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ANOTACE 
 

Tato diplomová práce je zaměřená na zpracování informačního systému pro 

společnost F.M.T.Group s.r.o. Na začátku práce se věnuji analýze původního systému a 

novým požadavkům, které klade společnost na svůj systém. Získané poznatky využiji 

v dalších částech práce, ve kterých se věnuji návrhu a realizaci informačního systému. 

Informační systém zpracuji jako webovou aplikaci s využitím PHP a MySQL. 

 
Klíčová slova 
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ANNOTATION 
This diploma project is focused on processing of information system of company  

F.M.T.Group Ltd. The introduction of this work is devoted to analysis of former system 

and new requirements which are demanded by the company on its new system. I use 

acquired knowlege further in this project, where I devote to design and realization of 

information system. This information system is then processed as web aplication with the 

usage of PHP and MySQL. 
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1 ÚVOD 

Informační technologie pronikají do všech oblastí našeho života. V oblasti 

podnikání si vydobyly své pevné místo v podobě různých podpůrných informačních 

systémů. Drtivá většina společností používá informační systémy, ať už se jedná o 

nadnárodní společnost nebo malou firmu s několika zaměstnanci. Pro menší firmu může 

znamenat informační systém jistou konkurenční výhodu, ale pro velké společnosti je 

nezbytnou nutností. Informační systémy jsou často spojovány s internetem a výhodami, 

které sebou přináší. Toto si uvědomuje i společnost F.M.T. Group s.r.o., která využívá 

jeden ze svých informačních systémů k prezentaci prostřednictvím internetu. Svůj systém 

už shledává zastaralý a chtěla by jej modernizovat. 

Cílem mé práce je zpracovat informační systém, který splní požadavky a kritéria, 

jenž společnost F.M.T. Group s.r.o. stanovila. Požadavky zadavatele se týkají pouze 

administrační časti informačního systému, proto se i má práce na tuto část zaměřuje 

Práce je rozdělena do čtyř částí. První část, analýza, se zabývá analýzou a 

poznáním stávajícího systému. Druhá část se věnuje analýze nových požadavků kladených 

na systém. V třetí části následuje návrh logické a datové struktury, která bude odrážet nové 

požadavky a bude podkladem pro implementaci nového systému. Po dokončení návrhu 

dojde k samotné realizaci navrženého systému. Všechny tyto částí jsou v souladu 

s metodikou UP (Unified Process), která definuje postup při vývoji softwaru. Jako nástroj 

UP je zde využit jazyk pro vizuální modelování systému – UML (Unified Modeling 

Language). Jelikož je v této práci použito mnoho UML diagramu a grafických značek je 

čtenáři doporučeno seznámit se s přílohou číslo 1 – seznam zkratek a symbolů nebo 

literaturou [3], [5], [12], [13]. 
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2 ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

Společnost F.M.T. Group s.r.o. se zabývá obchodem s kovoobráběcími a tvářecími 

stroji. Stávající informační systém (IS) společnosti slouží k prezentaci těchto strojů na 

internetu.  

Pro vypracování této práce byla firma ochotna poskytnout zdrojové kódy a 

potřebná data. Stávající informační systém byl pak zprovozněn na vlastním webovém 

serveru. K vytvoření serveru byl využit freeware programový balíček WampServer, který 

umožňuje zprovoznit webový server na osobním počítači. Balíček obsahuje tři základní 

aplikace nutné pro chod informačního systému – Apache Web Server, PHP, MySQL. 

Balíček WampServer umožnil vyhnout se složitému instalování a nastavování jednotlivých 

aplikací pro zprovoznění serveru. 

Kapitola se věnuje analýze stávajícího systému, slouží k poznání a popsání 

možností, které systém nabízí. 

 

Obrázek 2.1 – Vývoj pomocí UP: analýza stávajícího systému 

Stávající informační systém tvoří dvě části: 

 Prezentační část – kapitola 2.1 

 Administrační část – kapitola 2.2 

Prezentační část slouží k představení společnosti a její nabídky zákazníkům. 

Administrační část slouží k správě systému. Obě části jsou těsně provázány. Systém není 

konstruován tak, aby tyto části mohly fungovat jako dva na sobě nezávislé subsystémy. 
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2.1 Analýza prezentační části 

Prezentační část obsahuje základní informace o společnosti, kontakt s adresou sídla 

společnosti a aktuální nabídku strojů. Přístup k této části má kdokoliv, jelikož je přístupná 

veřejnosti prostřednictvím internetu. Prezentační část lze shlédnout na adrese 

http://www.fmt-group.com/. 

 

1. 

Obrázek 2.2 – Vzhled prezentační části 

Strukturu prezentační části je možné rozdělit do čtyř oblastí, například podle 

hlavního menu úvodní obrazovky, viz obrázek 2.2 (1). Přehledněji znázorněnou strukturu 

zobrazuje obrázek 2.3. 

 

Systém F.M.T. Group

Prezentační část

Úvod Nabídka strojů Kontakt
Nabídka /
Poptávka

 

Obrázek 2.3 – Struktura prezentační části 
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Úvod 

V úvodní oblasti uživatel (návštěvník) stránek nenarazí na nic neobvyklého. 

Nachází se zde představení společnosti F.M.T. Group s.r.o. s upozorněním na akční 

nabídku stroje pro aktuální měsíc. Jelikož společnost spolupracuje i se zahraničními 

partnery je úvodní oblast přeložena do několika jazyků – českého, slovenského, 

anglického, polského, německého a maďarského. Překlad není kompletní. Přeloženo je 

pouze menu, kategorie strojů a několik nadpisů. 

Nabídka strojů  

Zajímavější oblastí je Nabídka strojů. K nabídce strojů lze přistoupit dvěma 

způsoby. První způsob je prostřednictvím hlavního menu, kde se uživatel přesune 

k vyhledávacímu formuláři. Ve vyhledávacím formuláři lze zvolit různé parametry, podle 

kterých lze vyhledávat různé stroje. Je zde také možné zvolit kategorii strojů, čímž lze 

zúžit oblast pro vyhledávání (viz obrázek 2.4). 

 

Obrázek 2.4 – Formulář k vyhledávání 

Druhým a rychlejším způsobem, jak se dostat k nabídce strojů, je použít kategorie 

strojů. Kategorie se nacházejí na levé straně úvodní obrazovky (viz obrázek 2.2).  

Ať uživatel použije jeden nebo druhý výše zmíněný způsob, zobrazí se přehled nabízených 

strojů řazený podle kategorií. Zde je možné získat základní informace o strojích  

(viz obrázek 2.5). Lze zde zjistit například inventární číslo, typ stroje, výrobce, parametry, 

atd. Podrobnější informace o stroji poskytne detail stroje. Detail stroje obsahuje všechny 

parametry, jméno výrobce, cenu a mnoho dalších užitečných informací. 
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Obrázek 2.5 – Přehled strojů 

Kontakt 

Oblast Kontakt, jak název napovídá, poskytuje informace o společnosti  

F.M.T. Group s.r.o. Je zde uvedena adresa sídla společnosti, poboček a skladů s odkazy na 

elektronickou mapu, dále pak kontaktní údaje, telefonní čísla či emailové adresy. 

Nabídka a poptávka 

Poslední oblast, která se týká prezentační části, je Nabídka a poptávka. Nabízí 

jednoduchý způsob, jak společnosti nějaký stroj nabídnout, nebo naopak nějaký stroj 

poptávat. Požadavek na nabídku či poptávku je možné odeslat pomocí formuláře. 

2.2 Analýza administrační části 

Administrační část slouží ke správě celého systému a je daleko obsáhlejší než 

prezentační část. Vzhled této části je totožný se vzhledem prezentační části. Na první 

pohled viditelné rozšíření lze zpozorovat pouze v oblasti hlavního menu (obrázek 2.2 (1)), 

které je rozšířeno o několik nových položek. Vstoupit do této části mohou jen uživatelé 

(zaměstnanci společnosti), kteří mají autorizovaný přístup. 

Administrační část je rozdělena do čtyř subsystémů, které budou dále samostatně 

analyzovány – autentizace, správa strojů, správa kontaktů, správa nabídky a poptávky. 

Strukturu a návaznost subsystémů přehledně zobrazuje obrázek 2.6. Každý subsystém je 

specifický z pohledu možností, které nabízí svým uživatelům.  
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Systém F.M.T. Group, s. r. o.

Administrační část

Správa strojů
(subsystém)

Správa kontaktů
(subsystém)

Správa nabídky / Poptávky
(subsystém)

Autentizace
(subsystém)

 

Obrázek 2.6 – Struktura administrační části 

2.2.1 Autentizace 

Autentizace je prvním subsystémem, který zde bude analyzován. Tento subsystém 

slouží jako vstupní brána do administrační části systému, jak naznačuje obrázek 2.6. 

Smyslem autentizace je zabránit vstupu neoprávněným osobám do ostatních subsystémů. 

Autentizace ověřuje uživatele pomocí uživatelského jména a hesla. Při vstupu do 

administrační části jsou uživatelé automaticky vyzváni pomocí dialogového okna k vložení 

přístupových údajů, viz obrázek 2.7. Po vyplnění a potvrzení dotazu proběhne ověření a 

následné přihlášení uživatele. V průběhu autentizace dochází k porovnání uživatelem 

vložených dat s údaji uloženými v databázi systému. Pokud ověření proběhne úspěšně, je 

uživateli povolen přístup do systému. V případě neúspěšného ověření systém zabrání 

uživateli vstoupit do subsystému a informuje jej o neúspěšném přihlášení. 

Pokud chce přihlášený uživatel opustit administraci, subsystém mu nenabízí 

možnost odhlásit se. K odhlášení dojde, jakmile uživatel uzavře okno prohlížeče. 

 

Obrázek 2.7 – Dialogové okno k autentizaci uživatele 

Tento způsob přihlášení je založený na standardní HTTP autentizaci, která je 

součástí stejně zvaného protokolu. Implementace tohoto způsobu je velmi jednoduchá a 

nenáročná. Přináší s sebou ale i nedostatky v oblasti bezpečnosti. Mezi hlavní nedostatky 
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patří putování jména a hesla v nešifrované podobě s každým dalším požadavkem na 

zobrazení webové stránky a nemožnost spolehlivého odhlášení uživatele [6]. 

Funkce systému a struktura databáze 

K zobrazení funkcí, které svým uživatelům subsystém autentizace nabízí, byl v této 

práci použit UML diagram případů užití. Diagram je zobrazen na obrázku 2.8. Případ užití 

neboli funkce subsystému je zde znázorněna elipsou, která se nachází uvnitř oblasti 

ohraničení obdélníkem – hranice subsystému. Uživatel neboli aktér je znázorněn 

„panáčkem“, který stojí mimo systém a je spojen asociací s případem užití. Případy užití 

popisují funkce, které subsystém poskytuje uživateli. Více informací o symbolech a 

značkách, které jsou použity v diagramu, je uvedeno v příloze číslo 1, případně v seznamu 

použité literatury [3], [5], [12], [13]. 

V diagramu je zobrazen jeden uživatel (aktér), který pracuje se subsystémem. 

V tomto případě se jedná o zaměstnance společnosti, kterému systém nabízí dvě funkce – 

přihlášení do systému a změnu hesla. Nezaleží na tom, kterou funkci subsystém vykoná 

dříve, zda přihlášení do subsystému, nebo změnu hesla. Tento diagram popisuje pouze 

výčet funkcí. Zaměstnanec je spojen s jednotlivými případy užití pomocí vazby typu 

asociace. Asociace znamená, že zaměstnanec může danou funkci využít. Vazba typu 

<<Include>> značí dodání jiné funkce do základního případu užití (řízení je předáno do 

rozšířeného případu užití – obdobně jako volání funkce). Základní případ užití je závislý na 

této vkládané funkci. Vkládaná funkce je často opakující se rutina.  

Subsystému autentizace

ověření uživatele
<<Include>>

Změna hesla

Příhlašení do
systému

<<Include>>

Zaměstnanec

Příhlašení do
systému

ověření uživatele

Změna hesla

hranice 
su bsystém

případ užití

aktér

asociace

<<Include>>

 

Obrázek 2.8 – Diagram případů užití pro subsystém autentizace 
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Nyní se práce zaměří na popis struktury databáze subsystému autentizace. V tomto 

subsystému se využívá jedna databázová tabulka (fmtg_ucty), ve které jsou uloženy 

záznamy o uživatelích. Pouze uživatelé uložení v této tabulce se mohou do systému 

přihlásit. Struktura tabulky fmtg_ucty je zobrazena v tabulce 2.1. Tato tabulka neobsahuje 

primární klíč, ani žádny identifikační (id) atribut a hesla jsou zde uložena v nešifrované 

podobě, což naznačuje nevhodnou strukturu tabulky a v pozdějších fázích této práce bude 

nutné brát toto v potaz. 

Zkoumáním závislosti mezi daty v tabulce fmtg_ucty a daty v ostatních 

subsystémech vyšlo najevo několik relací (vazeb). Jednotlivé relace, i s jejich kardinalitou  

(násobností), byly zakresleny do ERD (entitně relačního diagramu) na obrázku 2.9. 

Relace s kardinalitou 1:N znamená, že jednomu záznamu v tabulce fmtg_ucty 

odpovídá několik záznamů například v tabulce fmgt_stroje. Tato formulace platí i pro 

zbylé dvě tabulky z obrázku 2.9.  

Smyslem těchto relací je identifikace uživatelů, kteří vložili do ostatních tabulek 

jakýkoliv záznam. 

 

fmtg_firma

fmtg_ucty

fmtg_stroje

fmtg_poznamky

databázová 
tabulka

relace 1:N

 

Subsystém Správa strojů – kapitola 2.2.2 
Subsystém Autentizace 

Subsystém Správa kontaktů – kapitola 2.2.3 

Obrázek 2.9 – Relace subsystému autentizace 
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Atributy databázové tabulky fmt_ucty: 

Klíč Název atributu Datový typ Nulový Unikátní 
 jmeno varchar Ano Ne 
 heslo varchar Ano Ne 
 email varchar Ano Ne 
 elogin varchar Ano Ne 
 eheslo varchar Ano Ne 
 opraveni tinyint Ano Ne 

Tabulka 2.1 – Atributy tabulky fmt_ucty 

2.2.2 Správa strojů 

Tento subsystém slouží ke správě strojů uložených v databázi subsystému a 

poskytuje k tomu i potřebné funkce. O každém stroji je v subsystému vedeno mnoho údajů, 

např. jeho identifikační číslo (inventární číslo), typ stroje, výrobce, rok výroby, parametry 

stroje, cenu a mnoho dalších. Subsystém umožňuje editovat nebo mazat jednotlivé údaje, 

řadit stroj do různých kategorií, měnit parametry, popis stroje atd. Speciální funkcí je 

klonování již existujícího stroje. Klonování je velmi užitečné v případě potřeby vytvoření 

stejného typu stroje s drobnými odlišnostmi. Správu strojů dále umožňuje vyhledávání 

strojů podle různých parametrů.  

Při analýze tohoto subsystému bylo nalezeno několik podmínek. První podmínka 

je, že nelze vložit do subsystému stroj, aniž by nebyl vázán na nějaký kontakt. Což 

znamená, že pokud je cílem vytvoření nového stroje, je nutné nejdříve vytvořit nový 

kontakt nebo vybrat kontakt, který již v systému existuje. O správě kontaktů více 

v kapitole 2.2.3. Dalším omezením je nemožnost editovat kategorie strojů. Kategorie jsou 

pevně definovány a subsystém nenabízí možnosti jak je upravit či změnit. 

Funkce systému a struktura databáze 

Správa strojů nabízí svému uživateli několik funkcí. Ty jsou zakresleny do 

diagramu případů užití. Diagram je zobrazen na obrázku 2.10. 

V diagramu je zobrazen jeden uživatel (aktér), který pracuje se subsystémem. 

Jedná se o zaměstnance společnosti, kterému systém nabízí několik funkcí. Jak je vidět na 

obrázku funkce umožňují zaměstnanci manipulovat se záznamy o strojích. Všechny funkce 

jsou zobrazeny na následujícím diagramu. Vazba typu <<Include>> je vysvětlena 

v předchozí kapitole 2.2.1. 
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Subsystém správa strojů

Přidat parametr

vyhledat stroj

<<Include>>

<<Include>>

editovat stroj

<<Include>>

klonovat stroj

<<Include>>

vyhledat kontakt

<<Include>>

Odstranit parametr

smazat stroj

<<Include>>
vytvořit stroj

<<Include>>

smazat parametry

<<Include>>

Zobrazit stroje podle kategorie

Zaměstnanec

vyhledat stroj

vytvořit stroj

editovat stroj

smazat stroj

vyhledat kontakt

klonovat stroj

Přidat parametr

Odstranit parametr

smazat parametry

hranice
subsystému

Aktér

případ užití

asociace

Zobrazit stroje podle kategorie

<<Include>><<Include>>

<<Include>>

<<Include>>

 
Obrázek 2.10 – Diagram případů užití pro subsystém správa strojů 

V tomto subsystému se využívají tyto tři databázové tabulky: 

 Tabulka strojů (fmtg_stroje) 

 Tabulka kategorií (fmtg_kategorie_stroju_cz) 

 Tabulka parametrů stroje (fmtg_parametry_stroje_cz) 

Tabulka strojů (fmtg_stroje) uchovává záznamy o strojích i s jejich detaily. 

Struktura této databázové tabulky je zobrazena v tabulce 2.3. 

V tabulce kategorie (fmtg_kategorie_stroju_cz) jsou uloženy kategorie strojů. 

Kategorie umožňují sdružovat stroje do skupin. Díky tomu lze stroje následně prohlížet 

podle zařazení do kategorií. Struktura této databázové tabulky je zobrazena v tabulce 2.4. 

Detailnější dekompozici tabulky kategorií lze zjistit, že data jsou zde ukládána duplicitně 

jako kombinace kategorií a podkategorií (viz tabulka 2.2), což není vhodné řešení 

v případě budoucího rozšíření. V návrhu informačního systému bude nutné nalézt 

vhodnější řešení.  

ID kategorie Název kategorie Název podkategorie 
10 Bruska Hrotová 
11 Bruska Rovinná 
12 Bruska Nástrojová 
13 Bruska Ostatní 

Tabulka 2.2 – Duplicity v tabulce kategorií 
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Každý stroj uložený v subsystému je popsán mnoha parametry. Jedná se o 

technické parametry, které specifikují vlastnosti stroje. Parametry mohou být například 

hmotnost, rychlost, výška, šířka, atd. Tyto parametry jsou ukládány do tabulky 

fmtg_parametry_stroje_cz. Tato tabulka neobsahuje primární klíč, proto v dalších fázích 

této práce bude nutné toto opravit a primární klič v tabulce vytvořit. 

Prozkoumáním závislostí mezi daty v těchto třech výše popsaných tabulkách lze 

vyvodit jednotlivé relace. Tabulky a relace jsou zakresleny do ERD na obrázku 2.11 i s 

jejich kardinalitou (násobností). Na obrázku je zobrazena relace s kardinalitou 1:1, která 

znamená, že jednomu záznamu v tabulce fmgt_stroje odpovídá právě jeden záznam 

v tabulce fmtg_kategorie_stroju_cz. Tato relace klade podmínku, že stroj může být zařazen 

pouze do jedné kategorie. Následující relace s kardinalitou 1:N znamená, že jednomu 

záznamu v tabulce fmgt_stroje odpovídá několik záznamů v tabulce 

fmtg_parametry_stroje_cz. Tato relace vypovídá, že stroj může mít neomezený počet 

parametrů. 

Dosud byly popisovány pouze tři tabulky, přičemž na obrázku 2.11 jsou zobrazeny 

čtyři. Čtvrtou tabulkou (fmgt_firma) a relací 1:N s tabulku fmgt_stroje je vyjádřena 

podmínka, o které byla zmínka na začátku této kapitoly, a to že stroj nemůže v systému 

existovat, pokud není vázán na existující kontakt. Tabulka fmgt_firma pochází ze 

subsystému Správa kontaktu, který je analyzován v následující kapitole 2.2.3. 

fmtg_kategorie_stroju_cz

fmtg_parametry_stroje_cz

fmtg_stroje

fmtg_firma

databázová tabula

relace 1:1

relace 1:N

 

Subsystém Správa kontaktů 
Subsystém Správa strojů  – kapitola 2.2.3 

Obrázek 2.11 – Relace subsystému správy strojů 
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Struktury výše zmíněných tabulek: 

Klíč Název atributu Datový typ Nulový Unikátní 
PK IdStroje Int Ne Ano 
 Id_K_S TinyInt Ne Ne 
 Typ Varchar Ano Ne 
 Vyrobce Varchar Ano Ne 
 RokVyroby Int Ano Ne 
 RokGO Int Ano Ne 
 DalsiParametry Text Ano Ne 
 DatumZalozeniKarty Date Ne Ne 
 PopisStroje Text Ano Ne 
 PopisStrojeInterni Text Ano Ne 
 CenaNakup Int Ano Ne 
 CenaProdej Int Ano Ne 
 ZobrazitKartu Enum('Ano','Ne') Ne Ne 
 DatumProdeje Date Ne Ne 
 IdFirmy Int Ano Ne 
 AutorKarty Varchar Ano Ne 

Tabulka 2.3 – Atributy tabulky fmtg_stroje 

Klíč Název atributu Datový typ Nulový Unikátní 
 Id_K_S TinyInt Ne Ne 
 NazevKS1 Varchar Ano Ne 
 NazevKS2 Varchar Ano Ne 

Tabulka 2.4 – Atributy tabulky fmtg_kategorie_stroju_cz 

Klíč Název atributu Datový typ Nulový Unikátní 
 IdStroje Int Ne Ne 
 IdParametru TinyInt Ne Ne 
 NazevParametru Varchar Ano Ne 
 HodnotaParametru Varchar Ano Ne 

Tabulka 2.5 – Atributy tabulky fmtg_parametry_stroje_cz 

2.2.3 Správa kontaktů 

Tento subsystém slouží ke správě kontaktů, které jsou pro F.M.T. Group s.r.o. 

významné. Kontakty společností nebo osob jsou shromažďovány v databázi subsystému a 

následně jsou používány jako zdroj potencionálních zákazníků. 

Správa kontaktů nabízí možnost spravovat a manipulovat s kontakty. Základní 

operace s kontakty jsou – založení nového kontaktu, editace a smazání. Při založení 

nového kontaktu je uživatel vyzván k vložení nutných údajů o kontaktu, jako je název 

společnosti a adresa. Pomocí editace lze měnit údaje konkrétního kontaktu a smazáním 

odstranit záznam z databáze. Další možností, které nabízí subsystém, je vyhledávání 
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v kontaktech. Vyhledávání je užitečná pomůcka, jak rychle najít společnost uloženou 

v databázi. Vyhledávat v kontaktech je možné podle informací, které jsou o hledaném 

kontaktu známy a ty vložit do vyhledávacího formuláře. Ke každému kontaktu, lze přiřadit 

kontaktní osobu (jednatele). Kontakt na společnost pak může obsahovat několik 

kontaktních osob. Tyto osoby již nenesou informace o názvu společnosti nebo adrese, ale 

uchovávají přímé spojení na konkrétní osobu jako je telefonní číslo, email nebo fax. 

Kontaktní osoby lze přidávat, editovat nebo odebírat.  

Subsystém Správa kontaktů dále nabízí možnost odesílání akční nabídky. Tato 

funkce odešle email s lukrativní nabídkou stroje přímo zvolené kontaktní osobě. Dále je s 

 každým kontaktem v subsystému veden zápis z jednání. Zápisem z jednání se myslí 

zaznamenání jakékoliv komunikace se společností nebo kontaktní osobou. Příkladem je 

odeslání nabídky emailem nebo telefonický rozhovor. Záznamy z jednání vkládají do 

subsystému zaměstnanci a subsystém následně zobrazuje chronologicky historii jednání. 

Správa kontaktů je základním kamenem celého systému, jelikož vše je v systému 

vázáno na existenci kontaktu. Například stroj nemůže samostatně existovat, vždy musí být 

svázán s konkrétním kontaktem a totéž platí pro nabídku a poptávku. Z těchto závislostí lze 

vypozorovat vztahy mezi daty v databázových tabulkách. 

Funkce systému a struktura databáze 

K zobrazení funkcí, které subsystém Správa kontaktů nabízí uživatelům, byl použit 

UML diagram případů užití. Diagram je zobrazen na obrázku 2.12. 

V diagramu je zobrazen jeden uživatel (aktér), který pracuje se subsystémem. 

Jedná se o zaměstnance společnosti, kterému systém nabízí několik funkcí. Všechny 

funkce jsou zobrazeny v následujícím diagramu. Vazba typu <<Include>> je vysvětlená 

v kapitole 2.2.1. 
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Subsystém správa kontaktů

Odeslat akční nabídku

Vyhledat kontakt

<<Include>>

Smazat kontaktní osobu

Smazat kontakt

Založit nový kontakt

Editovat kontaktní osobu

Přidat záznam z jednání

Přidat kontaktní osobu

Seznam nabídky a poptávky
Výpis záznamu z jednání

Zobrazit seznam strojů

Editovat kontakt

<<Include>>

Zaměstnanec

Založit nový kontakt

Editovat kontakt

Vyhledat kontakt

Smazat kontakt

Přidat kontaktní osobu

Editovat kontaktní osobu

Smazat kontaktní osobu

Odeslat akční nabídku

Přidat záznam z jednání

Výpis záznamu z jednání

Zobrazit seznam strojů

Seznam nabídky a poptávky

hranice 
subsystému
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případ užití

aktér

<<Include>>

 

Obrázek 2.12 – Diagram případů užití části správa kontaktů 

Dále se tato kapitola zaměří na popis struktury databáze subsystému Správy 

kontaktů. V tomto subsystému se využívají tyto tři databázové tabulky: 

 Tabulka kontaktů (fmtg_firma) 

 Tabulka kontaktních osob (fmtg_clovek) 

 Tabulka zápisů z jednání (fmtg_poznamky) 

Tabulka fmtg_firma uchovává záznamy o společnostech. Jsou zde uloženy detaily a 

informace k jednotlivým společnostem. Struktura této databázové tabulky je zobrazena 

v tabulce 2.6. 

Tabulka kontaktních osob (fmtg_clovek) uchovává záznamy o kontaktních osobách 

se všemi potřebnými údaji, které jsou vyjmenovány na začátku kapitoly. Struktura této 

databázové tabulky je znázorněna v tabulce 2.7. 

Tabulka zápisů z jednání (fmtg_poznamky) uchovává zápisy z jednání 

zaznamenané při komunikaci s nějakou společností nebo kontaktní osobou. Struktura této 

databázové tabulky je zobrazena v tabulce 2.8. 
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Tabulky v subsystému poskytly informace k nalezení relací (vztahů) mezi daty. 

Jednotlivé tabulky a relace byly zakresleny do ERD na obrázku 2.13 i s jejich kardinalitou 

(násobností). Relace s kardinalitou 1:N definuje, že jednomu záznamu v tabulce 

fmgt_firma odpovídá několik záznamů v tabulce fmtg_clovek. Tato relace znamená, že 

společnost může mít neomezeně mnoho kontaktní osob. Stejná podmínka platí pro druhou 

relaci 1:N mezi tabulkami fmgt_firma a fmtg_poznamky. 

fmtg_firma
fmtg_clovek

fmtg_poznamky

databázová 
tabula

relace 1:N

 

Obrázek 2.13 – Relace subsystému správa kontaktů 

Struktury výše zmíněných tabulek: 

Klíč Název atributu Datový typ Nulový Unikátní 
PK id Int Ne Ne 
 id2 Varchar Ano Ne 
 nazev Varchar Ano Ne 
 adresa Varchar Ano Ne 
 mesto Varchar Ano Ne 
 psc Varchar Ano Ne 
 region Varchar Ano Ne 
 zeme Varchar Ano Ne 
 telefon Varchar Ano Ne 
 ico Varchar Ano Ne 
 dic Varchar Ano Ne 
 poznamka Varchar Ano Ne 

Tabulka 2.6 – Atributy tabulky fmtg_firma 

Klíč Název atributu Datový typ Nulový Unikátní 
 id Int Ano Ne 
PFK firma Int Ne Ne 
 jmeno Varchar Ano Ne 
 tel1 Varchar Ano Ne 
 tel2 Varchar Ano Ne 
 fax Varchar Ano Ne 
 email Varchar Ano Ne 
 poznamka Varchar Ano Ne 

Tabulka 2.7 – Atributy tabulky fmtg_clovek 
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Klíč Název atributu Datový typ Nulový Unikátní 
 datum Int Ano Ne 
 jmeno Varchar Ano Ne 
PFK firma Int Ne Ne 
 id2 Varchar Ano Ne 
 text Text Ano Ne 

Tabulka 2.8 – Atributy tabulky fmtg_poznamky 

2.2.4 Správa nabídky a poptávky 

Subsystém Správa nabídky a poptávky slouží k uchování a manipulaci se záznamy 

o nabídce a poptávce. Subsystém zaznamenává o nabídce nebo poptávce tyto údaje – 

datum vložení do subsystému, o jaký stroj a typ se jedná, poznámku ke stroji, majitele 

stroje a zařazení do kategorie strojů. Dále nabízí tyto základní operace – založení nové 

nabídky (poptávky), editace, smazání a vyhledávání podle různých parametrů. 

Funkce systému a struktura databáze 

Tento subsystém byl opět zakreslen do diagramu případů užití. V diagramu je 

zobrazen jeden uživatel (aktér), který pracuje se subsystémem. Tímto uživatelem se myslí 

zaměstnanec společnosti, kterému subsystém nabízí několik znázorněných funkcí. Diagram 

je zobrazen na obrázku 2.14. Vazba typu <<Include>> je vysvětlena v kapitole 2.2.1. 

Subsystém správa nabídky a poptávky

přidat poptávku

<<Include>>

smazat poptávku

<<Include>>

editovat nabídku

<<Include>>

vyhledat nabídku

<<Include>>

<<Include>>

přídat nabídku

<<Include>>

smazat nabídku

<<Include>>

vyhledat kontakt

<<Include>>
<<Include>>

vyhledat poptávku

<<Include>>

<<Include>>

Editovat poptávku

<<Include>>

Zaměstnanec

přídat nabídku

přidat poptávku
editovat nabídku

smazat nabídku

vyhledat nabídku vyhledat kontakt

Editovat poptávku

smazat poptávku

vyhledat poptávku případ užití

asociace

aktér

hranice 
subsystému<<Include>>

<<Include>>
<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>

 

Obrázek 2.14 – Diagram případu užití části správa nabídky a poptávky 

 

2010 16
 



Bc. Jan Guznar: Optimalizace informačního systému pro společnost F.M.T. Group s.r.o. 

2010 17
 

Subsystém Správy nabídky a poptávky využívá jednu databázovou tabulku:  

 Tabulka nabídky a poptávky (fmtg_nabidka_poptavka) 

Tabulka nabídky a poptávky (fmtg_nabidka_poptavka) uchovává záznamy o každé 

nabídce nebo poptávce, kterou zaměstnanci vloží do subsystému. Strukturu této databázové 

tabulky zobrazuje tabulka 2.9. Podrobnějším pohledem na strukturu databáze lze nalézt 

relace mezi daty, které se nacházejí v jiných subsystémech. Nalezené relace i s jejich 

kardinalitou jsou zakresleny do ERD na obrázku 2.15.  

První relace je mezi daty v tabulce fmtg_nabidka_poptavka a tabulkou 

fmtg_kategorie_stroju_cz, která se nachází v subsystému Správa strojů (kapitola 2.2.2). 

Tato relace má kardinalitu 1:1. To znamená, že k jednomu záznamu v tabulce 

fmtg_nabidka_poptavka existuje právě jeden záznam v tabulce fmtg_kategorie_stroju_cz. 

Tato relace klade podmínku, že nabídka (poptávka) může být zařazena pouze do jedné 

kategorie.  

Druhá relace je mezi tabulkou fmtg_firma, která je ze subsystému Správa kontaktů 

(kapitola 2.2.3) a tabulkou fmtg_nabidka_poptavka. Kardinalita této relace je 1:N, což 

znamená, že k jednomu záznamu v tabulce fmtg_firma může existovat více záznamů 

v tabulce fmtg_nabidka_poptavka. Tato relace klade podmínku, že nabídka (poptávka) 

nemůže existovat v subsystému, aniž by byla spjata s nějakým kontaktem. 

 

 

fmtg_nabidka_poptavkafmtg_firma fmtg_kategorie_stroju_cz

databázová tabula relace 1:1relace 1:N

 

Subsystém Správa kontaktů Subsystém Správa nabídky a 
poptávky 

Subsystém Správa strojů 
 – kapitola 2.2.3  – kapitola 2.2.2 

Obrázek 2.15 – Relace subsystému správa nabídky a poptávky 
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Struktura tabulky fmtg_nabidka_poptavka: 

Klíč Název atributu Datový typ Nulový Unikátní 
 IdFirmy Int Ne Ne 
 IdNaPo smallInt Ne Ne 
 Oblast enum('Nabídka','Poptávka') Ne Ne 
 Id_K_S tinyInt Ne Ne 
 Typ Varchar Ano Ne 
 Poznamka Text Ano Ne 

Tabulka 2.9 – Atributy tabulky fmtg_nabidka_poptavka 

2.3 Implementace stávajícího informačního systému 

Tato kapitola popisuje technologie nutné k chodu stávajícího informačního systému 

a následně se věnuje popisu adresářové struktury a PHP skriptům. 

2.3.1 Použité technologie pro IS 

Stávající informační systém je založen na běžně dostupných webových 

technologiích PHP a MySQL. Tato kombinace technologií je v dnešní době velmi oblíbená 

a rozšířená. IS je umístěn na webovém hostingu zadavatele, který tyto technologie 

podporuje. PHP (PHP interpret) slouží k interpretaci PHP skriptů, které zabezpečují chod 

systému a MySQL slouží k dlouhodobému uložení dat vyskytujících se v IS. 

K znázornění výše zmíněných technologií byl použit diagram rozmístění. Diagram 

rozmístění je diagram, který umožňuje zachytit fyzickou architekturu systému. Diagram je 

zobrazen na obrázku 2.16 a symboly použité v tomto diagramu jsou vysvětleny v příloze 

číslo 1. V diagramu je hosting zadavatele znázorněn jako aplikační a databázový server. 

Oba tyto servery obsahují komponenty (PHP a MySQL), které jsou důležité pro běh 

informačního systému. 

Klient

<<component>>
Webový prohlížeč

Aplikační server

<<component>>
PHP interpret

Databázový server

<<component>>
MySql databáze

<<component>>
Webový prohlížeč

<<component>>
PHP interpret

<<component>>
MySql databáze

Internet (http)

 

Obrázek 2.16 – Diagram rozmístění stávajícího systému 
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PHP 

PHP (PHP: Hypertext Preprocesor) je skriptovací programovací jazyk. PHP je 

určený k vytváření dynamických internetových stránek. PHP je velmi rozšířený a oblíbený. 

Velké množství funkcí je integrováno ve skriptovacím jádře a navíc PHP podporuje mnoho 

knihoven, které rozšiřují možnosti jazyka ještě dále. I když si programovací jazyk PHP 

zachovává svou jednoduchost, je jeho vývoj inspirován několika programovacími jazyky 

(C, Java), proto nebraní možnosti využití složitějších konstrukcí, jako je například 

objektové orientované programování (OOP). PHP jazyk je volně šiřitelný a zdarma k 

dispozici. 

MySQL 

MySQL je relační databázový systém. Slouží k dlouhodobému ukládání dat. 

MySQL je k dispozici jako placená verze nebo neplacená verze. Rozdíl mezi verzemi je 

zejména v uživatelské podpoře. Databázový systém MySQL je založen na databázích, 

které jsou tvořeny jednou nebo několika tabulkami. Sloupce tabulek jsou označeny 

jménem a mají definovaný datový typ. Záznam pak odpovídá jednomu řádku. Komunikace 

s databází probíhá pomocí standardizovaného dotazovacího jazyku SQL (Structured Query 

Language). 

2.3.2 Adresářová struktura a PHP skripty 

Adresářová struktura 

Stávající informační systém má následující adresářovou strukturu: 

 aktualne/ 

 css/ 

 images/ 

 inc/ 

 js/ 

 php/ 

 phpmailer/ 

 index.php 
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Adresář aktualne 

Obsahuje PHP soubor, který vkládá na úvodní obrazovku akční nabídku stroje pro 

aktuální měsíc, viz kapitola 2.1. Dále tento adresář obsahuje obrázek, který je zobrazen 

v akční nabídce. 

Adresář css 

V adresáři css jsou umístěny kaskádové styly (fmt-group.css), které obsahují 

rozvržení prvků webové stránky a formátování z hlediska barev a fontů. 

Adresář images 

Obsahuje všechny obrázky, které jsou použity pro design informačního systému. 

Adresář inc/ 

Zde jsou umístěné dva PHP soubory. První je config_var.inc.php, který obsahuje 

nastavení připojení k databázi a druhým je soubor funkce.inc.php, který obsahuje funkce 

pro zobrazení chybových hlášení. 

Adresář js/ 

V tomto adresáři jsou umístěné soubory, které obsahují JavaScript kód. 

Adresář php/ 

Hlavní adresář aplikace. Zde jsou umístěné všechny PHP soubory (skripty), které 

zabezpečují chod informačního systému. 

Adresář phpmailer/ 

Obsahuje PHP skripty, které usnadňují odesílání emailu pomocí PHP. Zdrojové 

kódy lez získat na adrese http://phpmailer.sourceforge.net/ 

index.php 

Vstupní bod aplikace. Zpracovává požadavky od uživatele, na základě kterých 

spouští soubory z adresáře php. 
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PHP skripty 

Zdrojové kódy tvořící informační systém obsahují promíchaný PHP kód s HTML 

značkami. Není zde oddělena řídící logika od grafiky (vzhledu) a kód se v PHP souborech 

často opakuje. Zdrojový kód není přehledně strukturován pomocí odsazením řádku. V PHP 

skriptech nejsou použity poznámky, které by pomohly srozumitelnosti kódu. Jakékoliv 

úpravy budou složité a náročné jelikož autor zdrojového kódů nepočítal s budoucím 

rozšířením stávajícího informačního systému. 

Dalším poznatkem je, že PHP skripty jsou uloženy s  pomocí znakové sady 

Windows-1250, která je hlavně spjata s operačním systémem Windows. V hodnou volbou 

pro budoucí rozšiřování informačního systému je využití znakové sady UTF-8, která byla 

vytvořena jako univerzální a pomocí ní lze zapsat jakýkoliv znak na světě, aniž by bylo 

nutné obávat se chybného zobrazení znaků, například českých znaků s diakritikou [7]. 
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3 ANALÝZA NOVÝCH POŽADAVKŮ 

V této kapitole budou zpracovány požadavky zadavatele, které poskytl a které se 

týkají pouze administrační části informačního systému. Následně bude přistoupeno 

k rozšíření stávajícího systému, který bude doplněn o nové funkce a vlastnosti podle 

požadavků zadavatele.  

 

Obrázek 3.1 – Vývoj pomocí UP: analýza požadavků 

3.1 Specifikace požadavků zadavatele 

Zadavatel poskytl seznam návrhů a připomínek k administrační části stávajícímu 

systému. Tyto návrhy byly zpracovány do přehledné tabulky požadavků, viz tabulka 3.1. 

Tabulka požadavků byla ještě doplněna o poznatky získané během zpracování kapitoly 2 – 

Analýza stávajícího systému. Požadavky jsou rozděleny do dvou skupin podle typu. 

Prvním typem jsou funkční požadavky. Ty přímo ovlivňují funkce a vlastnosti systému. 

Druhým typem jsou nefunkční požadavky. Tyto požadavky definují omezení nebo různé 

podmínky. 

 Popis Typ Autor 

1 Systém umožňuje spravovat uživatele Funkční Zadavatel 
2 Systém přidělí uživatelům různé role Funkční Zadavatel 
3 Systém vede statistiky o zápisech z jednání Funkční Zadavatel 
4 Zařazení strojů do akční nabídky Funkční Zadavatel 
5 Systém umožňuje spravovat reference společnosti  

F.M.T. Group s.r.o. 
Funkční Zadavatel 

6 Systém umožní spravovat reference jen zvoleným 
uživatelům 

Funkční Zadavatel 

7 Řadit reference do dvou kategorií (Použité stroje, 
Modernizované stroje) 

Funkční Zadavatel 

8 Zpříjemnit celkový vzhled IS Nefunkční Zadavatel 
9 Strukturovat a sjednotit menu IS Nefunkční Zadavatel 
10 IS zobrazuje seznam nových strojů za posledních 7 dní Funkční Zadavatel 
11 Konverze systému do unikódu (utf-8) Nefunkční J. Guznar 
12 Systém čeká na potvrzení akce (např. při mazání 

záznamů) 
Funkční Zadavatel 
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13 Kontakty na společnosti rozšířit o čtyři kategorie 
(obchodní, lisovny, akciovky, výroba) 

Funkční Zadavatel 

14 Opravit vyhledávání v oblastí kontaktů  Funkční Zadavatel 
15 Doplnit všechny země světa Nefunkční Zadavatel 
16 Menu kategorie strojů vlevo na vstupní stránce Nefunkční Zadavatel 
17 Přepracovat kategorie strojů Funkční J. Guznar 
18 Opravit databázi IS (primární klíče) Funkční J. Guznar 
19 Skrýt nákupní cenu strojů před zaměstnanci  Funkční Zadavatel 

Tabulka 3.1 – Specifikace nových požadavků 

Typy uživatelů  

Zadavatel dále upřesnil tři typy uživatelů (uživatelské role), které se mají v systému 

vyskytovat – zaměstnanec, zaměstnanec s rozšířenými právy a správce systému. 

Zaměstnanec bude uživatel systému, který běžně pracuje se systémem, je mu povoleno 

přidávat a editovat záznamy, ale nebude moci nic odstraňovat. Zaměstnanec s rozšířenými 

právy bude mít stejná práva jako zaměstnanec, ale navíc bude mít možnost spravovat 

reference společnosti. Posledním třetím uživatelem systému bude správce systému, který 

nebude nijak omezen při práci se systémem a bude mít plnou kontrolu nad systémem. 

3.2 Modelování požadavků 

Cílem modelování je rozšířit stávající informační systém o nové požadavky, jenž 

byly specifikovány a tyto změny zachytit. K tomu byl využit UML diagram případů užití, 

který slouží k definování funkcí, které nabízí IS svým uživatelům, definování hranic a 

budoucích uživatelů systému. Diagram si lze prohlédnout na obrázku 3.2. Diagram vychází 

z analýzy administrační části stávajícího systému, která je zpracována v kapitole 2.2. 

V diagramu byl informační systém rozdělen na několik subsystémů. Nachází se zde 

tři nové subsystémy, které se vyskytovaly ve stávajícím informačním systému  

(kapitola 2.2) – správa referencí, správa uživatelů a správa systému. Subsystémy jsou 

znázorněny v diagramu případů užití (elipsy). Ty budou v další dekompozici prohlubovány 

a zpřesňovány. 
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F.M.T. Group System

Správa kontaktů

Správa inzerátů
Správa strojů

Správa referencí
Správa uživatelů

Správa systému

Autentizace

Zaměstnanec Správce systémuZaměstnanec s rozšířenými právy

Autentizace

Správa kontaktů

Správa strojů
Správa inzerátů

Správa referencí
Správa uživatelů

Správa systému

Uživatel (aktér)

Asociace

Subsystém

Hranice 
systému

Generalizace

rodič potomek

 

Obrázek 3.2 – Modelování požadavků  – subsystémy 

V diagramu jsou znázorněny tři uživatelské role podle požadavků zadavatele. 

Uživatel zaměstnance má přístup do čtyř subsystémů. Subsystém je zde znázorněn elipsou. 

Uživatel zaměstnanec s rozšířenými právy může využít jeden subsystém. Mezi uživateli je 

však vztah generalizace. Důsledkem generalizace je to, že potomek dědí vlastnosti od 

svého předka (rodiče). V tomto případě uživatel zaměstnanec s rozšířenými právy zdědí 

přístup do dalších subsystémů od svého předka (rodiče) zaměstnance. Díky generalizací 

správce systému dědí přístupy do všech subsystému od svých předků.  

3.3 Detailní modelování požadavků 

Detailním modelováním požadavků jsou jednotlivé subsystémy podrobněji 

dekomponovány. Subsystémy jsou vyčleněny v předchozí kapitole. Celkově rozložený 

systém slouží také k ověření, zda výsledek bude odpovídat zadání (původnímu systému + 

stanoveným požadavkům). 

3.3.1 Subsystém autentizace 

Subsystém autentizace byl v podrobnějším pohledu dekomponován na několik 

dílčích případů užití, které se týkají přihlášení uživatele do systému. Vzorem tomuto 

diagramu byl diagram z kapitoly 2.2.1 a nové požadavky zadavatele z kapitoly 3.1. 
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Diagram je zobrazen na obrázku 3.3. Zaměstnanec je spojen s jednotlivými případy užití 

pomocí vazby typu asociace. Asociace znamená, že zaměstnanec může danou funkci 

využít. Vazba typu <<Include>> značí dodání funkce do základního případu užití (řízení 

je předáno do rozšířeného případu užití – obdobně jako volání funkce). Základní případ 

užití je závislý na této vkládané funkci. Vkládaná funkce je často opakující se rutina.  

Všichni uživatelé mohou využít znázorněné funkce (případy užití) a to díky 

generalizaci. 

Subsystém autentizace

Odhlašení ze systémuZměnit údaje zaměstnance

Změnit heslo

Ověří zaměstnance

<<Include>>

Přihlášení do systému

<<Include>>

Zaměstnanec Zaměstnanec s rozšířenými právy Správce systému

Přihlášení do systému

Ověří zaměstnance

Změnit heslo

Změnit údaje zaměstnance Odhlašení ze systému

Hranice 
sub systému

Případ užití

Asociace

Uživatel 
(aktér)

Generalizace

rodič potomek

<<Include>>

 

Obrázek 3.3 – Subsystém autentizace 

3.3.2 Subsystém správa kontaktů 

Subsystém správa kontaktů lze dekomponovat na mnoho detailnějších funkcí, které 

se týkají práce s kontakty. Podkladem pro vytvoření tohoto diagramu byl diagram 

z kapitoly 2.2.3 a nové požadavky zadavatele z kapitoly 3.1. Diagram je zobrazen na 

obrázku 3.4.  

V tomto diagramu platí stejná pravidla jako v předchozím diagramu. Uživatel 

zaměstnanec může využít funkce (případ užití) subsystému, se kterými je spojen 

asociacemi. Tytéž funkce může využít uživatel zaměstnanec s rozšířenými právy, který 

díky generalizaci dědí funkce po svém předkovi. Rozdíl je pouze u uživatele správce 

systému, který dědí všechny funkce po svých předcích, ale ještě k tomu má navíc několik 
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funkcí, ke kterým má pouze přístup on sám. Vazba typu <<Include>> je vysvětlena 

v předchozí kapitole. 

Subsystém správa kontaktů

Odstranit záznam z jednání

Odstranit kontaktní osoby

<<Include>>

Asociace
Odstranit parametry stroje

<<Include>>
Editovat kontaktní osobu

Odstranit stroje

<<Include>>

<<Include>>

Vypis zápisu z jednání

Odstranit zapisy z jednání

<<Include>>

Případ užití

Odstranit inzeráty

<<Include>>

Založit nový kontakt
na společnost

Editovat obsah
společnosti

<<Include>>

Vypsat seznam strojů společnosti

Přidat zápis z
jednání

Změnit typ společnosti

Odeslat nabídku stroje
kontaktní osobě

Přidat kontaktní osobu

Smazat kontaktní osobu

Editovat zápis
zjednání

Vyhledat společnost
<<Include>>

<<Include>>

Seznam inzerátů

Odstranit společnost
<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>

Zaměstnanec Správce systémuZaměstnanec s rozšířenými právy

Vyhledat společnost
Editovat obsah

společnosti

Založit nový kontakt
na společnost Přidat kontaktní osobu

Editovat kontaktní osobuSmazat kontaktní osobu

Vypsat seznam strojů společnosti

Seznam inzerátů

Odeslat nabídku stroje
kontaktní osobě

Přidat zápis z
jednání

Vypis zápisu z jednání

Editovat zápis
zjednání

Odstranit společnost

Odstranit kontaktní osoby

Odstranit stroje

Odstranit zapisy z jednání

Odstranit inzeráty

Odstranit parametry stroje

Odstranit záznam z jednání

Změnit typ společnosti

Uživatel 
(aktér)

Hranice 
sub systému

Generalizace

Asociace

Případ užití

rodič potomek

<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>
<<Include>>
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Obrázek 3.4 – Subsystém správa kontaktů 
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3.3.3 Subsystém správa strojů 

Diagram na obrázku 3.5 zobrazuje subsystém správy strojů. Byl dekomponován na 

několik dílčích případů užití, které zajišťují všechny potřebné funkce tykající se práce se 

stroji. Podkladem pro vytvoření tohoto diagramu byl diagram z kapitoly 2.2.2 a nové 

požadavky zadavatele z kapitoly 3.1. 

Opět zde platí stejná pravidla jako v předchozích diagramech. Uživatel 

zaměstnanec může používat funkce (případy užití), se kterými je spojen asociacemi, 

jak naznačuje diagram na obrázku 3.5. Totéž platí pro uživatele zaměstnanec s rozšířenými 

právy, který díky generalizaci dědí funkce po svém předkovi. Uživatel správce systému 

dědí funkce od svých předků a k tomu má možnost využít ještě několik funkcí, ke kterým 

má přístup jen on sám. V diagramu se nachází jedna vazba, která v předchozích 

diagramech ještě nebyla nepoužita – vazba typu <<Extend>>. Vazba typu <<Extend>> 

značí dodání nové (doplňkové) funkce do základního případu užití. Na rozdíl od 

<<Include>> je základní případ užití soběstačný. 

Subsystém správa strojů

Editovat detail stroje

<<Include>>

<<Extend>>

Přidat parametr stroje

Zobrazit seznam strojů
podle kategorií

Případ užití

klovat parametry

<<Include>>

Otevřít kontkat na majitele stroje (společnost)

<<Extend>>

Odstranit parametry

<<Include>>

Změnit stav
stroje Vyhledat stroje

<<Include>>

<<Include>>
Klonovat stroj

<<Include>>

Odstranit stroj

<<Include>>
<<Include>>Smazat parametr stroje

Zobrazit nové stroje za posledních 7 dní

Editovat parametr stroje

Zaměstnanec Správce systémuZaměstnanec s rozšířenými právy

Vyhledat stroje

Editovat detail stroje

Přidat parametr stroje

Editovat parametr stroje

Smazat parametr stroje

Otevřít kontkat na majitele stroje (společnost)

Zobrazit seznam strojů
podle kategorií

Klonovat stroj

klovat parametry

Zobrazit nové stroje za posledních 7 dní

Změnit stav
stroje

Odstranit stroj

Odstranit parametry

Uživatel 
(aktér)

Asociace

Generalizace

Hranice 
sub systému

Případ užití

rodič potomek

<<Include>>

<<Extend>><<Include>>
<<Include>>

<<Include>>

 

Obrázek 3.5 – Subsystém správa strojů 
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3.3.4 Subsystém správa inzerátů 

Subsystém správa inzerátů byl dekomponován na jednotlivé případy užití, jak je 

znázorněno v diagramu na obrázků 3.6. Zdroj informací, který posloužil jako podklad pro 

vytvoření tohoto diagramu, poskytl diagram z kapitoly 2.2.4 a nové požadavky zadavatele 

z kapitoly 3.1.  

V diagramu je opět použitá generalizace mezi uživateli, díky níž uživatel správce 

systému zdědí od svých předků všechny funkce (případy užití) subsystému. Subsystém 

nabízí správci systému ještě další funkce, ke kterým má přístup jen on sám. Uživatele a 

funkce subsystému jsou spojeny asociacemi. Je zde využita vazba typu <<Include>>, 

která je vysvětlena u předchozího diagramu (případně v příloze číslo 1). V diagramu je 

využita generalizace i pro funkce (případy užití). Kdy byla nabídka a poptávka zobecněna 

na inzerát. I zde platí, že potomci (tzn. nabídka a poptávka) dědí funkce a vlastnosti od 

svého předka (tzn. inzerát). Využití generalizace vnáší do diagramu značnou přehlednost. 

Subsystém správa inzerátů

Vytvořit nový inzerát

<<Include>>

Editovat nabídku

Vyhledat kontakt

<<Include>>

Odstranit inzerát
<<Include>>

Případ užití

Editovat poptávku

Generalizace

vytvořit novou nbídku

Vyhledat poptávku

Vyhledat nabídku

Vyhledat inzerát

<<Include>>
<<Include>>

vytovřit novou poptávku

Editovat obsah inzerátu

<<Include>>

Zaměstnanec Správce systémuZaměstnanec s rozšířenými právy

Vyhledat inzerát

Vyhledat nabídku

Vyhledat poptávku

Editovat obsah inzerátu

Editovat poptávku

Odstranit inzerátVytvořit nový inzerát

vytovřit novou poptávku

vytvořit novou nbídku

Vyhledat kontakt

Editovat nabídku

Uživatel 
(aktér)

Asociace

Hranice 
sub systému

Generalizace

Případ užitíGeneralizace

rodič potomek

<<Include>>
<<Include>>

<<Include>>

 

Obrázek 3.6 – Subsystém správa inzerátu 
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3.3.5 Subsystém správa referencí 

Správa referencí je novým subsystém, který bude nyní modelován. Zadavatel 

stanovil požadavky k tomuto subsystému (kapitola 3.1), na základě kterých byl vytvořen 

následující diagram. 

Diagram je zobrazen na obrázku 3.7. Jak diagram naznačuje, mohou tento 

subsystém využívat jen dva uživatelé. Uživatel zaměstnanec nemá právo využívat tento 

subsystém, protože není ve vztahu s žádnou funkcí (případem užití). Pouze uživatel 

s rozšířenými právy může využívat funkce subsystému a samozřejmě také uživatel správce 

systému, který díky generalizaci zdědí od svého předka tyto funkce. 

Subsystém správa referencí

Odstranit referenci

Vytvořit kategorii reference
Odstranit kategorii reference

Editovat obsah reference
Případ užití

Editovat kategorii reference

Výpis seznamu referencí

Vytvořit referenci

Zaměstnanec s rozšířenými právyZaměstnanec Správce systému

Výpis seznamu referencí

Editovat obsah reference

Vytvořit referenci Odstranit referenci

Vytvořit kategorii reference

Editovat kategorii reference

Odstranit kategorii reference

Uživatel 
(aktér)

Asociace

Generalizace

Hranice 
sub systému

Případ užití

rodič
potomek

 

Obrázek 3.7 – Subsystém správa referencí 

3.3.6 Subsystém správa uživatelů 

Správa uživatelů je také novým subsystémem a jeho účelem je spravovat uživatele 

a uživatelské role. Zadavatel vznesl požadavek, aby v systému existovaly tři typy 

uživatelských rolí (zaměstnanec, zaměstnanec s rozšířenými právy, správce systému), 

viz specifikace požadavků kapitola 3.1. Aby byl pokryt požadavek zadavatele a zároveň 

učiněn subsystém správy uživatelů flexibilnější, byly zavedeny do návrhu subsystému 

uživatelské role a uživatelská práva. Uživatel bude v systému vystupovat v určité roli a 

role budou mít definovaná svá práva. Práva budou určovat pravomoci uživatele.  
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Informační systém nebude používat jen dvě úrovně řízení zabezpečení jako 

původní systém – přihlášený a nepřihlášený uživatel, ale bude umět řídit, kde uživatel 

může vstoupit a co může dělat. Správa uživatelů bude umožňovat vytvářet uživatele a 

uživatelské role. Uživatelským rolím bude možné přiřazovat různá práva a omezení.  

Subsystém správa uživatelů je znázorněn na obrázku 3.8. Přístup do tohoto 

subsystému má pouze uživatel správce systému, jak lze vidět na diagramu níže. Funkce 

(případy užití) subsystému nabízejí správci spravovat uživatele a uživatelské role. 

Správce systému

Subsystém správa uživatelů

Editovat údaje uživatele

Odebrat uživatele

Zobrazit seznam rolí

Odebrat uživateli roli

Případ užití

Vytvořit roli

Přidat uživatele

Odstranit roli

Zobrazi seznam uživatelů

Upravit práva role

Zařadit uživatele do role

Zobrazit aktivitu uživatele

Zaměstnanec s rozšířenými právyZaměstnanec

Přidat uživatele

Editovat údaje uživatele

Zobrazi seznam uživatelů

Odebrat uživatele

Vytvořit roli

Odstranit roli

Upravit práva role

Zařadit uživatele do role

Zobrazit aktivitu uživatele

Odebrat uživateli roli

Zobrazit seznam rolí

Generalizace Hranice 
sub systému

Asociace

Uživatel 
(aktér)

Případ užití

rodič potomek

 

Obrázek 3.8 – Subsystém správa uživatelů 

3.3.7 Subsystém správa systému 

Subsystém správa systému slouží k tomu, aby informační systém byl více 

modifikovatelný a zadavatel si jej mohl lépe přizpůsobit dle vlastní potřeby. Správa 

systému nabízí správci měnit různé nastavení jako například editovat kategorie strojů, 

editovat typy společností, editovat státy a umisťovat stroje do akční nabídky a podobně.  

Detailní pohled na subsystém je zobrazen na obrázku 3.9. Jsou zde zobrazeny 

všechny funkce (případy užití), které nabízí subsystém. Přístup k těmto funkcím má pouze 

správce systému, protože jsou s uživatelem spojeny asociacemi. 
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Správce systému

Subsystém správa systému

Odstranit kategorie strojů
Případ užití

Přidat stát

Přidat stroj do akce na úvodní straně

Odstranit typ společnosti

Zobrazit nastavení systému

Přidat kategorie strojů

Odstranit stát

Změnit nastavení systému

Editovat stát

Přidat typ
společnosti

Editovat kategorie strojů
Editovat typ
společnosti

Odebrat stroj z akce na úvodní straně

Zaměstnanec s rozšířenými právyZaměstnanec

Zobrazit nastavení systému

Změnit nastavení systému

Přidat kategorie strojů

Editovat kategorie strojů

Odstranit kategorie strojů

Přidat stát Odstranit stát
Editovat typ
společnosti

Editovat stát
Odstranit typ společnosti

Přidat stroj do akce na úvodní straně

Odebrat stroj z akce na úvodní straně

Přidat typ
společnosti

Generalizace

Uživatel 
(aktér)

Hranice 
sub systému

Asociace

Případ užití

rodič potomek

 

Obrázek 3.9 – Subsystém správa systému 

3.4 Úvaha nad dalším postupem 

Zadavatel specifikoval požadavky, které razantně změní možnosti původního 

systému. Hlavně nové požadavky v oblasti uživatelských rolí a uživatelských práv, které 

přinesou změny napříč celým informačním systémem – konkrétně administrátorskou části. 

Bude nutné zpracovat logiku ověření uživatelských práv a kontrolovat co může uživatel 

dělat a co ne (které funkce může používat a které ne). Úprava či optimalizace původního 

systému by v tomto případě byla velmi složitá a náročná, jelikož tvůrce původního 

informačního systému nepočítal s možností budoucího rozšíření a zdrojové kódy tomu taky 

odpovídají. Existuje zde vysoké riziko neúspěšné implementace. Proto se další kapitoly 

práce zaměřují na návrh nového informačního systému. Návrh systému bude vycházet 

z modelu požadavků, který je zpracován v průběhu kapitoly číslo 3. Takto bude zajištěno 

vytvoření informačního systému, který bude mít stejné funkce jako původní systém a navíc 

pokryje nové požadavky stanovené zadavatelem. 
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4 NÁVRH LOGICKÉ A DATOVÉ STRUKTURY 

Kapitola popisuje návrh logické struktury informačního systému. Je posledním 

krokem před konečnou realizací. 

 

Obrázek 4.1 – Vývoj pomocí UP: Návrh 

První část této kapitoly se věnuje návrhu diagramu tříd. Tento diagram popisuje 

třídy (objekty) v systému, jejich strukturu a vzájemné vztahy. Dále se kapitola zaměřuje na 

popis chování objektů a způsob jejich vzájemné komunikace. Výsledný diagram tříd bude 

prezentovat logickou strukturu systému a poslouží jako podklad k návrhu databáze. Druhá 

část kapitoly popisuje transformaci diagramu tříd na entitě relační diagram (ERD), který 

bude představovat strukturu databáze. Výsledkem této kapitoly bude logická struktura 

aplikace a struktura databáze. 

Podkladem ke zpracování této kapitoly je předchozí kapitola číslo 3, ve které byl 

modelován stávajícího systému, do kterého byly doplněny nové funkce a vlastnosti podle 

požadavků zadavatele. 

4.1 Návrh logické struktury systému 

K návrhu logické struktury systému neboli k zachycení objektů vyskytujících se 

v systému byl použit diagram tříd. Tento diagram patří do rodiny UML diagramů. Diagram 

tříd zachycuje statický pohled na systém prostřednictvím tříd a vztahů mezi nimi.  

Před samotným hledáním objektů v systému a definováním tříd je vhodné nejdříve 

vysvětlit rozdíl mezi třídou a objektem. 

Objekt 

Objekt je reálný prvek (entita) vyskytující se v systému. Je jasně vymezený a má 

definované vlastnosti a chování. Vlastnosti objektu jsou dány atributy a jejich hodnotami. 

Chování je určeno metodami objektu. Každý objekt má svou vlastní identitu, která ho 

odlišuje od ostatních objektů. Objekt je uzavřená (zapouzdřená) entita, která své atributy 
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obaluje operacemi, což znamená, že k hodnotám atributů je možno přistoupit skrz metody 

daného objektů [1].  

Třída 

Třída je skupina objektů, které mají společnou strukturu a stejné nebo podobné 

vlastnosti. Zjednodušeně lze říci, že třída je šablonou objektu. Objektu, který je vytvořený 

podle této šablony (třídy) se říká instance. Platí, že objekt je instancí pouze jedné třídy [1]. 

Příklad: třída „Automobil“ popisuje typ auta, model, barvu a SPZ automobilu. Instance 

třídy – objekt bude například Audi A6. 

-typ : string
-model : string
-barva : string
-spz : string

+zrychli()
+zpomal()

Automobil

-typ = Audi
-model = A6
-barva = Stříbrná
-spz = 1M6-5539

+zrychli()
+zpomal()

Audi:Automobil

Třída Automobil Objekt Audi

atributy

operace

realizace

 

Obrázek 4.2 – Třída versus Objekt 

4.1.1 Hledání tříd 

Nalézt všechny důležité třídy v systému není jednoduchá záležitost. Důležitou roli 

hraje rozsah projektu, zkušenosti analytika a podrobnosti, s jakou lze na systém nahlížet. 

Úroveň podrobnosti volí analytik podle svého uvážení. Mnohdy se stane, že analytik 

během prvního zpracování diagramu neodhalí všechny důležité třídy. Proto hledání tříd je 

iterativní proces, kterým je diagram tříd postupně doplňován.  

K hledání tříd je možné použít některé známé metody. Nejznámější metody jsou 

tyto dvě: 

 Analýza podstatných jmen a sloves 

 Metoda štítků CRC 
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Použití těchto metod je většinou spjato s rozsáhlejšími projekty, než je tento. I když 

první uvedena metoda – analýza podstatných jmen a sloves může být pomocná i v tomto 

případě. Tato metoda zkoumá případy užití a požadavky kladené na systém a hledá vhodná 

podstatná jména a slovesa. Podstatná jména jsou kandidáty na třídy a slovesa zase na 

operace tříd. 

Použitím analýzy podstatných jmen a sloves a postupným zkoumáním požadavků a 

případů užití z kapitoly 3 bylo nalezeno celkem 16 tříd. Mezi třídami byly stanoveny 

vazby, u kterých byly určeny násobnosti, názvy a směry. Násobnost vazby určuje, kolik 

objektů se může dané vazby účastnit (více v příloze č. 1). Název upřesňuje význam vazby. 

Šipka určuje směr čtení. Výsledný diagram tříd je umístěn do přílohy č. 3. 

První typ vazby, která je vidět v diagramu tříd, je asociace. Asociace popisuje 

důvod, proč musí obě třídy (objekty) o sobě vědět. 

 

OsobaFirma

asiciace

třída násobnost 
vazby

název vazby

1

*

zaměstnává1

*

 

Obrázek 4.3 – Vazba typu asociace 

Dalším typem vazby, kterou lze v diagramu tříd vidět je reflexní asociace. Reflexní 

asociace je asociace mezi objekty téže třídy. Neboli objekt dané třídy si uchovává v sobě 

odkazy na objekty téže třídy. 

Zaměstnanec 0..*

0..1

podřízený

nadřízený

reflexní asociace

řídí

0..*

0..1

podřízený

nadřízený

 

Obrázek 4.4 – Reflexní asociace  
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4.1.2 Vlastnosti a chování tříd 

V dalším kroku zpracování diagramu tříd byly doplněny atributy k jednotlivým 

třídám a tak definovány jejich vlastnosti. Jako vzor pro volbu atributů výborně posloužily 

databázové tabulky původního systému. V těchto tabulkách je uloženo mnoho atributů, 

které popisují zvolené třídy. Databázové tabulky původního systému byly popsány 

v kapitole 2.2.  

S doplňování atributů přichází na řadu i úvahy o vhodném datovém typu a 

atomičnosti atributů. Je nutné si uvědomit, že v diagramu tříd se vyskytují datové typy, 

které nejsou závislé na konkrétním typu databáze. Proto pro atributy, jejichž hodnoty 

budou pouze čísla, byl zvolen datový typ integer a pro řetězce datový typ string. Pro 

atributy, které budou nést hodnoty datum a čas, byl zvolen datový typ date nebo 

timestamp. Atomičnost atributů určuje, jak detailně jsou jednotlivé třídy popsány. Je 

důležité vhodně volit atributy, protože například vysoká atomičnost má za následek 

nadměrnou složitost tříd, která bude mít dopad na implementaci systému. Ale na druhou 

stranu, jestli třídy nejsou dostatečně podrobně popsány, může dojít k omezení funkcí 

systému a nesplnění požadavků kladených na informační systém. Proto je důležité volit 

atributy s rozvahou. 

Třída Parametr s doplněnými atributy a datovými typy: 

-ID_parametr : Integer
-nazevParametru : string
-hodnotaParametru : string
-datum : Timestamp

<<ORM Persistable>>
Parametr

 

Obrázek 4.5 – Třída s doplněnými atributy 

Chování tříd 

Po doplnění atributů do jednotlivých tříd lze říci, že byla dokončena jedna část 

návrhu diagramu tříd. Aby byl diagram tříd kompletní, je nutné ještě k jednotlivým třídám 

doplnit operace (metody). Operace by měly pokrýt všechny funkce IS. Pro ověření, zda 

toho bylo dosaženo, byly použity sekvenční diagramy.  
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Sekvenční diagram zachycuje interakci mezi objekty, neboli jak objekty spolu 

spolupracují, aby dosáhly nějakého cíle. Dva objekty mohou spolupracovat, pokud jsou 

jejich třídy v diagramu tříd spojeny nějakou vazbou (například asociací). Sekvenční 

diagram vychází z konkrétního případu užití (kapitola 3) a popisuje kroky, které musí 

objekty vykonat, aby splnily cíl případu užití. Případy užití posloužily jako scénáře pro 

tvorbu sekvenčních diagramů. Při tvorbě diagramů byly objeveny nové požadavky na 

objekty, což vedlo k zdokonalení diagramu tříd. 

Sekvenční diagram (obrázek 4.6) zobrazuje spolupráci objektů pomocí časové osy, 

která směřuje směrem shora dolů. Objekty komunikují mezi sebou pomocí zpráv. Zpráva 

putuje od zdroje k jinému objektu, ve kterém spouští metodu. Jednotlivé zprávy jsou 

číslovány podle pořadí jejích vykonávání. Zde je uveden jeden diagram, který je zpracován 

pro případ užití – Editovat detail stroje, viz obrázek 4.6. Další diagramy jsou vloženy do 

přílohy č. 2. 

Zaměstnanec

: Stav_Stroje: Stroj

ref

Vyhledat stroj 1

: Parametr
uživatel (aktér)

odkaz na jíny sekvenční diagram odeslání zprávy (volání metody)

objekt s časovou osou

aktivita

odpověď na zaslanou zprávu

1: zobrazitDetailStroje()

6: detailStroje

2: vratStavStroje()

4: vratSeznamParametru()

5: seznamParametrů

7: ulozitUdaje()

3: stavStroje

8: zobrazitDetailStroje()

 

Obrázek 4.6 – Sekvenční diagram: editovat detail stroj
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4.2 Návrh datové struktury systému 

Pro návrh systému byl použit objektový přístup, proto ideálním řešením by bylo 

ukládat data objektu do objektové databáze. Tento typ databáze není běžně dostupný, jako 

například relační databáze, proto pro trvalé uložení dat systému byla použita běžná relační 

databáze (MySQL). 

Diagram tříd popisuje třídy IS, které budou s pomocí pravidel transformovány na 

formu vhodnou pro uložení do relační databáze. Mezi diagramem tříd a relační databázi lze 

vypozorovat jistou podobnost. Relační databáze ale neumožňují uložit všechny struktury, 

které jsou aplikovány v diagramu tříd. 

V následující kapitole budou představena pravidla, která se používají k převodu 

tříd na relační databázové tabulky [1]. Výstupem této kapitoly bude ERD a popis 

jednotlivých tabulek. 

4.2.1 Pravidla převodu tříd na tabulky 

Postup, pomocí kterého se převádí třídy na tabulky, se nazývá mapování tříd na 

tabulky (ORM - Object-relational mapping). Při převádění tříd na tabulky se atributy třídy 

stanou sloupci a instance objektů budou řádky tabulky. Při mapování atributu je důležité 

věnovat pozornost správnému převodu datových typů atributů u tříd na datové typy 

sloupců u databázové tabulky. Další pravidla a podmínky budou popsány dále v této 

kapitole [3].  

Mapování primárního klíče 

Primární klíč se vytvoří jako nový sloupec tabulky nebo se zvolí z již existujících 

atributů třídy. 

-ID_parametr : Integer
-nazevParametru : string
-hodnotaParametru : string
-datum : Timestamp

<<ORM Persistable>>
Parametr

+ID_parametr int(10) Nullable = false
NazevParametru varchar(255) Nullable = true
HodnotaParametru varchar(255) Nullable = true
Datum timestamp Nullable = false

#StrojID_stroj int(10) Nullable = false

Parametr

Třída
Databázová tabulka (ERD entita)

atributy třídy atributy tabulky

primarní klíč
mapovaní atributu

 

Obrázek 4.7 – Mapování primárního klíče 
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Mapování asociací 

Nejčastěji se setkáváme s asociacemi mezi třídami s násobností 1:* (Instance třídy 

A má asociaci na žádnou nebo několik instancí třídy B). Tento typ asociace představuje 

definování cizího klíče v tabulce, kde je násobnost asociace vyjádřená hvězdičkou (*). 

Tento typ asociace se v ERD označuje jako 1:N relace. Takto je řešena většina asociací 

v diagramu tříd. 

-ID_reference : Int
-nadpis : string
-popis : string
-aktivni : int
-datum : Timestamp

Reference

-ID_ref_kategorie : int
-nazev : string

Reference_Kategorie

+ID_reference int(10) Nullable = false
Nadpis varchar(255) Nullable = true
Popis varchar(255) Nullable = true
Aktivni int(10) Nullable = false
Datum timestamp Nullable = false

#ID_ref_kategorie int(10) Nullable = false

Reference

+ID_ref_kategorie int(10) Nullable = false
Nazev varchar(255) Nullable = true

Reference_Kategorie

třída

Databázová tabulka (ERD entita)   ERD vazba N:1

1*

asociace *:1

jsou zařazeny

1*

 

Obrázek 4.8 – Mapování asociace 1:* 

Asociace typu *:* (Několik instancí třídy A má asociace na několik instancí třídy 

B). Tento typ asociace vede k vytvoření vazební tabulky v entitě relačním diagramu 

(ERD), která popisuje daný vztah. Neboli tato asociace je transformována na dvě asociace 

typu 1:* (viz předchozí asociace). Tento typ asociace se v ERD označuje jako N:M relace. 

Takto byl například vyřešen vztah uživatelský rolí a uživatelských práv. 
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+ID_prava int(10) Nullable = false
PermKlic varchar(255) Nullable = true
PermNazev varchar(255) Nullable = true

Prava

+ID_role int(10) Nullable = false
RoleNazev varchar(255) Nullable = true

Role

+#ID_prava int(10) Nullable = false
Hodnota int(10) Nullable = true

# ID_role int(10) Nullable = false

Role_Prava

-ID_prava : int
-permKlic : string
-permNazev : string

Prava

-ID_role : int
-roleNazev : string

Role
třída

Databázová tabulka (ERD entita )

asociace *:*

ERD vazební tabulka

*

*

jsou přižazena *

*

 

Obrázek 4.9 – Mapování asociace *:* 

Reflexní asociace, která se také vyskytuje v diagramu tříd, je mapována velmi 

jednoduše. V tabulce je vytvořen jeden atribut, který bude tuto reflexi prezentovat. Bude 

obsahovat identifikátor (primární klíč) nadřazené entity. Reflexní asociace byla použita u 

třídy Kategorie, do kterých se řadí jednotlivé stroje. 

4.2.2 Datová struktura systému 

Podkladem pro tvorbu tabulek v databázi poslouží výsledný entitě relační diagram 

představující strukturu databáze. Entity a jejich relace jsou znázorněny v ERD diagramu, 

který je umístěn v příloze č. 4. Výpis všech entit s atributy s popisem jejich datových typů, 

nulovosti a jedinečnosti jsou přiloženy v příloze č. 5. 
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5 REALIZACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

Kapitola se zabývá realizaci nového informačního systému. V první částí kapitoly 

bude zpracována původní databáze, která bude transformována do podoby, která je 

navržená v ERD (kapitole 4.2.2). Posléze budou vytvořeny PHP skripty, které budou 

poskytovat zadavatelem požadované funkce. 

 

Obrázek 5.1 – Vývoj pomocí UP: realizace 

5.1 Technologické řešení 

Technologické řešení informačního systému bylo zvoleno shodné 

s technologickým řešením původního systému, viz kapitola 2.3.1. Řešení pomocí PHP a 

MySQL je v dnešní době velmi rozšířené a zároveň postačující k realizaci informačního 

systému. PHP a MySQL byly zároveň zvoleny, protože zadavatel již má zřízen hosting na 

webovém serveru s podporou těchto technologií. Toto řešení lze znázornit diagramem 

nasazení. Diagram by byl totožný s diagramem nasazení, který byl již zpracován v kapitole 

2.3.1. Popis jednotlivých komponent je také zahrnut ve zmíněné kapitole. 

5.2 Transformace původní datové základny 

Před zahájením tvorby samotné aplikace informačního systému je nutné připravit 

datovou základnu, aby vyhovovala výsledku datového návrhu, který je znázorněn v ERD 

(příloha číslo 4). Původní datová základna obsahuje data, která je nutné zachovat pro nový 

informační systém. 

Transformace bude provedena v několika krocích, které byly rozděleny do 

následujících kapitol. Transformace se týká úprav znakové sady, doplnění nových 

databázových tabulek a úprav stávajících tabulek. K vytvoření a úpravám databáze byl 

využit volně šiřitelný nástroj HeidiSQL. Tento nástroj se dokáže připojit k MySQL serveru 

a spravovat jej pomocí uživatelsky přívětivému rozhraní. 
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5.2.1 Změna znakové sady 

První krokem při realizaci informačního systému je volba vhodné znakové sady. 

Důležité je zvolit stejnou znakovou sadu pro aplikaci i data uložená v databázi, a tak se 

vyhnout nekompatibilitě a chybnému zobrazení znaků. Proto byla pro nový informační 

systém zvolena znaková sada UTF-8, což je univerzální znaková sada. Pomocí této 

znakové sady lze zapsat libovolný znak používaný kdekoliv na světě a vyhnout se 

nekorektnímu zobrazení například českých znaků [7]. 

Původní databáze používala znakovou sadu Windows-1250, která je typická pro 

platformu Windows. K převodu znakové sady Windows-1250 na UTF-8 byl použit výše 

zmíněný nástroj HeidiSQL a freeware editor PSPad. Nejdříve byly všechny data 

vyexportovány do textového souboru pomocí nástroje HeidiSQL a převedeno kódování na 

UTF-8 pomocí editoru PSPad. Posléze byla provedena transformace databáze do UTF-8. 

Transformace se týkala všech atributů, které mají datový typ textový řetězec (CHAR, 

VARCHAR, TEXT,…). Následně byla změněna znaková sada na úrovni jednotlivých 

tabulek a pak na úrovní databáze. Po transformaci databáze byla opět importována všechna 

data zpět do tabulek. 

SQL dotazy, které změní znakovou sadu, jsou následující: 

// převod atributu 
ALTER TABLE `fmtg_firma`  CHANGE COLUMN `nazev` `nazev` VARCHAR(60) NULL COLLATE 
utf8_general_ci AFTER `id2`; 
 
//převod tabulky 
ALTER TABLE `fmtg_firma`  COLLATE= utf8_general_ci 
 
//převod databáze 
ALTER DATABASE `fmtgroup` CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci; 

Zdrojový kód 1 – Převod databáze do UTF-8 

5.2.2 Doplnění nových tabulek 

Během návrhu nového IS vzniklo několik nových tabulek, které nebyly obsažené 

v původní databázi. Proto byly tyto tabulky i jejich data do databáze doplněny. Všechny 

doplněné tabulky mají strukturu znázorněnou v ERD.  

Tabulka typ společnosti 

Typy společností, které specifikoval zadavatel, jsou ukládány do tabulky 

typ_spolecnosti. Tabulka bude vytvořena podle struktury, která je znázorněna v ERD. 
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Zadavatel dále specifikoval 4 typy společností (viz kapitola 3.1), které budou vloženy do 

této tabulky. SQL dotaz pro vložení typů společností je zde: 

// vložení typů společností 
INSERT INTO `typ_spolecnosti` (`ID_typSpolecnosti`, `Nazev`, `Zkratka`) VALUES 
(1, 'Obchodní', 'Ob'), (2, 'Lisovny', 'Lis'), (3, 'Akciovky', 'As'), (4, 
'Výroba', 'Vyr'); 

Zdrojový kód 2 – Typy společností 

Tabulka reference společnosti 

K uložení referencí společnosti budou využívány dvě tabulky. V první tabulce 

(reference) budou uloženy jednotlivé reference obsahující popis a obsah reference. Druhá 

tabulka bude obsahovat kategorie referencí (reference_kategorie). Zadavatel stanovil dvě 

kategorie – použité stroje a modernizované stroje. Struktura obou tabulek je známa z ERD. 

Kategorie budou vloženy do tabulky následujícím SQL dotazem: 

// vložení kategorií k referencím 
INSERT INTO `reference_kategorie` (`ID_ref_kategorie`, `Nazev`) VALUES 
(1, 'Použité stroje'),(2, 'Modernizované stroje'); 

Zdrojový kód 3 – Typy kategorií k referencím 

Tabulka stav stoje 

Stroje v systému jsou popsány nějakým stavem. Ze stávajících záznamů z tabulky 

strojů (původního systému) lze vysledovat tři stavy, ve kterých se stroje nacházejí – 

prodáno, neprodáno a prodáno jinak. Stavy strojů byly uloženy zvlášť do tabulky 

stav_sroje, aby je zadavatel mohl spravovat podle svého uvážení. Tato tabulka byla 

vytvořena na základě ERD a do ní vloženy tři základní stavy. 

// vložení stavů strojů 
INSERT INTO `stav_sroje` (`ID_stavStroje`, `Nazev`, `BarvaStavu`) VALUES 
(1, 'Neprodáno', NULL), (2, 'Prodáno', NULL), (3, 'Prodáno jinak', NULL); 

Zdrojový kód 4 – Stavy strojů 

Tabulka stát 

Tabulka států bude obsahovat seznam států, které lze přiřadit k jednotlivým 

kontaktům v systému. Stát určuje, kde se nachází sídlo společnosti. 

Nejdříve je nutné, získat seznám států z původní databáze. K tomuto byl použit 

SQL dotaz, který dokáže vybrat data jako seznam. 

SELECT DISTINCT zeme FROM fmtg_firma 

Zdrojový kód 5 – Výběr seznamu států 
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Takto získány seznam států se už velmi jednoduše vloží do tabulky států (stat).  

Tabulka uživatelských rolí  a uživatelských práv 

Pro uživatelské role bude vytvořena tabulka role a pro uživatelská práva tabulka 

prava, struktura obou tabulek je zobrazena v ERD. V systému budou existovat dvě 

přednastavené uživatelské role. První role se bude jmenovat Administrátoři a druhá role se 

bude jmenovat Zaměstnanci. Role budou vloženy do tabulky následujícím SQL dotazem: 

// vložení uživatelských rolí 
INSERT INTO `role` (`ID_role`, `RoleNazev` ) VALUES (1, 'Administrátoři'), (2, 
'Zaměstnanci'); 

Zdrojový kód 6 – Uživatelské role 

Při volbě uživatelských práv bylo vycházeno z požadavku zadavatele. Práva, která 

pak půjde přiřadit jednotlivým rolím, budou vložena do tabulky uživatelských práv (prava) 

následujícím SQL dotazem: 

// vložení uživatelských práv 
INSERT INTO `prava` (`ID_prava`, `PermJmeno`, `PermKlic`) VALUES 
(1, 'Správa referencí', 'sprava_referenci'), 
(2, 'Správa nastavení', 'sprava_nastaveni'), 
(3, 'Smazat stroj', 'smazat_stroj'), 
(4, 'Založit nový stroj', 'zalozit_novy_stroj'), 
(5, 'Klonovat stroj', 'klonovat_stroj'), 
(6, 'Založit novou společnost', 'zalozit_novou_spolecnost'), 
(7, 'Smazat společnost', 'smazat_spolecnost'), 
(8, 'Smazat kontaktní osobu', 'smazat_kontaktni_osobu'), 
(9, 'Založit nový inzerát', 'zalozit_inzerat'), 
(10, 'Smazat inzerát', 'smazat_inzerat'), 
(11, 'Odeslat akční nabídku emailem', 'odeslat_akcni_nabidku_emailem'), 
(12, 'Zobrazit nákupní cenu', 'zobrazit_nakupni_cenu'); 

Zdrojový kód 7 – Uživatelská práva 

Nyní je zapotřebí definovat vztah mezi jednotlivými uživatelskými rolemi a 

jednotlivými uživatelskými právy. Tento vztah popisuje tabulka role_prava, jejíž struktura 

je znázorněná v ERD. Výchozím nastavením práv pro roli Administrátoři jsou všechna 

práva povolena a naopak, pro roli Zaměstnanci jsou všechna práva zakázána. SQL dotaz 

vkládající vztah práv k roli Administrátoři: 

INSERT INTO `role_prava` (`RoleID_skupiny`, `PravaID_prava`, `Hodnota`) VALUES 
(1, 1, 1), (1, 2, 1), (1, 3, 1), (1, 4, 1),(1, 5, 1),(1, 6, 1),(1, 7, 1), (1, 8, 
1), (1, 9, 1), (1, 10, 1), (1, 11, 1),(1, 12, 1); 

Zdrojový kód 8 – Práva pro roli Administrátoři 
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SQL dotaz vkládající vztah práv k roli Zaměstnanci: 

INSERT INTO `skupina_prava` (`SkupinaID_skupiny`, `PravaID_prava`, `Hodnota`) 
VALUES (2, 1, 0), (2, 2, 0), (2, 3, 0), (2, 4, 0),(2, 5, 0),(2, 6, 0),(2, 7, 
0),(2, 8, 0), (2, 9, 0), (2, 10, 0), (2, 11, 0),(2, 12, 0); 

Zdrojový kód 9 – Práva pro roli Zaměstnanci 

5.2.3 Úprava stávajících tabulek 

Aby byla databáze kompletní a připravena k tvorbě aplikace, je potřeba upravit 

tabulky a data původního systému do podoby, která je znázorněná v ERD. Transformace 

byla provedena pomocí nástroje HeidiSQL a SQL dotazy budou uvedeny dále v kapitole. 

Úprava názvu tabulek 

Změny názvů původních tabulek na názvy, které byly použity v ERD se provádějí 

pomocí tohoto SQL dotazu: 

// příklad změny názvu tabulky 
ALTER TABLE `fmtg_clovek`  RENAME TO `Kontaktni_Osoba`; 

Úprava atributů  

Mnoho atributů se neshoduje s ERD, proto je potřeba atributy transformovat podle 

ERD. Například přejmenovat atributy:  

// přejmenování atributu 
ALTER TABLE `Kontaktni_Osoba` CHANGE COLUMN `id` `ID_kontaktniOsoba` INT(10) NOT 
NULL DEFAULT NULL FIRST; 

Zdrojový kód 10 – Změna názvu atributu 

Změnit typ atributu:  

// změna typu atribut na VARCHAR  
ALTER TABLE `Kontaktni_Osoba`  CHANGE COLUMN `Jmeno` `Jmeno` VARCHAR(255) NOT 
NULL AFTER `ID_kontaktniOsoba`; 

Zdrojový kód 11 – Změna typu atributu 

Přidání identifikačního sloupce jako primárního klíče: 

// definování primárního klíče 
ALTER TABLE `kontaktni_osoba` ADD `ID_kontaktniOsoba` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT 
AFTER `ID`, ADD PRIMARY KEY (`ID_kontaktniOsoba`); 

Zdrojový kód 12 – Přidání atributu do tabulky 
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Úprava stavů  strojů  

V předchozí kapitole 5.2.2 byla přidána do databáze tabulka stav_stroj a doplněny 

stavy stroje. Nyní budou tyto stavy propojeny s konkrétními stroji. V původní databázi je 

stav stroje poznamenán jako datum prodeje. Podle toho lze stanovit dva stavy stroje – 

prodáno a neprodáno. Stav „prodáno“ je určen datem prodeje. Stav „neprodáno“ má datum 

prodeje nastaven na 0000-00-00. U stavu „prodáno“ existuje ještě jeden výjimečný stav – 

„prodáno jinak“. Tento stav je značen v databázi datum prodeje 1. 1. 3000. Byly 

připraveny 3 SQL dotazy, které podle data prodeje přidají do tabulky strojů identifikační 

číslo z tabulky stavů strojů. 

// vložení id stavu stroje do tabulky strojů 
UPDATE `fmtg_stroje` SET ID_stavStroje=1 where DatumProdeje ='0000-00-00'; 
UPDATE `fmtg_stroje` SET ID_stavStroje=3 where DatumProdeje ='3000-01-01'; 
UPDATE `fmtg_stroje` SET ID_stavStroje=2 where DatumProdeje >'0000-00-00' AND 
DatumProdeje < '3000-01-01'; 

Zdrojový kód 13 – Úprava stavů strojů 

Transformace kategorií strojů  

Byly připraveny kategorie strojů, jelikož jejich stávající struktura nebyla vhodná, 

jak bylo uvedeno v kapitole 2.2.2. Kategorie byly zpracovány do nové podoby, kde je 

využito stromové struktury. Stromová struktura není složitá na aplikaci a zároveň je 

vhodná pro budoucí rozšiřování kategorií o nové položky. Základní kámen stromové 

struktury spočívá v tom, že každý prvek stromu obsahuje referenci na prvek rodičovský. 

Nejvýše postavený prvek, zvaný kořen, má referenci nastavenou na 0 nebo NULL.  

 

 Reference na rodičovský prvek

Kořen 

 

Obrázek 5.2 – Stromová struktura kategorií 
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Použití stromové struktury s sebou přináší i opětovné zařazení strojů a inzerátů do 

správných kategorií. Obnovení korektního zařazení bylo provedeno pomocí SQL dotazů 

typu UPDATE. SQL dotazy nahradily původní ID kategorie novým ID kategorie ze 

stromové struktury. 

// nové zařazení do kategorií (ukázka) 
UPDATE stroje SET Id_K_S=15 where Id_K_S=10; 
UPDATE stroje SET Id_K_S=16 where Id_K_S=11; 
UPDATE stroje SET Id_K_S=17 where Id_K_S=12; 

Zdrojový kód 14 –SQL dotazy opravujících řazení do kategorií 

Úprava kontaktů  

Poslední úpravou je provázání tabulky společností s tabulkou států. Seznam států 

byl již vyextrahován a uložen do samostatné tabulky v předchozí kapitole. Teď je nutno 

upravit tabulku společností (spolecnost) a vložit do každého záznamů správné ID států 

(stat). K této úpravě byly použity SQL dotazy typu UPDATE: 

// Vložení ID států do tabulky společnosti (ukázka) 
UPDATE spolecnost SET ID_stat = 1 WHERE zeme = 'Česko'; 
UPDATE spolecnost SET ID_stat = 2 WHERE zeme = 'Slovensko'; 
UPDATE spolecnost SET ID_stat = 3 WHERE zeme = 'Amerika'; 
UPDATE spolecnost SET ID_stat = 4 WHERE zeme = 'Německo'; 

Zdrojový kód 15 –SQL dotazy opravují státy v tabulce společností 

5.3 Tvorba PHP skriptů 

Nyní, když je připravena datová základna se všemi tabulkami a daty, je možné se 

pustit do tvorby aplikace. K tvorbě PHP skriptu byl použit volně dostupný nástroj 

NetBeans IDE, který dokáže sdružovat soubory do projektu a obsahuje mnoho pomocných 

nástrojů a funkcí ke kontrole konzistence projektu a syntaxe PHP kódu. PHP skripty budou 

využity ke generování HTML kódu, který je následně zobrazen ve webovém prohlížeči. 

5.3.1 MVC architektura 

K řízení chodu celého systému byla využita MVC architektura (Model-View-

Controller). Tato architektura (také nazývána návrhový vzor) je využívána při realizaci 

softwaru. Smyslem je rozdělit aplikaci do tří nezávislých komponent – řídící logika, datový 

model a uživatelské rozhraní. Nezávislost je zde použita ve smyslu, že modifikace některé 

komponenty nemá (má minimální) vliv na ostatní komponenty [10]. Význam jednotlivých 

komponent: 
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Datový model (Model) 

Datový model reprezentuje konkrétní data aplikace. Smyslem této komponenty je 

komunikovat s databází a poskytnout aplikaci požadovaná data. Tato komponenta je 

tvořena třídami, které byly zpracovány v kapitole 3. Třídy komunikují s databází pomocí 

PHP rozhraní, které se nazývá MySQLi (MySQL Improved). MySQLi je součástí PHP, 

proto není nutné tvořit nové rozhraní pro přístup k databázi MySQL [8]. 

Uživatelské rozhraní (View) 

Komponenta uživatelské rozhraní převádí data prezentována datovým modelem do 

podoby srozumitelné uživateli. Smyslem komponenty je tvořit výstup z aplikace. Pro tuto 

komponentu je využit Smarty [9]. Smarty je komplexní a funkčně velmi dobře vybavený 

šablonovací systém určený pro PHP. Tento šablonovací systém zpracovává  

tzv. šablony (HTML stránky), do kterých dynamicky vkládá PHP výstupy [9]. Příklad 

použití: 

PHP kód Smarty šablona (index.tpl) 
$smarty = new Smarty(); 
$smarty->assign('jmeno','Karel); 
$smarty->display('index.tpl'); 

<html><body> 
Vítejte {$jmeno} //zobrazí jméno Karel 
</body></html> 

Zdrojový kód 16 – Příklad použití Smarty 

Řídící logika (controller) 

Komponenta controller řídí logiku aplikace, reaguje na události od uživatele 

systému a zajišťuje změny v datovém modelu a uživatelském rozhraní. Řídící logika je 

tvořena PHP skriptem, kde se vyhodnocují podmínkami, cykly a podobně. Struktura 

controlleru je specifická podle jeho funkce a užití. 

5.3.2 Generování webové stránky 

Uživatelům internetu a webových stránek je známo, že po kliknutí na odkaz se 

zobrazí webová stránka. To je pravda, ale mezi akcí a reakcí je ještě mnoho kroků, které 

aplikace musí vykonat, než zobrazí požadovaný výsledek. Jednotlivé kroky, které aplikace 

vykonává, zobrazuje následující obrázek 5.3. 
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1. 
2. 3. 4. 5. 

Obrázek 5.3 – Zpracování požadavku od uživatele 

1. Na vstup do aplikace přichází URL adresa, kterou uživatel předá aplikaci kliknutím na 

odkaz. URL adresa musí mít předem jasnou formu, podle které aplikace rozpozná, co 

má vykonat.  

Obecná forma URL: http://www.domen.cz/controller/akce/parametr1/hodnota1/ 

2. Automatický se spustí intex.php (výchozí nastavení serveru), který načte soubor 

Config.php a předá řízení souboru Bootstrap.php, jenž spouští chod aplikace. 

 Config.php – základní nastavení systému, údaje potřebné k připojení 

k databázi.  

3. Bootstrap.php – načte soubor __autoload.php a připraví prostředí pro běh aplikace, 

proběhne připojení k databázi a ověření přihlášeného uživatele. Následuje spuštění 

aplikace a vložení souboru Router.php. 

 __autoload.php – zajišťuje načtení potřebných tříd datového modelu (viz 

kapitole 4.3.3).  

4. Router.php zpracuje URL adresu z bodu 1. Na základě URL adresy načte konkrétní 

řídící logiku (controller), spustí akci a předá parametry.  

Příklad konkrétní URL: http:// www.fmt-group.cz/stroje/zobrazSeznamStroju/ 

5. Načte se soubor s řídící logikou, konkrétně StrojController.php a spustí se jeho akce 

zobrazSeznamStroju(). Následně akce zobrazSeznamStroju() načte potřebná data 

z datového modelu, tzn., zavolá objekt, který poskytne požadovaná data a předá je 

Smarty pro vygenerování uživatelského rozhraní. Příklad vygenerování seznamu strojů 

a předání dat do Smarty ($this->view->assign): 

$stroj = new Stroj(); 
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$seznamStroju = $stroj->vratSeznamStroju(); 

$this->view->assign('seznamStroju', $seznamStroju); 

$this->view->assign('content',$this->view->fetch 

('seznamStroju.tpl'));//šablona, která  zobrazí seznam strojů 

6. Smarty vygeneruje HTML stránku. 

$this->render('wrapper.tpl'); 

5.3.3 Automatické načítaní tříd 

Aplikace pracuje s PHP třídami, proto je důležité zajistit jejich načtení do aplikace 

a v ideálním případě ještě ve správný čas. K tomuto bylo využito funkce __autoload(), 

která bude hlídat správné načítání PHP tříd. Tato funkce se nachází v souboru 

__autoload.php, který je vložen do aplikace při spuštění, viz předchozí kapitola. 

function __autoload($class) 
{ 
    // změna podtržítek na lomítka 
    $file = str_replace('_', DS, $class) . '.php'; 
    if (!file_exists(ROOTDIR . 'lib' . DS . $file)) { 
        die("Soubor '$file' nenalezen v 'lib' adresáři!"); 
    } 
    include_once($file); 
    if (!class_exists($class, false) && !interface_exists($class, false)) { 
        die("Třída '$class' není definována v souboru '$file'!"); 
    } 
} 

Zdrojový kód 17 – Automatické načtení tříd 

Funkce __autoload() zajišťuje, aby vytvořením instance, například třídy „Stroj“ 

použitím příkazu new Stroj() v kterémkoliv místě v kódu, došlo k automatickému 

načtení souboru Stroj.php. K připojení kódu dojde, až když je skutečně vyžadován, čímž je 

chod aplikace zefektivněn a kód zpřehledněn. Pokud by nedošlo k použití funkce 

__autoload(), musela by požadována třída být součástí kódu nebo připojena pomocí 

funkce include(). 

5.3.4 Zabezpečení vstupu do systému 

Pro zabezpečení vstup do systému bylo využito metody zahrnující ověření 

uživatelského jména a hesla pomocí formuláře. Jde vlastně o porovnání vložených dat 

uživatelem s daty uloženými v databázi. Uživatel je při vstupu na titulní stranu vyzván 

k vložení svého uživatelského jména a hesla.  

2010 49
 



Bc. Jan Guznar: Optimalizace informačního systému pro společnost F.M.T. Group s.r.o. 

 

Obrázek 5.4 – Formulář pro přihlášení do systému 

Tyto údaje následně zpracuje PHP skript, který provede porovnání uživatelského 

jména a hesla s údaji v databázi. Samozřejmě heslo v databáze je uloženo v bezpečné 

formě pomocí šifrovacího algoritmu md5(). Pokud je uživatel ověřen, je mu povolen vstup 

do aplikace a do proměnné $_SESSION je uloženo id uživatele spolu s časem přihlášení. 

Proměnná $_SESSION je speciální proměnná, která umožňuje přechovávat hodnoty a 

umožňuje je využít i ostatním skriptům. 

//zpracování dat z formuláře 
$login = filter_input(INPUT_POST, 'login', FILTER_SANITIZE_MAGIC_QUOTES); 
$password = filter_var($_POST['password'], FILTER_SANITIZE_MAGIC_QUOTES); 
 
//ověření uživatele 
if(!$this->uzivatel->prihlasit($login,$password)) 
{ 
   $error_message = "Špatné uživatelské jméno nebo heslo"; 
}else{ 
    header("Location:".$this->registry['homelink']."/index"); 
} 
$this->view->assign('error_message',$error_message); 
 
 
//funkce přihlášení ve třídě Uzivatel 
public function prihlasit($login,$password) 
{ 
 $password = md5($password); 
 $result = $this->db->query("SELECT * FROM ".TAB_UZIVATELE."  WHERE 
Login='$login' LIMIT 1"); 
 $row = $result->fetch_assoc(); 
 if($login == $row['Login'] && $password == $row['Heslo']) 
  { 
    foreach ($row as $key => $value) { 
     $_SESSION[$key] = $value; 
  } 
  $this->zapisCasPrihlaseni(); 
  $_SESSION['UserInactivity'] = time() + $this->periodOfInactivity; 
   
  //přesměrování na index 
  header("Location:".$this->registry['homelink']."/index");  
 }else 
 { 
  $this->odhlasit(); 
   return false; 
  } 
  } 
} 

Zdrojový kód 18 – Přihlášení uživatele 
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Systém dále hlídá nečinnosti přihlášeného uživatele. Pokud uživatel překročí dobu 

nečinnosti o více než 30 minut, je automaticky odhlášen. Tato kontrola pobíhá ještě před 

začátkem spuštění aplikace v souboru bootstrap.php (viz obrázek 5.3), kde je kontrolováno 

přihlášení uživatele. 

//kontrola přihlášení a nečinnosti uživatele 
$uzivatel->checkLogin()  
 
//funkce pro ověření nečinnosti uživatele 
public function checkLogin() 
{ 
  if($_SESSION['UserInactivity'] < time()) 
  { 
     $this->odhlasit(); 
     return false; 
  }else 
  { 
   $_SESSION['UserInactivity'] = time() + $this->periodOfInactivity; 
   return true; 
  } 
} 

Zdrojový kód 19 – Kontrola nečinnosti uživatele 

5.3.5 Ověření uživatelského přístupu 

U některých webových stránek (podle zadavatele) je vyžadováno ověření 

uživatelských práv. Při vstupu na takovou to stránku systém ověří, zda má uživatel 

oprávnění k této akci. Ověření probíhá pomocí PHP skriptu. Pokud uživatel má přístup na 

požadovanou stránku, systém ji zobrazí, pokud ale uživatel nemá povolen přístup, dojde 

k přesměrování uživatele na jinou stránku, která jej informuje, že k této akci nevlastní 

dostatečná přístupová práva. 

$uzivatel = new Uzivatel();   
//ověření přístupu pro sekci správa referencí 
if ($uzivatel-> overeniPristupu('sprava_referenci') != true)   
{ 
 // přesměrováni na stránku informující o zamítnutí přístupu 
 header("Location:".$this->registry['homelink']."/index/noaccess");  
} 

Zdrojový kód 20 – Ověření uživatelského přístupu 

5.3.6 Výstup z databáze 

Systému poskytuje uživateli data, aby s nimi mohl dále pracovat. Postupně byly 

implementovány subsystémy, které tyto operace umožňují. V zásadě se jedná o výběr dat 

z databáze a jejich následnou prezentaci ve vhodné formě. 
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Jako příklad lze uvést výpis strojů podle zvolené kategorie. Na začátku si uživatel 

zvolí kategorii, kterou chce zobrazit, viz seznam kategorií na obrázku 5.9. Následuje 

provedení SQL dotazu, který vybere z databáze stroje podle uživatelem vybrané kategorie. 

Systém o každém stroji uchovává mnoho dalších údajů, jako jsou například vlastník stroje, 

stav stroje či uživatel, který stroj do systému vložil. Tyto informace jsou uloženy v různých 

databázových tabulkách. K výběru všech těchto informací byl použit SQL dotaz, který 

dokáže spojit více tabulek a vybrat všechna požadována data najednou. Takovýto SQL 

dotaz byl zabalen do PHP funkce. Na vstupu této funkce (parametr funkce) je ID kategorie 

a výstupem z funkce je seznam strojů uložený v PHP proměnné typu pole (array). 

public function vratSeznamStroju($ID) { 
 $pole = array(); 
 $sql = "SELECT 
 S.ID_stroj, S.Typ, S.Vyrobce, S.RokVyroby, S.RokGeneralniOpravy, S.CenaNakup, 
 S.CenaProdej, S.ZobrazitKartu, K.ID_kategorie,K.Nazev AS Podkategorie,    
 SP.ID_spolecnosti, SP.Nazev AS Spolecnost, SS.Nazev AS Stav, SS.BarvaStavu,   
 U.Jmeno, U.Prijmeni  
 FROM `".TAB_STROJ."` S  
 LEFT JOIN `".TAB_KATEGORIE."` K  
 ON S.ID_kategorie = K.ID_kategorie 
 LEFT JOIN `".TAB_SPOLECNOSTI."` SP 
 ON S.ID_spolecnosti = SP.ID_spolecnosti 
 LEFT JOIN `".TAB_STAV_STROJE."` SS 
 ON S.ID_stavStroje = SS.ID_stavStroje 
 LEFT JOIN `".TAB_UZIVATELE."` U 
 ON S.ID_uzivatel = U.Login 
 WHERE SP.ID_spolecnosti='".$ID."'"; 
while ($row = $result->fetch_assoc()) { 
 $pole[] = $row; 
 } 
return $pole; 
} 

Zdrojový kód 21 – Výběr strojů z databáze 

K výpisu seznamu strojů, jak je zobrazen na obrázku 5.5, byl požit Smarty 

šablonovaní systém (Model View, viz kapitola 5.3.1), který do šablony (seznamStroju.tpl) 

vloží data vrácena výše zmíněnou funkcí. 

$seznamStroju = $stroj->vratSeznamStroju($this->params[1]); 
$this->view->assign('seznamStroju', $seznamStroju); 
$this->view->assign('content', $this->view->fetch('seznamStroju.tpl')); 

Zdrojový kód 22 – Zobrazení šablony s výpisem strojů 
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Obrázek 5.5 – Výpis seznamu strojů 

5.3.7 Zápis do databáze 

Operace s daty není jen čtení dat, které bylo použito v předchozích kapitolách, ale 

další operace jako je zapisování a změny. K tomu byly využity HTML formuláře, které 

slouží k vkládání či editaci dat. Jako příklad lze uvést přidání nové kontaktní osoby do 

databáze systému.  

Přidání nové kontaktní osoby do databáze se provádí prostřednictvím následujícího 

formuláře, obrázek 5.6. Odesláním formuláře (kliknutím na tlačítko „Uložit kontaktní 

osobu“) jsou data zadaná do formuláře předána PHP skriptu ke zpracování. PHP skript 

zjistí, ke které společnosti bude nová kontaktní osoba přidána, a následně po kontrole dat je 

uloží do databáze, přesněji do tabulky kontaktních osob (kontaktni_osoba). Pokud při 

uložení záznamu dojde k chybě, skript vygeneruje chybové hlášení a upozorní uživatele. 

 
Obrázek 5.6 – Formulář přidaní kontaktní osoby 
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SQL dotaz, který provede uložení kontaktní osoby do databáze je zobrazen níže. 

// data z formuláře 
$ID_spolecnosti = $_POST['ID_spolecnosti']; 
$jmeno_kontaktni_osoby = $_POST['jmeno']; 
$telefon = $_POST['telefon']; 
$mobil = $_POST['mobil']; 
$fax = $_POST['fax']; 
$email = $_POST['email']; 
$poznamka = $_POST['poznamka']; 
$sql = "INSERT INTO `kontaktni_osoba` (`ID_kontaktniOsoba`, `Jmeno`, `Mobil`, 
`Telefon`, `Fax`, `Email`, `Poznamka`) VALUES ('$ID_spolecnosti', 
'$jmeno_kontaktni_osoby', '$jmeno','$mobil', '$telefon', '$fax', '$email', 
'$poznamka')"; 
// uložení do databáze 
if(!$mysqli->query($sql)){ 
  $error_message = "Chyba při uložení"; 
} 

Zdrojový kód 23 – Uložení kontaktní osoby do databáze 

5.3.8 Vyhledávání 

Tabulky v databázi obsahují mnohdy až tisíce záznamů, proto na řadu přichází 

vyhledávaní. MySQL databáze umožňuje vyhledávat několika způsoby. V systému bylo 

implementováno vyhledávání pomocí SQL dotazu typu LIKE, který dokáže porovnat dva 

řetězce a určit jejich shodu. Operátor LIKE se používá jako podmínka za klíčovým slovem 

WHERE v SQL dotazu. Tento dotaz lze ještě rozšířit u vyhledávaného výrazu o znak „%“, 

který nahrazuje libovolný počet znaků, které mohou být na jeho místě. 

Vyhledávat můžeme v oblasti strojů, společností a oblasti inzerátů. Jako příklad je 

uvedeno vyhledávání inzerátů. Níže na obrázku 5.7 je formulář, který předává vložena data 

do PHP skriptu. Ve formuláři lze zvolit oblast a kategorii inzerátů, čímž se zúží okruh 

vyhledávání.  

 
Obrázek 5.7 – Vyhledávající formulář 
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Pro vyhledávání byla připravena funkce, která spustí SQL dotaz. SQL dotaz 

vyhledá záznamy v databázi podle námi zvolených kriterií a uloží výsledek do proměnné 

připravené pro další zpracování – prezentace výsledků. Výsledek vyhledávání je zobrazen 

na obrázku 5.8. 

public function vyhledatInzerat($ID_kategorie,$oblast,$typ,$poznamka) { 
 $vysledek = array(); 
 // SQL dotaz k vyhledávání 
 $sql = "SELECT 
 I.ID_inzerat, I.Oblast, I.TypStroje, I.Poznamka, I.Datum, 
 SP.ID_spolecnosti, SP.Nazev, U.Jmeno, U.Prijmeni 
 FROM `".TAB_INZERAT."` I 
 LEFT JOIN `".TAB_SPOLECNOSTI."` SP 
 ON I.ID_inzerat = SP.ID_spolecnosti 
 LEFT JOIN `".TAB_UZIVATELE."` U 
 ON I.ID_inzerat = U.ID_uzivatel 
 WHERE I.ID_kategorie='$ID_kategorie' AND I.Oblast='$oblast' AND  
 I.TypStroje LIKE '%$typ%' AND I.Poznamka LIKE '%$poznamka%'"; 
            
 $result = $this->db->query($sql); 
 while($row = $result->fetch_assoc()){ 
     $vysledek[] = $row; 
 } 
 return $vysledek; 
} 

Zdrojový kód 24 – Funkce pro vyhledávání 

 
Obrázek 5.8 – Výsledek vyhledávání 

5.4 Uživatelské rozhraní 

Při tvorbě designu webové aplikace nebyl dopředu kladen specifický požadavek. 

Pohledem zpět ke specifikaci požadavků do kapitoly 3.1 si lze všimnout, že jediným 

požadavkem je zpřehlednění menu nabídky a zpříjemnění celkového vzhledu. 

Byl vytvořen vzhled, který je spíše zaměřen na jednoduchost a střídmost, protože 

se jedná o administrační část, která slouží ke správě systému a ne k prezentaci společnosti. 

Bylo použito několik základních barev světlejšího odstínu a grafických prvků. Struktura 

uživatelského rozhraní je znázorněna na obrázku 5.9. 
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1. 

2. 

3. 4. 

5. 

Obrázek 5.9 – Uživatelské rozhraní 

Hlavička webové stránky (1.) nemá nějakou speciální funkci. Plní spíše dekorativní 

charakter. Obsahuje logo společnosti a zobrazuje jméno aktuálně přihlášeného uživatele do 

systému. Nachází se zde tlačítko k odhlášení ze systému. 

Menu (2.) bylo zpracováno do přehledné vysouvací nabídky, jejíž položky jsou 

tematicky seskupeny. Po najetí myší nad položku menu je zobrazena podrobnější nabídka. 

Jednotlivé položky nabídky jsou dekorovány obrázky, které graficky znázorňují smysl 

položky a napomáhají uživateli v orientaci v menu. 

V oblasti č. 3 jsou umístěné kategorie strojů. Kategorie jsou řazeny do stromové 

struktury. Jednotlivé podkategorie lze zobrazit kliknutím na vybranou kategorii. Pak už 

stačí jen zvolit požadovanou podkategorii k zobrazení. 

Tělo webové stránky je vytýčeno oblastí označenou číslem 4. Tělo stránky tvoří 

prostor k prezentaci požadovaných informací neboli výstupů z aplikace. Jsou zde 

zobrazeny formuláře, záznamy z databáze, výsledky vyhledávání a podobně. Tato oblast se 

mění podle uživatelových akcí. 

Poslední oblast je patička webové stránky (5.), která má stejně jako hlavička 

webové stránky (1.) dekorativní charakter. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo zpracovat informační systém, který splní požadavky a 

kritéria, jenž společnost F.M.T. Group s.r.o. stanovila. Společnost poskytla svůj původní 

systém i potřebná data a požadovala optimalizovat systém doplněním nových funkcí podle 

specifikace. Specifikace se týkala administrační části systému, na kterou se má práce 

zaměřila. 

Prvním úkolem bylo zpracování analýzy původního informačního systému. 

Informační systému jsem dekomponoval na části, které jsem postupně analyzoval. 

Podrobnějším pohledem jsem rozebral strukturu databáze a relace mezi jednotlivými 

databázovými tabulkami. Dále jsem se zaměřil na popis implementace stávajícího systému.  

V průběhu analýzy nových požadavků kladených na informační systém jsem se 

přiklonil k tvorbě nového IS, jelikož zadavatel stanovil takové požadavky, které přinesly, 

změny napříč celým IS a tvůrce původního IS nepočítal s možností budoucího rozšíření. 

Úprava stávajícího systému by pak znamenala přepracování celého systému od základu.  

S ohledem na zkušenosti získané během studia či odborných praxí jsem se rozhodl 

při návrhu logické struktury nového systému využít objektového přístupu. Logická 

struktura zároveň posloužila jako podklad k návrhu datové základny. 

Po dokončení návrhu jsem mohl přejít k realizaci nového informačního systému. 

Na základě návrhu logické struktury a datové základny jsem transformoval data původního 

systému do nové databáze typu MySQL a vytvořil PHP program. PHP program tvoří 

aplikaci systému a zabezpečuje zadavatelem požadované funkce. 

Tato práce mi přinesla mnoho pozitivního. Ověřil jsem si své schopnosti v oblasti 

analýzy, návrhu a projektování systému. Naučil jsem se mnohé o využití grafického jazyka 

UML a zdokonalil jsem své dovednosti v PHP, HTML a SQL. V praxi na vývoji 

informačního systému spolupracuje mnoho specialistů a systém prochází mnoha fázemi, 

než je vytvořen finální produkt. Měl jsem tu možnost vyzkoušet si všechny role a činnosti, 

které provázejí vývoj informačního systému a tak obohatit své znalosti. 

Závěrem mohu konstatovat, že zadaného cíle práce bylo dosaženo. 

 



Bc. Jan Guznar: Optimalizace informačního systému pro společnost F.M.T. Group s.r.o. 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

Literatura 

[1] KAJZAR, D. Tvorba informačních systémů I, Opava: Slezská univerzita v Opavě, 

2003, 219s. ISBN 80-7248-214-9. 

[2] KAJZAR, D. Tvorba informačních systémů II, Opava: Slezská univerzita v Opavě, 

2005, 221s. ISBN 80-7248-288-2. 

[3] KANISOVÁ, H. MÜLLER, M. UML srozumitelně, Computer Press, 2004, 155s, 

ISBN 80-251-0231-9. 

[4] KOLEKTIV AUTORŮ, PHP 6, MySQL, Apache - Vytváříme webové aplikace, 

Computer Press, 2009, 816s, ISBN: 978-80-251-2767-4. 

[5] ARLOW, J. NEUSTADT, I. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací, 2007, 

568s, ISBN: 978-80-251-1503-9 

Internetové zdroje 

[6] VRÁNA, J., Přihlašování uživatelů, [online], [cit. 5.3. 2010],  

URL: <http://php.vrana.cz/prihlasovani-uzivatelu.php> 

[7] VRÁNA,  J., Výběr kódování znaků, [online], [cit. 5.3 2010],  

URL: <http://php.vrana.cz/vyber-kodovani-znaku.php> 

[8] PHP manuál, [online], [cit. 5.3 2010],  

URL: <http://www.php.net/manual/> 

[9] Smarty documentation, [online], [cit 5.3. 2010],  

URL: <http://www.smarty.net/docs.php> 

[10] Úvod do architektury MVC, [online], [cit 5.3. 2010],  

URL: <http://zdrojak.root.cz/clanky/uvod-do-architektury-mvc/> 

[11] Visual Paradigm - UML 2 Diagrams, [online], [cit 5.3. 2010], 

URL: <http://www.visual-paradigm.com/VPGallery/diagrams/index.html> 

[12] Visual Paradigm - UML Diagrams, [online], [cit 5.3. 2010],  

URL: <http://resource.visual-paradigm.com/uml_diagrams.html> 

[13] UML - Specification, [online], [cit 5.3. 2010],  

URL: <http://www.omg.org/spec/UML/2.2/> 

2010 58
 



Bc. Jan Guznar: Optimalizace informačního systému pro společnost F.M.T. Group s.r.o. 

2010 59
 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 2.1 – Vývoj pomocí UP: analýza stávajícího systému............................................2 
Obrázek 2.2 – Vzhled prezentační části.................................................................................3 
Obrázek 2.3 – Struktura prezentační části .............................................................................3 
Obrázek 2.4 – Formulář k vyhledávání .................................................................................4 
Obrázek 2.5 – Přehled strojů..................................................................................................5 
Obrázek 2.6 – Struktura administrační části ..........................................................................6 
Obrázek 2.7 – Dialogové okno k autentizaci uživatele .........................................................6 
Obrázek 2.8 – Diagram případů užití pro subsystém autentizace..........................................7 
Obrázek 2.9 – Relace subsystému autentizace ......................................................................8 
Obrázek 2.10 – Diagram případů užití pro subsystém správa strojů ...................................10 
Obrázek 2.11 – Relace subsystému správy strojů................................................................11 
Obrázek 2.12 – Diagram případů užití části správa kontaktů..............................................14 
Obrázek 2.13 – Relace subsystému správa kontaktů ...........................................................15 
Obrázek 2.14 – Diagram případu užití části správa nabídky a poptávky ............................16 
Obrázek 2.15 – Relace subsystému správa nabídky a poptávky .........................................17 
Obrázek 2.16 – Diagram rozmístění stávajícího systému....................................................18 
Obrázek 3.1 – Vývoj pomocí UP: analýza požadavků ........................................................22 
Obrázek 3.2 – Modelování požadavků  – subsystémy.........................................................24 
Obrázek 3.3 – Subsystém autentizace..................................................................................25 
Obrázek 3.4 – Subsystém správa kontaktů ..........................................................................26 
Obrázek 3.5 – Subsystém správa strojů ...............................................................................27 
Obrázek 3.6 – Subsystém správa inzerátu ...........................................................................28 
Obrázek 3.7 – Subsystém správa referencí ..........................................................................29 
Obrázek 3.8 – Subsystém správa uživatelů .........................................................................30 
Obrázek 3.9 – Subsystém správa systému ...........................................................................31 
Obrázek 4.1 – Vývoj pomocí UP: Návrh.............................................................................32 
Obrázek 4.2 – Třída versus Objekt ......................................................................................33 
Obrázek 4.3 – Vazba typu asociace .....................................................................................34 
Obrázek 4.4 – Reflexní asociace..........................................................................................34 
Obrázek 4.5 – Třída s doplněnými atributy .........................................................................35 
Obrázek 4.6 – Sekvenční diagram: editovat detail stroj ......................................................36 
Obrázek 4.7 – Mapování primárního klíče ..........................................................................37 
Obrázek 4.8 – Mapování asociace 1:* .................................................................................38 
Obrázek 4.9 – Mapování asociace *:* .................................................................................39 
Obrázek 5.1 – Vývoj pomocí UP: realizace ........................................................................40 
Obrázek 5.2 – Stromová struktura kategorií ........................................................................45 
Obrázek 5.3 – Zpracování požadavku od uživatele .............................................................48 
Obrázek 5.4 – Formulář pro přihlášení do systému.............................................................50 
Obrázek 5.5 – Výpis seznamu strojů ...................................................................................53 
Obrázek 5.6 – Formulář přidaní kontaktní osoby ................................................................53 
Obrázek 5.7 – Vyhledávající formulář ................................................................................54 
Obrázek 5.8 – Výsledek vyhledávání ..................................................................................55 
Obrázek 5.9 – Uživatelské rozhraní.....................................................................................56 



Bc. Jan Guznar: Optimalizace informačního systému pro společnost F.M.T. Group s.r.o. 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 2.1 – Atributy tabulky fmt_ucty ..............................................................................9 
Tabulka 2.2 – Duplicity v tabulce kategorií ........................................................................10 
Tabulka 2.3 – Atributy tabulky fmtg_stroje ........................................................................12 
Tabulka 2.4 – Atributy tabulky fmtg_kategorie_stroju_cz..................................................12 
Tabulka 2.5 – Atributy tabulky fmtg_parametry_stroje_cz.................................................12 
Tabulka 2.6 – Atributy tabulky fmtg_firma.........................................................................15 
Tabulka 2.7 – Atributy tabulky fmtg_clovek.......................................................................15 
Tabulka 2.8 – Atributy tabulky fmtg_poznamky.................................................................16 
Tabulka 2.9 – Atributy tabulky fmtg_nabidka_poptavka....................................................18 
Tabulka 3.1 – Specifikace nových požadavků.....................................................................23 
 
 

SEZNAM ZDROJOVÝCH KÓDŮ 

Zdrojový kód 1 – Převod databáze do UTF-8 .....................................................................41 
Zdrojový kód 2 – Typy společností .....................................................................................42 
Zdrojový kód 3 – Typy kategorií k referencím....................................................................42 
Zdrojový kód 4 – Stavy strojů .............................................................................................42 
Zdrojový kód 5 – Výběr seznamu států ...............................................................................42 
Zdrojový kód 6 – Uživatelské role ......................................................................................43 
Zdrojový kód 7 – Uživatelská práva....................................................................................43 
Zdrojový kód 8 – Práva pro roli Administrátoři ..................................................................43 
Zdrojový kód 9 – Práva pro roli Zaměstnanci .....................................................................44 
Zdrojový kód 10 – Změna názvu atributu ...........................................................................44 
Zdrojový kód 11 – Změna typu atributu..............................................................................44 
Zdrojový kód 12 – Přidání atributu do tabulky....................................................................44 
Zdrojový kód 13 – Úprava stavů strojů ...............................................................................45 
Zdrojový kód 14 –SQL dotazy opravujících řazení do kategorií ........................................46 
Zdrojový kód 15 –SQL dotazy opravují státy v tabulce společností ...................................46 
Zdrojový kód 16 – Příklad použití Smarty ..........................................................................47 
Zdrojový kód 17 – Automatické načtení tříd.......................................................................49 
Zdrojový kód 18 – Přihlášení uživatele ...............................................................................50 
Zdrojový kód 19 – Kontrola nečinnosti uživatele ...............................................................51 
Zdrojový kód 20 – Ověření uživatelského přístupu.............................................................51 
Zdrojový kód 21 – Výběr strojů z databáze.........................................................................52 
Zdrojový kód 22 – Zobrazení šablony s výpisem strojů......................................................52 
Zdrojový kód 23 – Uložení kontaktní osoby do databáze ...................................................54 
Zdrojový kód 24 – Funkce pro vyhledávání........................................................................55 

 

2010 60
 



Bc. Jan Guznar: Optimalizace informačního systému pro společnost F.M.T. Group s.r.o. 

SEZNAM PŘÍLOH 

1. Seznam zkratek a symbolů 

2. Sekvenční diagramy 

3. Diagram tříd 

4. Entitě relační diagram 

5. Výpis entit a atributů ERD diagramu 

6. CD-ROM 
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PŘÍLOHA 1. – SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Zkratky 

IS Informační systém 

PHP PHP: Hypertext preprocesor (programovací jazyk) 

HTML HyperText Markup Language (značkovací jazyk pro tvorbu 

webových stránek) 

ERD Entity Relationship Diagrams (Entitě relační diagram) 

UML Unified Modeling Language (Unifikovaný modelovací jazyk) 

UP Unified Process (Unifikovaný proces) 

OOP Object- oriented programming  (Objektově orientované 

programování) 

SQL Structured Query Language (Strukturovaný dotazovací jazyk) 

Metoda štítů CRC Metoda štítů Class - Responsibility – Collaborator (Třída – 

Zodpovědnost – Spolupracovník) 

ORM Object-relational mapping (Mapování tříd na tabulky) 

3NF Třetí normální forma 

MVC Model-View-Controller 

URL Uniform Resource Locator (webová adresa, která je složena 

s protokolu, serveru, dokumentu, parametrů, př. 

http://www.google.cz/search?hl=cs&source=hp&q=url) 

IDE Integrated Development Environment (Vývojové prostředí) 

UTF-8 UCS Transformation Format (způsob kódování znaků) 
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Symboly 

Diagram případ užití 

System

 

Představuje systém a vymezuje hranice systému.  

Actor
 

Aktér - představuje externí subjekt, který využívá 

systém. Aktér může být uživatel nebo jiný 

systém. 

UseCase

 

Případ užití (Use Case). Představuje funkci 

(skupinu funkcí), kterou poskytuje systém 

aktérovi. 

 

Asociace prezentuje vztah mezi aktérem a 

případem užití nebo mezi dvěmi případy užití. 

 

 

 

Generalizace (zobecnění) známá také jako 

dědičnost. Šipka směřuje od konkrétnějšího 

prvku k obecnějšímu. Konkrétní prvek pak dědí 

vlastnosti po obecnějším prvku (vtah potomka a 

rodiče) 

UseCase UseCase2
<<Extend>> Vazba typu <<Extend>> značí dodání nové 

(doplňkové) funkce do základního případu užití. 

Ukazuje na místo, kde může dojít k rozšíření. Na 

rozdíl od <<Include>> je základní případ užití 

soběstačný.  

UseCase UseCase2
<<Include>> Vazba typu <<Include>> značí dodání funkce 

do základního případu užití (řízení je předáno do 

rozšířeného případu užití – obdobně jako volání 
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funkce). Základní případ užití je závislý na této 

vkládané funkci. Vkládaná funkce je často 

opakující se rutina. 

 

Symbol pro poznámku. 

 

 

Diagram tříd 

-attribute

+operation()

Class

 

Symbol pro třídu v třídním diagramu. Je 

tvořená obdélníkem se třemi oblastmi – 

název, atributy, operace.  

-attribute

+operation()

<<ORM Persistable>>
Class2

 

Speciální forma třídy, která lze využít pro 

modelování relační databáze v programu 

Visual Paradigm. 

 

 

 

Obecný sémantický vztah mezi třídami, 

který specifikuje spojení mezi jejich 

instancemi (objekty, které vzniknou z tříd 

spojených asociací, si budou moci posílat 

zprávy) 

 

 

Generalizace (zobecnění) zvaná také jako 

dědičnost. Třídy s obecnými vlastnostmi je 

možné zobecnit do nadtřídy (rodičovská 

třída). 

 

 

Realizace představuje vztah dvou prvků, 

kdy jeden definuje specifikací a druhé je 

jeho implementaci. (př. objekt je instancí 

třídy) 

 

 

Kompozice speciální typ asociace. 

Modeluje hierarchický vztah celek – 

komponenty. Jedná se o pevné spojení – 
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komponenta nemůže existovat samostatně. 

 

Symbol pro poznámku. 

Třída A1 Třída B11

1

1

1
 

Instance třídy A1 má asociaci na právě 

jednu instanci třídy B1. 

Třída A2 Třída B21

*

1

*
 

Instance třídy A2 má asociaci na žádnou 

nebo několik instancí třídy B2. 

Třída A3 Třída B31

0..1

1

0..1
 

Instance třídy A3 má asociaci na žádnou 

nebo jednu instancí třídy B3. 

Třída A4 Třída B4*

*
 

Několik instancí třídy A4 má asociace na 

několik instancí třídy B4. 
*

*

 

 

Diagram rozmístění 

Node

 

Uzel (node) reprezentuje nějaký typ 

hardwaru v rámci něhož mohou fungovat 

komponenty. 

<<component>>
Component2

 

Komponenta prezentuje modulární část 

systému (např. softwarové moduly) je 

možno ji nahradit za novější komponentu. 

 

Asociace popisuje typ vztahu a komunikaci 

mezi uzly. 
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<<component>>
Component2

<<component>>
Component3

 

Tato značka prezentuje rozhraní, které 

umožňuje komunikaci mezi komponentami. 

Jsou dva typy rozhraní – poskytované a 

požadované. 

 

Symbol pro poznámku. 

 

 

Sekvenční diagram 

NázevObjektu:NázevTřídy

 

Objekt s časovou osou. Tok času je shora 

dolů. 

LifeLine LifeLine2

1:

 

Šipka prezentuje zprávu popisující interakci 

mezi objekty. Poslání zprávy vyvolá 

nějakou operaci v cílovém objektu. 
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LifeLine LifeLine2

2:

1:

 

Odpověď na odeslanou zprávu. 

:NázevTřídy :NázevTřídy2

 

Indikuje aktivitu objektu. 

1: operace()

ref

 

Odkaz na jiný sekvenční diagram. 

Umožňuje dělit sekvenční diagramy na 

různé části – tato značka odkazuje na jiný 

sekvenční diagram něco jeho část. 

LifeLine3 LifeLine4 LifeLine5

alt

[Heslo ok]

[Heslo špatně]
3:

2:

4:

1:

 

Alternativní scénáře. Umožňuje alternativní 

akce, které reagují na podmínku. 

Aktivita 

2010 6



Bc. Jan Guznar: Optimalizace informačního systému pro společnost F.M.T. Group s.r.o. 

LifeLine6

1:

 

Self zpráva, kterou odesilatel posílá sám 

sobě. 

 

 

Entitě relační diagram (ERD) 

Column int(10) Nullable = true
Column2 int(10) Nullable = true

Entity

 

Entita reprezentující databázovou 

tabulku. Tabulka obsahuje atributy 

s datovým typem a nulovostí. 

A B

 

Relace typu 1:1 znamená, že právě 

k jednomu záznamu v tabulace A 

odpovídá právě jeden záznam 

v tabulce B.  

A B

 

Relace 1:N znamená, že k jednomu 

výskytu záznamu v tabulce A 

odpovídá více záznamu v tabulce B. 

A A_B B Relace typ M:N, která je převedena 

na 2 relace typu 1:N. Plná čára 

identifikace vztah část-celek. Jakmile 

rodič instance je zničena, dítě 

instance se stává bezvýznamným. To 

znamená, že dítě instance nemůže 

existovat bez mateřské instance. 

 Násobnost relace: žádný nebo jeden 

výskyt. 

 Násobnost relace: žádný nebo více 

výskytů 
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 Násobnost relace: přesně jeden 

výskyt 

 Násobnost relace: jeden a více 

výskytů 
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PŘÍLOHA 2. – SEKVENČNÍ DIAGRAMY 

Založit nový kontakt na společnost 

: Spolecnost

Zaměstnanec

1: pridatSpolecnost()

2: zobraziDetailSpolečnosti()

4: ulozitUdaje()

3: detailSpolečnosti

 
 
Editovat obsah společnosti 

Zaměstnanec

: Spolecnost : Typ_Spolecnosti : Kontaktni_Osoba

1: vyhledatSpolecnost()

2: vysledekVyhledávání

9: ulozitUdaje()

3: vratiDetailSpolecnosti()

4: vratTypSpolecnosti()

5: typSpolečnosti

6: vratSeznam()

7: seznamKontaktníchOsob
8: detailSpolečnosti
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Seznam strojů podle kategorie 

: Kategorie : Stroj : Stav_Sroje

Zaměstnanec

loop

1: vratSeznamKategorii()

[pro každou kategorii]

2: seznamKategorií

3: zobrazStrojePodleKategorie()

4: vratStavStroje()

5: stavStroje

6: seznamStrojů

 
 

Seznam strojů dané společnosti 

Zaměstnanec

: Spolecnost : Stroj : Kategorie

loop

[pro každý stroj]

1: vratiDetailSpolecnosti()

2: vratSeznamStroju()

3: vratKategorii()

5: seznamStrojů

4: kategorie

6: detailSpolečnosti
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Správa kontaktních osob 

: Spolecnost : Kontaktni_Osoba

Zaměstnanec 1: vyhledatSpolecnost()

2: vysledekVyhledávání

3: vratiDetailSpolecnosti()

4: detailSpolečnosti

5: pridat()

6: vratSeznam()

7: seznamKontaktníchOsob

10: ulozitDetail()

8: vratDetail()

12: odstranit()

11: vratSeznam()

9: detailKontaktníOsoby

 
 
Vyhledat stroj 

: Stroj

Zaměstnanec

1: vyhledatStroj()

2: vysledekVyhledávání
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Odstranit společnost 

Správce systému

: Spolecnost : Stroj : Inzerat : Kontaktni_Osoba : Poznamka_Jednani

loop

[pro všechny inzeráty]

loop

[pro všechny kontaktní osoby]

loop

[pro všechny zápisy z jednání]

loop

[pro každý stroj]
ref

Odstranit stroj 1

2: vysledekVyhledávání

1: vyhledatSpolecnost()

3: odstranitSpolečnost()

4: odstranitInzetat()

5: odstranit()

7: ok

6: odstranitPoznamku()
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Správa akcí na úvodní straně 

: Akce_Stroje

Správce systému

1: vratSeznamNabidek()

2: seznamAkčníchNabídek

3: ulozitNabidku()

6: odstranitNabidku()

4: vratSeznamNabidek()

5: seznamAkčníchNabídek

 
 
Seznam inzerátů společnosti 

Zaměstnanec

: Spolecnost : Inzerat : Kategorie

loop

[pro kažký inzerát]

1: vratiDetailSpolecnosti()

2: vratSeznamInzeratu()

3: vratKategorii()

5: seznamInzerátů

4: kategorie

6: detailSpolečnosti
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Správa inzerátů 

: Inzerat : Kategorie

Zaměstnanec

loop

[pro kažký inzerát]

1: vyhledatInzerat()

2: vratKategorii()

3: kategorie

10: založitNovýInzerát()

5: vratDetailInzerátu()
6: vratKategorii()

7: kategorie
8: detailInzerátu

4: vysledekVyhledávání

9: ulozitInzerat()

11: vratKategorii()

14: odstranitInzetat()

12: kategorie

13: ulozitInzerat()

 
Zobrazit nové stroje za posledních 7 dní  

: Stroj

Zaměstnanec
1: vratNoveStroje()

2: seznamNovýchStrojů
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Správa zápisů z jednání 

Zaměstnanec

: Spolecnost : Kontaktni_Osoba : Poznamka_Jednani

1: vratiDetailSpolecnosti()

2: vratSeznam()

3: seznamKontaktníchOsob

4: vratSeznamPoznamek()

7: zapsatPoznámku()

5: seznamPoznámek

6: detailSpolečnosti

8: vratDetailPoznamky()

9: detailPoznámky

10: uložitPoznámku()

 
 
Klonování stojů 

: Stroj : Parametr

Zaměstnanec
1: klonovatStroj()

2: klonovatParametry()

3: zobrazitDetailStroje()

4: detailStroje
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Odeslat akční nabídku kontaktní osobě 

Zaměstnanec

: Spolecnost : Kontaktni_Osoba : Poznamka_Jednani

1: vratiDetailSpolecnosti()

2: vratSeznam()

3: seznamKontaktníchOsob

4: zobraziDetailSpolečnosti

5: odeslatNabidku()

6: vlozitPoznamku()

7: nabídka odeslána

 
 
Správa kategorií strojů 

: Kategorie

Správce systému

5: odstranitKategorii()

4: uložitKategorii()

2: vratSeznamKategorii()

1: vlozitKategorii()

3: seznamKategorií
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Správa států 

: Stat

Správce systému 1: vlozitStat()

2: zobrazitSeznamStatu()

3: seznamStátů

4: zobrazitDetailStatu()

5: detailStátů

6: ulozitStat()

9: odstranitStat()

7: zobrazitSeznamStatu()

8: seznamStátů

 
 
Správa typů společností 

: Typ_Spolecnosti

Správce systému 1: pridatTypSpolecnosti()

2: vratTypSpolecnosti()

3: seznamTypůSpolečností

4: ulozitTypSpolecnosti()

5: odstranitTypSpolecnosti()
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Správa referencí 

Zaměstnanec s rozšířenými právy

: Reference : Reference_Kategorie

2: vratSeznamReferenci()

1: vytvořitNovouReferenci()

5: vratNazevKategorie()
4: vratDetail()

7: ulozit()

10: odstranit()

6: nazevKategorie

8: vratSeznamReferenci()

3: seznamReferencí

9: seznamReferencí

 
 
 
Správa kategorií referencí 

Zaměstnanec s rozšířenými právy

: Reference_Kategorie

2: vratSeznamKategorii()

3: seznamKategorií

1: vytvorit()

5: detailKategorie

6: uložit()

7: odstranit()

4: vratDetailKategorie()
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Správa nastavení systému 

: Nastaveni

Správce systému

1: zobrazit()

2: seznamNastaveni

3: ulozit()

4: ok

 
 
Zobraz seznam uživatelů 

: Uzivatel

Správce systému

1: vratSeznamUzivatelu()

2: seznamUživatelů
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Vytvořit uživatelskou roli 

: Role

Správce systému

1: vytvorit()

2: vratSeznamRoli()

3: seznamSkupin

 
 
Úprava práv uživatelské role 

: Role : Prava

Správce systému

1: vratSeznamRoli()

2: seznamRoli

3: vratDetailRole()

4: vratSeznamPrav()

6: detailRole

5: seznamPráv

7: ulozitPravaKRoli()
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Správa uživatelů 

Správce systému

: Uzivatel

2: vratSeznamUzivatelu()

3: seznamUživatelů

4: vratDetailUzivatele()

5: detailUživatele

6: ulozUdaje()

1: pridatUzivatele()

7: odstranitUzivatele()

 
 
Editovat role uživatele 

Správce systému

: Role: Uzivatel

1: vratSeznamUzivatelu()

2: seznamUživatelů

3: vratDetailUzivatele()
4: vratSeznamRoli()

6: detailUživatele

7: ulozUdaje()

5: seznamRoli
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Odstranit stroj 

Správce systému

: Stroj

ref

Vyhledat stroj

: Parametr

loop

[pro každý parametr]

1: odstranitStroj()

2: odstranitParametr()

 
 
 
Zobrazit aktivitu uživatele 

Správce systému

: Uzivatel

1: vratSeznamUzivatelu()

2: seznamUživatelů

5: vratPocetInzeratu()

6: detailInzerátu

7: vratPocetStroju()

8: početStrojů

3: vratDetailUzivatele()

4: detailUživatele

 

2010 14



Bc. Jan Guznar: Optimalizace informačního systému pro společnost F.M.T. Group s.r.o. 

2010 15

 
Přihlášení do systému 

Zaměstnanec

: Uzivatel

alt

[Login && Heslo ok]

1: prihlasit()

2: přístup povolen

4: přístup zamítnut

5: ulozitHeslo()

9: odhlasit()

6: vratDetailUzivatele()

7: detailUživatele

8: ulozUdaje()

3: zapisCasPrihlaseni()
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PŘÍLOHA 3. – DIAGRAM TŘÍD 

-ID_spolecnosti : Integer
-nazev : string
-ico : int
-dic : string
-telefon : string
-poznamka : string
-datumZaložení : Timestamp
-mesto : string
-psc : int
-ulice : string

+ulozitUdaje()
+pridatSpolecnost()
+vratiDetailSpolecnosti()
+vyhledatSpolecnost()
+odstranitSpolečnost()

<<ORM Persistable>>
Spolecnost

-ID_kontaktniOsoba : Integer
-jmeno : string
-mobil : string
-telefon : string
-email : string
-poznamka : string
-datum : Timestamp

+vratSeznam()
+pridat()
+vratDetail()
+ulozitDetail()
+odstranit()
+odeslatNabidku()

<<ORM Persistable>>
Kontaktni Osoba

-ID_inzerat : int
-oblast : string
-typStroje : string
-poznámka : string
-popis : string
-datum : Timestamp

+vratSeznamInzeratu()
+vyhledatInzerat()
+zalozitNovýInzerat()
+vratDetailInzeratu()
+ulozitInzerat()
+odstranitInzetat()

<<ORM Persistable>>
Inzerat

-ID_stroj : int
-typ : string
-vyrobce : string
-rokVyroby : int
-rokGeneralniOpravy : int
-dalsiParametry : string
-popisStroje : string
-popisStrojeInterni : string
-cenaNakup : int
-cenaProdej : int
-zobrazitKartu : string
-datumZmenyStatu : Timestamp
-datumZalozeniKarty : Timestamp
-datumPosledniEditace : Timestamp
-StrojVAkci : int

+vratSeznamStroju()
+vyhledatStroj()
+zobrazitDetailStroje()
+ulozitUdaje()
+vratNoveStroje()
+klonovatStroj()
+zobrazStrojePodleKategorie()
+odstranitStroj()

<<ORM Persistable>>
Stroj

-ID_parametr : Integer
-nazevParametru : string
-hodnotaParametru : string
-datum : Timestamp

+vratSeznamParametru()
+pridatParametr()
+vratDetailParametru()
+ulozitParametr()
+odstranitParametr()
+klonovatParametry()

<<ORM Persistable>>
Parametr

-ID_kategorie : Integer
-parent : int
-pozice : int
-nazev : string

+vratKategorii()
+vratSeznamKategorii()
+vlozitKategorii()
+ulozitKategorii()
+odstranitKategorii()
+vratNazevKategorie()
+createTree()

<<ORM Persistable>>
Kategorie

-ID_poznamka : int
-text : string
-datum : Timestamp

+vratSeznamPoznamek()
+vlozitPoznamku()
+vratDetailPoznamky()
+ulozitPoznamku()
+odstranitPoznamku()

<<ORM Persistable>>
Poznamka Jednani

-ID_uzivatel : Integer
-login : string
-heslo : string
-jmeno : string
-prijmení : string
-email : string
-posledniPrihlaseni : Timestamp
-telefon : string
-poznamka : string
-datumZalozeni : Timestamp
-defaulAdmin : int

+prihlasit()
+odhlasit()
+vratPocetStroju()
+zapisCasPrihlaseni()
+ulozitHeslo()
+vratDetailUzivatele()
+ulozUdaje()
+vratSeznamUzivatelu()
+pridatUzivatele()
+odstranitUzivatele()
+vratPocetInzeratu()
+overeniPristupu()

<<ORM Persistable>>
Uzivatel

-ID_role : int
-roleNazev : string

+vytvorit()
+odstranit()
+ulozit()
+vratSeznamRoli()
+ulozitPravaKRoli()
+vratDetailRole()

<<ORM Persistable>>
Role

-ID_prava : int
-permKlic : string
-permNazev : string

+vratSeznamPrav()

<<ORM Persistable>>
Prava

-ID_nastaveni : Int
-nazev : string
-hodnota : string

+zobrazit()
+ulozit()

<<ORM Persistable>>
Nastaveni

-ID_reference : Int
-nadpis : string
-popis : string
-aktivni : int
-datum : Timestamp

+vratSeznamReferenci()
+vytvorit()
+vratDetail()
+ulozit()
+odstranit()

<<ORM Persistable>>
Reference

-ID_stat : int
-nazevStatu : string
-zkratkaStatu : string

+zobrazitSeznamStatu()
+vlozitStat()
+zobrazitDetailStatu()
+ulozitStat()
+odstranitStat()

<<ORM Persistable>>
Stat

-ID_typSpolecnosti : Integer
-nazev : String
-zkratka : string

+vratTypSpolecnosti()
+zobrazitSeznamTypu()
+pridatTypSpolecnosti()
+ulozitTypSpolecnosti()
+odstranitTypSpolecnosti()

<<ORM Persistable>>
Typ_Spolecnosti

-ID_stavStroje : int
-nazev : string
-barva : string

+vratStavStroje()
+odstarnitStroje()
+pridatStavStroje()

<<ORM Persistable>>
Stav Stroje

-ID_ref_kategorie : int
-nazev : string

+vratNazevKategorie()
+vratSeznamKategorii()
+vytvorit()
+uložit()
+odstranit()
+vratDetailKategorie()

<<ORM Persistable>>
Reference Kategorie

podkategorie

kategorie

0..*

1

1

0..*

1

*

1

* 1

*
*

*

1

*

*

1

1

*

1

*

1

*

* 1

1

*

*

1

1
*

1

*

1

*

1

*

má 1
*
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1

*

vlastní

1

*

je popsán

1

*

je přidělena
* 1

vytvořil

1

*
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1
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vytvořil
1

*

sídlí

1
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kategorie
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1
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1
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1
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PŘÍLOHA 4. – ENTITNĚ RELAČNÍ DIAGRAM 

+ID_spolecnosti int(10) Nullable = false
Nazev varchar(255) Nullable = false
Ico int(10) Nullable = false
Dic varchar(255) Nullable = true
Telefon varchar(255) Nullable = true
Poznamka varchar(255) Nullable = true
DatumZalozeni timestamp Nullable = true

#UzivatelID_uzivatel int(10) Nullable = true
#StatID_stat int(11) Nullable = false
#Typ_SpolecnostiID_typSpolecnosti int(10) Nullable = false
Mesto varchar(255) Nullable = true
Psc int(11) Nullable = false
Ulice varchar(255) Nullable = true

Spolecnost

+ID_kontaktniOsoba int(10) Nullable = false
Jmeno varchar(255) Nullable = false
Mobil varchar(255) Nullable = true
Telefon varchar(255) Nullable = true
Email varchar(255) Nullable = true
Poznamka text Nullable = true
Datum timestamp Nullable = true

#SpolecnostID_spolecnosti int(10) Nullable = true

Kontaktni_Osoba

+ID_inzerat int(10) Nullable = false
Oblast varchar(255) Nullable = false
TypStroje varchar(255) Nullable = true
Poznámka varchar(255) Nullable = true
Popis varchar(255) Nullable = true
Datum timestamp Nullable = true

#SpolecnostID_spolecnosti int(10) Nullable = true
#UzivatelID_uzivatel int(10) Nullable = true
#KategorieID_kategorie int(10) Nullable = true

Inzerat

+ID_stroj int(10) Nullable = false
Typ varchar(255) Nullable = false
Vyrobce varchar(255) Nullable = true
RokVyroby int(4) Nullable = false
RokGeneralniOpravy int(4) Nullable = false
DalsiParametry varchar(255) Nullable = true
PopisStroje varchar(255) Nullable = true
PopisStrojeInterni varchar(255) Nullable = true
CenaNakup int(10) Nullable = true
CenaProdej int(10) Nullable = true
ZobrazitKartu varchar(255) Nullable = true
DatumZmenyStatu datetime Nullable = true
DatumPosledniEditace datetime Nullable = true
DatumZalozeniKarty datetime Nullable = true
StrojVAkci int(1) Nullable = false

#SpolecnostID_spolecnosti int(10) Nullable = false
#Stav_StrojeID_stavStroje int(10) Nullable = false
#UzivatelID_uzivatel int(10) Nullable = true
#KategorieID_kategorie int(10) Nullable = false

Stroj

+ID_parametr int(10) Nullable = false
NazevParametru varchar(255) Nullable = true
HodnotaParametru varchar(255) Nullable = true
Datum timestamp Nullable = true

#StrojID_stroj int(10) Nullable = false

Parametr

+ID_kategorie int(10) Nullable = false
Parent int(10) Nullable = true
Pozice int(10) Nullable = true
Nazev varchar(255) Nullable = true

Kategorie

+ID_poznamka int(10) Nullable = false
Text varchar(255) Nullable = true
Datum timestamp Nullable = true

#UzivatelID_uzivatel int(10) Nullable = true
#SpolecnostID_spolecnosti int(10) Nullable = false
Kontaktni_OsobaJmeno varchar(255) Nullable = true

Poznamka_Jednani

+ID_uzivatel int(10) Nullable = false
Login varchar(255) Nullable = false
Heslo varchar(255) Nullable = false
Jmeno varchar(255) Nullable = true
Prijmeni varchar(255) Nullable = true
Email varchar(255) Nullable = true
PosledniPrihlaseni datetime Nullable = true
Telefon varchar(255) Nullable = true
Poznamka varchar(255) Nullable = true
Datum timestamp Nullable = true
DefaulAdmin int(11) Nullable = true

#RoleID_role int(11) Nullable = false

Uzivatel

+ID_nastaveni int(10) Nullable = true
Nazev varchar(255) Nullable = true
Hodnota varchar(255) Nullable = true

Nastaveni

+ID_reference int(10) Nullable = false
Nadpis varchar(255) Nullable = true
Popis varchar(255) Nullable = true
Aktivni int(10) Nullable = false
Datum timestamp Nullable = false

#ID_ref_kategorie int(10) Nullable = false

Reference

+ID_typSpolecnosti int(10) Nullable = false
Nazev varchar(255) Nullable = false
Zkratka varchar(255) Nullable = true

Typ_Spolecnosti

+ID_stavStroje int(10) Nullable = false
Nazev varchar(255) Nullable = false
Barva varchar(255) Nullable = true

Stav_Stroje

+ID_ref_kategorie int(10) Nullable = false
Nazev varchar(255) Nullable = false

Reference_Kategorie

+ID_stat int(11) Nullable = false
NazevStatu varchar(255) Nullable = false
ZkratkaStatu varchar(5) Nullable = true

Stat

+ID_role int(11) Nullable = false
RoleNazev varchar(255) Nullable = true

Role

+ID_prava int(11) Nullable = false
PermKlic varchar(255) Nullable = true
PermNazev varchar(255) Nullable = true

Prava

+ID int(11) Nullable = false
#RoleID_role int(11) Nullable = false
#PravaID_prava int(11) Nullable = false
Hodnota int(11) Nullable = false

Role_Prava
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PŘÍLOHA 5. – VÝPIS ENTIT A ATRIBUTŮ ERD DIAGRAMU 

Tabulka Inzerat 

Název atributu Datový typ Klíč Nulový 

ID_inzerat int(10) PK; Unique No 

Oblast enum('n','p')  No 

TypStroje varchar(255)  Yes 

Poznámka varchar(255)  Yes 

Popis varchar(255)  Yes 

Datum timestamp  Yes 

ID_spolecnosti int(10) FK (ID_spolecnosti) 

 

No 

ID_uzivatel int(10) FK (ID_uzivatel) 

 

No 

ID_kategorie int(10) FK (ID_kategorie) 

 

Yes 

Tabulka 1 – Struktura tabulky Inzerat 

Tabulka Kontaktni_Osoba 
 

Název atributu Datový typ Klíč Nulový 

ID_kontaktniOsoba int(10) PK; Unique No 

Jmeno varchar(255)  No 

Mobil varchar(255)  Yes 

Telefon varchar(255)  Yes 

Email varchar(255)  Yes 

Poznamka text  Yes 

Datum timestamp  Yes 

ID_spolecnosti int(10) FK (ID_spolecnosti) 

 

No 

 
Tabulka 2 – Struktura tabulky Kontaktni_Osoba 
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Tabulka Spolecnost 

Název atributu Datový typ Klíč Nulový 

ID_spolecnosti int(10) PK; Unique No 

Nazev varchar(255)  No 

Ico varchar(255)  Yes 

Dic varchar(255)  Yes 

Telefon varchar(255)  Yes 

Poznamka Text  Yes 

DatumZalozeni timestamp  Yes 

adresa_mesto varchar(255)  Yes 

adresa_psc varchar(6)  Yes 

adresa_ulice varchar(255)  Yes 

ID_uzivatel int(10) FK (ID_uzivatel) 

 

Yes 

ID_typSpolecnosti int(10) FK 
(ID_typSpolecnosti) 

 

Yes 

ID_stat int(11) FK (ID_stat) 

 

Yes 

 
Tabulka 3 - Struktura tabulky Spolecnost 

Tabulka Typ_Spolecnosti 

Název atributu Datový typ Klíč Nulový 

ID_typSpolecnosti int(10) PK; Unique No 

Nazev varchar(255)  No 

Zkratka varchar(255)  Yes 

 
Tabulka 4 - Struktura tabulky Spolecnost 
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Tabulka Uzivatel  

Název atributu Datový typ Klíč Nulový 

ID_uzivatel int(10) PK; Unique No 

Login varchar(255)  No 

Heslo varchar(255)  No 

Jmeno varchar(255)  Yes 

Prijmeni varchar(255)  Yes 

Email varchar(255)  Yes 

PosledniPrihlaseni datetime(0)  Yes 

Telefon varchar(255)  Yes 

Poznamka varchar(255)  Yes 

Datum timestamp  Yes 

DefaultAdmin int(10)  Yes 

ID_role int(10) FK (ID_skupiny) 

 

No 

Tabulka 5 - Struktura tabulky Uzivatel 

Tabulka Stat 

Název atributu Datový typ Klíč Nulový 

ID_stat int(11) PK No 

NazevStatu varchar(255)  No 

ZkratkaStatu varchar(5)  Yes 

Tabulka 6 - Struktura tabulky Stat 

Tabulka Role 

Název atributu Datový typ Klíč Nulový 

ID_Role int(10) PK; Unique No 

RoleNazev varchar(255)  No 

 
Tabulka 7 - Struktura tabulky Role
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Tabulka Akce_Sroje 

Název atributu Datový typ Klíč Nulový 

ID_akceStroje int(10) PK; Unique No 

Date timestamp  Yes 

ID_stroj int(10) FK (ID_stroj) 

 

No 

Tabulka 8 - Struktura tabulky Akce_Stroje 
 

Tabulka Poznamka_Jednani 
 

Název atributu Datový typ Klíč Nulový 

ID_poznamka int(10) PK; Unique No 

ID_kontaktniOsoba int(10) FK 
(ID_kontaktniOsoba) 

 

Yes 

Text varchar(255)  Yes 

Datum timestamp  Yes 

ID_spolecnosti int(10) FK (ID_spolecnosti) 

 

No 

ID_uzivatel int(10) FK (ID_uzivatel) 

 

Yes 

Tabulka 9 - Struktura tabulky Poznámka_jednani 
 

Tabulka Parametr 

Název atributu Datový typ Klíč Nulový 

ID_parametr int(10) PK; Unique No 

NazevParametru varchar(255)  Yes 

HodnotaParametru varchar(255)  Yes 

Datum timestamp(0)  Yes 

ID_stroj int(10) FK (ID_stroj) 

 

No 

Tabulka 10 - Struktura tabulky Parametr 
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Tabulka Stroj 

Název atributu Datový typ Klíč Nulový 

ID_stroj int(10) PK; Unique No 

Typ varchar(255)  No 

Vyrobce varchar(255)  Yes 

RokVyroby int(4)  Yes 

RokGeneralniOpravy int(4)  Yes 

DalsiParametry text  Yes 

PopisStroje text  Yes 

PopisStrojeInterni text  Yes 

CenaNakup int(10)  Yes 

CenaProdej int(10)  Yes 

ZobrazitKartu enum('ano','ne')  Yes 

DatumZmenyStatu date  No 

DatumPosledniEditace Datetime  No 

DatumZalozeniKarty date  No 

ID_spolecnosti int(10) FK (ID_spolecnosti) 

 

No 

ID_uzivatel int(10) FK (D_uzivatel) 

 

Yes 

ID_kategorie int(10) FK (ID_kategorie) 

 

No 

ID_stavStroje int(10) FK (ID_stavStroje) 

 

No 

Tabulka 11 - Struktura tabulky Stroj 
 

Tabulka Nastaveni 

Název atributu Datový typ Klíč Nulový 

ID_nastaveni int(10) PK; Unique No 

Nazev varchar(255)  Yes 

Hodnota varchar(255)  Yes 

Tabulka 12 - Struktura tabulky Nastaveni 
 
 
 

2010 5



Bc. Jan Guznar: Optimalizace informačního systému pro společnost F.M.T. Group s.r.o. 

2010 6

Tabulka Role_Prava 

Název atributu Datový typ Klíč Nulový 

ID int(10) PK No 

SkupinaID_skupiny int(10) PK/FK (ID_skupiny) 

 

No 

PravaID_prava int(10) PK/FK (ID_prava) 

 

No 

Hodnota int(11)  No 

Tabulka 13 - Struktura tabulky Skupina_Prava 
 
 

Skupina Prava 

Název atributu Datový typ Klíč Nulový 

ID_prava int(10) PK; Unique No 

PermKlic varchar(255)  No 

PermJmeno varchar(255)  No 

Tabulka 14 - Struktura tabulky Prava 
 

Tabulka Kategorie 

Název atributu Datový typ Klíč Nulový 

ID_kategorie int(10) PK; Unique No 

Parent int(10)  Yes 

Pozice int(10)  Yes 

Název varchar(255)  Yes 

Tabulka 15 - Struktura tabulky Kategorie 
 

Tabulka Reference_Kategorie 
 

Název atributu Datový typ Klíč Nulový 

ID_ref_kategorie int(10) PK; Unique No 

Nazev varchar(255)  No 

Tabulka 16 - Struktura tabulky Reference 
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Tabulka Reference 

Název atributu Datový typ Klíč Nulový 

ID_reference int(10) PK; Unique No 

Nadpis varchar(255)  Yes 

Popis varchar(255)  Yes 

Aktivni int(10)  No 

Datum timestamp(0)  No 

ID_ref_kategorie int(10) FK (ID_ref_kategorie) 

 

No 

Tabulka 17 - Struktura tabulky Reference 
 
 

Tabulka Stav_Stoje 

Název atributu Datový typ Klíč Nulový 

ID_stavStroje int(10) PK; Unique No 

Nazev varchar(255)  No 

BarvaStavu varchar(7)  Yes 

Tabulka 18 - Struktura tabulky Stav_Stroje 
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