tabulka 3NF[Zdroj: Interval.cz, Autor: Jaromír Skřivan] 

2.1.1.4 Boyce-Coddova normální forma 

Boyce-Coddova normální forma neboli BCNF je v praxi poslední uţívanou 

formou. Ke splnění je nutno, aby pro dvě mnoţiny atributů A a B platilo: A->B a 

současně B není podmnoţinou A, pak mnoţina A obsahuje primární klíč tabulky. 

V případě ţe správně implementujeme tabulky pro 1NF, 2NF i 3NF, je BCNF také 

splněna (Jaromír Skřivan, 2000). 

2.1.1.5 4NF (čtvrtá normální forma):  

Tabulka je ve čtvrté normální formě, je-li ve třetí a popisuje příčinnou 

souvislost (jeden fakt). 

2.1.1.6 5NF (pátá normální forma):  

Tabulka je v páté normální formě, pokud je ve čtvrté a není moţné do ní přidat 

nový sloupec (skupinu sloupců) tak, aby se vlivem skrytých závislostí rozpadla na 

několik dílčích tabulek (Slávek Rydval, 2005). 

2.2 MySQL 

MySQL je zkratka z angl. My Structured Query Language = systém pro řízení 

databází. Je zaloţen na relačním databázovém systému Database Management 

Systém (DBMS). A dále dovoluje pracovat s programovacím jazykem Structured 

Query Language (SQL).  
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Byla zaloţena a vyvinuta ve Švédsku roku 1980. Nyní je vlastněna společností 

Oracle. Je to světově nejpopulárnější open source databázový software. K  výhodám 

MySQL patří podpora hlavních platforem, vysoký výkon i rychlost a vynikající 

kompatibilita s jinými systémy. MySQL se také díky své relativní jednoduchosti 

poměrně snadno učí. Díky těmto vlastnostem se MySQL prosadila jako univerzální 

řešení pouţívané na většině internetových projektů a je automaticky dostupná téměř 

na všech typech webhostingu (Štráfelda, 2013) 

Mnoho z největších světových a nejrychleji rostoucích organizací také pouţívá 

tento databázový systém, obzvláště k ušetření času a peněz k jejich vysoce 

objemných webů, nebo kritickým podnikovým systémů – včetně průmyslových lídrů, 

jako je Yahoo!, Alcatel-Lucent, Google, Nokia, YouTube , Wikipedia, a Booking.com. 

MySQL je klíčovou součástí LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP / Perl / 

Python), rychle rostoucí open source podnikového softwaru. Stále více společností 

pouţívá LAMP jako alternativu k drahým proprietárním softwarům, kvůli jeho niţším 

nákladům a svobodě od platformy (Schwartz, 2009). 

Hlavní výhodou oproti MS SQL Serveru se stává v jeho bezplatnosti, a také 

jeho niţší systémové náročnosti. Avšak najdeme i určité omezení, která se týkají této 

bezplatnosti. Bezplatnost je bohuţel vyváţena tím, ţe nenabízí tolik funkcí a 

moţností jako ostatní konkurenční databázové systémy. Základní otázka pro výběr 

zní, co bude preferováno. Pokud je preferována rychlost před schopnostmi, je 

MySQL vhodná volba. Často dochází k milnému tvrzení, ţe bývá MySQL rozšířena 

jen z důvodu součásti portfolia webových sluţeb. Společnosti se toto tvrzení snaţí 

vyvrátit tím, ţe neexistuje lepší databáze (Petr Zajíc, 2005). 



13 
 

 

Obr. 2.2 Architektura MySQL [Zdroj: Cecak.cz, Autor: Michal Valenta, Ondřej Čečák] 

Obrázek výše popisuje architekturu MySQL následovně:  

- vrstva zpracování připojení obsahuje sluţby, které nejsou jedinečné pro 

MySQL. Obsluhují většinu potřebných nástrojů klient/server zaloţené na síti. 

Zpracování připojení, autentizace, bezpečnost, 

- ve druhé vrstvě uţ se dějí zajímavější věci. Zde se nachází valná část mozku 

MySQL, včetně kódu pro rozbor dotazu (parsing), analýzu, optimalizaci, a pro 

všechny zabudované funkce (například pro datum a čas, matematické 

výpočty a šifrování). Na této úrovni se nachází veškerá funkcionalita, která se 

poskytuje prostřednictvím úloţných enginů – uloţené procedury, triggery a 

pohledy, 

- třetí vrstva obsahuje úloţné enginy. Ty mají na starosti ukládání a získávání 

všech dat uloţených v MySQL. Podobně jako jiné souborové systémy, které 

jsou dostupné pro GNU/Linux, i kaţdý úloţný engine má své přednosti i 

stinné stránky. Server komunikuje s úloţnými enginy prostřednictvím API 

úloţných enginů. Toto rozhraní skrývá rozdíly mezi jednotlivými úloţnými 

enginy a činí je na vrstvě dotazů velmi transparentními. API obsahuje několik 
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desítek nízkoúrovňových funkcí, které provádějí takové operace, jako „zahájit 

transakci“ nebo „získat řádek, který má tento primární klíč“. Úloţné enginy 

nedělají rozbor SQL a nekomunikují mezi sebou – jednoduše pouze 

odpovídají na poţadavky od serveru (Schwartz, 2009). 

2.2.1 Úložné enginy MySQL 

MySQL ukládá kaţdou databázi (říká se jim také schéma) do podadresáře 

svého datového adresáře na podkladovém souborovém systému. Kdyţ vytvoříme 

nějakou tabulku, MySQL uloţí definici tabulky do souboru .frm, který má název 

shodný s názvem tabulky. Protoţe MySQL pouţívá při ukládání definic databázi a 

tabulek souborový systém, otázka rozlišování velikosti písmen je závislá na platformě 

(Schwartz, 2009). 

2.2.1.1 Engine InnoDB 

Tento engine byl navrţen pro zpracování transakcí – konkrétně pro 

zpracování mnoha krátkodobých transakcí, které obvykle potvrzují a jen málokdy 

anulují. Patří mezi nejpopulárnější úloţné enginy pro ukládání transakcí. Jeho 

výkonnost a moţnosti automatického zotavení po havárii po nicméně učinily 

populárním i pro potřeby netransakčních úloţišť. InnoDB ukládá svá data do série 

jednoho nebo několika datových souborů, kterým se dohromady říká tabulkový 

prostor. Je to taková černá skříňka, kterou InnoDB spravuje zcela sám. V novějších 

MySQL můţe InnoDB ukládat data kaţdé tabulky a indexů do samostatných 

souborů. Rovněţ umí svůj tabulkový prostor  budovat nezpracovaných diskových 

oblastech (Schwartz, 2009). 

Pouţívá MVCC, aby dosáhl vysoké souběţnosti, a implementuje všechny čtyři 

standardní úrovně izolace SQL. Výchozí úrovní izolace je repeatable read. 

Engine InnoDB byl navrhován v časech, kdy většina serverů měla pomalé 

disky, jediný CPU a omezené mnoţství paměti.  V nynější době zaţívá InnoDB jisté 

potíţe se škálovatelností.  Kromě výbavy, která umoţňuje vysokou souběţnost, je 

další populární funkcí InnoDB omezení cizích klíčů. Dále poskytuje mimořádně rychlé 

vyhledávání podle hodnot klíče u dotazů, které pouţívají primární klíč (Schwartz, 

2009). 
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Obsahuje také řadu interních optimalizací. Patří mezi ně prediktivní čtení 

napřed (read-ahead), jímţ se do zásoby načítají data z disku, adaptivní hashovaný 

index, který buduje hashované indexy v paměti pro potřeby velmi rychlého 

vyhledávání, nebo speciální buffer, jímţ se urychluje vkládání řádků (insert buffer) 

(Schwartz, 2009). 

2.3 Hibernate 

Hibernate je middleware pro objektově-relační mapování (dále jen ORM) a 

persistenci dat. 

Pouţití ORM nám můţe ušetřit spoustu duplicitního a nudného kódu 

(František Kučera, 2010). 

Hibernate vznikl roku 2001 Gavinem Kingem jako alternativa k pouţívání 

EJB2. Posláním Hibernate tehdy byla moţnost nabídnout lepší moţnosti persistence 

neţ nabízené EJB2 zjednodušením komplexností a vytvořením chybějících prvků. 

Rozvoj začal roku 2003 verzí Hibernate 2, která nabízela řadu vylepšení a tím byla 

vyzdviţena jako standard pro persistenci v Javě (Hibernate, 2003). 

Hibernate je zaměřen na pomoc aplikaci k získání persistence. Persistence 

znamená, ţe bychom rádi, aby data aplikace přeţily aplikační proces. Ohledně Javy 

bychom chtěli, aby objekty byly nad rámec JVM a jejich stav byl k dispozici i později 

(Hibernate, 2003). 
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Obr. 2.3 Architektura Hibernate [Zdroj: Morosystems.cz] 

2.3.1 Objektově-relační mapování. 

Objektově-relační mapování je jen efektní způsob jak říct objektovým 

modelům a relačním modelům, ţe nefungují společně velmi dobře. RDBMS 

reprezentuje data v tabulkové formě a objektově orientované jazyky jako Java 

reprezentuje vzájemně propojený graf objektů. Načítání a ukládání grafů objektů 

pouţíváním tabulkových relačních databází nás vystavuje pěti problémům 

(Hibernate, 2003). 

Prvním problémem je granularita neboli zrnitost. Tento pojem znamená, ţe 

máme objektový model, který obsahuje více tříd neţ je počet odpovídajících tabulek 

v databázi. Říkáme, ţe objektový model je více zrnitý neţ relační model. Druhým 

vyvstávajícím problémem je dědičnost. Přirozené paradigma objektově orientovaných 

programových jazyků. Nicméně, RDBMS nedefinují nic podobného jako celek (ano, 

některé databáze mají podporu subtypů, ale je to kompletně nestandardizováno). Při 

dalším zkoumání objektově-relačního mapování přichází další problém a to identita. 

RDBMS definuje přesně jeden pojem „stejnosti“ - primární klíč. Java, avšak definuje 

oboje, objektovou identitu ( a==b) a objektovou rovnost (a.equals(b)). Dalším 
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problémem je asociace, které jsou reprezentovány jako jednosměrné odkazy 

v objektově orientovaných jazycích. Pokud je potřeba mít obousměrné vztahy v 

jazyce Java, je nutné definovat přidruţení dvakrát. Stejně tak není moţné určit 

násobnost vztahu při pohledu na objektový doménový model. Navigace mezi daty je 

posledním problémem objektově-relačních mapování. Způsob přístupu k datům je 

zásadně odlišná, neţ jak je to vyřešeno v relační databázi. V Javě, přejdete z jedné 

asociace k jiné chůzí objektovou sítí. Není účinný způsob získávání dat z relační 

databáze. Obvykle chceme minimalizovat počet SQL dotazů a tím načíst několik entit 

prostřednictvím spojování a výběru cílených entit před začátkem chodu objektovou 

sítí (Hibernate, 2003). 

Hibernate umoţňuje vytvořit přirozený programový model. Dovoluje vytvořit 

persistentní třídy pro přirozené objektově-orientované idiomy zahrnující dědičnost, 

polymorfismus, sdruţení, sloţení a Java kolekce rámců. Není vyţadováno ţádné 

rozhraní nebo základní třída pro persistentní třídy a umoţňuje jakékoliv třídě nebo 

datové struktuře být persistentní. Navíc umoţňuje rychlejší tvorbu procedur, neboť 

nezavádí build-time zdroje (Hibernate, 2003). 

Dále je díky Hibernate podporováno tzn. lazy inicializace, mnoho fetching 

strategií a optimistické zamykání s automatickým verzováním a časovou značkou. 

Hibernate nevyţaduje ţádné speciální databázové tabulky nebo pole a nevytváří 

hodně SQL příkazů v době inicializace systému místo běhu. Nabízí vyšší výkon 

oproti přímého JDBC kódování (Hibernate, 2003). 

Hibernate obsahuje také komplexní dotazové vybavení. Zahrnuje jak podporu 

Hibernate Query Language, Java Persistence Query Language, tak i kriteriální 

dotazy a nativní SQL dotazy (Hibernate, 2003). 

Hibernate, stejně jako ostatní objektově-relační mapovací nástroje, poţadují 

metadata, které řídí transformaci dat z jedné reprezentace do jiné. Jako moţnost 

můţeme pouţívat JDK 5.0 anotace pro objektově relační mapování. S Hibernate 3.2. 

anotace pouţíváme jako náhradu XML mapování metadat. 

Balík Hibernate anotace zahrnuje: Standardizovaná Java Persistence a EJB 

3.0 objektově relačních mapovacích anotací. 

Specifické Hibernate rozšíření anotací pro optimalizaci výkonu a speciální mapování. 
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Můţeme pouţít Hibernate rozšiřujících anotací na vrcholu standardizovaných Java 

Persistence anotací k vyuţití všech nativních Hibernate vlastností (Hibernate, 2003). 

2.4 Java persistence API 

Zkratka z těchto slov je JPA. Jedná se o standardizovanou specifikaci 

standardizující objektově-relační mapování (Hordějčuk, 2013). 

Balíček javax.persistence obsahuje třídy a rozhraní, které definují kontrakty 

mezi persistencí poskytovatele a správou tříd a klienty Java Persistence API (Oracle 

Documentation, 2013). 

Jedná se o část Java Enterprise Edition (Java EE) specifikace EJB 3.0, 

výrazně zjednodušuje Java Persistence a poskytuje objektově-relační mapovací 

přístup, který umoţňuje definovat, jak mapovat Java objekty k relačním databázovým 

tabulkám podle standardu, který pracuje uvnitř Java EE aplikačního serveru a mimo 

EJB kontejner v Java Standard Edition aplikace (Oracle Documentation, 2013). 

Pouţitím JPA je nadefinováno pouţití POJO jako JPA entity - Java objekt, 

jehoţ netranzitivní pole mohou být ukládána do relační databáze pouţitím sluţeb 

manaţerů entit získané od poskytovatele JPA persistence (Oracle Documentation, 

2013). 

Entita má následující vlastnosti: 

-  je kompatibilní s EJB 3.0, 

-  je light-weight, 

-  spravuje persistentní data spolu s JPA manaţerem entity, 

-  provádí komplexní business logiku, 

-  potenciálně pouţívá několik závislých Java objektů, 

-  můţe být jednoznačně identifikován primárním klíčem. 

Entity reprezentují persistentní data uloţená v relační databázi automaticky 

pouţívaná pomocí kontejneru řízeného persistencí. Entity jsou persistentní, protoţe 

její data jsou uloţena trvale v nějaké formě systému datového úloţiště jako např. 

databáze. Entity jsou často pouţity k usnadnění business sluţeb, které zahrnují data 
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a provádí výpočty nad nimi. Například můţeme implementovat entitu načtení a 

provést výpočet nad poloţky podle pořadí. Entita můţe spravovat několik závisle 

persistentních objektů při plnění úloh. Představují jemně odstupňované persistentní 

objekty, protoţe nejsou vzdáleně přístupné (Oracle Documentation, 2013). 

Pole CMR (container-managed relationship) je sdruţení představující trvalý 

vztah jedné nebo více EJB 3.0 entit. Všechny data z JPA entity jsou povaţována za 

persistentní pole, pokud nejsou anotována s @Transient. JPA persistentní 

poskytovatel specifikuje persistentní jednotku zodpovědnou za to, ţe persistentní 

pole jsou trvale v databázi (Oracle Documentation, 2013). 

2.4.1 Životní cyklus objektů 

Objekt spravovaný JPA se můţe nacházet ve více globálních stavech, který 

se mění voláním příslušných metod na správcovi entit: 

- nový nebo neuloţený (transient) – představuje instanci, která je mimo 

správu JPA. Typickým příkladem objektu v tomto stavu je aktuálně 

vytvořená instance, která nebyla uloţená metodou persist(). Takový 

objekt nemá přidělený ţádný identifikátor. 

- spravovaný (managed) – objekt je pod správou JPA. Nový objekt se 

do tohoto stavu dostane po zavolání metody persist(), ve kterém mu 

bude přidělen identifikátor. Změny na proměnné jeho instance jsou 

monitorované a v případě potřeby zavedené do databáze. 

- odpojený (detached) – představuje objekt, který byl odebrán spod 

kontroly správce entit. Spravovaný objekt se dostane do tohoto stavu 

nejčastěji po uzavření správy entit. Odpojený objekt je moţno dostat 

zpět pod správu nového správce entit zavoláním metody merge(). 

- odstraněný (removed) – objekt, který sice existuje v podobě instance, 

ale z databáze byl odstraněn metodou remove() neboli databázový 

řádek zodpovídající se tomuto objektu byl odstraněn (MAK, 2009) 

Vztahy entit mají dvě následující vlastnosti: 

- multiplicita - existují čtyři typy multiplicit, které jsou podporovány 

aplikačním serverem Oracle: @OneToOne, @ManyToOne, 

@OneToMany a @ManyToMany. 
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- direction - směr vztahu můţe být obousměrný či jednosměrný. V 

obousměrném vztahu má kaţdá entita beanu vztah k poli, které 

odkazuje na jiné beany. Prostřednictvím vztahu pole můţe mít kód 

entity beanu přístup k jeho relačnímu objektu (Oracle Documentation, 

2013). 

 

Obr. 2.4 Životní cyklus Java Persistence API [Zdroj: OpenJPA.org] 

Po vytvoření nové instance správce entit je persistentní kontext prázdný. 

Pomocí dotazů a metodou find je moţné do kontextu načíst aktuální entity z 

databáze, metodou persist je do kontextu vloţena nová (lokálně vytvořená) instance 

entity. Poté je moţné entity libovolně modifikovat pomocí setterů. Metodou refresh je 

moţné aktualizovat instanci entity v kontextu a zrušit tak její případné neuloţené 

změny. Metoda remove označí entitu v kontextu jako určenou ke smazání, metoda 

detach ji odstraní z persistentního kontextu (nikoliv z databáze) (OpenJPA, 2009). 

2.5 Enteprise Java Beans 

Enterprise Java Beans je komponenta na straně serveru, která zapouzdřuje 

business logiku aplikace. Business logika je kód, který splňuje účel aplikace. 

Například v aplikaci řízení zásob můţe implementovat business logiku metod volající 

kontrolu nebo objednávku produktů. Uplatňováním těchto metod můţe klient 
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přistupovat ke sluţbám zásob prostřednictvím aplikace (Oracle Documentation, 

2013). 

2.5.1 Výhody Enteprise Java Beans 

Zjednodušuje vývoje velkých distribuovaných aplikací. Zaprvé proto, ţe 

kontejner EJB poskytuje sluţby na úrovni systému a vývojář se můţe soustředit na 

řešení business problémů. EJB kontejner spíše neţ vývojář je zodpovědný za sluţby 

úrovni systému jako je řízení transakcí a bezpečnostní povolení (Oracle 

Documentation, 2013). 

Za druhé, protoţe beany spíše neţ klienti obsahují business logiku aplikace, 

vývojář klienta se můţe soustředit na prezentaci klienta. Vývojář klienta implementuje 

business pravidla nebo přístup k databázi. V důsledku tenčího klienta vzniká výhoda, 

která je důleţitá pro klienta běţícího na malých zařízení (Oracle Documentation, 

2013). 

Třetí, protoţe enterprise beany jsou přenosné komponenty, aplikace 

assembleru můţe vytvořit nové aplikace ze stávajících beanů. Tyto aplikace lze 

spustit na libovolném vyhovujícím serveru Java EE vyuţívající standardní rozhraní 

API. 

Beany se rozdělují na 2 typy Session beany a Message Driven beany. 

Session beany provádí úkoly klienta a můţou implementovat webové sluţby. 

Message Driver beany působí jako posluchači určitých typu zpráv, jako je Java 

(Oracle Documentation, 2013). 

Session bean reprezentuje jediného klienta uvnitř aplikačního serveru. Pro 

přístup k aplikaci, která je nasazena na serveru, se klient dovolává metodou session 

beanu. Session beany vykonávají práci pro svého klienta, odstiňují jej od sloţitosti 

prováděných business úloh uvnitř serveru (Oracle Documentation, 2013). 

Session bean nesdílí, můţe mít jen jednoho klienta, není persistentní (jeho 

data nejsou uloţena v databázi). Pokud klient skončí, jeho session bean se jeví jako 

ukončený a jiţ není spojen s klientem. 

Známe dva typy session beanů – stavové beany a bezstavové beany. 
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2.5.2 Stavový session bean. 

Ve stavovém session beanu instance proměnných reprezentují stav 

jedinečného klienta session beanu. Protoţe klient komunikuje s beanem, jeho stav je 

často nazýván konverzačním stavem (Oracle Documentation, 2013). 

Stav je zachován po dobu sessionu. Pokud klient odebere bean nebo skončí, 

session skončí a stav zmizí. Tento přechodný stav není problém, protoţe pokud 

konverzace mezi klientem a beanem končí, není potřeba uchovávat stav. 

2.5.3 Bezstavový session bean 

Bezstavový session bean neudrţuje konverzační stav s klientem. Pokud klient 

volá metody bezstavových beanů, proměnná instance beanu obsahují specifický stav 

klienta, ale pouze po dobu trvání volání. Po dokončení metody nemusí být specifický 

stav zachován. Klienti však mohou měnit stav proměnných instance ve sdruţeném 

bezstavovém beanu a jejich stav je vykonán na příštím volání souhrnného 

bezstavového beanu. S výjimkou volání metody, všechny instance bezstavového 

beanu jsou rovnocenné, takţe EJB kontejner přiřazuje instanci libovolnému klientu. 

Stav bezstavového beanu můţe být pouţit skrz všechny klienty (Oracle 

Documentation, 2013). 

Protoţe bezstavové session beany můţou podporovat více klientů, mohou 

nabídnout lepší škálovatelnost pro aplikace, které vyţadují velké mnoţství klientů. 

Typicky aplikace vyţaduje méně bezstavových session beanů neţ stavových k 

podpoře stejného počtu klientů. 

Bezstavový session bean můţe implementovat webové sluţby, ale ostatní 

typy enteprise beanů nemohou (Oracle Documentation, 2013). 

Bezstavové session beany nejsou nikdy pasivní. Ţivotní cyklus má jen dvě fáze:  

- neexistující, 

- připraven k vyvolání business metod. 
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Obr. 2.5 Životní cyklus bezstavového session beanu [Zdroj: Oracle Documentation] 

V první fázi klient inicializuje ţivotní cyklus získáním odkazu na bezstavový 

session bean. Kontejner vykoná dependency injection a poté zavolá metodu 

anotovanou @PostConstruct, pokud existuje. Bean je nyní připraven mít business 

metody vyvolané klientem. 

Na konci ţivotního cyklus, EJB kontejner volá metodu anotovanou 

@PreDestroy, pokud existuje. Instance beanu je pak připrave pro garbage collection 

(Oracle Documentation, 2013). 

 

2.6 JavaServer Faces 

JavaServer Faces (dále jen JSF) je MVC webový rámec, který zjednodušuje 

konstrukci uţivatelských rozhraní (dále jen UI) pro aplikace zaloţené na serveru 

pomocí opakovatelně pouţitelných komponent ve stránce. JSF poskytuje nástroj pro 

připojení UI widgetu s datovými zdroji a ze strany serveru událostní handlery. 

Specifikace JSF definuje sadu standardních UI komponentů a poskytuje Application 

Programming Interface (dále jen API) pro vývoj komponent. JSF umoţňuje 

opakovatelné pouţití a rozšíření existujících standardů UI komponent (Oracle 

Documentation, 2013). 



24 
 

 

Obr. 2.6 Architektura JavaServer Faces [Zdroj: Tutorialspoint.com] 

Existují řadiče, které mohou být pouţity k provedení uţivatelských akcí. UI 

mohou být vytvořeny autory webových stránek a bussiness logika můţe být vyuţita 

pomocí řízených beanů. JSF nabízí několik mechanismů pro vykreslení jednotlivé 

součásti. To vyţaduje návrháře webových stránek k vybrání ţádoucí reprezentace a 

vývojář aplikací nepotřebuje znát mechanismus pouţití k vykreslení JSF UI 

komponent. 

 

Co je návrhový vzor MVC? 

Modul Popis 

Datový model Přenášení dat a přihlášení 

Zobrazení Zobrazuje uţivatelské rozhraní 

Řadič Zpracovává procesy aplikací 

Tab. 2.12 Návrhový vzor MVC [Zdroj: Tutorialspoint.com] 

MVC návrhový vzor je návrh aplikace pouţitím tří samostatných modulů: 
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Cílem návrhového vzoru MVC je oddělit model a prezentaci a umoţnit 

vývojářům zaostřit na jejich základní dovednosti a jednoznačněji spolupracovat. 

Weboví designéři se soustředí pouze na vrstvu zobrazení spíše neţ na vrstvu 

modelu a řadiče. Vývojáři můţou měnit kód modelu a většinou nepotřebují měnit 

zobrazovací vrstvu. Řadič pouţívají ke zpracování uţivatelských akcí. V tomto 

procesu vrstvy modelu a zobrazení mohou být měněny (Tutorialspoint, 2010). 

Dále se technologie JSF se skládá z: 

- API pro reprezentaci komponentů a řízení jejich stavů, zpracování 

událostí, validace na straně serveru a datová konverze, definuje 

navigaci stránky, podporuje internacionalizaci a přístupnost, 

poskytuje rozšiřitelnost pro všechny tyto funkce, 

- knihovny tagů pro přidávání komponent webových stránek a 

připojení komponent k objektům na straně serveru (Oracle 

Documentation, 2013). 

 

Technologie JSF poskytuje dobře definovaný programový model a knihovny 

tagů. Knihovny tagů obsahují událostní tag, který implementují tagy komponent. Tyto 

funkce výrazně zmírňují zátěţ při budování a udrţování webových aplikací s 

uţivatelským rozhraním na straně serveru. S minimálním úsilím je moţno dokončit 

tyto úlohy: 

- vytvoření webové stránky, 

- shození komponenty z webové stránky přidáním tagu 

komponentu, 

- navázání komponent na stránku do dat na straně serveru, 

- svázání komponent generovaných událostmi do aplikačního kódu 

na straně serveru, 

- uloţení a obnovení stavu aplikace během ţivota poţadavků 

serveru, 

- opětovné pouţití a rozšíření komponent skrze přizpůsobení 

(Oracle Documentation, 2013). 
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2.6.1 Životní cyklus JavaServer Faces 

JSF pracuje stejně jako HTML protokol na principu request – response. Celý 

cyklus je ale rozdělen do šesti fázi, aby byl schopen provést veškerou vyspělejší 

funkcionalitu, např. konverzi, validaci, apod. Fáze mezi vznikem poţadavku a 

zasláním odpovědi prochází fázemi Restore View, která nastává ihned po vzniku 

requestu. Dále jsou fáze Apply Request Values, Process Validations, Update Model 

Values, Invoke Application a Render Response (Oracle Documentation, 2013). 

JSF se dělí na dva druhy poţadavků. 

2.6.1.1 Initial Request 

Initial Request je proveden při první ţádosti na stránce. Tzn., ţe je poţadavky 

stránky spuštěn poprvé. Při tomto poţadavku se prochází pouze dvěma fázemi 

z šesti. Fázi Restore View a poté poslední fází Render Response. 

První ţádost na stránku příchází klepnutím na hypertextový odkaz na HTML 

stránce odkazující na JSF stránku.  Aplikace vytvoří pohled a uloţí jej do instance 

FacesContext, poté jsou získány odkazy na objekty a je volána metoda 

renderResponse. Tato metoda okamţitě vynutí vykreslení pohledu skočením na 

poslední fázi ţivotního cyklu pro připravení dalšího requestu (Oracle Documentation, 

2013). 

2.6.1.2 Postback Request 

Postback Request je proveden, pokud byl jiţ dříve formulář v prohlíţeči načten 

v důsledku provádění prvotního poţadavku. A poţadavek prochází veškerými fázemi 

cyklu (Oracle Documentation, 2013). 
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Obr. 2.7 JavaServer Faces Standard Request-Response Life Cycle [Zdroj: Oracle Documentation] 

2.6.1.3 Fáze Restore View – obnovení view 

První fáze JSF začíná v "restore view", jakmile klikneme na odkaz nebo 

tlačítko a JSF obdrţí ţádost.  

V této fáze JSF zpracovává pohled, kdy během prvotního poţadavku je 

vytvořen prázdný pohled. Jestliţe se nejedná jiţ o prvotní poţadavek, je uloţen stav 

pohledu ke klientu nebo serveru. Pohled je dostupný pomocí FacesContext, ve 

kterém je vytvořen view tree (strom pohledu) s převodníky, validátory a event 

handlery (Oracle Documentation, 2013). 

2.6.1.4 Fáze Apply Request Values – aplikace hodnot 

Fáze provádí dekódovací operace k extrahování hodnot z request parametrů. 

Hodnoty jsou uloţeny do komponent view tree. Pokud při provedení konverze 

dochází k chybě a hodnota neodpovídá očekávané hodnotě, je chybová zpráva 

zapsána do FacesContext. Chybová zpráva se zobrazí během fáze render response, 

kam byl cyklus nuceně přesunut (Oracle Documentation, 2013). 

2.6.1.5 Fáze Process Validations 

Během této fáze JSF jsou prováděny validace registrované v komponentě 

view tree. Porovnávají se lokálně uloţené hodnoty s atributy danými pro validaci. 

Není-li lokální hodnota validní JSF předá chybovou zprávu instanci FacesContext a 
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ţivotní cyklus pokračuje přímo na fázi render response (Oracle Documentation, 

2013). 

2.6.1.6 Fáze Model Values  

Fáze zjišťuje pomocí komponent view tree, jestli jsou data konvertována a 

validní. Přistupuje se k uloţení hodnot do beanů. Pokud dochází k chybě validace, je 

u vlastnosti beanu opět předána chybová zpráva instanci FacesContext a cyklus 

pokračuje na fázi render response (Oracle Documentation, 2013). 

2.6.1.7 Fáze Invoke Application 

Během této fáze JSF zpracovává aplikační úrovně událostí, například odeslání 

formuláře nebo odkazování na jinou stránku, obecně ActionListeners.  

2.6.1.8 Fáze Render Response , JSF žádá kontejner / aplikační server  

Poslední fáze cyklu vykresluje stránku. Při prvotní ţádosti jsou komponenty 

zastoupené na stránce přidány ke komponenty view tree. Pokud toto není prvotní 

ţádost, komponent view tree je vytvořen a komponenty tak nepotřebují být opět 

přidány. V kaţdém případě, komponenty se budou vykreslovat samy jako JSP 

kontejner. 

Pokud došlo v předešlých fází k chybě, jsou chybové zprávy zobrazeny ve 

zprávě nebo v  tagu zpráv (Oracle Documentation, 2013). 

2.6.2 Výhody 

Jedna z největších výhod je, ţe nabízí čisté oddělení mezi chováním a 

prezentací pro webové aplikace. JSF aplikace můţe mapovat HTTP poţadavky na 

komponenty specifické zpracování událostí a řízení komponent jako stavové objekty 

na serveru. Technologie JSF umoţňuje vytvářet webové aplikace, které implementují 

jemně zrnité oddělení chování a prezentaci, která tradičně nabízí UI architekturu na 

straně klienta. 

2.7 UML 

Unified Modeling Language (UML) je standardizovaný jazyk pouţívaný pro 

sběr, analýzu a zpracování poţadavků, jakoţ i pro vzájemnou výměnu specifikací 

zpráv a přehledů architektuty a chování specifikací. UML je standardizován Object 

Management Group (OMG). 
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UML je objektově-orientovaný softwarový návrhový nástroj poskytující všechny 

funkce softwarového vývoje potřebné při navrhování objektově orientovaných 

softwarových systémů. 

Pro získání, co největšího uţitku z UML, musí být pouţit v počátcích procesu, 

kdy jsou poţadavky, shromaţďovány, kontrolovány a hodnoceny. UML můţe 

poskytnout formalizaci a vizualizaci, kterými činí poţadavky jasné a jednoznačné 

(ETSI, 2009). 

Jazyk byl vytvořen ke spojení nejlepších existujících postupů modelovacích 

technik a softwarového inţenýrství. Je vytvořen takovým stylem realizující všechny 

nástroje CASE (computer -aided software engineering). Diagramy vytvořené v jazyku 

UML jsou nejen snadno interpretovány programy CASE, ale také jsou zřetelné pro 

lidi. 

Jazyk UML nabízí pouze vizuální modelování vyuţívané při sestavování 

modelů. Neposkytuje ţádnou metodiku modelování ani ţivotní cyklus. Účel jazyka 

spočívá v podpoře nejlepších postupů pouţívaných v softwarovém inţenýrství 

vycházejících ze zkušeností posledních desetiletí.  

2.7.1 Zrození jazyka UML 

Roku 1994 skončilo soupeření ve sféře objektově orientované mezi jazyky 

vizuálního modelování. Před rokem 1994 měla kaţdá metodika své stoupence i 

nepřátelé, kaţdá přinášela něco nového. V té době byla víc neţ polovina trhu 

vizuálního modelování rozdělena mezi metody BOOCH a OMT (Object Modeling 

Technique) a na straně metodik dominovala metodika Objectory (Arlow, 2007). 
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Obr. 2.9 Vývoj UML [Zdroj: Zdroj: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací, Autor: Jim Arlow] 

Prvních pokusem sjednocení byla metodika Fusion roku 1994. V důsledky 

nedostatečného zapojení autorů metod do přípravy metodiky. I přes značnou 

medializaci Fusion skončila v propadlišti dějin. Důvodem byl vznik firmy Rational 

Corporation autorů Booch a Rumbaugh, kteří začali pracovat na tvorbě jazyka UML. 

Aţ roku 2000 byl přijat jazyk UML bez problémů veřejnostní a byl také rozšířen 

o sémantiku akcí. Sémantika akcí posluhuje popisu chování mnoţiny primitivních 

akcí, které můţeme implementovat pomocí speciálních akčních jazyků. Tento způsob 

umoţňuje důkladně specifikovat prvky související s chováním modelů UML přímo 

v modelu UML (Arlow, 2007). 

Jazyk UML se roku vyvinul ve verzi 2.0. Je to velmi vyspělý modelovací jazyk. 

V jazyce UML 2 přibylo mnoho nových prvků vizuální syntaxe. Některé z nich 

vytvářejí úplně novou sémantiku přidanou k jazyku a jiné objasňují a nahrazují 

syntaxi předešlých verzí.  

Verze 2 se od předchozích verzí neliší nijak zvlášť, obsahuje řadu 

syntaktických odlišností, ale základní pravidla zůstávají ve většině případů stejná. 

Hlavní změny jsou provedeny v metamodelu. Tento model je modelem jazyka UML 

vyjádřeným pomocí mnoţiny jazyka UML. Metamodel prošel opravou v části 

specifikace jazyka UML a zajištění konzistence (Arlow, 2007). 

2.7.2 Princip a základní elementy jazyka UML 

Jazyk UML je zaloţen na třech prvcích, které jsou reprezentovány grafickými 

značkami ve dvourozměrném grafu.  Základní elementy jazyka UML se nazývají: 
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- předměty – jsou to samotné elementy modelu 

- relace – jsou to pojítka mezi objekty 

- diagramy – znázorňují různé pohledy na model 

2.7.2.1 Předměty 

Předměty jsou prvky zpracovávaného modelu, které jsou dále rozděleny do 

několika navzájem rozdílných podkategorií. Strukturní abstrakce UML modelu je 

první částí zpracovávaného modelu. Část obsahuje programové třídy, aplikační nebo 

objektové rozhraní, případy uţití, komponenty nebo uzly. Strukturní abstrakce bývají 

znázorněny v diagramech UML jako plošné uzavřené tvary. UML diagram by měl 

obsahovat minimálně dvě strukturní abstrakce, jelikoţ při jediné ztrácí modelování 

svůj hlavní účel. Hlavním účelem je totiţ popis vztahů mezi danými objekty (Pavel 

Tišnovský, 2005). 

Dalším prvkem patřící mezi předměty jsou chování. Chování reprezentují 

v UML diagramu vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými objekty – interakci. 

Prezentuje se v UML diagramech pomocí různě konstruovaných a zakončených 

šipek nebo propojovacích čar (Pavel Tišnovský, 2005). 

Seskupení patří také do skupiny předmětů. Seskupení podle nutnosti modelu 

graficky seskupuje části diagramu na niţší úrovni. Graficky se jedná o balíčky 

symbolizující kancelářské sloţky s popisem, který je umístěn v levém horním kraji 

obdélníku. Nelze díky nim vytvářet hierarchické diagramy, které znamenají obrovské 

mínus v tvorbě rozsáhlejších grafů (Pavel Tišnovský, 2005). 

Poznámky jsou posledním prvkem předmětů. Jedná se o vlastnosti a chování 

dalších elementů UML diagramu. Spatřeny mohou být ve všech typech UML 

diagramů, prakticky se jedná o ţlutě vyplněný obdélník s ohnutým rohem (Pavel 

Tišnovský, 2005). 

2.7.2.2 Relace 

Relace umoţňují zobrazit v modelu vztahy mezi různými předměty. Zachycují 

významový vztah mezi předměty. Vztahují se na strukturní abstrakce a seskupování. 

V UML jsou známy tyto typy relací:  
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Obr. 2.10 Relace [Zdroj: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací, Autor: Jim Arlow] 

 

2.7.2.3 Diagramy 

Diagramy zobrazují různá hlediska modelovaného systému. Systém můţe být 

vyjádřen více neţ jedním UML diagramem z důvodu moţnosti sdruţení více 

diagramů do jednoho organizovaného celku pomocí balíčků. Kaţdý z diagramů 

pomáhá objasňovat různé aspekty projektu (Arlow, 2007). 

Diagramy rozdělujeme do dvou skupin. První skupinou jsou diagramy 

strukturní, které popisují statické vlastnosti systému. Strukturní diagramy reprezentují 

zobecněné rozloţení systému. Je to místo, kde existují všechny statické elementy 

(Arlow, 2007). 
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Obr. 2.11 Typy diagramů [Zdroj: Vlastní tvorba] 

Dalšími diagramy jsou diagramy chování.  Tyto diagramy popisují interakci se 

systémem. Představují zobecněnou dynamickou povahu systému (Lucidchart, 2012). 

Strukturní diagramy známe tyto:  

Diagram tříd – vizuálně představuje model tříd, popisuje třídy a objekty 

systému, 

Diagram komponent - představuje model komponent, který se skládá ze 

softwarových a hardwarových komponent systému. 

Objektový diagram - zaměřuje se na konkrétní sadu instanci objektů a atributů 

a vazeb mezi instancemi. 

Diagram nasazení - reprezentuje model fyzického nasazení, který popisuje 

architekturu a zavádění komponent architektury (Lucidchart, 2012). 
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Dalším typem diagramů jsou diagramy chování. Patří zde diagramy případu 

uţití, stavový diagram a diagram aktivit. Do skupiny diagramů interakce pak můţeme 

zařadit diagram komunikace, sekvenční diagram a diagram časování.  

Diagram aktivit - popisuje grafickou reprezentaci krokování komponenty v 

obchodních a provozně-pracovních postupech systému. 

Sekvenční diagram - je UML diagram pouţívající zobrazení interakce mezi 

objekty podle pořadí. 

Časový diagram - je UML modelovací nástroj, která se zaměřuje na omezení 

času. 

Use Case diagram - vizuálně reprezentuje hranici a interakci mezi systémem a 

jeho uţivateli. 

Diagram Stavového automatu - reprezentuje různé stavy jednotlivých tříd v 

systému v průběhu času. 

Komunikační diagram - je UML diagram, který popisuje, jak několik objektů 

spolupracuje na provedení poţadavku (Lucidchart, 2012). 

2.7.3 Architektura 4+1 

Na architekturu se pohlíţí nejčastěji pohledem 4+1, Je to zachycení 

strategických aspektů vyšší struktury systému. Pro zachycení důleţitých aspektů 

architektury definuje jazyk UML čtyři různé pohledy systému a dále jsou tyto níţe 

popsané pohledy spojeny do pátého, do případu uţití (Arlow, 2007). 

Logický pohled je pohledem prvním. Pohled znázorňuje slovník oblasti 

problému jako mnoţinu tříd a objektů. Důraz je kladen na zobrazení způsobu, jakým 

objekty a třídy tvořící základ systému implementují jeho chování (Arlow, 2007). 

Druhým pohledem je pohled procesů. Modeluje spustitelná vlákna a procesy 

jako aktivní třídy. Je to procesově orientovaná varianta logického pohledu, která 

obsahuje stejné artefakty. 

Pohled implementace modeluje soubory a komponenty, které utvářejí hotový 

kód (kódový základ) systému. Slouţí jednak ke znázornění závislostí mezi 

jednotlivými komponentami (součástmi), jednak toho, jak spravovat konfiguraci 
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mnoţin vytvořených z těchto komponent. Umoţňuje definici verze systému (Arlow, 

2007). 

Pohled nasazení modeluje fyzické nasazení komponent na mnoţinu fyzických 

výpočetních uzlů (počítačů a periferních zařízení). Umoţňuje modelování distribuce 

komponent na příslušné uzly distribuovaného systému (Arlow, 2007). 

Pohled případu uţití. Všechny jiné pohledy jsou odvozeny od pohledu případu 

uţití. Tento pohled zachycuje základní poţadavky kladené na příslušný systém jako 

na mnoţinu případů uţití a utváří tak základ tvorby všech dalších pohledů (Arlow, 

2007). 

 

Obr. 2.12 Architektura 4+1  [Zdroj: Zdroj: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací, Autor: Jim Arlow]  
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3 Analýza prostředí stávajícího stavu 

Od 90. let se stala firma Repo-Reck jediným dovozcem léčebných pohybových 

přístrojů v České a Slovenské republice. Firma zajišťuje poradenství, záruční i 

pozáruční servis vyškoleným pracovníkem německým výrobcem RECK.  

Repo-Reck je v neustálém kontaktu s mateřskou firmou a předává ji 

zkušenosti s pouţíváním přístrojů i ze zdravotnických zařízení v ČR. Na základě 

zkušeností z praxe a poţadavků odborných lékařů a fyzioterapeutů jsou přístroje 

inovovány. Tyto připomínky jsou pro firmu velice důleţité a pro výrobce velkým 

přínosem. 

Mateřská firma RECK (Německo) byla zaloţena panem Antonem Reckem 

roku 1957. Počátkem 70. let vyvinul pan Reck zcela nový léčebný pohybový přístroj. 

Neustálý kontakt s odbornými lékaři a terapeuty vedl k nepřetrţitému vývoji dnes jiţ 

na celém světě uznávaných a velmi úspěšných léčebných pohybových přístrojů 

MOTOmed.  

Program na uvolňování křečí s automatickou změnou směru otáčení, vyvinutý 

ve firmě RECK jako světová novinka, poskytl poprvé moţnost uvolňovat křeče 

pomocí léčebného přístroje a tento léčebný pohybový přístroj s motorovým pohonem 

vyuţívat zcela bezpečně u ochrnutých pacientů trpících křečemi.  

Jiţ v r. 1988 byly léčebné pohybové přístroje MOTOmed uznány všeobecnými 

zdravotními pojišťovnami v Německu jako léčebná pomůcka a zahrnuty do seznamu 

zdravotních pomůcek. Kdyţ měl být v roce 1988 katalog zdravotních pomůcek 

doplněn o seznam léčebných pomůcek, byly to opět léčebné pohybové přístroje 

MOTOmed, které okamţitě vyhovovaly poţadavkům kladeným na vysokou kvalitu 

zdravotních pomůcek a byly také jedinými léčebnými přístroji toho druhu, které byly 

od začátku zdravotními pojišťovnami uváděny v seznamu zdravotních pomůcek. Na 

základě odpovídajícího lékařského doporučení a zdůvodnění přebírají všeobecné 

zdravotní pojišťovny v Německu financování léčebných pohybových přístrojů 

MOTOmed.  

3.1 Popis stávajícího řešení 

Firma Repo-Reck nemá implementován ţádný informační systém. Všechny 

náleţitosti jsou zpracovávány ručně. Tento způsoben není vhodný pro rozvíjející se 
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firmu v celosvětové konkurenci, protoţe musí splňovat určité standardy, a tudíţ došlo 

na realizaci informačního systému. Informační systém se bude zabývat pouze 

zálohováním předešlých testování.  

Firma má zájem na vytvoření webové aplikace s následujícími poţadavky: 

- Přihlášení zaměstnanců 

- Vloţení testů 

- Vloţení pracovníků 

- Vloţení nových typů přístrojů 

- Upozornění termínu 

3.2 Návrh řešení revizního systému 

Pro lepší znázornění problému, je pouţita UML notace. Cílem revizního 

systému je vytvoření evidence přístrojů a jejich testování. V prvé řadě je důleţité 

vytvořit slovní úlohu, z které se získají poţadavky na systém.  

3.2.1 Popis problému: 

Návrh implementace informačního systému je orientován na společnost, která 

se vyskytuje v oblasti poskytování zdravotních pomůcek. Společnost se v nynější 

době rozvinula a poskytuje své sluţby ve více neţ padesáti organizacích po české, 

ale i slovenské republice. Z této příčiny se společnost rozhodla zvýšit 

konkurenceschopnost. A to vytvořením nového informačního systému, který bude 

zaznamenávat revize přístrojů. 

Vytvoření informačního systému slibuje usnadnění práce pracovníků, jak při 

testování, tak při zálohování dat. Výhoda spočívá především v rychlosti zapisování 

testů. Pracovníci nebudou muset obtíţně zjišťovat údaje dané organizace. Přístroje 

se budou kontrolovat rychleji a efektivněji. Nebude hrozit moţnost ztráty naměřených 

hodnot. Nastane také výrazné ušetření výdajů firmy ohledně výdajů za kancelářské 

prostředky.  

Díky této slovní úloze je moţno vytvořit tabulku poţadavků uţivatelů s prioritou 

a funkčností. 
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Označení 

(Rx) 

Slovní formulace požadavku Priorita Druh 

R1 Sepsání smlouvy o koupi 3 funkční 

R2 Zpracování poţadavku na revizi 3 funkční 

R3 Sepsání výsledku kontroly 3 funkční 

R4 Vloţení nového typu přístroje 3 funkční 

R5 Zobrazení upozornění 3 funkční 

R6 Přihlášení pracovníků 2 funkční 

R7 Evidence organizací 3 funkční 

R8 Evidence pracovníků 2 funkční 

R9 Evidence přístrojů 3 funkční 

Tab. 3.1 Funkční požadavky [Zdroj: Vlastní tvorba] 

R1  - Sepsání smlouvy o koupi 

Pracovník sepisuje s organizací smlouvu o prodeji přístroje a dále smlouvu o 

pravidelných technických kontrolách přístroje. Dále pracovník zapisuje do databáze 

údaje o organizaci. 

R2 -  Příprava na zpracování poţadavku revize 

Přípravou na splnění poţadavku se rozumí zapsáním specifikace přístroje do 

databáze, kontrolou měřicího přístroje a ověřením platného certifikátu personálu 

společnosti.  

R3 - Sepsání výsledku kontroly 

Po udání specifika přístroje nastává fáze kontroly. Sepsání výsledků se skládá 

ze třech částí. V první části je potřeba ověřit funkčnost přístroje, která je ověřována 

pracovníkem. Další částí je měření prováděné kalibrovaným přístrojem a poslední 

částí je zkouška funkčnosti. 
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R4 - Vloţení nového typu přístroje 

Vloţit nový typ je velmi důleţité, protoţe se tento typ testuje jiný způsobem a 

s přibývajícím časem je důleţité nezaostat s vývojem systému. Při testování nového 

typu, který ještě není veden, by systém byl velice efektivní, takţe při zjištění nového 

typu přístroje je vloţen bez problémů administrátor do systému a můţe být okamţitě 

vyuţíván.  

R5 - Zobrazení upozornění 

Pro opakované testování přístroje je vhodné, aby docházelo k upozornění 

ještě před neplatností testu. Upozornění se zobrazí pracovníkovi o blíţícím se datu 

neplatnosti testu.  

R6 - Přihlášení pracovníků 

Aby se předešlo pouţití systému neoprávněnou osobou, je do systému 

zavedeno přihlášení pracovníků. Pracovník je při vstupu do firmy zaregistrován do 

systému administrátorem, který mu dá jedinečný login a heslo. Pomocí 

přihlašovacích údajů se bude přihlašovat do systému. 

R7 - Evidence organizací 

Všechny organizace vlastnící přístroj, jsou evidovány systémem, včetně všech 

potřebných informací. 

R8 - Evidence pracovníků 

Pracovníci jsou taktéţ evidováni ke zjištění počtu testovaných přístrojů a také 

ke zjištění testovaných přístrojů vůči ostatním pracovníkům. 

R9- Evidence přístrojů 

Evidence přístrojů zobrazuje přístroje včetně základních informací o přístroji a 

také je moţno zobrazit testy jednotlivých přístrojů a to i zpětně. 

3.2.2 Matice RTM (Matice sledování požadavků) 

Matice zobrazuje vztahy mezi funkčními poţadavky a případy uţití. Matice 

zobrazuje, zdali jsou všechny poţadavky mapovány na případy uţití. V tomto případě 

případ uţití odpovídá více neţ jednomu poţadavku.  
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Případ uţití 
P

o
ţ
a
d

a
v
k
y
 

 UC 1 UC 2 UC 3 UC 4 UC 5 UC 6 UC 7 UC 8 UC9 

R1 X         

R2  X X X      

R3     X     

R4      X    

R5       X   

R6        X  

R7         X 

R8         X 

R9         X 

Tab. 3.2 Matice RTM [Zdroj: Vlastní tvorba] 

3.2.3 Diagram případu užití  

Diagram případu uţití revizního systému zachycuje vztah mezi případy uţití a 

mezi aktéry systému. 

 

Obr. 3.1 Evidence přístrojů a jejich testování [Zdroj: Vlastní tvorba] 
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3.2.4 Specifikace případu užití 

Případ užití: Vložení organizace 

ID: UC1 

Účastníci:  

Pracovník 

IS 

Vstupní podmínky: 

1. Zakoupení přístroje 

2. Organizace není registrována v IS 

3. Funkční IS 

Hlavní scénář:  

1. Organizace má zájem o koupi přístroje 

2. Pracovník a kontaktní osoba sepíší smlouvu o následném poskytování servisu 

3. Pracovník se přihlásí do IS 

  3.1 Pracovník zapíše do formuláře IS údaje ze smlouvy 

  3.2 Pracovník klikem uloţí informace 

4. IS data uloţil 

 Následné podmínky: 

1. Organizace je vytvořena v databázi. 

 

Případ užití: Vložení pracovníků 

ID: UC2 

Účastníci:  

Pracovník 

Administrátor 

IS 

Vstupní podmínky: 

1. Pracovník není vloţen do IS 

2. Administrátor má k dispozici IS 

3. Funkční IS 
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Hlavní scénář:  

1. Administrátor se přihlásí do systému 

2. Administrátor nalezne formulář pro vytvoření nového pracovníka 

  2.1 Administrátor zadá poţadované údaje pracovníkovi 

  2.2 Administrátor uloţí změny  

3. IS uloţil poţadované údaje 

Vedlejší scénář: 

1. Administrátor zadá nevhodné údaje 

 Následné podmínky: 

1. Administrátor vytvořil v IS pracovníka s heslem a loginem. 

 

Případ užití: Vložení měřicího přístroje 

ID: UC3 

Účastníci:  

Pracovník 

IS 

Vstupní podmínky: 

1. Měřicí přístroj není vloţen 

2. Pracovník má k dispozici IS 

3. Funkční IS 

Hlavní scénář:  

1. Pracovník se zaloguje do IS 

2. Pracovník zadá do formuláře pro vytvoření nového přístroje název a platnost 

kalibrace 

  2.1 Pracovník uloţí zadané informace 

3. Zadanému měřicímu přístroji je přidáno ID a je uloţen do databáze 

Vedlejší scénář: 

1. Měřicímu přístroji vypršela lhůta kalibrace 

 Následné podmínky: 

1. Měřící přístroj je pouţit při testování 
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Případ užití: Vložení přístroje 

ID: UC4 

Účastníci:  

Pracovník 

IS 

Vstupní podmínky: 

1. Vloţena organizace vlastnící přístroj 

2. Pracovník má k dispozici IS 

3. Funkční IS 

Hlavní scénář:  

1. Pracovník se zaloguje do IS 

2. Pracovník vloţí poţadované informace 

  2.1 Pracovník přiloţí organizaci vlastnící přístroj 

  2.2 Pracovník data uloţí 

Vedlejší scénář: 

1. Nenalezen typ přístroje 

 Následné podmínky: 

1. Přístroj je vloţen do IS a mohou se zadávat testy 

 

Případ užití: Vložení testování 

ID: UC5 

Účastníci:  

Pracovník 

IS 

Vstupní podmínky: 

1. Dostupnost měřicí přístroje a testovaného přístroje 

2. Pracovník má k dispozici IS 

3. Funkční IS 
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Spouštěč: Zobrazení upozornění 

Hlavní scénář:  

1. Pracovník se zaloguje do IS 

2. Pracovník nalezl poţadovaný přístroj 

3. Pracovník zadá naměřené a otestované hodnoty do formuláře 

   3.1 Pracovník vybere měřící přístroj, kterým bylo prováděno testování 

   3.2 Pracovník vybere pracovníka, který prováděl testování 

   3.3 Pracovník data uloţí 

4. Data o testování jsou uloţena podle ID do databáze 

 Následné podmínky: 

1. Vloţen testovaný přístroj, její údaje mohou být zaktualizovány a úplně odstraněny 

 

Případ užití: Přihlášení do systému 

ID: UC6 

Účastníci:  

Pracovník 

IS 

Vstupní podmínky: 

1. Existence pracovníka 

2. Znalost přihlašovacích údajů 

3. Funkční IS 

Hlavní scénář:  

1. Pracovník je přesměrován na titulní stranu 

2. Pracovník zadává přihlašovací údaje 

  2.1 Pracovník je zalogován  

  2.2 Pracovník je přesměrován IS 

Vedlejší scénář: 

1. Neplatné přihlašovací údaje 

Následné podmínky: 

1. Pracovník má přístup do systému 
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Případ užití: Vložení typu přístroje 

ID: UC7 

Účastníci:  

Administrátor  

IS 

Vstupní podmínky: 

1. Získán nový typ přístroje 

2. Administrátor je dostupný 

3. Funkční IS 

Hlavní scénář:  

1. Administrátor se zaloguje do IS 

2. Administrátor vyhledá poloţku typ přístroje 

3. Administrátor zadá do poloţky nový typ přístroje 

4. Nový typ je uloţen do db 

 Následné podmínky: 

1. Nový typ přístroje je moţno pouţit 

 

Případ užití: Zobrazení upozornění 

ID: UC8 

Účastníci:  

IS 

Pracovník 

Vstupní podmínky: 

1. Testování přístroje vyprší platnost za měsíc 

2. Pracovník se zaloguje 

3. Funkční IS 

Hlavní scénář:  

1. Pracovník se zaloguje do IS 

2. IS zaregistruje měsíc do platnosti testu 

  2.1 IS zobrazí dialogové okno s číslem testu a datem propadnutí 

3. Pracovník zavírá okno s upozorněním 

 Následné podmínky: 

1. Pracovník je upozorněn a zavře dialogové okno 
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Případ užití: Zobrazení evidence 

ID: UC9 

Účastníci:  

IS 

Pracovník 

Vstupní podmínky: 

1. Korektně zadaná data 

2. Funkční IS 

Hlavní scénář:  

1. Pracovník se zaloguje do IS 

2. Pracovník vybere poţadovanou evidenci 

3. IS zpracuje poţadavek a zobrazí evidenci 

 Následné podmínky: 

1. Pracovník evidoval potřebná data 

 

Případ užití: Vložení pracovníků 

Vedlejší scénář: Administrátor zadá nevhodné údaje 

ID: UC10 

Účastníci:  

Pracovník 

Administrátor 

IS 

Vstupní podmínky: 

1. Pracovník není vloţen do IS 

2. Administrátor má k dispozici IS 

3. Funkční IS 

Vedlejší scénář:  

1. Případ uţití začíná v 4. kroku případu uţití Zadání pracovníků, kdyţ administrátor 

zadá nevhodné údaje 

2. Administrátor zobrazí evidenci pracovníků 

  2.1 Administrátor vybere poţadovaného pracovníka a klikne na upravit 
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  2.2 Administrátor upraví nesprávné informace 

  2.3 Administrátor informace uloţí do systému  

Následné podmínky: 

1. Pracovník má vloţeny správné informace 

 

Případ užití: Vložení měřicího přístroje 

Vedlejší scénář: Měřicímu přístroji vypršela lhůta kalibrace 

ID: UC11 

Účastníci:  

Pracovník 

IS 

Vstupní podmínky: 

1. Měřicí přístroj není vloţen 

2. Pracovník má k dispozici IS 

3. Funkční IS 

Vedlejší scénář:  

1. Případ uţití začíná v 2. kroku případu uţití Zadání měřícího přístroje, kdy je 

pracovník upozorněn IS na prošlé datum kalibrace 

2. Pracovník je nucen poslat přístroj na kalibraci 

3. Po kalibraci přístroje pracovník změní datum kalibrace přístroje 

4. Pracovník data uloţí  

Následné podmínky: 

1. Měřicí přístroj je připraven k pouţití 

 

Případ užití: Vložení přístroje 

Vedlejší scénář: Nenalezen typ přístroje 

ID: UC12 

Účastníci:  

Pracovník 

Administrátor 

IS 
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Vstupní podmínky: 

1. Vloţena organizace vlastnící přístroj 

2. Pracovník má k dispozici IS 

3. Funkční IS 

Vedlejší scénář:  

1. Případ uţití začíná v 2. kroku případu uţití Zadání přístroje, kdyţ pracovník 

nenalezl poţadovaný typ přístroje 

2. Pracovník je nucen kontaktovat administrátor s chybou 

3. Administrátor se připojí do IS 

  3.1 Administrátor vloţí nový typ přístroje 

  3.2 Administrátor uloţí změny do IS  

Následné podmínky: 

1. Vloţen nový typ přístroje 

 

Případ užití: Přihlášení do systému 

Vedlejší scénář: Neplatné přihlašovací údaje 

ID: UC13 

Účastníci:  

Pracovník 

Administrátor 

IS 

Vstupní podmínky: 

1. Administrátor má k dispozici IS 

2. Funkční IS 

Vedlejší scénář:  

1. Případ uţití začíná v 2. kroku případu uţití Přihlášení do systému, kdyţ byly 

vloţeny neplatné přihlašovací údaje 

2. Pracovník je nucen kontaktovat administrátor s problémem 

3. Administrátor se připojí do IS 

  3.1 Administrátor zobrazí evidenci pracovníků a zjistí přihlašovací údaje 

Následné podmínky: 

1. Nalezeny přihlašovací údaje 
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3.2.5 Analytický model tříd 

3.2.5.1 Analýza podstatných jmen a sloves: 

Cílem je vytvoření evidence přístrojů a jejich testování. Testování je 

prováděno kaţdý rok, je to dáno zákonem o sociálních zařízeních. Testování je 

domluveno na základě komunikace mezi kontaktním pracovníkem dané organizace a 

pracovníkem firmy. Pracovník zadává data do formulářů na základě naměřených 

hodnot. Nejprve pracovník vybere vlastníka daného přístroje, dalším výběrem je 

zjištěn testovaný přístroj a poté se vyplňují naměřeného hodnoty. Dále je nutno ve 

formuláři zadat, kterým pracovníkem bylo testování provedeno, přihlášený pracovník 

můţe zadávat i testování prováděné jinými spolupracovníky. Posledním zadáním 

před dokončením formuláře testování, je výběr měřicího přístroje a jeho udaná 

kalibrace.  

Aplikace bude evidovat přístroje s jejich testováním, organizace je vlastnící a i 

pracovníky společnosti. Nevýhodou tohoto programu bude vkládání nových 

uţivatelů, které je zapříčením spíše bezpečnostním prvkem. Vloţení nových 

uţivatelů provádí jen a pouze administrátor, aby se vyhnulo problémům s 

nekorektnostmi a dalšími problémy spojenými se zadáváním. Administrátor bude mít 

kromě tohoto prvku stejné moţnosti jako pracovník. 
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3.2.5.2 Grafické znázornění modelu analytických tříd 

 

Obr. 3.3 Class Diagram [Zdroj: Vlastní tvorba] 

Analýza tříd v našem případě postačí. Z analýzy podstatných jmen a sloves 

byly zjištěny analytické třídy s atributy a asociacemi mezi nimi. Nyní je moţno přejít 

ke kroku návrhu.  
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4 Návrh a implementace systému 

4.1 Návrh systému 

Po konstruování analytického modelu, byly navrţeny relační tabulky se sloupci, 

včetně omezení a stanovených vazeb.  

 

Obr. 4.1 E-R diagram [Zdroj: Vlastní tvorba] 

Pro implementaci databázového systému byla zvolena databáze od firmy 

Oracle a její produkt MySQL. MySQL byl vybrán z důvodu jeho bezplatnosti a 

poměrně přívětivých nabídek funkcí postačujících v rámci realizace této databáze. 

Dalším prvkem bylo zvolení frameworku pro vrstvu zobrazení, po krátké úvaze byl 

vybrán framework JavaServer Faces (dále jen JSF). Výhodou technologie JSF je 

oddělení uţivatelského rozhraní (GUI) od business logiky. Dalším krokem bylo třeba 

vybrání frameworku pro konverzi dat mezi relační databází a objektově orientovaným 

programovacím jazykem neboli objektově-relační mapování (dále jen ORM). 

Frameworkem podporující ORM byl zvolen Hibernate. 

 

4.2 Implementace systému 

Pro implementaci webové aplikace byl vybrán typ Pracovník. Pracovník se liší 

od ostatních tříd jen minimálně a pro popis implementace aplikace postačí pouze 
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jeho popis, jak je udáván v implementaci různých technologií. Vybrané části 

formulářů ostatních komponent webové aplikace jsou pro ukázku zobrazeny 

v příloze. 

4.2.1 Implementace MySQL 

Po vytvoření návrhu analýzou podstatných jmen a sloves byl návrh přenesen 

do prostředí databázového systému MySQL. Databáze se skládá z šesti tabulek, kde 

kaţdá tabulka vyjadřuje pro firmu specifické vlastnosti. Kaţdá z tabulek odpovídá 

svému zařazení. Tabulka Organizace odpovídá důleţitým informacím organizace 

poskytující přístroj. Tabulka Pristroj obsahuje základní informace o přístroji, včetně 

poznámky pro různá vyuţití. Tabulka Pracovnik obsahuje údaje o pracovníkovi firmy, 

ale také jsou vytvořena pole pro přihlašovací údaje k přístupu do webové aplikace. 

Konstrukce tabulky Merici_pristroj byla vytvořena pro vloţení hodnot o měřícím 

přístroji provádějící měření přístroje. Součástí tabulky je datum kalibrace. Tato 

poloţka znamená, do jaké doby je měřící přístroj moţno vyuţívat. Po uplynutí data 

musí být měřící přístroj kalibrován. Poslední tabulkou databáze je tabulka Testovani. 

Tabulka obsahuje všechny důleţitá data, která je potřeba zjistit zdali je přístroj 

funkční a je jej moţno dále vyuţívat či nikoli. Tabulka je zvláštním případem, 

obsahuje totiţ právě tři cizí klíče. Cizí klíč tabulky Pristroj, cizí klíč tabulky 

Merici_pristroj a cizí klíč tabulky Pracovník. Všechna tyto propojení je moţno vidět 

v relačním modelu výše. 

4.2.2 Implementace Hibernate 

Dalším frameworkem pouţitým při vytváření je Hibernate. Hibernate nám 

slouţí pro vytvoření ORM. Díky frameworku se nemusíme starat o sloţité 

programování, jen abychom mohli pracovat s databází. Všechny problémy ohledně 

spojení databáze s aplikací obstarává on. Po vytvoření projektu je vytvořen soubor 

hibernate.cfg.xml. Jak je vidět na obrázku, konfigurační soubor obsahuje informace o 

propojení  databáze, dále přihlašovací údaje a také údaje o jaký databázový systém 

se jedná.  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC "-

//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN" 

"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-

3.0.dtd"> 

<hibernate-configuration> 

  <session-factory> 
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<property name="hibernate.dialect">    

org.hibernate.dialect.MySQLDialect</property> 

<property name="hibernate.connection.driver_class"> 

com.mysql.jdbc.Driver</property> 

<property name="hibernate.connection.url"> 

jdbc:mysql://localhost:3306/revize?zeroDateTimeBehavior=c

onvertToNull</property> 

<property name="hibernate.connection.username"> 

root</property> 

<property name="hibernate.connection.password"> 

xxxxx</property> 

    <property name="hibernate.show_sql">true</property> 

    <property name="hibernate.format_sql">true</property> 

<property name="hibernate.current_session_context_class"> 

thread</property> 

    <mapping class="cz.model.Organizace"/> 

    <mapping class="cz.model.MericiPristroj"/> 

    <mapping class="cz.model.Pracovnik"/> 

    <mapping class="cz.model.Pristroj"/> 

    <mapping class="cz.model.Test"/> 

  </session-factory> 

</hibernate-configuration> 

 

Souborem, který na základě databáze vytvoří třídy s aplikací je 

hibernate.reverse.xml. Jak je patrné jiţ z názvu, soubor udává převod mezi databází 

a třídou. Zde jsou obsaţeny tabulky, které mají být transformovány do tříd. 

Posledním souborem pro vytvoření ORM je soubor pro mapování a vytvoření POJO. 

Při generování jsme vyzváni k výběru mezi mapováním pomocí anotací či xml 

mapování. Náš výběr směřuje k mapování pomocí anotací, a tudíţ jsou vytvořeny 

POJO s jiţ potřebnými anotacemi. Anotace mohou být pouţity dvěma způsoby, buď 

mohou být přidány ke getterům atributů či přímo k atributům. Jak je vidět níţe byl 

vybrán způsob druhý.  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE hibernate-reverse-engineering PUBLIC "-

//Hibernate/Hibernate Reverse Engineering DTD 3.0//EN" 

"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-reverse-

engineering-3.0.dtd"> 

<hibernate-reverse-engineering> 

  <schema-selection match-catalog="revize"/> 

  <table-filter match-name="pristroj"/> 

  <table-filter match-name="merici_pristroj"/> 

  <table-filter match-name="organizace"/> 

  <table-filter match-name="pracovnik"/> 

  <table-filter match-name="test"/> 

</hibernate-reverse-engineering> 

 

Ukázka zobrazuje třídu Pracovnik. Třída Pracovník je POJO obsahující 

mapování atributů z databáze. Jak je vidět třída musí obsahovat identifikátor @Id a 
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jména sloupců tabulky @Column. Anotace @Column obsahuje jméno sloupce 

obsaţené v databázi, jeho maximální délku a také omezení. Další anotací je 

@OneToMany udávající propojení tříd. Anotace udává cizí klíč 1:N. Anotace dále 

obsahuje referenční integritní omezení, které je nastavena na ALL. Anotace musí 

obsahovat také strategie pro načtení dat z databáze. Tzv. brzké načítání signalizuje, 

ţe odkazovaná entita je načtena, ještě předtím neţ je skutečně potřeba. Poslední 

vlastností anotace je mappedBy znamenající obousměrnou vazbu. Další anotací, 

která nebyla popsána je @GeneratedValue zobrazující automatické generování 

identifikátoru pro proměnnou idPracovnik.  

@Entity 

@Table(name = "pracovnik", catalog = "revize") 

public class Pracovnik implements java.io.Serializable { 

    @Id 

    @GeneratedValue(strategy = IDENTITY) 

    @Column(name = "id_pracovnik", unique = true,  

 nullable = false) 

    private Integer idPracovnik; 

    @Column(name = "jmeno", length = 45) 

    private String jmeno; 

    @Column(name = "prijmeni", length = 45) 

    private String prijmeni; 

    @Column(name = "heslo", nullable = false, length = 45) 

    private String heslo; 

    @Column(name = "login", nullable = false, length = 45) 

    private String login; 

    @OneToMany(cascade = CascadeType.ALL, fetch = 

FetchType.EAGER, mappedBy = "pracovnik") 

    private Set<Test> tests = new HashSet<Test>(); 

 

4.2.3 Implementace Enteprise Java Beans 

Další technologií pouţitou pro vývoj je Enterprise Java Beans (dále jen EJB). 

EJB se stará o oddělení business logiky aplikace a persistentní vrstvy. V našem 

případě vyuţíváme Stateless EJB. Jak můţeme vidět metodu insert(), jedná se o 

vkládání objektu pracovník do databáze, přesněji o uloţení instance třídy Pracovnik.  

@Stateless 

public class PracovnikDAO { 

 public void insert(Pracovnik pracovnik) { 

 Session session = 

HibernateUtil.getSessionFactory().openSession(); 

 try { 

  Transaction transaction = session.beginTransaction(); 

  session.save(pracovnik); 

  transaction.commit(); 
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  session.close(); 

     } catch (Exception e) { 

       Logger.getLogger(e.getMessage()); 

       session.beginTransaction().rollback(); 

      } 

     } 

  public void delete(Pracovnik pracovnik) { 

  Session session =     

HibernateUtil.getSessionFactory().openSession(); 

   try { 

    Transaction transaction = session.beginTransaction(); 

    session.delete(pracovnik); 

    transaction.commit(); 

    session.close(); 

        } catch (Exception e) { 

           Logger.getLogger(e.getMessage()); 

           session.beginTransaction().rollback(); 

        } 

    } 

    public void update(Pracovnik pracovnik) { 

    Session session = 

HibernateUtil.getSessionFactory().openSession(); 

    try { 

     Transaction transaction = session.beginTransaction(); 

     session.update(pracovnik); 

     transaction.commit(); 

     session.close(); 

        } catch (Exception e) { 

           Logger.getLogger(e.getMessage()); 

           session.beginTransaction().rollback(); 

        } 

    } 

 

    public Pracovnik selectId(Integer id) { 

    Session session = 

HibernateUtil.getSessionFactory().openSession(); 

    Pracovnik obj = (Pracovnik) session.get(Pracovnik.class,  

id); 

    session.close(); 

    return obj; 

    } 

    public List<Pracovnik> selectAll() { 

     Session session =      

HibernateUtil.getSessionFactory().openSession(); 

     List list = session.createQuery("from Pracovnik").list(); 

     session.close(); 

     return list; 

    } 

} 

 

Metoda selectId() slouţí pro získání poţadovaného pracovníka společnosti 

vyhledaného identifikátorem. Metoda je vyuţívána pro úpravu či mazání konkrétního 

pracovníka. Pro výběr určitého pracovníka stačí jediný údaj a to je id. Id nám postačí 

pro získání celého objektu pracovníka. Je vidět, ţe celý pracovník je získán pomocí 
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metody get() ze třídy Pracovník. A dále je vrácena pouze instance námi vybraného 

objektu Pracovnik.  

Metoda selectAll() slouţí pro vrácení všech objektů z databáze pracovníků. 

Můţeme si povšimnout pouţité metody pro výběr, createQuery(). Tento dotaz jazyka 

HQL slouţí pro získání všech persistentních objektů typu Pracovník a jeho výsledek 

je uloţen do kolekce. 

4.2.4 Implementace JavaServer Faces 

Dalším prvkem jiţ přímo podporující uţivatelské rozhraní jsou Managed 

Beany. Tato komponenta umoţňuje komunikaci mezi uţivatelským rozhraní a 

business logikou. Managed Beany usnadňují stránkám od nepřeberného mnoţství 

kódu, které by musely obsahovat.  

@Named(value = "pracovnikBean") 

@SessionScoped 

public class PracovnikBean implements Serializable { 

 

    @EJB 

    private PracovnikDAO pracovnikDAO; 

    private Pracovnik pracovnik; 

    private List<Pracovnik> pracovnici; 

    private String jmeno; 

    private String prijmeni; 

    private String login; 

    private String heslo; 

    private Set<Test> tests; 

 

Pro ukázku byla opět vybrána třída spolupracující s ostatními komponentami 

Pracovník. Anotace @SessionScoped znamená, ţe je instance platná pouze po 

dobu session. Třída také obsahuje volání EJB PracovnikDAO slouţící pro získání 

metod vytvořených v EJB. Dále obsahuje proměnné potřebné pro uloţení hodnot 

získaných z uţivatelského rozhraní, proměnné pro výběr dat z databáze a také 

poskytuje potřebné metody uţivatelskému rozhraní pro moţnosti dynamického 

načítání. 

public void prepareInsert() { 

        pracovnik = new Pracovnik(); 

    } 

public void prepareUpdate(Integer id) { 

        pracovnik = pracovnikDAO.selectId(id); 

    } 

public void prepareDelete(Integer id) { 

        pracovnik = pracovnikDAO.selectId(id); 

    } 
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Metody zobrazené výše slouţí pro získání instancí. Metoda prepareInsert() 

slouţí pouze pro vloţení nové instance třídy Pracovnik. Metody prepareUpdate() a 

prepareDelete() jsou vytvořeny z důvodu nalezení pracovníka s daným 

identifikátorem. Metody volají Enteprise Java Beans pro získání její metody 

selectId(). 

public String insert() { 

 Pracovnik p = new Pracovnik(jmeno, prijmeni, heslo, login,                                        

tests); 

 pracovnikDAO.insert(p); 

 FacesContext contex = FacesContext.getCurrentInstance(); 

 contex.addMessage(null, new FacesMessage("Uloženo")); 

 return null; 

 } 

public void update() { 

 pracovnikDAO.update(p); 

 FacesContext contex = FacesContext.getCurrentInstance(); 

 contex.addMessage(null, new FacesMessage("Upraveno")); 

 } 

public void delete() { 

 pracovnikDAO.delete(pracovnik); 

 FacesContext contex = FacesContext.getCurrentInstance(); 

 contex.addMessage(null, new FacesMessage("Vymazáno")); 

 } 

    

Další metody pouţité pro správu pracovníků můţeme vidět výše. 

Metoda insert() vkládá nového pracovníka. Nejdříve je vytvořena nová 

instance třídy Pracovník s danými parametry, poté je volán EJB, který danou instanci 

uloţí pomocí metody insert(). Po uloţení objektu do databáze je vytvořena zpráva 

Uloţeno. 

V případě, ţe máme zájem o úpravu pracovníka, je volána metoda 

update().Metoda vybere hodnoty svých vlastností a ty jsou pomocí metody update() 

třídy PracovnikDAO upraveny. Po splnění dané podmínky je zobrazena zpráva o 

úpravě pracovníka. Metoda delete() je realizována na stejném principu jako metoda 

předešlá. Po získání potřených údajů je zavolán Enterprise JavaBeans 

s poţadovanou metodou a hodnota je smazána. 

public List<Pracovnik> getPracovnici() { 

        pracovnici = pracovnikDAO.selectAll(); 

        return pracovnici; 

    } 
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Metoda getPracovnici() byla implementována do systému z důvodu zobrazení 

detailů o pracovnících firmy. Do kolekce pracovnici jsou uloţena data, která byla 

vybrána pomocí Enterprise Java Beans pracovnikDAO a jeho metody, která byla 

popsána výše. 

Další implementací vytvořenou na základě poţadavků jsou přihlašovací údaje. 

Realizace je vytvořena na základě zadaného poţadavku. Údaje vybrané z databáze 

jsou porovnávány v metodě Managed beanu a na základě shody jsou pracovníci 

přesměrování do menu. Při zadání neplatných přihlašovacích údajů je uţivatel 

vyzván k zadání správných údajů, neexistuje moţnost zaslání přihlašovacích údajů, 

ani vytvoření nového uţivatele. Vše je vytvořeno na základě opatření před vniknutím 

do systému. Vytvoření nových údajů či pozměnění stávajících je moţno jen a pouze 

administrátorem.  

Formuláře jsou vytvořeny v aplikaci pro správu údajů o testování a 

náleţitostech kolem nich. Formuláře zobrazují výsledky nám poţadované a umoţňují 

úpravu či vloţení nových hodnot pro firmu důleţité. Formuláře jsou realizovány na 

základě zadaných poţadavků. Všechny poţadavky jsou implementovány formuláři.  

Po zadání přihlašovacích údajů je uţivatel přesměrován do menu, které 

obsahuje komponenty <p:commandbutton> pro usnadnění navigace. Tyto 

komponenty pracují na principu pouhého přesměrování, nemají ţádný jiný účel, ani 

nepřenášejí ţádnou hodnotu. Jedná se pouze o tlačítka, která zajišťují vytvoření 

poţadovaného údaje nebo zobrazení poţadované evidence. Po vybrání evidence 

jsme přesměrováni na poţadovanou stránku evidence. Jsou vytvořeny pouze čtyři 

evidence, více jich není potřeba. Evidence organizací zobrazuje údaje o 

organizacích. Údaje jsou zobrazeny pomocí značky <p:datatable>, které jsou 

poskytnuty vlastnosti metodou organizaceVse(). Dalšími prvky formuláře jsou jiţ námi 

poţadované výstupy organizace.  
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Obr. 4.2 Datatable Organizace [Zdroj: Vlastní tvorba] 

Dalším vyuţitím je moţnost vyhledání údajů pomocí poţadovaných 

parametrů. Vyhledání je realizováno na základě filtrování zadaných parametrů. 

Filtrování lze vyuţít pomocí názvu organizace či kontaktní osoby. Grafický návrh 

formuláře Evidence organizací je moţné vidět v příloze 2. 

Dalším popisovaným formulářem je evidence pracovníků. Formulář obsahuje 

vytvoření pracovníka, kdy je poţadavek obslouţen metodou insert() a také metoda 

pro úpravu pracovníka. Pro úpravu je nutno zavolat instanci objektu, která je 

obslouţena metodou prepareUpdate() zobrazující do dialogu atributy daného 

pracovníka. Při změně hodnot formuláře je zavolána metoda update(), která danou 

sekvencí metod uloţí změnu. Po uzavření dialogu je formulář pracovníků 

aktualizován a změna je v okamţiku provedena. 

Další prvkem CRUD je mazání záznamů. Mazání záznamů je v prvním kroku 

implementováno shodně jako úprava záznamu. Pro mazání je volána metoda 

prepareDelete(), která má stejnou funkcionalitu jako metoda předešlá, 

prepareUpdate() a to získání poţadované instance objektu. Po získání 

poţadovaného objektu je vytvořen dialog s upozorněním na smazání daného 
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pracovníka. Potvrzením dialogu se zavolá metoda delete(), která po daných akcí 

smaţe pracovníka. 

Další funkcionalitou je přiloţení organizace k přístroji. Jedná se o to, ţe přístroj 

náleţí dané organizaci a organizace je jiţ do systému vloţena. Tudíţ při vytvoření 

nového přístroje musí být na výběr vloţená organizace. Tohoto docílíme prvkem 

selectOneMenu. Tento specifický výběr se stará o to, aby byly vybrány všechny 

atributy z databáze.  

 

Obr. 4.3 SelectOneMenu [Zdroj: Vlastní tvorba] 

Jak je vidět hodnoty mají být uloţeny do proměnné organizace obsaţené v  

pristrojBean. Výběr je uskutečněn kolekce organizaceVse, obsahující všechny 

vytvořené organizace. 
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce je navrţení a implementace revizního systému, jakoţto 

webové aplikace společně s databázovým systémem, pro firmu zabývající se revizí a 

prodejem pohybových léčebných přístrojů.  

Jak jiţ název vypovídá, první kapitola se zaměřuje na teoretické východiska 

pouţitých technologií potřebných pro implementaci. Technologie jsou popsány 

způsobem od nejniţší vrstvy po nejvyšší, tzn. od popisu databáze, přes objektově 

relační mapování aţ popis technologie pro vytvoření uţivatelského rozhraní. Dále 

zde nalezneme popis inţenýrského jazyku pro návrh a dokumentaci programových 

systému grafický jazyk UML. 

Další kapitola se zabývá analýzou společnosti. Analýza společnosti se sestává 

z popisu společnosti samotné a z popisu oboru jejího podnikaní. Dále jsou popsány 

dané poţadavky společnosti na vývoj informačního systému a analýza těchto 

poţadavků pomocí případů uţití společně s analýzou podstatných jmen a sloves, 

která slouţí k vyuţití pro návrh databázového systému. 

Poslední kapitola se zabývá uţ návrhem a implementací samotného systému. 

V návrhu je vytvořen E-R diagram revizního systému, který je potřeba 

implementovat. Implementace se rozděluje do několika částí podle technologií. 

Nejdříve je popsáno vytváření tabulek a také jejich popis k čemu slouţí. Dalším 

krokem je provedena implementace objektově-relační mapování. Poté musely být 

vytvořeny metody pro CRUD a v poslední části se jiţ zabývám vytvořením 

uţivatelského rozhraní společně s metodami jejího utváření.  

Aplikace splňuje poţadavky dané zadavatelem. Aplikace měla při prvotním 

poţadavku slouţit jako komplexní informační systém, později došlo ke změně ze 

strany zadavatele. Zadavatel má nyní zájem pouze o evidování testování přístrojů. 

Webová aplikace má slouţit jako základ pro budoucí informační systém, na který se 

budou v pozdější době navazovat nové a nové funkcionality, které nyní nejsou 

předmětem řešení. Práce má slouţit pouze pro zálohu testování. Vybrané 

technologie vystačují vytvořenému informačnímu systému.  
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