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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Úkolem diplomové práce je navrhnout evidenční systém s ohledem pro podporu 

zákazníků přizpůsobený potřebám zadavatele. První část diplomové práce shrnuje použití  

možných technologií,  analýzu současné evidence a požadavky na nový systém. Druhá část 

se zabývá konkrétním návrhem a postupy pro vytvoření nového evidenčního systému.  

Cíl práce je tedy analýza a návrh evidenčního systému a také prokázání analytických 

schopností při jeho vytváření. 
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ANOTATION OF THESIS 
 

The task of thesis is to design registration system with respect to customer support 

adapted to the needs of the sponsor. The first part of thesis summarizes the possible use of 

technology, analysis of the current evidence and the new system. The second part deals 

with specific design and procedures for the creation of a new accounting system.  

Purpose of work is analysis and design of an accounting system and also demonstrate 

the analytical capacity in its creation. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLU A ZKRATEK 
APACHE V současnosti nejpoužívanější softwarový webový server od firmy 

Apache Software Foundation. 

 

CSS Cascade Style Sheets je způsob jakým lze změnit zobrazení stránek 

napsaných v HTML či XHTML. Hlavní smysl tohoto jazyka je 

v oddělení dokumentu a jeho struktury. 

DATE Datový typ určený pro práci s časovými údaji. 

ER-Diagram Představuje grafické znázornění entit a jejich vzájemných vazeb. Používá 

se pro návrh struktury databáze. 

GNU/ GPL (General Public Licence) Je to licence, která využívá autorské právo 

k zajištění svobody softwaru a oproti softwaru bez licence uděluje 

uživatelům širší práva. Pod touto licencí je možné software dále šířit, 

upravovat a komerčně využívat. 

HTML (HyperText Markup Language) značkovací jazyk určený pro vytváření 

Webových stránek a publikování na internetu. 

IKEM  Institut Klinické a Experimentální medicíny. 

INT Integer je datový typ, který může obsahovat nejvyšší celé číslo -

2 147 483 648 až 2 147 483 647 a požaduje 4 bajty prostoru v paměti. 

MySQL Databázový systém, který je dostupný pod licencí GPL a slouží nejčastěji 

jako základ webového serveru. 

PHP (Hypertext preprocessor) je skriptovací programovací jazyk pro vytváření 

dynamických WWW stránek. Vkládá se přímo do HTML kódu a umí 

komunikovat s databází MySQL. 

phpMyAdmin Aplikace napsaná v jazyce PHP a umožňuje jednoduchou správu MySQL 

databází. 

 

SSL šifrování  (Secure Sockets Layer) protokol, který zabezpečuje komunikaci mezi 

transportní a aplikační vrstvou. 

TEXT Datový typ, který dokáže zobrazit nejvýše 65 535 znaků a k uložení 

potřebuje délku 2 bajty. 



WWW World Wide Web) je služba internetu která propojuje miliony lidí na 

Zemi. Web  využívá hypertextových odkazů a umožňuje uživateli 

pohybovat se mezi dokumenty. 
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

V současné době by každá firma měla mít svůj vlastní podpůrný zákaznický 

evidenční systém (dále už jen evidenční systém). Datům, která jsou shromažďována, se 

věnuje velká pozornost a jsou pro mnohé firmy jedním z nejcennějších zdrojů informací. 

Uchovávají se zde například data o jednotlivých zákaznících, firmách, stavech objednávek 

a faktur, data o expedicích, o vyhodnocení odběrů atd.  

Teorie zpracování dat nabízí několik možností evidence a ukládání dat pro potřebu 

firem. Kromě ukládání dat je také důležité provádět zaznamenávání informací na vhodné 

médium, vytvářet výběry informací podle různých kritérií a také data graficky upravovat 

pro zobrazování.  

Důvodem k vytvoření tohoto evidenčního systému pro firmu ATC, a.s. je tedy 

současný nedostačující způsob uchovávání dat a nepřehledný systém vyhledávání. Počátek 

práce je zaměřen na analýzu současného systému požadavků zadavatele a k sestrojení 

diagramů pro lepší návrh požadované evidence dat. Dále bude vytvořen návrh funkcí 

nového systému a následovat bude naprogramování a vytvoření systému pomocí objektově 

orientovaných technologií. 

Zprovoznění systému by nemělo být omezeno na použití jen u jednoho PC. Mělo by 

být zajištěno použití systému na více počítačích webovými technologiemi. Provoz systému 

bude tedy funkční i na jiných platformách či jiném OS, kde bude stačit softwarové 

vybavení běžného webového prohlížeče.  

Diplomová práce má za úkol analyzovat současný evidenční systém firmy a jeho 

nedostatky odstranit pomocí modernějších řešení vyhledávání, zabezpečení, či 

programovacích technologií. Vytvořením nového podpůrného evidenčního systému, díky 

kterému by se měl zvýšit přehled nad zákazníky, vznikne také kontrola nad pohybem zboží 

ve firmě a schopnost boje firmy v konkurenčním prostředí. 

Pro zadavatele je velmi důležité, aby mohl evidovat data elektronicky a přesto 

bezpečně. Z výzkumu firmy Guardian Online z roku 2002 vyplývá, že firmy, které se ke 

svým kritickým datům nedostanou do 10 dnů, se z takovéto situace  už plně nezotaví  

a 43% z těchto firem krachuje. Pokud jsou data nadobro zničena, procento krachujících 

firem v takové situaci velmi stoupne. Do 6 měsíců krachuje 60 % firem [8]. Cílem 

diplomové práce je také zefektivnit práci uživatele se systém a vytvořit přívětivé prostředí. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A POŽADAVKŮ FIRMY  

Pro vývoj nového evidenčního systému a tedy nahrazení současného zastaralého je 

nutné detailně analyzovat každou vazbu i prvek. Správně pochopeno musí být fungování  

a principy jednotlivých částí systému a vypracována datová analýza, která pomůže určit 

datové typy pro ukládání dat. Na počátku analýzy je stručná charakteristika firmy ATC, 

a.s., pro kterou je nový evidenční systém vytvořen, dále analyzování, fungování vazeb  

a zdrojů ve firmě. Uvedeny jsou také problémy, možnosti a omezení týkající se současného 

evidenčního systému, definování cílů a rozsahu práce. 

2.1 Charakteristika a historie firmy ATC, Astro Telescope Company, a.s. 

Vznik firmy je datován od roku 1990 pod názvem ATC, Astro Telescope Company, 

production association, kdy ji založil Jaromír Holubec st. – optik a strojař s dlouholetou 

profesní zkušeností – ještě jako zaměstnanec Meopty Přerov. Zejména jeho praxe, 

vlastnictví několika autorských osvědčení na opracování optiky diamantovou technologií  

a také jeho zájem o astronomii a její techniku byl jeho motivací. Cílem bylo poskytnout  na 

československý trh tehdy nedostatkovou astronomickou optiku a techniku. Již v roce 1991 

vystavovala firma ATC, p.a. na obou veletrzích v Brně - mezinárodním i prodejním, kde 

byly vystavovány kompletní dalekohledy a nabízena astronomická zrcadla a okuláry.  

V tomto roce byly také zaregistrovány první ochranné známky ATC a první dalekohledy  

i výrobky s označením ATC se tak dostaly do Německa a na africký kontinent do JAR. 

Prosazení výroby astronomické optiky na český i zahraniční trh zavedlo firmu do 

vlastních návrhů a realizací optickomechanických výrobků, včetně vývoje speciálních 

výrobních technologií za účelem super přesné výroby. Příkladem je výroba precizních 

astronomických zrcadlových a katadioptrických optických systémů typu NEWTON, 

CASSEGRAIN, SCHMIDT a MAKSUTOV-CASSEGRAIN, vyráběných v přesnosti  

lambda/8 a lepší. Od počátku r. 1998 jsou zrcadla větších rozměrů, tj.  355, 450, 600 mm  

a až do 1000 mm vyráběna vlastní vyvinutou počítačovou technologií ATC Computer 

Technology a nesou označení ATC CT.  Během několika let byl prováděn vývoj 

speciálních technologií, přístrojů, výroba speciálních optických prvků pro lasery  

a zobrazovací účely a opravy vojenské optiky. Příkladem je speciálně vyvinutá technologie 
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opracování přesných křemíkových zrcadel na operační lasery, technologií ATC Laser. 

V praxi se operační laser s těmito křemíkovými zrcadly používá v IKEM při operaci srdce. 

Po 15 letech rozsáhlé činnosti a zkušeností s  vývojem, výrobou i prodejem se firma 

transformovala v r. 2005 na akciovou společnost. Aktivita po celou dobu 17-leté historie 

existence společnosti není jen ve výrobní a vývojové sféře, ale i v obchodním styku. Je 

např. výhradním zástupcem a prodejcem astronomických CCD kamer (Obrázek 1) SBIG 

z USA pro Českou, Slovenskou republiku i Polsko a prodejce dalekohledů MEADE  

s družicovým naváděním GPS z USA. 

 

 
Obrázek 1 - Snímek galaxie M31 pořízený CCD kamerou SBIG 

 

Při prodeji tohoto speciálního zboží je již vyžadována vysoká profesionalita  

a znalosti z oboru optiky, elektroniky a mechaniky. Další činností firmy, která má několik 

specializovaných pracovišť, je i kompletní servis včetně oprav a pokovení zrcadel vysoce 

odraznou vrstvou 96% s 4x vyšší mechanickou odolností. Mimo základního sortimentu - 

více jak 100 druhů okulárů ATC s ohnisky  f 3 ÷ 90 mm v průměru 4 1/4", 2"; 1 1/4" 

vlastní konstrukce s obrazovým polem až 94° - jsou nabízeny i speciální okuláry 

korigované na komu, zrcadlové soustavy o průměru 98 ÷ 1000 mm systémů NEWTON, 
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CASSEGRAIN, MAKSUTOV - CASSEGRAIN, eliptická rovinná zrcátka, rovinná 

zrcadla, krycí rovinná skla, čočkové objektivy, chromové sluneční skleněné filtry, sluneční 

fólie, H-alfa protuberanční filtr, barevné, neutrální a mlhovinové filtry, zenitální a ami 

moduly, revolverové hlavy, okulárové výtahy, Barlow nástavce 1,5x;2x;3x, reduktor 0,66x, 

násobič 2,5x; 4x; 5x, fotokomakorektor za účelem fotografování pro Newton, optické  

a elektronické hledáčky, převracecí moduly Newtonu. Předností je, že veškeré výrobky 

ATC jsou konstruovány v ucelené modulové řadě vzájemně na sebe navazující. Široký 

sortiment výrobků a zboží tak umožňuje vhodnou volbu všem astronomům amatérům  

i profesionálům. 

Světovou unikátní specialitou firmy je typ mobilního, vysoce světelného 

apochromatického a anastigmatického fotografického objektivu ATC MF 240/f400 

(1:1,67), určeného astronomickým a jiným fotografickým účelům. Plně nahrazuje 

Schmidtovu fotografickou komoru s výhodou: cca 4x kratší stavební délky, jednoduché 

manipulace s fotografickým materiálem formátu 6x6 cm a nižší hmotnosti. Resp. 

umožňuje připojení velkoformátového čipu CCD (Obrázek 2) až 60x60mm s rovným 

obrazovým polem s rozlišením 100čar/ 1 mm až do kraje obrazového pole. 

 

 
Obrázek 2 - CCD kamera SBIG ST2000 

 

Dalším unikátem je výroba velmi přesných parabolizovaných zrcadel d 600m  

a dalších přístrojů a příslušenství nové řady ATC Exellent EX, které se vyznačují High-
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Tech kvalitou. Příkladem může být testování přístrojů a příslušenství na firemní expedici 

za totálním zatměním Slunce v Egyptu v r. 2006, kde snímky jsou uvedeny na 

http://www.atc-astro.cz/Egypt a na poslední firemní expedici za totálním zatměním Slunce 

v poušti Gobi v Číně  v r. 2008. 

Firma se snaží zákazníkům vycházet vstříc dle jejich potřeb a sortiment zboží  

i nabídka služeb je neustále rozšiřována. Příkladem může být speciální úprava digitálních 

fotoaparátů Canon pro astronomii pro zachycení  světelného spektra i v H-alfa čáře, tj, 

656,3 nm. Firma ATC za tímto účelem vyvinula speciální filtry  ATC CL a aplikace, které 

tak umožňují využití v astronomii, včetně vlastní technologie načištění na 100% čistotu při 

výměně filtru, dávající záruku stejné kvality čistoty jako u nového výrobku, kde informace 

jsou uvedeny na http://www.atc-astro.cz/Canon. Zde je nutno zdůraznit, že i výhradní 

servis Canon v ČR právě z důvodu nemožného zachování 100% čistoty tuto službu odmítl 

a další německá firma poskytující tuto výměnu, záruku čistoty předem odmítá  

a neposkytuje.  

Zákazníkům vlastnícím digitální kompakty pak firma zpracovala informace, jak 

provést připojení k dalekohledům na http://www.atc-astro.cz/Foto-CCD.  Firma si klade za 

cíl maximální spokojenost zákazníka a férové jednání dokládá například i  pozáručním 

servisem výrobků. Příkladem pečlivosti firmy může být i jeden ze sloganů. Při konstrukci 

okulárů je zde totiž vždy pamatováno na to, že "Kvalitní okulár tvoří polovinu 

dalekohledu.". 

 
Obrázek 3 - Sídlo firmy a dalekohled 14“ MEADE LX200 GPS 
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2.2 Analýza firmy 

Firma ATC, a.s je menší firma s klientelou zaměřenou na kvalitní astronomickou 

techniku. Vyrábí a prodává zboží vlastní výroby i jiných firem a zabývá se také servisem 

výrobků zakoupených především ve vlastní firmě. Zákazníci jsou ve velké většině se 

službami spokojeni. 

Hlavním prodejním sortimentem jsou dalekohledy, zrcadla a CCD kamery a k těmto 

produktům poskytuje i nadstandardní servisní zázemí. Oprava se provádí i u výrobků 

zakoupených v jiných firmách, avšak upřednostňují se výrobky, zakoupené u firmy ATC, 

a.s. Pro zjištění informací o současné reprezentaci a stavu uchovávání dat, byli dotazováni 

zaměstnanci firmy ATC, a.s. 

Firma si vede záznamy o zákaznících, zboží, objednávkách, fakturách, paragonech. 

Jejich analýza a určení datových typů bude uvedeno později. 

2.2.1 Organizační struktura pěti pracovníků ve firmě  

Majitel 

 stará se o vývoj nových výrobků 

 komunikuje s obchodními kontakty a se zákazníky 

 vyřizuje objednávky 

 pomáhá s výrobou a servisem 

 dohlíží na výstupní kontrolu 

 přednáší na veletrzích, konferencích a prezentuje výrobky 

 

Administrativní pracovník 

 zakládá a vyhledává data o zákaznících 

 v nepřítomnosti majitele má oprávnění jednat se zákazníky. Přijímat jejich 

vzkazy nebo objednávky. 

 eviduje také chybějící spotřební materiál potřebný k chodu firmy a stará se o 

jeho doplnění 
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Technik 

 vyrábí a kontroluje výrobky, které firma prodává 

 přijímá pokyny od majitele firmy 

 zapisuje požadavky na chybějící materiál pro výrobu 

 

Účetní 

 přijímá a vydává účetní doklady nebo pro firmu zpracovává veškeré účetní 

náležitosti 

 

Konstruktérka 

 zakresluje návrhy nových výrobků a hotové výrobky v počítačových 

grafických programech  

 

Externí zaměstnanci 

 mají za úkol opracování kovu, lakýrnické práce nebo napařování odrazných 

vrstev 

 

Celý systém uložení dat objednávek a jejich zápis do papírového sešitu se skládá 

z několika částí. Nejdříve zákazník kontaktuje firmu odesláním poptávky. Poptávku přijme 

majitel a obratem obdrží zákazník vypracovanou nabídku požadovaného zboží. Data o 

parametrech a cenách zboží se ukládají v programu MS Office – Excel 2007.  

Podle svého uvážení se zákazník rozhodne a zašle objednávku, která musí být 

tentokrát již závazná a musí obsahovat i nezbytné kontaktní osobní údaje. Majitel tuto 

závaznou objednávku přijme a následně ji zapíše administrativní pracovník do papírového 

sešitu Evidence objednávek. 

Z dat uvedených v sešitě s objednávkami se v případě potřeby vytvoří faktura nebo 

paragon, který se odešle zákazníkovi.  

2.2.2 Analýza objednávky 

Nová objednávka se zapisuje na nový řádek a přidělí se jí pořadové číslo. Toto číslo 

je vždy o jedno vyšší, než číslo u předchozí objednávky. Vyhledávání v sešitu evidence 

objednávek probíhá pouze podle pořadového čísla objednávky nebo data příjmu 
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objednávky. Atributy tabulky nejsou napsány v 1NF a tedy nejsou atomické. Fotokopie 

evidence v papírovém sešitě je znázorněna na Obrázek 4. 

 

 
Obrázek 4 - Fotokopie současné knihy objednávek 

 

Tabulka v sešitě objednávek obsahuje sloupce: 

 pořadové číslo objednávky  

 datum s příjmem objednávky  

 adresu zákazníka, tel. číslo zákazníka 

 číslo faktury  

 číslo paragonu (číslo paragonu, pokud je hodnota zboží do 10 000,- Kč)  

 cenu zboží s DPH v korunách 

 zaplaceno (datum úhrady)  

 objednávka (popis zboží, které je objednáno a jeho předběžná cena)  

 poznámka (kdy bude zboží pro zákazníka k dispozici, datum, kdy má být 

zákazník kontaktován nebo telefon, na který bude zákazník upozorněn kvůli 

vyzvednutí zboží, způsob odběru)  

 odesláno (den odeslání zboží poštou k zákazníkovi) 

 

V sešitě objednávky je vytvořena tabulka. Datové typy jednotlivých atributů jsou 

znázorněny v Tabulka 1. 

 
Pořadové 

číslo 

Datum Adresa Číslo  

faktury/paragonu 

Kč Zaplaceno Objednávka Poznámky Odesláno 

Int Date Text Int Int Text Text Text Text 

Tabulka 1 - Analýza tabulky objednávky s datovými typy 
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2.2.3 Analýza faktury 

Vystavení faktury pro zákazníka se provádí vždy s odeslaným zbožím, kde jeho 

celková hodnota je větší než 10 000,- Kč. Plnění daty se provádí z evidence objednávek, 

ceníku. Vystavení probíhá tak, že se na předem připravený tiskopis faktury s jednotlivými 

atributy vytisknou data vložená do počítače. Pro nastavení odsazení textu tak, aby 

odpovídalo rozložení textu jednotlivým polím tabulky na papíře, se používá předem 

připravená šablona v programu MS Office – Word 2007. Kopie těchto vytištěných faktur 

se zakládá do složky s názvem Faktury. Tyto faktury jsou čtvrtletně předkládány účetní.  

     

Tabulka Faktura – daňový doklad obsahuje atributy: 

 

 Dodavatel (uvedeny kontaktní údaje ATC, a.s.) 

 Odběratel (kontaktní údaje zákazníka) 

 Číslo faktury (číslo faktury) 

 Konstantní symbol (konstantní symbol pro faktury) 

 IČO (Identifikační číslo organizace)  

 DIČ (Daňové identifikační číslo) 

 Peněžní ústav (název bankovního ústavu ATC, a.s.) 

 Číslo účtu (číslo účtu ATC, a.s.) 

 Způsob dopravy (jakým způsobem se dostane zboží k zákazníkovi) 

 Den splatnosti (den, kdy má být nejpozději zboží zaplaceno na účet) 

 Forma úhrady (jakým způsobem budou vloženy peníze na účet ATC, a.s.) 

 Datum vystavení faktury (datum, kdy byla vystavena faktura) 

 Datum uskutečnění zdanitelného plnění (přijetí platby předchází den UZP) 

 Označení dodávky (druh a popis zboží) 

 Jednotkové množství (množství v kusech) 

 Cena za MJ bez DPH (cena za 1kus zboží) 

 DPH % (daň procentuelně z celkové sumy) 

 Cena Kč s DPH (celková cena s DPH za dané zboží×množství) 

 K úhradě celkem Kč (celková suma k úhradě) 

 Razítko a podpis (razítko a podpis vystavitele) 
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Ve složce faktury jsou uloženy tabulky Faktura – daňový doklad s atributy. Přiřazení 

datových typů k jednotlivým atributům je znázorněno v Tabulka 2. 

 

Atribut Datový typ 

Dodavatel Text 

Odběratel Text 

Číslo faktury Int 

Konstantní symbol Int 

IČO Int 

DIČ Int 

Peněžní ústav Text 

Číslo účtu Int 

Způsob dopravy Text 

Den splatnosti Date 

Forma úhrady Text 

Datum vystavení faktury Date 

Datum uskutečnění zdanitelného plnění Date 

Označení dodávky Int 

Jednotkové množství Int 

Cena za MJ bez DPH Int 

DPH % Int 

Cena Kč s DPH Int 

K úhradě celkem Kč Int 

Razítko a podpis Text 

Tabulka 2 - Analýza tabulky faktury s datovými typy 

 

Na Obrázek 5 je znázorněna ukázka již vyplněných polí atributů tabulky Faktura – 

daňový doklad. Z obrázku lze rozpoznat, že data nejsou uspořádána v 1NF (atomicky). 
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Obrázek 5 - Současná vyplněná faktura 

2.2.4 Analýza paragon 

Vystavení Paragonu se provádí při odesílání zboží zákazníkovi. Hodnota celkového 

zboží pro vypsání paragonu musí být nižší jak 10 000,- Kč. Paragon se vypisuje ručně.  

Tabulka Paragon obsahuje tyto atributy: 

 Paragon číslo 

 Množství  

 Zboží 

 Cena s DPH 

 Datum, Razítko a podpis 
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Přiřazení datových typů k jednotlivým atributům znázorňuje Tabulka 3.  

 

Paragon číslo Množství Zboží Cena s DPH Datum vystavení Datum, Razítko a podpis 

Int Int Text Int Date Text 

Tabulka 3 - Analýza tabulky paragon s datovými typy 

 

Ručně vyplněný paragon je znázorněn na Obrázek 6. Data v tabulce Paragon nejsou 

atomická. 

 
Obrázek 6 - Současný vyplněný paragon 

2.2.5 Analýza ceníku 

V ceníku jsou evidovány aktuální ceny zboží a výrobku firmy ATC, a.s. i jiných 

dodavatelů včetně zahraničních. Firma nenakupuje zboží na sklad kvůli rychle měnícím se 

cenám a zahraničním kurzům valut. Skladové zásoby firmy jsou max. 2ks u vybraného 

zboží, kdy jeden kus má maximální hodnotu 10 000,- Kč. 
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Tabulka ceníku obsahuje tyto atributy: 

 Identifikační číslo zboží 

 Název 

 Cena 

 

Pro určení identifikačního čísla, názvu a ceny zboží se používá tabulka ceník, 

vytvořená v programu MS Office – Excel 2007. Data nejsou atomická. Jednotlivé datové 

typy atributů jsou znázorněny v Tabulka 4. 

Pořadové číslo Název Cena s DPH 

Int Text Int 

Tabulka 4 - Analýza tabulky ceník s datovými typy 

2.3 Definování problémů, omezení a potřeb 

Současné uchování dat má spoustu nedostatků, které je potřeba odstranit. Definování 

problémů, omezení a potřeb je důležité k pochopení celého systému a je nutné k odstranění 

jednotlivých chyb. Uchovávání dat neposkytuje žádnou možnost prezentace. Prezentace 

dat tedy neprobíhá žádným způsobem a z dat uložených tímto způsobem lze jen těžko 

nějaké informace odvodit. 

2.3.1 Problémy    

V seznamu níže jsou uvedeny nevýhody současného systému. Z tohoto seznamu je 

možné odvodit nedostatky a vytvořit tak cíle (požadavky) na nový systém.   

 Riziko ztráty dat 

 Neumožňuje přístup více uživatelů současně 

 Nepřehledné vyhledávání 

 Chybějící evidenční atributy 

 Přístup k datům pouze z jednoho místa 

 Není možný datamining 

 Nešetří čas 

 Komplikovaná a aktualizace dat 

 Urgování objednávek 
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Riziko ztráty dat 

Příčina ztráty dat může být různá. Kvůli chybějícímu zálohování je velká 

pravděpodobnost ztráty dat například kvůli přírodním živlům jako povodně či požár. 

Hrozbou je také odcizení dat. 

 

Nepřehledné vyhledávání 

Dohledávání faktury může být velmi nepřehledné stejně jako hledání objednávek 

podle data či zákazníků emailu. Ztráta času hledáním požadovaného záznamu může být 

velmi vysoká. 

 

Chybějící evidenční atributy 

Současný systém ukládání dat neobsahuje všechny potřebné atributy. Neeviduje 

například data potřebná pro vystavené faktury. 

 

Není možný datamining 

Potřeba dataminingu je vhodná pro firmy k boji s konkurencí a dalšímu rozvoji 

firemní politiky. Ze současného uchování dat není do budoucna možné datamining použít. 

 

Nešetří čas 

Ztráta času vyhledáváním a vypisováním formulářů je pro zadavatele překážkou, 

kterou musí nový systém napravit.  

 

Komplikovaná a nepřehledná aktualizace dat 

Způsob současného evidování dat způsobuje, že aktualizace dat neprobíhá vhodným 

způsobem a také bez zajištění integrity a konzistence dat. Jestliže zákazník změní adresu či 

položku objednávky, nestačí pracovníci při současném systému dostatečně pružně 

reagovat. 

 

Urgování objednávek 

Firma kvůli nevyhovujícímu vyhledávání v záznamech ztrácí přehled nad 

objednávkami, které již byly odbaveny a těmi, které jsou stále aktivní. Snadno  tedy může 
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dojít k přehlédnutí nevyřízené objednávky,  k neplánované časové prodlevě a v nejhorším 

případě i ke zrušení objednávky.    

2.3.2 Omezení 

Neumožňuje přístup více uživatelů současně 

Pro rozvoj firmy je nutná podpora databázového systému sdílení dat s více uživateli 

současně. Současný systém ukládání dat umožňuje čtení a zápis pouze jednomu uživateli. 

Složitou situací může být také to, když si chce prohlédnout najednou více zaměstnanců 

evidované záznamy. 

 

Přístup k datům pouze z jednoho místa 

Zápis, čtení i vyhledávání probíhá na jednom místě, kde jsou data v sešitě umístěna. 

Z toho plyne omezení ztráty času a důvodu přístupu pouze jednoho uživatele v určitou 

chvíli. 

 

Počítačová platforma 

Firma má k dispozici 2 stolní počítače a 1 přenosný počítač. Počítače jsou používány 

pro emailovou komunikaci a pro kreslení v grafických programech.  

Nároky hardwarové konfigurace na vytvoření nového evidenčního systému by 

neměly přesahovat stávající konfiguraci firemních počítačů. Tomuto omezení se musí 

zohlednit i použití programovacího jazyka a operačního systému, na kterém systém poběží.    

 

Konfigurace stolních osobních počítačů: 

Procesor: AM2 – AMD 2700+ 

RAM: Samsung 2Gb 

Harddisk: Samsung 600Gb 

OS: MS Windows Vista 32 bit 

Programové vybavení: IE 8.0, Opera 9.62, Java 6 
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Konfigurace přenosného počítače: 

Procesor: Intel Dual core – 1,8 Ghz 

RAM: Samsung 2 Gb 

Harddisk: WD 160 Gb 

OS: MS Windows Vista 32 bit, OEM 

Programové vybavení: IE 8.0, Opera 9.62, Java 6 

 

Dalším problémem či omezením je upozornění na možné budoucí požadavky  

od zadavatele. Často se stává že, po zhlédnutí první zkušební verze dostane zadavatel 

myšlenku (nápad) na rozšíření o nové součásti systému. S takovou myšlenkou se 

v počátečních požadavcích nepočítá a může být obtížné ji realizovat.  

2.3.3 Potřeby 

Potřeba provádět výběry informací podle různých kritérií 

Filtrování zobrazených výsledků podle některých kritérií je důležité ve vyhledávání 

určité informace. Současný systém toto filtrování neumožňuje.    

 

Potřeba dalšího zpracování pro možnost získání statistiky 

S vyšším počtem dat, která jsou evidována se zvyšuje přínos vytvoření statistik a 

prezentace trendů. Například počet přijatých objednávek za určité období. 

 

Potřeba zobrazovat data ve vhodné grafické úpravě 

Zobrazením vhodné grafické úpravy se má na mysli použití vhodného grafického 

zobrazení přiměřenou velikostí a typu písma, ohraničení tabulek. Tímto se ulehčí orientace 

uživatele v zobrazených informacích a datech.  

 

Potřeba evidence emailové adresy 

Významnou informací je pro zadavatele emailová adresa, kterou je třeba evidovat 

z důvodu, kdy jeden zákazník může mít stejné jméno i stejné bydliště. Emailová adresa je 

v síti internet unikátní a podle toho lze zákazníky odlišit. Zákazník také může mít více 

emailových adres. V neposlední řadě jsou nový systém a databáze potřebné kvůli 

vyhledávání podle různých kritérií a řazení dat.  
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Potřeba přistupování do systému odkudkoli 

Vybraná platforma, na které systém bude fungovat, musí umožnit přistupování z 

různých míst planety. Tato potřeba byla vznesena kvůli pracovnímu a cestovnímu vytížení 

majitele firmy.  

 

Integrita a konzistentní data 

Pro práci v databázi je potřeba, aby data  byla konzistentní. Nemělo by tedy docházet 

k neočekávaným změnám při ukládání nebo čtení, měla by být při čtení stejná jako při 

uložení a neměla by se měnit datová struktura. Data by neměla být redundantní. 

 

Vyškolení zákazníků 

Předpokladem zůstává, že součástí uvedení nového systému do provozu bude i 

zaškolení zaměstnanců pro jeho bezproblémový provoz. Pro práci se systémem budou 

vyškoleni jen Ti uživatelé, kteří se systémem budou bezprostředně pracovat. Školení 

proběhne pomocí prezentace o diplomové práci a názorné ukázky práce se systémem.   

 

Potřeba databáze  

Databáze je nutná především z důvodu evidence, rozvoje firmy a komunikace firmy 

se zákazníky ohledně nákupu zboží či poradenského servisu. Uživatel systému tak bude 

moci rychle vyhledat potřebné informace, např. při telefonické objednávce uživatele. Díky 

použití databáze by se zkrátil čas práce s daty a ulehčil podnikatelskou činnost.  

Sbíraná a ukládaná data se týkají informací o zákaznících, kteří potvrdili závaznou 

objednávku nebo ti kteří již v minulosti služeb firmy využili. Evidence zákazníků je také 

potřebná ke slevovým akcím pro vybrané a stálé zákazníky, kteří mají vysokou hodnotu 

odběru zboží. 

2.4 Definování cílů 

Funkční systém současné evidence se u firmy používá podle zaměstnanců již od 

svého vzniku jen s malými obměnami. Vytvoření cílů pomůže určit, jakým způsobem má 

být navrhnuta, jaký typ požadavků by měl systém zvládat, zda a které transakce jsou pro 

databázi vhodné, výběr vhodného hardware databáze a zvolení programovacího jazyka pro 
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funkční nasazení. Jednou z priorit je budoucí možnost propojit evidenční systém přímo 

s elektronickým obchodem, jenž je také důležitou částí požadavků. To přispěje k ulehčení 

práce zaměstnancům ve firmě, zkvalitnění jejich možností prodeje a pružnějšímu přístupu 

k zákazníkům. 

2.4.1 Požadavky, které jsou kladeny: 

Ukládání dat do databáze 

Stejně jako v současném systému ukládání dat a informací je nutné ukládat 

následující údaje:  

 zákazníci (jméno, příjmení, ulice, č.p., č.o., město, psč, telefon, email, 

poznámka, odstraněn). 

 objednávky (datum příjmu objednávky, datum kdy bude zboží k dispozici, 

způsob odběru, způsob platby, datum odeslání zboží k zákazníkovi, 

stornování). 

 objednané zboží (množství, cena v objednávce) 

 zboží (název, kategorie, popis, cena, váha, poznámka, vyřazeno). 

 faktury (datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení faktury, 

datum splatnosti). 

 

Informace o stornování, odstranění a vyřazení dat 

Oprava a mazání uložených údajů je nezbytné pro funkci a práci se systémem. Je 

důležité, aby systém umožňoval data nejen ukládat, ale i měnit při překlepu, při změně 

adresy zákazníka, nebo označit objednávku jestliže je stornována.   

 

Schopnost vyhledávání zákazníků, objednávek, zboží, faktur 

Velkým usnadněním práce a jeden z hlavních cílů systému je také vyhledávání 

v databázi. Systém by měl umět vyhledat všechny objednávky od určitého zákazníka, a to i 

podle různých atributů, jako např. vyhledání všech objednávek za určité období u 

konkrétního zákazníka. Dále vyhledání podle konkrétního zákazníka, zboží, kategorie 

zboží či určité faktury. 
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Přístup do systému více uživatelů současně  

Kvůli přistupování do systému více než jedním zaměstnancem je nutné zajistit 

aktuálnost dat a navrhnout systém, který podporuje přístup systému více uživatelů 

současně. 

 

Zálohování databáze a jejich tabulek 

Nezbytnou součástí je zálohování databáze v pravidelných intervalech. Po naplnění 

daty se databáze stává důležitou součástí systému. Je proto nutné ji pravidelně zálohovat. 

Jedním z požadavků je také, aby zálohování probíhalo v nočních hodinách pomocí 

některých serverových či databázových nástrojů jako jsou skripty v serverové službě .cron.   

 

Import a export dat 

Mezi požadavky s nižší prioritou, které jsou na systém kladeny, patří importování dat 

z tabulek prostředí Excel od MS Office.  Naplnění daty tabulky zboží a tabulky zákazníků 

by mělo proběhnout dávkově. Jeden soubor pak bude obsahovat data pro jednu tabulku. 

Data zákazníků se importují z důvodu rychlejšího naplnění databáze při uvedení systému 

do provozu. Formát zápisu v CSV tabulce pro import do databáze je určen oddělovačem 

středníku. Export do universálního formátu PDF nebo do souboru CSV, který je vhodný 

pro tisk, je jednou z podmínek zadavatele pro vnitřní potřebu firmy. Export zajišťuje 

nástroj phpMyAdmin 2.11.5.2. 

 

Budoucí propojení evidenčního systému s internetovým el. obchodem 

Výhoda propojení s elektronickým obchodem na síti internet spočívá v aktuálnosti 

dat zboží, zákazníků i objednávek. Usnadní se tím papírová práce či ukládání údajů a také 

se odlehčí práce pracovníkům firmy. 

2.5 Dohodnutí rozsahu 

Rozsah systému je dán termínem, do kterého je nutné systém zprovoznit a finančním 

limitem, do kterého je nutné se vejít. Finanční limit ovlivňují platby za vývoj systému, 

školení nebo outsourcing.    
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Datum zadání systému je 4.11.2008 a termín pro dokončení je 20.dubna2009. 

V tomto období je nutné provést celkovou analýzu, návrh, implementaci, testování a 

provoz. Údržbu systému si zadavatel bude dále zajišťovat sám, po seznámení s tímto 

dokumentem a po zaškolení uživatelů pomocí názorné ukázky práce se systémem. Doba 

školení je odhadována na 1 den.  

Po domluvě se zadavatelem bude databáze plněna z CSV souborů. Databáze systému 

bude naplněna pouze zkušebními daty, tzv. sample data za účelem odzkoušení funkce 

systému. Další plnění databáze bude zajišťovat vyškolený uživatel za provozu systému. 

Není tedy nutné, aby byl systém naplněn aktuálními daty v dobu předání nového systému. 
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3 TVORBA SYSTÉMU POMOCÍ PHP A MYSQL 

3.1 Historie PHP 

Počátek se datuje na rok 1994, kdy Rasmus Lendorf dal dohromady kombinaci 

skriptů v programovacím jazyce Perlu, aby zjistil, kdo se díval na jeho výsledky. Pomalu 

se lidé začali o tyto skripty zajímat, proto později byly vydány jako balíček „Personal 

Home Page“ tools (název původního PHP). Kvůli zájmu napsal skriptovací jádro spolu s 

nástrojem sloužícím k analýze vstupů z formulářů v HTML: FI (Form Interpreter). Tento 

balíček byl nazván PHP/FI či PHP2 a je datován na střed roku 1995. 

S postupem času lidé začali využívat PHP2 na daleko složitější problémy a vývoj se 

přemístil z jednoho člověka na seskupení hlavních programátorů zodpovídajících za 

organizaci projektu. To byl počátek PHP3. Tato skupina programátorů (Rasmus Lensdorf, 

Andi Gutmans, Zeev Sunarski, Stig Bakken, Shane Caraveo, a Jim Wistead) zlepšila a 

rozšířila skriptovací jádro a přidala jednoduché API, které umožňuje jiným programátorům 

volnost v přidávání funkcí do jazyka vytvořením modulů. Syntaxe jazyka byla také 

zdokonalena konstrukcemi, které jsou důvěrně známé lidem, předcházejícím z objektově 

orientovaných a procedurálních jazyků. Pro uživatelé ovládající například C, C++  je 

vytvoření základní konstrukce PHP hračkou.[3] 

Jazyk PHP se skládá z obvyklých doplňků řídících struktur, operátorů, druhu 

proměnných, deklarací funkcí a deklarací tříd a objektů, které byly obvykle očekávány od 

kompilovaného nebo interpretovaného jazyka a přesto jsou mu vlastní. Například v C se 

používají ukazatele, v jiných skriptovacích jazycích to může být těžkopádné nebo dokonce 

nemožné, ale v PHP je to pouze jedním způsobem použití proměnných. 

Současná verze PHP4 je založena na jádru Zend. Skriptovací jádro je navrženo od 

počátku tak, aby se dalo snadno implementovat do různých aplikací. 

Celosvětové trendy směřují k vyššímu počtu serverových sídel používající PHP kvůli 

potřebě skriptování. Projevy přetrvávajícího zvyšování celosvětového počtu aktivních 

serverů používajících PHP jako interní modul Apache dosahoval v roce 2001 kolem 

10,000,000. Stav takovýchto serverů ke květnu 2009 je 37,268,162. Zajímavou zprávou je 

také to, že na světě je 231,510,169 WWW stránek a 68% nejvytíženějších stránek na světě 

běží právě s modulem Apache viz. Obrázek 7.[6] 
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Obrázek 7 - Procentuelní podíl platforem na nejvytíženějších stránkách světa 

 

3.2      Použití PHP pro evidenční zákaznický systém 

Pro implementaci musel být zvolen vhodný programovací jazyk, jenž splňuje 

podmínky uvedené v definování cílů. Řešením byl skriptovací jazyk PHP (PHP Hypertext 

Preprocesor). 

Je to objektově orientovaný, skriptovací jazyk, jenž se vkládá mezi HTML kód 

webových stránek. PHP pracuje na straně serveru tzv. (server-side programming). To 

znamená, že pracuje uvnitř dokumentu a dává mu tak schopnost generování požadovaného 

obsahu. V oblasti internetu, pro kterou bylo PHP navrženo, vyniká a jiné složitější jazyky 

by byly zbytečně mocný nástroj za účelem vytvoření tohoto systému.   

Důvod, proč jsem si vybral PHP, je jeho jednoduchost, rychlost průchodnosti 

serveru, přirozený způsob práce s databázemi a také to, že není závislý na platformě oproti 

jeho konkurentům. 

Potřeba přístupu do systému z různých míst naznačovala k tomuto účelu využít 

nejrozsáhlejší síť na světě - Internet. Tímto bude zabezpečena možnost přístupu více 

uživatelů současně i přístup z jakéhokoli místa. 

PHP podporuje spousta platforem a tedy i mnoho operačních systému. Přirozeně 

nejlépe plní funkci na unixových platformách, ale podporuje i operační systémy firmy 

Microsoft s prostředím Win32. 
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Pro vysvětlení funkce PHP a dalších jeho součástí je k dispozici Obrázek 8. Zde lze 

vidět 3 vstvy architektury. Webový prohlížeč, java aplety a skripty jsou nazývány první 

vrstvou. Druhou vrstvu tvoří proxy server, firewall a umístění kde je spuštěn webový 

server Apache. Ten zpracovává PHP kód a odesílá zpět prohlížeči hodnoty v HTML kódu 

nebo zasílá dotazy na databázi. Třetí vrstvu tvoří databázový server například MySQL 

Pokud jsou kladeny dotazy na databázi, databáze je vyhodnotí a odešle zpět webovému 

serveru Apache. 

 

 
Obrázek 8 - klientské vrstvy jednotlivých součástí systému  

 

Psaní programovacího kódu si vyžaduje nadměrné soustředění a vhodné vývojový 

nástroj. K mému účelu psaní kódu PHP se nejlépe osvědčil program Eclipse od firmy 

Eclipse Foundation který byl původně vytvořen firmou IBM v roce 2001. V tomto 

programu lze pohodlně vytvářet kód bez ztráty orientace díky hierarchickému rozdělení na 

projekty, adresáře a editované soubory s kódem. K lepší orientaci také přispívá barevné 

rozlišení podle proměnných, PHP kódu či HTML kódu.  
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3.3 Historie a současnost MySQL 

Systém MySQL byl původně vytvořen ve Švédsku firmou TcX v roce 1996. O další 

vývoj se v současnosti stará firma MySQL AB. Zlom pro MySQL nastal v roce 2000, kdy 

přistoupili dva investoři Progress Software a VA Linux (provozovatel serveru 

Souceforce.com a Linux.com) [2],[4]. 

Současná verze MySQL 5.1.33 je založena na RDBMS [5] (Systém řízení relačních 

databází) a využívá Structured Query Langure (SQL – strukturovaný dotazový jazyk). Dále 

také umí pracovat se všemi dostupnými znakovými sadami a s metadaty. Výhodou zůstává, 

že je multiplatformní a je šířena pod licencí svobodného software GPL nebo placená 

komerční verze, enterprise za poplatek. Může úspěšně soutěžit s dobře známými systémy 

Oracle, MSSQL a DB2.[7] 

Jako úložiště dat si uživatel může vybrat z několika typů databázových tabulek 

nazývajících se storage engine. Odlišují se uložením dat do souborů, použitím nebo 

možnostmi. 

 

Druhy databázových tabulek: 

 MyISAM - nejpoužívanější, bez podpory transakcí,  

 InnoDB - podpora transakcí  

 BerkeleyDB (BDB). 

 

Terminologie databází: 

 Tabulky se skládají z mnoha řádků a sloupců. 

 Řádky (záznamy) obsahují data o jedné entitě. 

 Sloupce obsahují část dat související s určitým záznamem zvaným atribut 

(pole). 

 

Jazyk SQL je tvořen mnoha příkazy, které se dají mezi sebou různě kombinovat. 

Příkazy uvedené níže jsou nejčastěji používány pro práci s databází. 
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Připojení k databázi: 

 mysql_connect - Slouží pro připojení k databázi a jeho parametry jsou jméno 

serveru, uživatelské jméno a uživatelské heslo 

 mysql_select_db - Má pouze jeden jméno databáze, která se nalézá na 

databázovém serveru. 

 

Příkazy k používání databáze: 

 CREATE TABLE – příkaz pro vytvoření tabulky 

 INSERT INTO - ukládání záznamů  

 SELECT - výběr záznamů 

 UPDATE – změna záznamů 

 DELETE – zrušení záznamů 

 LIKE – Vrátí hodnotu, která se shoduje s zadanou hodnotou příkazu like. 

 ORDER BY – seřazení záznamů podle kritéria   

3.4 Použití databáze MySQL pro evidenční zákaznický systém 

Rozhodnutí o využití MySQL mě napadlo již na počátku diplomové práce kvůli 

dobré zkušenosti s touto databází. V kombinaci se skriptovacím jazykem PHP má velmi 

stabilní vlastnosti a rychlé odezvy.  

 

Další důvody proč jsem zvolil právě MySQL jsou: 

 Náklady – aplikace je pro většinu druhů použití zdarma. 

 Podpora – existuje rozsáhlá a aktivní komunita. 

 Rychlost – vyšší výkonnost oproti konkurentům 

 Funkčnost – nabízí spoustu užitečných funkcí např: replikaci, on-line 

zálohování, podporu vrstvy zabezpečených sonetů (SSL – Secure Sockets 

Layer). Integrace s velkým počtem programových rozhraní. 

 Přenositelnost – MySQL pracuje na většině operačních systémů a data lze 

mezi systémy jednoduše přenášet. 

 Snadné použití – pružnost a sílá nástrojů není na úkor použitelnosti.  
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3.5 Vytvoření vývojového prostředí pro tvorbu evidenčního systému 

Se zadavatelem projektu bylo dohodnuto umožnění přístupu na hostingový server u 

společnosti ACTIVE24 s.r.o, kde má firma ATC, a.s. předplaceny webhostingové služby. 

K vytvoření kvalitního vývojového prostředí bylo nutné zajistit u hostingové firmy placený 

program za účelem možnosti vytvoření databáze, změna na platformu běžící pod OS 

Linux, možnost PHP skriptování a FTP přístup pro přenášení souborů. Databáze i samotný 

zákaznický evidenční systém by měl pracovat pod stejnou doménou. Zdrojové soubory 

evidenčního systému budou uloženy na stejném serveru jako WWW stránky 

http://www.atc-astro.eu firmy ATC, a.s. Databáze má podle architektury hostingové 

společnosti umístění fyzicky na jiném místě. 

  Databáze se jménem atc_astroe je vytvořena na straně serveru uvdb7.active24.cz 

s pomocí nástroje phpMyAdmin - 2.11.5.2. a s databázovým systémem MySQL 5.0.51. 

Použití nástroje phpMyAdmin (Obrázek 9) usnadňuje práci s tabulkami a vytváření dotazů 

na databázi. Umožňuje mimo jiné, zobrazovat detailní přehledy o znakových sadách, 

velikostech souborů, vypisovat atributy tabulek i data v nich uložená. 

Za účelem možnosti vyvíjet a testovat vytvářený projekt evidenčního systému bylo 

dále nutné zajistit přístup přes protokol TCP/IP - FTP.  

 

 
Obrázek 9 - nástroj pro správu databází phpMyAdmin 
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4 NÁVRH A TVORBA ZÁKAZNICKÉHO EVIDENČNÍHO SYSTÉMU 

Dalším krokem životního cyklu evidenčního systému je jeho návrh. Tato fáze se 

skládá ze 3 úrovní: Konceptuální, technologická a implementační úroveň [1]. 

4.1 Konceptuální úroveň 

Smyslem této části je vytvořit model, který využívá již dříve identifikovaných 

požadavků. Tento model se však již blíží více k další úrovni a to technologickému modelu. 

Model konceptuální úrovně bude vytvořen v programu CASE Studio ver.2.23.1 kde pro 

přehlednost budou použity diagram datových toků a ER diagramy. 

Pro zjednodušení byl po dohodě se zadavatelem přijat návrh, pro nahrazení ručně 

psaných paragonů fakturami, které se generují automaticky z dat uložených v databázi. 

Při používání tohoto systému se v budoucnu bude používat jako daňový doklad tedy pouze 

jen faktura. 

Na diagramu datových toků (Obrázek 10) jsou znázorněny jednotlivé dynamické 

spoje (datové toky) mezi uživatelem a systémem, které jsou popsány podle své činnosti. 

Tato úroveň již ukazuje, jak evidenční systém bude pracovat navenek. Uvnitř je systém 

rozdělen na jednotlivé moduly, se kterými uživatel komunikuje a vyměňuje si data. Tyto 

moduly jsou určeny definováním cílů. 

 

 
Obrázek 10 – Diagram datových toků konceptuální úrovně 

 

Navržená struktura databáze ER diagramem popisuje názvy a vazby mezi 

jednotlivými entitami. Propojení tabulek s názvy relací mohou mít různou kardinalitu. 

Rozeznáváme 3 druhy kardinality: 1:N, 1:1, M:N, například zákazník zadává více 

objednávek, ale objednávka musí patřit pouze k jednomu zákazníkovi. Při identifikaci 
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vazeb určujeme také parcialitu vazeb, povinou a nepovinou. Například faktura musí mít 

objednávku, ale objednávka již fakturu mít nemusí. 

Za účelem lepšího znázornění vztahů mezi objednávkami a zbožím je znázorněno 

základní konceptuální schéma ER diagramu (Obrázek 11), obsahující vztah M:N. Tento 

vztah M:N je nutné rozdělit, protože objednávka tímto způsobem zobrazení ukazuje, že 

více objednávek musí mít více druhů zboží a také více druhů zboží může být ve více 

objednávkách. 

 

 
Obrázek 11- Konceptuální schéma ER diagramu se vztahem M:N 

 

 Je nutné zajistit rozdělení vztahu M:N, protože tento typ vztahu není možné běžně 

vytvořit v relační databázi. Schéma na Obrázek 12 znázorňuje rozložení předchozího 

vztahu pomocí fiktivní tabulky objednane_zbozi, která umožní rozdělit vztah na 2 části o 

kardinalitě 1:N. Zároveň lze tímto umožnit uložení ceny výrobku k dané objednávce a 

případná změna ceny výrobku v budoucnu neovlivní propočty již uzavřené objednávky. Ve 

schématu lze tedy vidět rozložení vztahu M:N na objednávky - objednane_zbozi – zbozi. 

Takovýmto způsobem je zaručeno, že v entitě objednávky může být vložena 

objednávka s určitým zbožím. Toto zboží nemá závislou cenu ani množství a proto může 

mít při výpisu objednávky či faktury jinou cenu, než je uvedená aktuální cena v entitě 

zboží. 
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Obrázek 12 - konceptuální schéma ER diagramu 

 

Zákazník zadává objednávky, objednávka se vztahuje k fakturám, objednávka 

obsahuje objednané zboží a objednané zboží obsahuje zboží. Entita objednane_zbozi slouží 

tedy jako mezičlen pro rozložení vztahu M:N a umožňuje tak ukládat položky objednávky. 

Vztahy entit a atributů v databázi budou znázorněny dále na technologické úrovni.  

4.1.1 Datová analýza 

K návrhu atributů jednotlivých entit jsem použil získané poznatky a data z analýzy 

starého systému. Některé atributy bylo potřeba upravit rozdělením tak, aby odpovídaly 

základním normálním formám a dále bylo zapotřebí některé atributy nově vytvořit anebo 

naopak zrušit. 

 ZÁKAZNÍCI (id_zakaznika, jmeno, prijmeni, ulice, cp_co, město, psc, 

email, telefon, storno) 

 OBJEDNÁVKY (id_objednavky, datumpr, datumkdisp, datumodeslani, 

zpusobodberu, zpusobplatby, storno) 

 OBJEDNANÉ ZBOŽÍ (id_objednaneho_zbozi, id objednavky, id_zbozi, 

množství, cena) 

 ZBOŽÍ (id_zbozi, nazev, kategorie, popis, vaha, cena, storno, poznamka) 

 FAKTURA (id_faktury, datum_uzp, datum_vystaveni, datum_splatnosti) 
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V následujících tabulkách je uvedeno několik parametrů jednotlivých atributů. 

Identifikátor označuje název atributu v tabulce. Popis charakterizuje povahu atributu. 

Datový typ určuje, jaký typ dat se bude do atributu ukládat. Délka se uvádí v případě, že se 

jedná o datový typ u kterého chceme omezit délku ukládaného slova. Desetinné místo 

určuje, kolik desetinných míst může mít číslo, pokud je v datovém typu float. Klíč 

označuje přítomnost primárního klíče v daném atributu. Cizí klíč vyjadřuje souvislost 

s primárním klíčem jiné tabulky. Posledním parametrem je null, což je nulová hodnota, 

jejíž zápis povolíme nebo zamítneme. 

 

 Zákazníci 

 

 

Objednávky 

Identifikáto
r 

Popis Dat. 
typ 

Délka Des. 
místa 

Klíč Cizí 
klíč 

Null 

id_zakaznika Identifikační číslo zákazníka Integer  0 ANO NE NE 
jmeno Jméno zákazníka Text 30 0 NE NE NE 

prijmeni Příjmení zákazníka Text 30 0 NE NE NE 
ulice Ulice zákazníka Text 30 0 NE NE NE 
cp_co Č.p. a č.o. zákazníka Text 15 0 NE NE NE 
město Město kde zákazník bydlí Text 20 0 NE NE NE 

psc PSČ zákazníkova města Integer  0 NE NE NE 
email Email zákazníka Text 50 0 NE NE ANO 

telefon Telefon zákazníka Integer  0 NE NE ANO 

storno Označuje zda je zákazník 
vymazán Binary 1 0 NE NE NE 

Tabulka 5 - Datový slovník (zákazníci) 

Identifikátor Popis Dat. 
typ 

Délka Des. 
místa 

Klíč Cizí 
klíč 

Null 

id_objednavky Identifikační číslo 
objednávky Integer  0 ANO NE NE 

id_zakaznika Identifikační číslo 
zákazníka Integer  0 NE ANO NE 

datumpr Datum přijetí 
objednávky Date  0 NE NE NE 

datumkdisp Datum zboží k 
dispozici Date  0 NE NE ANO 

datumodeslani Datum kdy se zboží 
odešle Date  0 NE NE ANO 

zpusobodberu Způsob odběru Text 20 0 NE NE NE 
zpusobplatby Způsob platby Text 20 0 NE NE NE 

storno Stornování objednávky Binary 1 0 NE NE NE 
Tabulka 6 - Datový slovník (objednávky) 
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Zboží 

 

 

 

Objednané zboží 

 

 

 

 

Faktura 

 

 

 

Identifikát
or 

Popis Dat. 
typ 

Délka Des. 
místa 

Klíč Cizí 
klíč 

Null 

id_zboží Identifikační číslo objednávky Integer  0 ANO NE NE 
nazev Název zboží Text 30 0 NE NE NE 

kategorie Název kategorie zboží Text 30 0 NE NE NE 
popis Popis zboží Text 255 0 NE NE ANO 
vaha Váha zboží Integer  0 NE NE ANO 
cena Cena zboží Integer  0 NE NE NE 

storno Storno zboží Binary 1 0 NE NE NE 
poznamka Poznámka pro zboží Text 255 0 NE NE ANO 

Tabulka 7 - Datový slovník (zboží) 

Identifikátor Popis Dat. 
typ 

Délka Des. 
místa 

Klíč Cizí 
klíč 

Null 

id_objednane_zb
ozi 

Identifikační číslo 
objednávky Integer  0 ANO NE NE 

id_zakaznika Identifikační číslo 
zákazníka Integer  0 NE ANO NE 

id_zbozi Identifikační číslo zboží Integer  0 NE ANO NE 
mnozstvi Množství položky Integer  0 NE NE NE 

cena Cena položky Integer  0 NE NE NE 

Tabulka 8 - Datový slovník (objednané zboží) 

Identifikátor Popis Dat. 
typ 

Délka Des. 
místa 

Klíč Cizí 
klíč 

Null 

id_faktury Identifikační číslo 
faktury Integer  0 ANO NE NE 

id_objednavky Identifikační číslo 
objednávky Integer  0 NE ANO NE 

datum_uzp Datum plnitelného 
zdanění Date  0 NE NE NE 

datum_vystaveni Datum vystavení 
faktury Date  0 NE NE NE 

datum_splatnosti Datum splatnosti 
faktury Date  0 NE NE NE 

Tabulka 9 - Datový slovník (faktura) 
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4.2 Technologická a implementační úroveň 

V této fázi je převeden konceptuální model na technologický. Všechny entity, což 

jsou zakaznici, zbozi, objednavky, objednane_zbozi, faktura se stávají po převedení do 

zvoleného databázového modelu tabulkami a každý atribut je pak vlastně polem v této 

tabulce. 

 Navrhovaný databázový systém musí využívat tzv. klíč (index), což je logický 

termín atributu a rozeznáváme čtyři druhy klíčů: primární klíč, jedinečný klíč, fulltextový 

klíč a ordinární (obvyklí index). Pokud je mě tedy známý klíč, je možné identifikovat 

konkrétní záznamy a vztah mezi tabulkami. Mezi klíče se řadí i sekundární cizí klíče 

(alternativní). Vztah mezi dvěma tabulkami se tvoří přiřazením společného pole oběma 

tabulkám. Takové pole je primárním klíčem jedné z tabulek [2]. 

Částečnou nevýhodou relačních databází je implicitně nastavené sekvenční 

vyhledávání v záznamech. Takto řešené vyhledávání při velkých databázích může být 

zdlouhavé, protože se musí tabulka prohledat po řádcích od prvního až po poslední. 

Existuje však vylepšení umožňující výkonnější vyhledávání. Způsob indexování, kde 

obrazně řečeno index funguje jako rejstřík v knize, je možné tímto způsobem dosáhnout 

velmi značného zrychlení při výpisech a hledání v databázi. Nevýhodou ovšem zůstává 

nezanedbatelná velikost paměti, kterou zabírá samo místo pro potřebu indexace a také 

zpomalení při zápisu do databáze. Index je tedy chápán jako mechanismus vylepšující 

výkon databáze, a je součástí její fyzické struktury [2]. 

Použití databázového systému s tabulkami pro tento systém však bude plně 

dostačující řešení. Uvažovaná databáze nebude příliš vytěžována naplněnými údaji  

a dotazy a její velikost bude řádově ve stovkách záznamů. Důležitá je však také správná 

práce s databází. Pokud by byla data databáze upravována způsobem, že se celý řádek 

škrtne a opíše se dolů znova již změněný, tabulka se může stát nepřehlednou. Z toho 

důvodu je lepší měnit data v tabulkách jednotlivě pomocí editačních příkazů, jako 

například příkaz UPDATE. 

Pro nově vytvořený evidenční systém je tedy vhodný databázový systém MySQL 

z důvodu rychlosti, stability, přehlednosti a kompatibility s PHP, které umožňuje snadné 

programování na straně serveru (server-side programming). Platformou pro běh systému 

bude buďto lokální server či webový server umístění na webové adrese zadavatele 

(http://www.atc-astro.eu). Při návrhu databáze je potřeba upravit tabulky a atributy podle 
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třech základních normálních forem. Jedná se o soubor doporučení (metodiky) pro návrh 

datové struktury.Tyto doporučení jsou všeobecně jasně definovány: 

 

1. Normální forma 

 Obsahuje eliminaci duplicitních dat  

 Definovány jsou všechny důležité atributy  

 Atributy závisení na primárním klíči  

 Aplikuje se princip atomičnosti (rozložení atributů na své nejmenší součásti) 

– například atribut adresa bude rozdělen na atributy ulice, číslo popisné a 

číslo orientační, město, psč  

 

2. Normální forma  

 Tabulky musí splňovat 1. normální formu  

 Žádná částečná závislost (případ kdy je některý atribut závislý jen na části 

primárního klíče)  

 

3. Normální forma 

 Tabulky musí splňovat 2. normální formu  

 Tabulky neobsahují žádné přechodné závislosti (případ kdy neklíčový atribut 

závisí na primárním klíči prostřednictvím jiného neklíčového atributu). [2]. 

 

V Relačním schématu (Obrázek 13) jsou znázorněny relace mezi jednotlivými 

tabulkami. Návrh tabulek a atributů vychází z požadavků ve fázi analýzy a také návrhu 

koncepčního modelu. Fyzicky navrhované tabulky: zákazníci, objednavky, 

objednane_zbozi, zbozi, faktury. Jednotlivé atributy mají své datové typy (char, text, 

integer, date) a primární, sekundární klíče. 
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Obrázek 13 – relační schéma  technologické úrovně 

 

4.3 Hierarchická struktura systému  

Pro seznámení s hierarchickou strukturou systému může pomoci hierarchická 

struktura systému na Obrázek 14. Popisuje základní formuláře a výpisy na základě dotazů 

na systém. Hierarchická struktura má počátek v zadání adresy serveru do www prohlížeče, 

dále je možný výběr ze čtyř větví, které nazývám moduly. Každý modul reprezentuje práci 

s určitou tabulkou. Na konci hierarchické struktury pak leží formuláře a funkce 

vykonávané serverem.      
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Obrázek 14 – Hierarchická struktura  systému 

 

Funkce ukládání nového záznamu je ošetřena tak, že po správném vyplnění všech dat 

a stisku tlačítka „Kontrola“ se otevře kontrolní okno, kde jsou vypsána zadaná data. 

Uživatel se rozhodne, zda chce tyto data uložit nebo se vrátit zpět na obrazovku uložení 

daného záznamu. 

Pro lepší orientaci existuje možnost data ve sloupcích filtrovat podle různých kritérií, 

či je seřadit vzestupně nebo sestupně. V hlavním menu je vytvořeno tlačítko za účelem 

vypsání pouze aktivních záznamů. Aktivní záznamy jsou takové, které nebyly z databáze 

vyřazeny. Ve výpisech lze rozlišit záznam aktivní nebo vyřazený. Vyřazený záznam je 

označen zbarvením celého řádku tmavě. 

Pro zadavatele byla důležitá jednoduchost a přehlednost. Na úvodní stránce systému 

(Obrázek 15) je proto pouze jednoduché logo firmy a hlavní menu s nabídkou výběru 

jednotlivých modulů. 



Bc. Jaromír Holubec:                                      Zákaznický evidenční systém firmy ATC, a.s. 

2009                                                                                                                                 36/57 

 

 
Obrázek 15- Úvodní obrazovka zákaznického evidenčního systému s rozevíracím menu 

 

Menu je rozevírací vytvořené pomocí JavaScriptu a bez problémů je funkční ve 

velké většině prohlížečů. Pro rozevření nabídky menu stačí uživateli najet myší na zvolený 

modul.  

4.4 Modul Zákazníci 

Zákazníci jsou lidé, kteří mají u firmy podanou závaznou objednávku nebo mají 

zájem koupit nabízené zboží či služby. Evidují se zde osobní data jednotlivých zákazníků. 

Uložení dat do tohoto modulu je ještě spolu s modulem zboží úvodním krokem k práci se 

systémem. Toto menu je umístěno na každé stránce systému aby usnadnilo práci. 

 

Vyhledání zákazníka 

Vyhledávací okno (Obrázek 16) bylo vytvořeno především pro vyhledání informací 

během kontaktu se zákazníkem. Jestliže zákazník při kontaktování sdělí příjmení, může si 

uživatel v evidenčním systému snadno vyhledat jeho objednávky a další potřebné 

informace. Vyhledávání podle příjmení je vylepšeno pomocí MySQL příkazu LIKE. 

Uživateli pak stačí zadat pouze počáteční znaky z příjmení a kliknout na tlačítko vyhledej 

zákazníka. Vypíší se všichni zákazníci, jejichž příjmení začíná zadanými znaky. 
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Obrázek 16 - Okno pro vyhledání zákazníka 

 

Použití příkazu LIKE v praxi je znázorněno kódu který je součástí evidenčního 

systému. 

  
$vysledek=mysql_query("SELECT * FROM zakaznici WHERE prijmeni LIKE 

‚$id_zakaznika%’; ORDER BY $kriterium. 
 

Tento příkaz se používá společně se zástupným znakem %. Tento znak je ale 

specificky určený k použití uvnitř podmínky SELECT. Hledaný výraz pro hledání 

zákazníka s příjmením Novák potom vypadá například takto Nov% . 

 

 

Uložení nového zákazníka 

 Id_zakaznika je zaznamenáno automaticky inkrementačním způsobem. Ukládá se 

zde jméno, příjmení, ulice č.p./č.o., psč, město, telefon a email. Všechny vstupy těchto 

atributů jsou ošetřeny proti nesprávnému zadání dat, včetně kontroly dvojího zadání 

emailové adresy. Příjmení, jméno, ulice, město, musí být datového typu text a č.p./č.o, psč, 

telefon musí být dat. typu integer. Atribut email má datový typ text, ale podmínkou je 

zadání emailu ve správném tvaru např. email@email.cz. Vytvořený formulář je znázorněn 

na  Obrázek 17.  
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 Obrázek 17 - Okno systému s ukládáním zákazníků  

 

Programovací kód v PHP, který ověřuje vstupní data při odesílání formuláře: 

Nejdříve probíhá otestování, zda je zadaný první email ve správném tvaru, pokud  

tato podmínka splněna je, testuje se email pro kontrolu. Pokud i ten má správný tvar 

zápisu, pak dojde na podmínku, zda jsou si email a email pro kontrolu rovny. Jestliže ano, 

pak je zadaná emailová adresa odeslána formulářem, v případě že nejsou shodné, je 

zobrazena výstraha a žádost o zadání emailu znovu. 

 
//Validace tvaru emailu 
  if (!ereg("^.+@.+\..+$",$_POST["email"]))  
   { 
   $validmail="Musíte napsat platnou emailovou adresu"; 
   } 
 else 
  { 
   if (!ereg("^.+@.+\..+$",$_POST["email2"]))  
    { 
    $validmail2="Musíte napsat platnou emailovou adresu"; 
    } 
  else 
   { 
//Podmínka pro testování zda se email a email2 shoduji 
      if ($kontrolamailu!==$kontrolamailu2) 
         { 
         $spatny_mail="Zkontrolujte prosím vámi 

 zadaný email"; 
         } 
      else 

      { 
     …. Odeslání formuláře 

     } 
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Výpis všech aktivních zákazníků 

Po stisknutí tlačítka výpis všech zákazníků se provede dotaz na databázi. Databáze 

vypíše v internetovém prohlížeči všechny záznamy, které obsahuje tabulka zákazníci. Toto 

okno  je hlavním oknem modulu zákazníci. Provádí se zde většina operací se zákazníky. 

K volbě jsou tu tlačítka pro odstranění zákazníka, upravení jeho dat, nebo vyhledání všech 

jeho objednávek. Po výběru tlačítka upravení dat nebo vyřazení zboží je k dispozici 

tlačítko pro návrat do výpisu všeho zboží bez jakékoli změny. Náhled na okno s výpisem 

všech zákazníků je na Obrázek 18.  

 

 
Obrázek 18- Okno systému s výpisem všech zákazníků 

4.5 Modul Zboží 

Zboží je hmotný statek určen k prodeji zákazníkům. V této tabulce jsou evidovány 

data o určitém zboží. Do pole atributu váha se neuvádějí data v desetinných číslech, ale 

pouze v číslech celých v kilogramech. Z tabulky zboží se údaje čtou při vytváření 

objednávky či faktury. 

 

Uložení nového zboží 

Okno uložení zboží slouží systému k uložení dat o kategorii, názvu, popisu, váze  

a ceně zboží. V poli kategorie se dá buď vybrat z rozevíracího seznamu, nebo vytvořit 

novou kategorii stisknutím tlačítka „Nová kategorie“. Váha se uvádí v kilogramech a cena 

s DPH se uvádí v českých korunách. Uložení nového zboží je znázorněno na Obrázek 19. 
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Obrázek 19 - Okno pro uložení nového zboží 

 

Výpis všeho zboží 

V tomto okně (Obrázek 20) se vypisují všechny informace z databáze, které obsahuje 

tabulka zboží. Na výběr jsou tu 3 tlačítka pro vyřazení zboží, upravení dat a vyhledání 

všech objednávek obsahující vybrané zboží. Po výběru tlačítka upravení dat nebo vyřazení 

zboží je dispozici tlačítko pro návrat do výpisu všeho zboží bez jakékoli změny. 

 
Obrázek 20 - Okno s výpisem všeho zboží 

 

Vyhledání zboží v objednávkách 

Okno je vytvořeno za účelem rychlého vyhledání informací o objednávkách, které 

v sobě obsahují určité zadané zboží. K dispozici jsou 4 tlačítka. Zobrazení, upravení dat, 

stornování objednávky a výpis faktury. V tomto přehledu je také zobrazeno, zda je zboží 

stále aktivní (zelená) nebo je již vyřazeno (červená) z prodeje. Náhled na okno se 

seznamem objednávek obsahující určité zboží je znázorněno na Obrázek 21. 
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Obrázek 21- Okno se seznamem objednávek obsahující určité zboží 

 

4.6 Modul Objednávky 

Závazná objednávka od zákazníka, obsahuje určitý typ zboží a evidují se zde také 

další data potřebná pro vytvoření nové objednávky. Každý nový záznam má vždy  

o jedničku vyšší číslo id_objednávky, nežli předchozí záznam a data zákazníků se přebírají 

z tabulky zákaznici. Vstupy jednotlivých atributů jsou ošetřeny proti chybnému zápisu 

hodnot. 

 

Uložení nové objednávky 

Uložení nové objednávky slouží pro vytvoření nového záznamu v databázi v tabulce 

objednávky. Rozevírací formulář slouží k výběru zákazníka, pro kterého má být 

objednávka vystavena. Dále musí být vyplněno „Datum příjmu objednávky“. V tomto poli 

je automaticky přednastaveno aktuální datum. Důležité je také „Datum, kdy bude zboží na 

skladě“. Vstupy těchto dvou polí s datem jsou ošetřeny podmínkou, že datum příjmu 

objednávky nesmí být větší jak datum, kdy bude zboží na skladě. V případě nesplnění této 

podmínky vypíše systém chybové hlášení. V poli „Způsob odběru“ jsou dispozici 

možnosti: Osobně, Poštou, DPD a v poli „Způsob platby“ možnosti: Hotově, Složenkou, 

Převodem. „Datum odeslání zboží“ je pole obsahující datum, které bude vyplněno v den 

kdy, se zboží vyexpeduje zákazníkovi. Po pravé straně polí, kde se zadává datum, lze 

jednoduše kliknout na ikonu kalendáře a dalším kliknutím na vybraný den vložit datum bez 
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nutnosti vypisovat ho ručně. Okno s náhledem na uložení nové objednávky je znázorněno 

na Obrázek 22. 

 

 
Obrázek 22 - Okno s uložením nové objednávky 

Výpis všech objednávek 

Výpis objednávek je ústředním oknem systému, kde se vypisují všechny uložené 

objednávky. Součástí výpisu je i celé jméno zákazníka, se kterým je objednávka svázána. 

Na výběr jsou 4 tlačítka. Zobrazení obsahu konkrétní objednávky, úprava, stornování  

a výpis faktury.  Okno s výpisem všech objednávek je znázorněno na Obrázek 23. 

 

 
Obrázek 23 - Okno s výpisem všech objednávek 

 

Ukázka programového kódu PHP a MySQL pro vypsání všech objednávek: 

Nejprve je zadán dotaz pro výběr všech hodnot atributů seřazených podle 

id_objednavky. Poté je cyklicky vypsáno id_objednávky. Za účelem získání jména  

a příjmení zákazníka vystavené objednávky se odešle další dotaz na databázi 
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s požadavkem výpisu hodnot zákazníka. Získané hodnoty se vypíšou a pokračuje první 

cyklický výpis dotazu na hodnoty datumpr, datumkdisp, způsob odběru, způsob platby  

a datum odesláni.  

 
$vysledek=mysql_query("select * from objednavky order by id_objednavky");     

while ($zaznam=MySQL_Fetch_Array($vysledek)) 
 

    echo "<td class='sloupec2'>"; 
    echo strip_tags($zaznam["id_objednavky"])."&nbsp\n"; 
    echo "</td>"; 
 
echo "<td width=120 class='sloupec2'>"; 
$vysledek2=mysql_query("select * from zakaznici where 
id_zakaznika='".$zaznam["id_zakaznika"]."'"); 
      while ($zaznam2=MySQL_Fetch_Array($vysledek2)) 
     
    echo strip_tags($zaznam2["jmeno"])."&nbsp\n".($zaznam2["prijmeni"]); 
    echo "&nbsp\n"; 
    echo "</td>"; 
 
    echo "<td class='sloupec2'>"; 
    echo strip_tags($zaznam["datumpr"])."\n"; 
    echo "</td>"; 
     
    echo "<td class='sloupec2'>"; 
    echo strip_tags($zaznam["datumkdisp"])."\n"; 
    echo "</td>"; 
     
    echo "<td class='sloupec2'>"; 
    echo strip_tags($zaznam["zpusobodberu"])."&nbsp\n"; 
    echo "</td>"; 
     
    echo "<td class='sloupec2'>"; 
    echo strip_tags($zaznam["zpusobplatby"])."&nbsp\n"; 
    echo "</td>"; 
     
    echo "<td class='sloupec2'>"; 
    echo strip_tags($zaznam["datumodeslani"])."&nbsp\n"; 
    echo "</td>"; 

 

Výpis zboží v objednávce 

Po kliknutí na tlačítko zobrazit v okně výpis všech objednávek se zobrazí výpis 

konkrétní objednávky. Zde jsou uvedena data objednávky a dále zboží či jeho množství, 

které obsahuje. Toto okno je znázorněno na Obrázek 24. 
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Obrázek 24 - Výpis zboží které obsahuje objednávka 

 

Ukázka kódu výpisu položek objednávky, která se vztahuje k určitému zákazníkovi: 

První dotaz (výsledek3) vypíše všechny údaje o určité objednávce a druhý dotaz 

(výsledek4) slouží ke zjištění jména a příjmení zákazníka určité objednávky. Pomocí 

třetího dotazu (výsledek5) zjistím id_zboží, množství a cenu zboží uvedeného v tabulce 

objednane_zboži. Ze získaného id_zboží pak mohu snadno vypsat údaje pomocí čtvrtého 

dotazu (výsledek). 

 
//Dotaz na databázi pro výpis dat objednávky  
$vysledek3=mysql_query("SELECT * FROM `objednavky` WHERE 
id_objednavky=$id_objednavky"); 
 while ($zaznam3=MySQL_Fetch_Array($vysledek3)):  
 $datumpr=$zaznam3["datumpr"];  
 $datumkdisp=$zaznam3["datumkdisp"]; 
 $zpusobodberu=$zaznam3["zpusobodberu"]; 
 $zpusobplatby=$zaznam3["zpusobplatby"]; 
 $datumodeslani=$zaznam3["datumodeslani"]; 
 $id_zakaznika=$zaznam3["id_zakaznika"]; 
 $storno=$zaznam3["storno"]; 
    endwhile; 
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//Dotaz na databázi pro výpis dat zákazníka  
$vysledek4=mysql_query("SELECT * FROM `zakaznici` WHERE 
id_zakaznika=$id_zakaznika"); 
   while ($zaznam4=MySQL_Fetch_Array($vysledek4)):  
   $jmeno=$zaznam4["jmeno"];  
 $prijmeni=$zaznam4["prijmeni"]; 

  endwhile; 

 

//Dotaz na databázi pro výpis dat objednaného zboží kde předem známe 

id_objednavky… 

//VYBER VŠE Z TABULKY objednane_zbozi KDE id_objednavky=proměnná 

id_objednavky SEŘAĎ ZÁZNAMY PODLE ID_OBJEDNAVKY. 

$vysledek5=mysql_query("SELECT * FROM `objednane_zbozi` WHERE 
id_objednavky= $id_objednavky order by id_ibjednavky"); 

while ($zaznam5=MySQL_Fetch_Array($vysledek5)): 
   $id_zbozi=$zaznam5["id_zbozi"]?> 
<tr> 
   <td class='sloupec2'><?echo $id_zbozi?></TD> 
 <td class='sloupec2'><?echo $zaznam5["mnozstvi"]?> Ks</TD> 
<? 
 
//Dotaz na databázi pro výpis dat zboží kde předem známe id_zbozi 
$vysledek=mysql_query("SELECT * FROM `zbozi` WHERE `id_zbozi` = 
'$id_zbozi' order by $kriterium2");   

while ($zaznam=MySQL_Fetch_Array($vysledek)): 
?>    
      <td class='sloupec2'><?echo ($zaznam["nazev"]);  

echo "&nbsp;";?></TD>   
      <td class='sloupec2'><?echo ($zaznam["kategorie"]);  

echo "&nbsp;";?></TD> 
       <td class='sloupec2'><?echo ($zaznam5["cena"]);  

echo "&nbsp;";?>,- Kč</TD> 

 

<?     
  endwhile; 
  endwhile; 
?> 

 

 

Úprava objednávky 

Pokud uživatel klikne na tlačítko upravit v okně výpis všech objednávek, pak se 

zobrazí okno pro změnu dat v objednávce. V tomto okně lze přidávat nebo odebírat zboží 

či měnit jeho množství. Lze měnit i pole „Datum zboží k dispozici“, „Způsob odběru“, 

„Způsob platby“ a „Datum odeslání“. Okno úprava objednávky je znázorněno na  

Obrázek 25. 
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Obrázek 25 - Úprava objednávky 

4.7 Modul Faktury 

Platební doklad, který je vystaven zároveň s vyexpedováním objednávky. Vypisují se 

zde informace ze všech předchozích tabulek. Po obdržení faktury zákazník zaplatí 

celkovou částku způsobem uvedeným na faktuře. Kontrolu zaplacení faktury zákazníkem 

provádí zaměstnanci firmy ATC, a.s. podle výpisu z účtu. Jako jednoznačná identifikace 

platby za určitou objednávku slouží k tomuto účelu variabilní symbol, který je vyznačen na 

faktuře. Náklady spojené s dopravou hradí prodejce. 

 

Uložení faktury 

Vypsání faktury lze realizovat dvěma způsoby. Uživatel může kliknout na tlačítko 

faktura v okně „Výpis všech objednávek“ nebo v menu na „Nová podle ID“. Pole pro 

vyplnění jsou „ID objednávky“, „Datum zdanitelného plnění“, „Datum vystavení“, „Datum 

splatnosti“. Okno pro uložení faktury je znázorněno na Obrázek 26.  



Bc. Jaromír Holubec:                                      Zákaznický evidenční systém firmy ATC, a.s. 

2009                                                                                                                                 47/57 

 
Obrázek 26 - Okno s uložením faktury 

 

Výpis faktury 

Okno „Výpis faktury“ (Obrázek 27) tvoří závěrečný krok celého systému. Vypsány 

jsou zde všechny údaje z databáze vztahující se k určité objednávce. Vyjádřeny jsou zde 

celkové součtové informace vycházející z ceny a množství zboží. Rozepsány jsou rovněž 

ceny bez DPH i s DPH. Tato faktura tedy může sloužit jako plnohodnotný účetní doklad. 

Jestliže si zákazník přeje platit bankovním převodem či složenkou, vypíše se na 

fakturu variabilní symbol, který zadá zákazník při vyplňování příkazu k úhradě. 

K dispozici je také tlačítko tisk vytvořené za účelem vytištění faktury na papír 

pomocí tiskárny. 
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Obrázek 27 - Okno s výpisem faktury 

 

Import dat (CSV) a export (PDF) 

Jedním ze vznesených požadavků byla i možnost importu a exportu dat. Import dat 

(Obrázek 28) může probíhat mnoha způsoby.  

 

 
Obrázek 28 - Okno s možností importu dat 

Já jsem si zvolil jednodušší z nich. Celý proces importace dat probíhá následovně. 

Uživatel si uloží data, která chce importovat do formátu CSV. Tato data musí mít předem 

danou strukturu. Vnitřní struktura CSV souboru je taková, že jednotlivá data jsou od sebe 

oddělena středníkem. Pro tento účel se dají jednoduše zapsat hodnoty atributů tabulky 
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vedle sebe do samostatných sloupců. Pokud je uložen soubor v MS Excell do formátu 

CSV, je možné nahrát soubor na server http://www.atc-astro.eu/projekt do adresáře 

import_dat. Přenos souborů probíhá přes FTP klienta. Pak již jen stačí kliknout na tlačítko 

pro import a data se nahrají do tabulky.   

K exportování dat do PDF jsem použil rozhraní phpMyAdmin (Obrázek 29), kde lze 

jednoduše vyexportovat jakýkoliv obsah tabulek do různých formátů. 

 

 
Obrázek 29- Okno s výběrem pro export dat v phpMyAdmin 

 

4.8 Testování 

Ve fázi testování systému se zkouší jeho výkonnost, zabezpečení a integrita dat. Test 

výkonnosti a zatížení databáze ve spojení s evidenčním systémem, nemohl být proveden 

v době odevzdání diplomové práce z důvodu nedostatku prostředků a zdrojů. Zabezpečení 

serveru databáze je podle mého názoru dostatečné díky přístupovým právům serveru 

služby .htaccess.  Co se týče testování integrity dat, jde vzhledem k velikosti databáze 

vyloučit větší problémy. 
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Evidenční systém bylo nutné testovat za účelem odstranění chyb či doladění detailů. 

Pro testování jsem použil verzi spuštěnou na webovém serveru. V současné době probíhá 

testování ve firmě ATC, a.s., kdy je přístup chráněn uživatelským jménem a heslem. 

K evidenci záznamů se nyní používá nový zákaznický evidenční systém, ale i starý způsob 

zaznamenávání údajů do papírového sešitu. Testování zatím neodhalilo větší systémové 

chyby, jen malé doplňující úpravy v designu evidenčního systému.   
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5 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ A PŘEDPOKLADY MOŽNÉHO ROZŠÍŘENÍ 

Databáze existují, za účelem potřeby ukládat data do digitální podoby a dále je 

transformovat na informace. Evidovat data znamená především správně s daty zacházet  

a zobrazovat informace ve vhodné formě. 

Cíl diplomové práce představoval vytvoření zákaznického evidenčního systému a byl 

vyvíjen podle jednotlivých obecných principů fází vývoje aplikace sestávající z analýzy, 

návrhu, vytvoření kódu, implementace a testování. V analýze původního systému jsem na 

základě komunikace se zaměstnanci firmy zjistil hned několik nedostatků, jako jsou přístup 

do systému pouze jedné osoby ve stejný čas, používání systému pouze z jednoho místa, 

neexistovala možnost vyhledávání. Těchto problémů a omezení jsem se snažil vyvarovat  

a odstranit jejich původ. Aby mohly být vzneseny všechny požadavky na nový systém, je 

nutné pochopit organizační struktury ve firmě. Zadavatelé často nemusí přesně vědět, co 

od systému vlastně mají chtít. Musel jsem proto sám navrhovat některé požadavky  

a po následné konzultaci a schválení zadavatelem navrhnout jejich řešení.  

Návrh evidenčního systému představoval vytvoření konceptuální úrovně pro 

potvrzení uvažovaných entit a vazeb mezi nimi. Tyto entity se pak v technologickém 

modelu stávaly tabulkami a návrh systému dostál díky ER diagramu ostřejší rysy. Určité 

překážky představovalo nastudování syntaxe programového kódu. I přes mé jisté 

zkušenosti s tímto programovacím jazykem PHP a systémem MySQL bylo v některých 

chvílích obtížné zvolit vhodnou kombinaci programovacího a dotazovacího kódu. Po 

vytvoření evidenčního systému bylo nutné ho otestovat pro doladění správné funkčnosti. 

Testování probíhá i nyní v době odevzdání diplomové práce.  

Úspěšnost nasazení tohoto systému do ostrého provozu ukáže až čas. Jisté je už ale 

teď, že pro práci zadavatele zákaznický evidenční systém vyhovuje a pracovníci firmy si 

na jeho používání poměrně rychle zvykli. 

Zákaznický evidenční systém byl od počátku vyvíjen tak, aby do budoucna bylo 

možné jej propojit s webovým rozhraním elektronického obchodu, kde by po registraci 

případní zákazníci měli možnost vybírat z uloženého zboží, vkládat své osobní údaje  

a vytvářet či kontrolovat objednávky. Propojení se současnou databází by zaručilo, že 

v uvažovaném katalogu elektronického obchodu by bylo aktuální zboží i stav objednávky.  
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Systém je rovněž otevřen k přidání dalších modulů, jako jsou například evidence reklamací 

či zásoby zboží na skladě.  

S případným zavedením množstevních či akčních slev se počítá ve firmě ATC, a.s. 

výhledově v horizontu několika let, proto implementace těchto slev nebyla součástí 

diplomové práce.  

Práce na tomto tématu mě velmi zaujala a byla pro mě velkým přínosem. 

V celkovém životním cyklu projektu jsem si vyzkoušel roli analytika, databázového 

specialisty i programátora a vylepšil si tak rozhled ohledně těchto profesí. Závěrem lze říci, 

že cíl diplomové práce jsem splnil a zadavatel byl s prací velmi spokojen. Do budoucna je 

zadavatel nakloněn další spolupráci se záměrem vývoje elektronického obchodu či 

rozšíření evidenčního systému o nové moduly.  

  

   

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Jaromír Holubec:                                      Zákaznický evidenční systém firmy ATC, a.s. 

2009                                                                                                                                 53/57 

SEZNAM POUŽÍTÉ LITERATURY 

 

[1] ŘEPA, V. CHLAPEK, D.: Materiály ke strukturované analýze. Vysoká škola 

ekonomická v Praze – Fakulta informatiky a statistiky 1997, 137 stran, ISBN 80-

7079-260-4 

 

[2] GILFILLAN, I.: Myslíme v MySQL 4 knihovna programátora. Grada Publishing 

,Praha, 2003, 752 stran, ISBN 80-247-0661-X 

 

[3] CASTAGNETTO, J. RAWAT H, H. SCHUMANN, S. SCOLLO, CH. VELIATH, 

D.: Programujeme profesionálně PHP. Computer press, Praha, 2001, 645 stran, 

ISBN 80-7226-310-2 

 

[4] MySQL. In Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg (Florida) : 

Wikimedia Foundation, 2001- , strana naposledy edit. 2009-04-18 [cit. 2009-4-20]. 

Česká verze. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/MySQL>. 

 

[5] RDBMS. In Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg (Florida) : 

Wikimedia Foundation, 2001- , strana naposledy edit. 2009-03-22 [cit. 2009-4-20]. 

Česká verze. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/ RDBMS>. 

 

[6] April 2009 Web Server Survey [online]. Netcraft Ltd, 2009 [cit. 2009-4-19]. 

Dostupné na WWW: 

<http://news.netcraft.com/archives/2009/04/06/april_2009_web_server_survey.htm

l>. 

 

[7] Ikaros (elektronický časopis o informační společnosti) [online]. Praha: Ikaros, 

1997- [cit. 2009-4-24]. 1x měsíčně. Dostupný z WWW:  

< http://www.ikaros.cz/node/755/>. ISSN 1212-5075.  

 



Bc. Jaromír Holubec:                                      Zákaznický evidenční systém firmy ATC, a.s. 

2009                                                                                                                                 54/57 

[8] Quick recovery [online]. Guardian [cit.2009-4-10]. Dostupné na WWW:  

< http://www.guardian.co.uk/technology/2004/oct/21/onlinesupplement.insideit >. 

 

 



Bc. Jaromír Holubec:                                      Zákaznický evidenční systém firmy ATC, a.s. 

2009                                                                                                                                 55/57 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1 - Snímek galaxie M31 pořízený CCD kamerou SBIG.............................. 3 

Obrázek 2 - CCD kamera SBIG ST2000 .................................................................. 4 

Obrázek 3 - Sídlo firmy a dalekohled 14“ MEADE LX200 GPS .............................. 5 

Obrázek 4 - Fotokopie současné knihy objednávek................................................... 8 

Obrázek 5 - Současná vyplněná faktura .................................................................. 11 

Obrázek 6 - Současný vyplněný paragon ................................................................ 12 

Obrázek 7 - Procentuelní podíl platforem na nejvytíženějších stránkách světa ........ 22 

Obrázek 8 - klientské vrstvy jednotlivých součástí systému.................................... 23 

Obrázek 9 - nástroj pro správu databází phpMyAdmin ........................................... 26 

Obrázek 10 – Diagram datových toků konceptuální úrovně .................................... 27 

Obrázek 11- Konceptuální schéma ER diagramu se vztahem M:N.......................... 28 

Obrázek 12 - konceptuální schéma ER diagramu.................................................... 29 

Obrázek 13 – relační schéma  technologické úrovně............................................... 34 

Obrázek 14 – Hierarchická struktura  systému........................................................ 35 

Obrázek 15- Úvodní obrazovka zákaznického evidenčního systému s rozevíracím 

menu ...................................................................................................................... 36 

Obrázek 16 - Okno pro vyhledání zákazníka .......................................................... 37 

Obrázek 17 - Okno systému s ukládáním zákazníků ............................................... 38 

Obrázek 18- Okno systému s výpisem všech zákazníků.......................................... 39 

Obrázek 19 - Okno pro uložení nového zboží ......................................................... 40 

Obrázek 20 - Okno s výpisem všeho zboží ............................................................. 40 

Obrázek 21- Okno se seznamem objednávek obsahující určité zboží ...................... 41 

Obrázek 22 - Okno s uložením nové objednávky.................................................... 42 

Obrázek 23 - Okno s výpisem všech objednávek .................................................... 42 

Obrázek 24 - Výpis zboží které obsahuje objednávka ............................................. 44 

Obrázek 25 - Úprava objednávky ........................................................................... 46 

Obrázek 26 - Okno s uložením faktury ................................................................... 47 

Obrázek 27 - Okno s výpisem faktury..................................................................... 48 

Obrázek 28 - Okno s možností importu dat............................................................. 48 

Obrázek 29- Okno s výběrem pro export dat v phpMyAdmin ................................. 49 



Bc. Jaromír Holubec:                                      Zákaznický evidenční systém firmy ATC, a.s. 

2009                                                                                                                                 56/57 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1 - Analýza tabulky objednávky s datovými typy........................................ 8 

Tabulka 2 - Analýza tabulky faktury s datovými typy............................................. 10 

Tabulka 3 - Analýza tabulky paragon s datovými typy............................................ 12 

Tabulka 4 - Analýza tabulky ceník s datovými typy................................................ 13 

Tabulka 5 - Datový slovník (zákazníci) .................................................................. 30 

Tabulka 6 - Datový slovník (objednávky)............................................................... 30 

Tabulka 8 - Datový slovník (zboží) ........................................................................ 31 

Tabulka 7 - Datový slovník (objednané zboží)........................................................ 31 

Tabulka 9 - Datový slovník (faktura)...................................................................... 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Jaromír Holubec:                                      Zákaznický evidenční systém firmy ATC, a.s. 

2009                                                                                                                                 57/57 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č.1 Programový kód evidenčního zákaznického systému na CD-ROM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


