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Abstrakt 

 

Bakalářská práce se zabývá teoretickým rozborem a implementací databázového 

systému s využitím technologií PHP, MySQL, HTML, CSS a JavaScript. Aplikace 

pracuje ve webovém prohlížeči. Po přihlášení do databáze může uživatel přidávat a 

editovat účastníky. Dále může vkládat nové akce a následně je editovat. Propojením 

tabulky účastníků a tabulky akcí vzniká rezervační systém s několika vlastnostmi, 

které šetří čas uživateli. 
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Abstract 

 

The bachelor thesis is dealing with a theorethical analysis of database system and its 

implementation where the PHP, MySQL, HTML, CSS a JavaScript technologies are 

used. The aplication works in a web browser. After log into the database user can 

add and edit the participants. User also can add new events and edit them. By linking 

table of participants and table of events together there is created a reservation 

system, which saves time and labor. 
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1 Úvod 
 

Aplikace, kterou se zabývám ve své bakalářské práci, je určena pro Občanské 

sdružení Mamut. Bude sloužit jako informační systém, který povede databázi klientů 

a pořádaných akcí. Umožní rezervace, kontrolu přijetí plateb a přihlášek. Automaticky 

bude upozorňovat uživatele na prodlení nebo překročení maximálního počtu 

účastníků. 

V dané organizaci zastávám funkci předsedy, a proto mám poměrně jasnou 

představu o potřebách a požadavcích kladených na systém ukládání záznamů 

a tvoření rezervací. Doposud užívaný systém je vzhledem k rozšiřování celé 

organizace již nedostačující, a tak vytvoření nového informačního systému bude 

přínosné nejen jako výsledek bakalářské práce, ale poslouží také potřebám mnou 

vedené organizace, povede k usnadnění a zrychlení práce a umožní další rozvoj, což 

je pro mě velkou motivací. 

S tvorbou databázových aplikací postavených na technologiích PHP a MySQL mám 

zkušenosti, protože jsem se již dvakrát podílel na jejich vývoji. Nevyhýbám se ani 

použití i jiných technologií, např. ASP + MS SQL, JSP + MS SQL nebo MS Access. 

Základním kritériem výběru použité technologie jsou však finanční náklady.  
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2 Teoretická východiska 
 

V první části této kapitoly přiblížím různá východiska vzniku informačního systému. 

Na základě porovnání nejdůležitějších kritérií navrhovaných variant vyberu 

nejvhodnější možnost. Při porovnávání budou jednotlivé varianty obodovány a jako 

nejlepší možnost bude zvolena varianta s největším počtem bodů. 

V další části budou podrobněji rozebrány zvolené technologie.  

 

2.1 Formulace zadání 

 

Naplňování cílů sociálně ekonomického systému a správné fungování jeho řízení 

vyžaduje jasné a přesné definování požadavků a očekávání, kterým má takový 

systém odpovídat. 

 

2.1.1  Popis subjektu, pro který je informační systém určen 

 

Občanské sdružení MAMUT (dále jen OSM) je nezisková organizace zabývající se 

pořádáním dětských táborů a jednodenních poznávacích 

a relaxačních výletů (zájezdů) pro rodiče s dětmi a 

studenty, které netrvají déle jak 24 hodin. Je registrována 

u Ministerstva vnitra České republiky a jako takové jí bylo 

přidělo IČ 228 28 699. Dále je registrována na Finančním 

úřadě v Přerově s DIČ CZ22828699. Rozvíjí se na území 

bývalého okresu Přerov. Své akce zaměřuje především 

na obyvatele měst Přerov a Olomouc. V těchto městech 

jsou také vždy nástupní místa zájezdů/táborů. 

V současně době nevyužívá vlastní kancelář a veškeré 

záležitosti vyřizuje virtuálně z tzv. domácí kanceláře. V organizaci pracují dvě osoby: 

vedoucí, který zabezpečuje plánování, přípravu akcí, reklamu a účetnictví, a 

místopředseda, který se stará o zákazníky (jejich rezervace, objednávky a 

přihlašování na akce).  

Obrázek 2.1 Logo OSM 
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2.1.2  Současný stav 

 

V současné době byly osobní informace o účastnících zaznamenány pouze 

v tištěných přihláškách, evidence e-mailů pro rozesílání novinek probíhala 

prostřednictvím tabulky Microsoft Excel a list účastníků akce byl veden v další 

tabulce Microsoft Excel. Tyto informace byly v aktuální podobě přístupné pouze 

místopředsedovi.  

Při zapsání nové osoby na akci bylo vždy nutné počkat, až dorazí přihláška, poté 

přepsat informace do listu účastníků a kontaktní e-mail do tabulky pro zasílání 

novinek. Osobní informace byly ponechány pouze v přihlášce. V případě potřeby 

opětovného použití daných informací, bylo potřeba je složitě vyhledávat 

v  přihláškách.  

Pokud se stejná osoba přihlašovala na jinou akci, bylo opět nutné přepsat všechny 

osobní informace do listu účastníků vztahujícího se k nové akci. 

Nebyla používána žádná upozornění, veškerý výpis a třídění dat byl závislý na 

uživatelských schopnostech pracovníka. 

Ukázka listu účastníků, tabulky pro zasílání e-mailů a přihlášky (používané dříve) 

jsou v příloze. 

 

2.1.3  Definice úloh, které má budoucí IS plnit 

 

Impulsem k vytvoření IS byla potřeba vyřešit zabezpečení uložení informací 

o účastnících, partnerech, personálu a akcích a umožnit tak lepší řízení rezervací, 

v neposlední řadě také ušetřit čas pracovníkům.  

Je potřeba vybudovat IS, který bude uchovávat informace o účastnících 

a pořádaných akcích a který bude schopný přiřadit účastníky k daným akcím. 

Rezervační systém dále nabídne přehled o příchozích platbách a přihláškách. 

Všechny tyto schopnosti by měly být sjednoceny do jediného IS odpovídajícího těmto 

dílčím požadavkům: 
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 IS bude přístupný kdekoliv na internetu a bude zajištěný proti nepovolenému 

přístupu, 

 každý uživatel bude mít své vlastní přístupové jméno a heslo, 

 účastníci táborů (děti), poznávacích výletů (dospělí a děti), personál a partneři 

budou vedeni odděleně, 

 součástí bude databáze kontaktů pro rozesílání informačních zpráv (Zpravodaj 

OSM), 

 umožní výpis poštovních adres účastníků podle kategorií (účastníci táborů, 

výletů, partneři a personál), 

 umožní výpis e-mailů účastníků podle kategorií (účastníci táborů, výletů, 

partneři a personál), 

 umožní vytvářet nástupní list jednotlivých akcí, 

 bude kontrolovat počet volných míst a v případě překročení limitu upozorní 

uživatele (nezablokuje přidávání dalších účastníků), 

 automaticky upozorní na prodlení plateb, nezaplacení zálohy nebo nedodání 

cestovní smlouvy, 

 umožní aktualizovat seznamy účastníků akcí, partnerů a personálu, 

 umožní zanechávání veřejných vzkazů mezi pracovníky, 

 umožní přiřazení jednoho variabilního symbolu k více účastníkům, 

 bude snadno rozšiřitelný pro budoucí účely. 

 

Informační systém bude mít pro vedoucího především funkci informativní (o počtu 

přihlášených účastníků), umožní výpis kontaktů pro rozesílání reklamy a zápis 

přijatých účastnických poplatků. Celý systém bude vždy aktuální. 
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Místopředseda bude moci IS využít k realizování rezervací a automatizaci. Aplikace 

umožní přidávat a aktualizovat seznam a počet účastníků, partnerů a personálu, 

vytvářet a editovat akce, přiřazovat účastníky k akcím (vytvářet list účastníků), ve 

kterém pak bude možné poznamenat přijetí přihlášek a případně doplňovat kontaktní 

informace. IS bude automaticky upozorňovat na uplynutí doby rezervace nebo 

překročení limitu účastníků. Místopředsedovi tak bude ušetřen čas, již nebude muset 

vyplňovat informace o stejné osobě k nové akci. 

IS všem uživatelům umožní rychlejší vyhledávání informací o účastnících, partnerech 

a personálu. 

 

2.2 Výběr alternativy 

 

Kritériem pro výběr nejvhodnější varianty jsou u Občanského sdružení MAMUT 

především náklady, a to jak na realizaci, tak na následnou údržbu a provoz.  

 

2.2.1  Tabulka variant 

 

Všechny varianty, kromě řešení MS Access, počítají s vytvořením databáze na 

serveru a přístupu přes webové rozhraní. Výběr mezi placeným a neplaceným 

serverem bude řešen později v analytické části. Varianta MySQL + PHP je dále 

rozšířena i pro verzi, kdy by byl spuštěn vlastní server (Linux Fedora Core), který by 

byl neustále v provozu.  

Varianty: 

 MS ACCESS: Využívá kancelářského balíku MS Office, dovoluje tvorbu 

databází, relací a vyhledávání v záznamech. 

 Výhody: Jednoduchost tvorby a údržby, nízké pořizovací náklady 

(součást balíku MS Office), možnost budoucího propojení s MS Visual 

Basic. 
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 Nevýhody: Existuje vždy jen jeden aktuální soubor na jednom počítači. 

Neomezená přístupnost k aktuální databázi je ovšem jeden 

z požadavků na budoucí databázi. 

 MS SQL + Java: Použití MS SQL databáze na serveru a přístup k databázi 

přes webové rozhraní, které by bylo naprogramováno v JSP. Vyžaduje server 

s podporou Javy. Tato podpora není u nás moc obvyklá, je také poměrně 

drahá na údržbu. 

 Výhody: Možnost využití zkušeností při tvorbě webového rozhraní, 

téměř nulové požadavky na PC klienta (pouze webový prohlížeč). 

 Nevýhody: Finanční náročnost projektu na údržbu především 

z dlouhodobého hlediska a malá nabídka serverů poskytující podporu 

Javy. 

 MS SQL + ASP: Jedná se o řešení od firmy Microsoft. ASP podpora je 

značně rozšířena a toto řešení spolehlivě využívá mnoho aplikací velkých 

firem např. České dráhy. Značnou nevýhodou této varianty je programátorova 

neznalost tohoto programovacího jazyka  a vyšší cena. 

 Výhody: Rozšířenost podpory, možnost využít libovolný skriptovací 

jazyk. 

 Nevýhody: Neznalost jazyka programátorem. 

 MySQL + PHP (lokálně): Varianta počítá s nákupem vlastního serveru na 

platformě Linux (distribuce Fedora Core) a s jeho dalším provozem. Zde by 

kromě webového serveru (Apache) běžela také DNS pro domény třetí úrovně 

a FTP. Tato varianta umožňuje velkou škálovatelnost a obrovské diskové 

kapacity. Přináší velkou počáteční investicí, stálé náklady na elektrickou 

energii, nutnost zabývat se opravami hardware a zabezpečením serveru. Také 

je nutné najít vhodné místo pro umístění serveru. Opensource LINUX Fedora 

Core a PHP jsou zvoleny, protože je možné je bezplatně využívat a jsou 

poměrně jednoduché na instalaci (na rozdíl od serveru Microsoft a jeho 

MySQL + ASP). Dalším důležitým aspektem při výběru této varianty jsou 
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zkušenosti programátora při konfiguraci serverů běžících na OS LINUX. OS 

Fedora Core je stabilní moderní operační systém, který má vysoký stupeň 

zabezpečení zabudovaný přímo v jádře. 

 Výhody: Škálovatelnost, OS zdarma. 

 Nevýhody: Velké náklady na pořízení a údržbu, velká část vývoje by 

byla zaměřena jen na nastartování serveru a mohla by tak odpoutat 

pozornost od vývoje skutečného informačního systému. 

 MySQL + PHP (na serveru): Kombinuje možnost třetí a čtvrté varianty, kdy 

potlačuje většinu nevýhod provozování vlastního serveru a programátorovy 

neznalosti jazyka ASP. Podpora MySQL a PHP je u nás bezesporu 

nejrozšířenější a nabízí ji skoro každá firma zabývající se webhostingem. 

Existují také firmy, které tyto služby nabízí zcela zdarma pouze za umístnění 

reklamy. Přesunutím serveru na hosting by znamenalo absenci starostí 

ohledně zabezpečení a dostupnosti serveru. 

 Výhody: Nízká cena, využití zkušeností programátora, stabilita, 

zabezpečení. 

 Nevýhody: Nejsou patrné žádné nevýhody. 

 MS SQL + Visual Basic: Jednalo by se o okenní aplikaci (těžkého klienta), 

která by se dokázala připojit na server MS SQL. Všechna data by byla 

aktuální, nebylo by třeba se starat o aktuálnost prohlížečů a přizpůsobovat jim 

zdrojové kódy v průběhu času.  

 Výhody: Snadné naprogramování, příjemné uživatelské prostředí, 

stabilita 

 Nevýhody: MS SQL je dražší, než využívání MySQL. 

Hodnocení variant probíhá formou udělování 1−5 bodů. Varianta, která získá nejvíce 

bodů, je nejlepší variantou a bude použita pro vytvoření informační systému. 
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MS Access 4 4 3 5 3 19 

SQL + Java 4 1 3 3 5 16 

MS SQL + ASP 2 2 2 2 5 13 

MySQL + PHP (lokálně) 1 1 5 3 5 15 

MySQL + PHP (na serveru) 5 5 5 5 5 25 

MS SQL + Visual Basic 2 3 3 2 5 15 

Tabulka 2.1 Výběr technologie 

 

Výsledek: Vítězná varianta je tou nejlevnější (pokud se využije free web hostingu), je 

stabilní, bezpečná a programátor s ní má již zkušenosti. Není spojena s žádnou 

viditelnou nevýhodou a v tabulce porovnání získala maximální počet bodů ve všech 

hodnocených kritérií.  

 

2.3 Použité technologie 

 

Následující kapitola se věnuje implementačním nástrojům a technologiím použitým 

k vytvoření informačního systému a je zde věnována pozornost programovacím 

jazykům použitých programátorem.  

Implementace informačního systému vyžaduje komplexní znalosti v oblasti 

internetového programování. Základem k vytvoření IS jsou technologie PHP, 

(X)HTML, CSS, MySQL a JavaScript. 
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2.3.1  PHP 

 

PHP (Hypertext Preprocessor) je skriptovací programovací jazyk, určený pro 

programování dynamických webových stránek. Kód se zapisuje přímo do struktury 

jazyka HTML, XHTML, což značně snižuje nároky na editor (je možné programovat 

v kterémkoliv textovém editoru) a zvyšuje přehlednost takto napsaného kódu. 

Jak uvádí Galčan (2010, str. 24):  

„PHP skripty jsou prováděny na straně serveru, k uţivateli je přenášen aţ 

výsledek jejich činnosti (interpret PHP skriptu je moţné volat pomocí příkazové 

řádky). Syntaxe jazyka je inspirována několika programovacími jazyky (Perl, 

C, Pascal a Java). PHP je nezávislý na platformě, skripty fungují bez větších 

úprav na mnoha operačních systémech. Podporuje mnoho knihoven pro různé 

účely – např. zpracování textu, grafiky, práci se soubory, přístup k většině 

databázových systému (především MySQL, ODBC, Oracle, PostrgreSQL, 

MSSQL), podporuje celé řady internetových protokolů (HTTP, SMTP, SNMP, 

FTP, IMIAP, POP3, LDAP…).“  

PHP je oblíben především mezi příznivci operačního systému LINUX, kde má plnou 

podporu a je možné jej provozovat zdarma. V kombinaci s webovým serverem 

Apache a databázovým systémem (obvykle MySQL nebo PostgreSQL) je často 

využíván k webovým databázovým aplikacím.  

Tím, že kombinuje vlastnosti více programovacích jazyků, je velmi jednoduchý při 

užívání pro podobnost v syntaxi, se kterou má většina programátorů zkušenosti. 

Dalšími výhodami je velká podpora na serverech, nezávislost na platformě, 

bezproblémová spolupráce s mnoha databázemi a dobrá uživatelská podpora na 

fórech zabývajících se PHP. Aktuální verze je PHP 5.3.6. 

Alternativou technologie PHP jsou například JSP, ASP, ASP.NET, VB.NET, SSJS, 

CGI skriptovací jazyky, atd. 

Velmi často používanou alternativou je ASP vyvíjený firmou Microsoft. Základem 

ASP je skriptovací jazyk, přičemž není striktně určeno který. Nejpoužívanějším je 
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však VBScript (Visual Basic Script) a Script (jedná se o JavaScript od Microsoftu). 

Kód je, tak jako u PHP, vkládán přímo do stránek, server zpracovává ASP skripty a 

uživateli zasílá až výslednou stránku HTML. ASP je podporován pouze platformou 

Windows. Není zdarma tak jako tomu je u PHP. 

  

2.3.2  HTML, XHTML 

 

HTML/XHTML je značkovací a odkazovací jazyk (HyperText Markup Language), 

pomocí kterého se zapisují www stránky. Popisuje logickou strukturu dokumentu, 

nikoliv jeho vzhled. K vytváření vzhledu se dnes spíše používá CSS. Odkazování se 

používá jako způsob strukturování textu, který není lineární.  

Jedná se čistě o textový jazyk a samotný text i značky určující vzhled jsou v textové 

podobě. Pro psaní kódu není potřeba žádný SKD (Software Developer's Kit). 

K popsání struktury, vzhledu, nebo vkládání objektů jsou používaný značky (tagy). 

HTML interpretuje zobrazované informace na základě přítomnosti právě těchto tagů. 

V případě, že se na stránce vyskytuje obrázek, v kódu na něj odkazujeme. V případě, 

že chceme nastavit vlastnost tagu, používáme k tomu jeho vlastnosti (vlastnosti mají 

pak své atributy). HTML je velice tolerantní jazyk. Vyskytne-li se v kódu syntaktická 

chyba, prohlížeč žádnou chybu nenahlásí a tuto chybu ignoruje. Chybně zapsaný 

text nebo jeho vlastnost přeskočí, ale zbytek stránky se zobrazí korektně.  

O přibývání značek a jejich sjednocování píše Grusová (2003, str. 4):  

„Během svého vývoje jazyk HTML kvůli neustálému přidávání dalších a 

dalších značek postupně přicházel o svou – dříve tolik oblíbenou – 

jednoduchost. První verze jazyka měla pouze pár značek, u dalších verzí se 

jejich počet pohyboval okolo stovky. Některé z nich byly funkční jen v určitých 

typech prohlíţečů, takţe se velice často stávalo, ţe stránky se různým 

uţivatelům zobrazovali naprosto odlišně. Do nekontrolovaného vývoje HTML 

postupně zasáhla organizace W3C − World Wide Web Consortium 

(www.w3c.org) – a vytvořila standart pro popis informací publikovaných na 

webu – HTML 4.01.“ 

http://www.w3c.org/
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HTML je v dnešní době stále nejoblíbenějším jazykem pro vytváření jednoduchých 

www stránek. Postupně je však vytlačován jazyky XHTML a XML.  

XML nejlépe popisuje Hlavenka (2001, str. 160): „XML umoţňuje vytváření vlastních 

dialektů značkovacích jazyků. Vývojáři mohou definovat nejenom zcela nové tagy, 

ale i jejich vlastnosti a funkčnost.“  

XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) je nástupce jazyka HTML. 

Standart XHTML vznikl na základě potřeby definovat značky a jejich vlastnosti, které 

by byly čitelné a správně zobrazované všemi prohlížeči. XHTML ve verzi 1.0 vychází 

z HTML verze 4.0., zachoval většinu tagů a jejich vlastností. 

Normy a doporučení pro HTML (v poslední verzi 4.01, která se dále již nevyvíjí) a 

XHTML spravuje nezávislé mezinárodní konsorcium w3c.com. Na jeho stránkách lze 

kód validovat.  

 

2.3.3  CSS 

 

CSS nebo kaskádové styly (Cascading Style Sheets) umožňují oddělit obsahovou a 

designovou část tak, jak je to u moderních webů požadováno. Výhodou oddělení 

těchto prvků je následná rychlá a snadná modifikace vzhledu pro opakující se prvky. 

Jazyk CSS může být umístěn přímo u daného elementu, který postihuje, nebo 

v hlavičce, nejčastější je však zápis do externího souboru, na který se v hlavičce 

pouze odkazujeme. Je také možné vytvářet různé třídy stejných prvků a tím určit 

stejnému typu na různých místech rozdílné vlastnosti. 

Jak píše Galčan (2010, str. 24):  

„Stačí pouţít jeden stylový dokument pro úpravu celého webového sídla a 

udrţet tak pod kontrolou jednotný vzhled všech stránek. Na druhou stranu je 

velice jednoduché v případě potřeby rázem změnit jejich podobu. Stačí 

přepsat jediný dokument – styl – a všechny stránky budou hned vypadat uplně 

jinak.“  
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V informačním systému budou CSS využity pro vytváření vzhledu vstupních 

formulářů a výstupních tabulek, dále pak k formátování textu, odkazů a 

kontejnerových bloků. 

 

2.3.4  JavaScript 

 

JavaScript je jazyk, který se používá hlavně pro kontrolu formulářů před odesláním 

na server. Další využití je pro manipulaci se stránkou, kdy se pomocí tlačítek a 

odkazů mění vlastnosti jiných prvků, např. skrývání formulářů, přístupnost 

formulářových tlačítek, změna barev, atd.  

JavaScript se vkládá do internetových aplikací. Tento jazyk je interpretován na straně 

klienta na rozdíl od skriptovacího jazyka PHP, jehož kód je vždy vykonán na straně 

serveru. Tím, že nezatěžuje server se projeví v urychlení aplikací. Viz Domes (2005). 

Jak tvrdí Domes (2005, str. 244): „Aby bylo dosaţeno kompatibility napříč 

různorodým spektrem prohlíţečů, ustanovila Evropská asociace výrobců počítačů 

(ECMA) v roce 1997 platnou oficiální formu.“  

 

2.3.5  MySQL 

 

MySQL je databázový systém vytvořený švédskou firmou MySQL AB, kterou nyní 

vlastní společnost Sun Microsystems, dceřiná společnost Oracle Corporation.  

MySQL je multiplatformní databáze. V současné době je nejaktuálnější verze 

MySQL 5.1. Pro svou snadnou implementovatelnost se dnes jedná o jednu 

z nejrozšířenějších databází. Komunikace s MySQL probíhá pomocí jazyka SQL 

(podobně jako u ostatních SQL databází se jedná o dialekt tohoto jazyka s některými 

rozšířeními). MySQL byla v začátcích optimalizována především pro rychlost a to i za 

cenu mnohých zjednodušení. První verze nepodporovaly cizí klíče, pohledy, triggery, 

uložené procedury a měly pouze jednoduché zálohování. V posledních letech byly 

chybějící části doplněny a nyní je MySQL v kombinaci s PHP, Linux + Apache 

(LAMP) nejpoužívanější základ webových serverů. 
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MySQL obsahuje databáze, které se skládají z tabulek, tvořených sloupci a řádky. 

Sloupce tvoří hodnoty a řádky pak představují jednotlivé záznamy. Za použití jazyka 

SQL je možné vybrat informace (sloupce) pouze v těch záznamech (řádcích), které 

nás zajímají. 

MySQL má dvojí licencování (stalo se průkopníkem tohoto způsobu licencování). Je 

k dispozici jak pod bezplatnou licencí GPL, tak pod komerční placenou licencí, která 

je však ve srovnání s alternativními produkty, např. MSSQL běžícím na IIS, pořád 

cenově velmi přijatelná.  

 

Alternativy: 

Oracle (Oracle9i, 10g), Sybase (Sybase ASE), Microsoft (MS SQL, MS Access), IBM 

(DB2), Derby (Claudscape), Progrress, PostgreSQL, LDAP, Informix, Solid 

PostgreSQL je stabilní open-source relační databázový systém, který není závislý 

na platformě. Je šířen pod velmi liberální licencí BSD a může být neomezené 

používán, upravován a distribuován. Za jeho současným stavem stojí více jak 15 let 

nepřetržitého aktivního vývoje. 

Oracle je jedním z nejpropracovanějších relačních databázových systémů. Jeho 

propracovanosti však odpovídá velmi vysoká cena a špatná komerční politika 

společnosti Oracle. Z tohoto důvodu je využíván jen menším počtem hostingových 

služeb. 

MicrosoftSQL Server je výkonný moderní databázový systém vyvíjený společností 

Microsoft a běžící jedině na platformě Windows od stejné společnosti. Velkou 

nevýhodou je cena, která je pro použití v oblasti webových systémů nad možnosti 

běžných uživatelů. Existují bezplatné distribuované verze systému MS SQL Serveru, 

ale jejich výkon a především možnosti jsou značně omezené. 

IBM DB2 poskytuje velmi dobrý výkon se spoustou podpůrných aplikací za 

přijatelnou cenu. Je vhodná pro malé a velké organizace, existuje na mnoha 

výpočetních platformách včetně mainframe (MVS, OS/390, VM, VSE), středních 

systémech (UNIX, OS/400) i pracovních stanicích (Windows 95/98/NT/2000, OS/2). 
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U UNIX pak je provozován na operačních systémech AIX, HP-UX, Sun Solaris, SCO 

UnixWare7 a na Linux. Viz Lacko (2001, str. 14). 
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3 Analýza požadavků na databázi 
 

Analýza se zabývá informacemi důležitými pro projekt: zjišťuje, zda jsou požadavky 

zadavatele reálné, řeší informační potřeby uživatelů, disponibilní zdroje, informační 

výstupy a způsob jejich prezentace, zvažuje vazby v IS a využití již existujícího 

projektu nebo alespoň jeho části. Analýza připravuje všechny podstatné informace 

pro následnou implementaci celého IS. 

 

Prof. Habr vyslovil myšlenku, že správně definovaný cíl je poloviční řešení. Jsou 

dokonce autoři, kteří uvádějí, že správné určení problému a definice cíle představují 

70% šanci na úspěch. 

 

Již Albert Einstein specifikoval, že řešení problémů je ze 75 % tvořeno přípravou, z 

20 % analyticko-syntetickou částí a z pouhých 5 % samotnou fyzickou realizací 

projektu. 

 

3.1 Posouzení reálnosti zadání 

 

Hlavními body pro posouzení reálnosti zadání je zabezpečení informační potřeby 

uživatelů a disponibilní zdroje. Pokud by na vytvoření nebo údržbu IS nebylo 

dostatek finančních nebo lidských zdrojů, je zbytečné pokračovat v implementaci.  

 

Jak píše Fiala (1994): „Je nutné si uvědomit, ţe tvorba projektu informačního 

systému je náročná z hlediska času dalších zdrojů (technických, finančních, 

lidských). Neustále je nutno mít na paměti, ţe výstupem celého procesu musí být 

informační systém tvořený značným počtem konkrétních prvků a vazeb mezi nimi. 

Platí proto, ţe jiţ při formulaci zadání vytváří analytik ve spolupráci s koncovým 

uţivatelem, případně zadavatelem, základní předpoklady budoucí reálnosti nebo 

nereálnosti projektu. K reálným výsledkům projektování automatizace informačního 

systému vede pouze reálné zadání.“ 
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3.1.1  Hledisko zabezpečení informační potřeby uživatelů 

 

Z hlediska zabezpečení informační potřeby uživatelů bude tento informační systém 

využíván velmi často. Zlepší se rychlost a kvalita přiřazení účastníků ke konkrétním 

akcím, kontrola přijetí účastnických poplatků, zpřehlední a se zrychlí zasílání 

Zpravodaje občanského sdružení MAMUT. 

Multiuživatelská aplikace dovolí práci více uživatelům najednou. Hlavním rysem bude 

mobilita a aktuálnost dat uložených na serveru. Jen tato nová možnost zrychlí práci 

a ušetří spoustu času, který dříve musel být věnován přeposílání aktuálního 

dokumentu − navíc během přeposílání mohlo při každém přenosu dojít k chybě, a to 

jak na straně sítě, tak nedbalostí uživatele, který mohl zaměnit soubory. Přeposílání 

souborů e-mailem také není bezpečné a tato data je možné odchytit. Samotné 

přeposílání souborů navíc popírá definici moderní databáze a vrací se do doby, kdy 

neexistovalo vzájemné propojení sítí (tedy před vznik internetu dnešní podoby). 

 

3.1.2  Disponibilní zdroje 

 

Vzhledem k maximálnímu úsilí snížit rozpočet celého projektu je nejlepší možností 

využít služeb webhostingu zdarma. Případná reklama na stránkách webového 

rozhraní není důvodem k přechodu na placený webhosting.  

Jako webhosting je možné využít webzdarma.cz, který poskytuje zdarma MySQL 

server s podporou PHP. V současné době je jeho prostorové omezení (velikost místa 

na disku) vyhovující.  

Server webzdarma.cz byl vybrán na základě dlouholetých dobrých zkušeností 

v rámci jiného projektu. Za dobu 6 let se neobjevil žádný problém s podporou 

a neobjevují se ani výpadky dostupnosti. Rychlostí se může rovnat ostatním 

placeným webhostingům.  
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Základní údaje (podle priorit pro zadaný projekt): 

 zcela zdarma, 

 uživatelský prostor o velikosti 200−500 MB (podle nastavení reklamy),  

 databáze MySQL o velikosti 20 MB (na žádost je možné rozšířit), 

 podpora PHP skriptu, 

 aktualizace stránek pomocí FTP nebo webového rozhraní, 

 podpora prostřednictvím diskusního fóra nebo e-mailu, 

 adresa ve tvaru domény 3. řádu s možností výběru ze 17 domén 2. řádu, 

 e-mailová schránku ve tvaru cokoliv@jmeno.domena.cz o velikosti 50 MB 

s přístupem přes webové rozhraní. 

Vzhledem k výše uvedeným údajům poskytuje web hosting „webzdarma.cz“ vše 

potřebné pro umístění našeho IS a není tedy třeba hledat jinou variantu. 

Finanční náklady na tento projekt jsou minimální. Z hlediska disponibilních finančních 

zdrojů je tento projekt realizovatelný. 

Z hlediska lidských zdrojů nejsou zřejmé žádné problémy. Oba pracovníci zvládají 

práci s internetem a e-mailem. Virtuální kancelář funguje již třetím rokem bez 

problémů, nepředpokládají se tady ani komplikace při přechodu na nový systém. Oba 

pracovníci vlastní svůj notebook s připojením k internetu, je tedy zabezpečený jejich 

přístup k systému. 

Po posouzení disponibilních finančních a lidských zdrojů a úrovně technologického 

zabezpečení usuzuji, že realizace projektu by měla být bezproblémová 
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3.2 Definice informačních výstupů a funkcí, způsob prezentace 

výstupů 

 

Při analýze jsem vycházel z následujících poznatků: 

 typ požadovaných informací 

 periodicita požadovaných informací, 

 doba odezvy, 

 profil uživatele informací, 

 počet uživatelů informací, 

 prostorová náročnost a míra autonomie. 

 

3.2.1 Požadavky na informace 

 

Informačním výstupem z hlediska obsahu budou především: 

1. nástupní listy pro náhled a tisk, 

2. informace o účastnících, partnerech a personálu, 

3. přehled o rezervacích na akce, 

4. přehled o doručení přihlášek a plateb. 

Informační výstup i vstup dat bude proveden pomocí webového rozhraní. 

Od informačního systému lze z hlediska technické kategorizace očekávat stabilní 

informační výstupy. Výsledky budou prezentovány ve verbální podobě. 

Definici stabilních informačních výstupů a verbálních informací popisuje Fiala (1994):  

Typ stabilních informačních výstupů lze charakterizovat těmito typickými 

vlastnostmi: 

 Jsou stabilní z hlediska struktury. Výstupní informace jsou 

stabilně uspořádány. 

 Jsou stabilní z hlediska zdrojů. Zpracovávají vţdy stejné části 

datové základny. 
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 Vznikají na základě zpracování pevně daným algoritmem 

(programem). 

 Obsahově se mohou stabilní informační výstupy lišit, a lze je 

proto dále podrobněji členit: 

 Výstupy, které jsou tvořeny uspořádaným přehledem 

všech dat zpracovávané části datové základny.  

 Výstupy obsahující uspořádaný přehled pouze vybraných 

dat (dat vyhovujících výběrovým kritériím).  

 

Verbální informaci můţeme charakterizovat následovně: 

 Je přesná. Samozřejmě za předpokladu, ţe její autor sledovaný 

jev správně pochopil a popsal. 

 Umoţňuje současně prezentovat různé typy informací v relativně 

libovolných kombinacích. 

 Pomocí ní lze popsat v podstatě libovolný jev velmi detailním 

způsobem. 

 

3.2.2  Periodicita požadovaných informací 

 

Výstupní informace, kterou má informační systém poskytovat z hlediska časového 

období, kdy bude očekáván její výstup, lze označit za nepravidelnou a s nízkou 

frekvencí.  

Nepravidelné informační požadavky s okamžitou dobou odezvy jsou ve většině 

případů řešeny předem zpracovanými algoritmy. Tento způsob dokáže poskytnout 

informační výstup bez přítomnosti programátora nebo analytika. Zpracování se také 

dá řešit jako neuzavřené s tím, že bude dořešeno na základně konkrétního 

požadavku uživatele, nebo zabudováním jednoduchých mechanismů pro zadávání 

jednoduchých kriterií, které omezí výběr. 
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3.2.3  Doba odezvy 

 

Požadavek bude zpracován interaktivním zpracováním (MySQL). Z hlediska doby 

odezvy se bude jednat o informaci s bezprostřední dobou odezvy.  

Interaktivní zpracování je opakem dávkového zpracování. Jedná se o plnění úkolů 

v počítačovém systému, který zahrnuje kontinuální výměnu informací mezi 

počítačem a uživatelem. Funguje tedy na základě interakce uživatele, který se stává 

spouštěčem děje a může do něj zasahovat a upravovat jej v průběhu běhu aplikace. 

Jedná se tedy o interakci mezi člověkem a počítačem.  

Jak tvrdí Fiala (1994): „O době odezvy je moţno říci, ţe se z pohledu uţivatele jedná 

o jeden z nejdůleţitějších parametrů. Je nutné vyjít ze skutečnosti, ţe pro uţivatele 

má smysl pouze informace, kterou dostane včas nebo v okamţiku potřeby.“ 

3.2.4  Uživatelé informací 

 

Není potřeba diferencovat různé typy informačních výstupů pro každého uživatele 

zvlášť − navzdory drobným nuancím v úloze IS pro každého uživatele.  

Z hlediska úrovně řízení není potřeba vytvářet uživatelské skupiny a uživatelská 

práva. Systém nebudou využívat žádní externí uživatelé a OSM nemá složitou 

strukturu řízení. 

Z hlediska stupně agregace budou všechna data detailní (nebude použita žádná 

agregace). 

 

Obrázek 3.1 Uživatelé informací 
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3.2.5  Počet uživatelů IS 

 

Informační systém budou využívat dva uživatelé. Technicky ani ekonomicky nebude 

problém případný počet uživatelů rozšířit − z technického hlediska se jedná pouze 

o vytvoření nového uživatelského účtu. Z ekonomického hlediska se nic nemění.  

 

3.2.6  Prostorová náročnost a míra autonomie 

 

Prostorovou náročnost ani míru autonomie není potřeba v tomto projektu řešit. 

Prostorové rozptýlení zdrojů dat a prostorové rozptýlení uživatelů výstupních 

informací řeší připojení k síti internet.  

 

3.3 Využití existujícího projektu 

 

Tak jako ve většině lidských oblastí i zde platí, že nemá cenu řešit již vyřešené. Je 

tedy důležité zjistit, zda náš problém někdo již neřešil, a pokud ano, zda je tento 

projekt možné nějak využít, případně použít nějaké jeho dílčí části. Toto může ušetřit 

spoustu času a práce. 

3.3.1  Zhodnocení variant 

 

Neexistuje možnost napojení současných aplikací s daty nebo rozšíření současného 

způsobu práce s daty účastníků, partnerů, personálu a akcí na nový IS. Je nutné 

vytvořit novou databázi MySQL, v ní potřebné tabulky a naplnit je a k takto 

vytvořenému IS poté naprogramovat webové rozhraní na míru pro potřeby OSM. 

Podobných IS založených na databázi MySQL a webovém rozhraní s podporou 

XHTML a PHP existuje mnoho, ale není znám projekt, který by plně nebo 

částečně pokrýval potřeby Občanského sdružení Mamut. Jestli si ho nějaká 

organizace zhotovila, aby urychlila své procesy nebo zautomatizovala podobný 

proces, určitě ho nenabídne konkurenci. Vzhledem k poměrné jednoduchosti 

vytvoření IS by případná úprava jiného využitelného objektu byla časově náročnější a 

složitější než vytvoření vlastního nového IS. 
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3.4 Informační vazby, jež je nutno v projektu respektovat: 

 

 Údaje o účastníkovi vznikají na základě doručení přihlášky na akci. Tyto údaje 

se přepisují do IS. Na základě akce objednané v přihlášce uživatel přiřadí 

účastníka/účastníky k dané akci.  

 Údaje o partnerovi vznikají na základě spolupráce. Jsou získány na stránkách 

partnera, z faktury nebo jiného dokumentu. Tyto údaje uživatel zapíše do IS. 

 Údaje pro zasílání reklamy (Zpravodaje OSM) vznikají na základě vyplnění 

formuláře na internetové prezentaci OSM a odesláním formuláře se svým 

e-mailem. Tyto údaje jsou po přijetí e-mailu zpracovány do IS uživatelem. 

 Rezervace může být vytvořena těmito způsoby: 

 pokud je účastník evidován v IS, tak se pouze přiřadí k dané akci 

 pokud účastník není v IS uveden, musí být nahrazen „imaginární 

osobou“ − tato imaginární osoba bude pak nahrazena skutečnou 

osobou po doručení přihlášky 
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4 Návrh a realizace databáze 
 

Tato část se zabývá jednotlivými částmi vytvořené databáze, řeší propojení tabulek, 

zabezpečení a fungování v praxi. Je zakončena uživatelskou příručkou. 

 

4.1 Datová základna projektu 

 

Při vytvoření datové základny se zabýváme tím, jak data získat, neztratit je, nenechat 

si je ukrást a zabezpečit jejich správnost.  

Datová základna pro nás představuje jediný zdroj informací, které má počítačová 

aplikace poskytovat jednotlivým uživatelům. Je třeba vycházet ze skutečnosti, že 

z datové základny lze získat pouze informace, které jsme do ní vložili, nebo 

informace odvozené. Datová základna je tedy jedním ze základních kamenů celé 

aplikace. Aplikace bude plnit specifikované cíle pouze za předpokladu správného 

fungování datové základny. 

Velmi důležitá je správné datové základny s prací uživatele. Informační požadavek 

vytvořený z neaktuálních nebo špatných dat nás nemůže uspokojit. Je velmi důležité 

vytvořit vhodnou datovou základnu a k ní zajistit kontrolu správnosti vložených dat. 

O struktuře datové základny píše Fiala (1994): 

Ani vhodná struktura datové základny nám nezajistí poţadované informační 

výstupy, jestliţe uţivatel podcenil vkládání dat – informační výstup zpracovaný 

z neúplných nebo neaktuálních dat nemůţe uspokojit poţadavek uţivatele. 

I v případě, ţe datová základna obsahuje ta nejaktuálnější data, nebude moci 

efektivně uspokojit poţadavky na informační výstup, bude-li mít špatnou 

strukturu.“ 
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Problémové okruhy oblasti datové základny: 

 Zdroje dat 

 Vytvoření a údržba datové základny 

 Klíče a číselníky 

 Způsob kontroly vstupních dat 

 Ochrana dat 

 

4.2 Zdroje dat 

 

Jak tvrdí Fiala (1994):  

„Všechny sekundární (odvozené) údaje je nutno odvodit z primárních dat 

pomocí programových algoritmů. Jestliţe bychom sekundární data před 

vkládáním zpracovali (např. vypočítali na kalkulačce) a vloţili do počítače, 

popřeli bychom v podstatě logiku zpracování dat a význam výpočetní techniky 

jako takové. Počítač by nám více-méně pouze nahrazoval dřívější kartotéky. 

Vypočtením sekundárních dat a vloţením do počítače by se vztah primární 

data-sekundární data stal statickým a pracně bychom do něj promítali 

jakoukoliv změnu.“   

Zdroji dat pro informační systém jsou přihlášky účastníků, případně informace 

získané na základně spolupráce s partnery nebo personálem. Posledním zdrojem dat 

jsou e-mailové adresy zaslané prostřednictvím elektronického formuláře, kdy si 

potenciální zájemci o služby nechávají zasílat novinky. 

Jak píše Fiala (1994):  

Při automatizaci informačních systémů, při navrhování struktury datové 

základny je nutno dodrţovat několik důleţitých zásad práce se zdroji dat: 

 Je nutno minimalizovat vstupy.  
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 Je nutno maximalizovat výstupy. 

 Je nutno kaţdý údaj vkládat pouze jednou. 

 Je nutno vkládat pouze primární údaje. 

 

Každý manuálně vkládaný údaj je potenciálním zdrojem chyby. Omezením nebo 

zautomatizováním vstupů se snižuje možnost zanesení špatných údajů. Z některých 

údajů lze vypočítat údaje jiné, např. vložením rodného čísla lze získat údaj o datu 

narození, které pak není nutné samostatně vkládat.  

Vytěžování maxima z vložených dat nelze také uplatnit extrémním přístupem. Pokud 

výstupová sestava bude obsahovat zbytečná data, která nemají pro uživatele 

význam zvyšují, tak mají jen negativní účinek. Ztrácí se přehlednost, matou uživatele 

a zpomalují výpočet operace a tím prodlužují dobu odezvy. 

Záznam, který je součástí datové základny je nutné využít ve všech vytvářených 

informačních výstupech. Nedojde tak k zbytečnému rozšiřování datové základny, 

která by vyžadovala dodatečné finanční náklady na rozšíření datové kapacity a 

údržbu celého IS. Dále rozsáhlá datová základna prodlužuje čas zpracování a dobu 

odezvy. 

4.3 Vytvoření a údržba datové základny 

 

Odpovědnost za vkládaná data nese pracovník, který je vkládá. Za správné kontaktní 

a osobní údaje v systému tedy zodpovídá místopředseda a za potvrzení platby nese 

odpovědnost předseda. 

Údržba datové základny bude prováděna pracovníky při vzniku změnových dat 

pomocí interaktivního přístupu. 

Data budou před uložením na server kontrolována JavaScriptem, který údaje podle 

šablon a omezení zkontroluje a v případě výskytu nesrovnalosti upozorní uživatele. 
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4.4 Klíče a číselníky 

 

Jsou to identifikační a klasifikační údaje, které jsou využívány zejména pro třídění 

výběrové operace.  

Informační systém bude používat interní binární číselníky. Tyto číselníky jsou 

využívány k roztřídění osob na účastníky táborů/zájezdů, partnery a personál. 

K rozlišení jsou užívány označení 0 (účastník není členem skupiny) a 1 (člen 

skupiny). 

 

4.5 Způsob kontroly vstupních dat 

 

Správnost vložení vstupních dat je kontrolována nejprve na straně klienta (pomocí 

Javascriptu) a poté na straně serveru (pomocí PHP a MySQL). V případě špatného 

zadání bude uživatel vždy upozorněn varovným hlášením s popisem chyby, případně 

návrhem dalšího postupu. 

Pokud chyba bude zjištěna ještě před odesláním požadavku na server (pomocí JS), 

bude uživatel upozorněn hlášením v podobě okna: 

 

Obrázek 4.1 Výstup kontroly JS 

 

 

 

 



27 

 

V případě nezdařené kontroly na straně serveru bude uživatel upozorněn 

oznamovací stránkou: 

 

Obrázek 4.2 Výstup kontroly MySQL 

 

Datová pole, která budou testována při vkládání nového účastníka: 

 

Tabulka 4.1 Kontrola polí účastníků 

 

 

 

Tabulka.proměnná Název Správný format nebo kontrola Příklad 

Ucastnici.id_ucastnik Rodné číslo 9 nebo 10 číslic 8806251111 

Ucastnici.jmeno Jméno Pouze písmena.  

Délka maximálně 25 znaků 

 

Adam  

 

Ucastnici.prijmeni Příjmení Pouze písmena.  

Délka maximálně 25 znaků 

Vančík 

Ucastnici.dat_nar Datum 

narození 

RRRR-MM-DD 

 

1988-06-25 

Ucastnici.poznamka Poznámka Písmena i číslice 

Délka maximálně 250 znaků 

Toto je 1. Poznámka. 

Ucastnici.kontakt_tel Telefon XXX XXX XXX 

Kde X představuje číslo 

581 525 525 

Ucastnici.kontakt_mail E-mail jmeno@domena.cz mamut@taborymamut.cz 

Ucastnici.adresa Adresa Délka maximálně 50 znaků Kozlovská 5, 750 05 PŘEROV 

mailto:jmeno@domena.cz
mailto:mamut@taborymamut.cz
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Datová pole, která budou testována při vkládání nového partnera: 

 

Tabulka 4.2 Kontrola polí partnerů 

 

Datová pole, která budou testována při vkládání nového zpravodaje: 

 

Tabulka 4.3 Kontrola polí zpravodaje 

 

 

 

 

 

 

Tabulka.proměnná Název Správný format nebo kontrola Příklad 

Ucastnici.jmeno Nazev Pouze písmena.  

Délka maximálně 25 znaků 

RS Krupá 

 

Ucastnici.prijmeni Kontaktní 

osoba 

Pouze písmena.  

Délka maximálně 25 znaků 

Stanislav Bořek 

Ucastnici.adresa Adresa Délka maximálně 50 znaků Kozlovská 5, 750 05 PŘEROV 

Ucastnici.kontakt_mail E-mail jmeno@domena.cz rskrupa@rskrupa.cz 

Ucastnici.kontakt_tel Telefon XXX XXX XXX 

Kde X představuje číslo 

581 525 525 

Ucastnici.poznamka Poznámka Písmena i číslice 

Délka maximálně 250 znaků 

Toto je 1. Poznámka. 

Tabulka.proměnná Název Správný formát nebo kontrola Příklad 

Ucastnici.kontakt_mail E-mail jmeno@domena.cz frankovi@seznam.cz 

Ucastnici.poznamka Poznámka Písmena i číslice 

Délka maximálně 250 znaků 

Zájem o tábory 

mailto:jmeno@domena.cz
mailto:rskrupa@rskrupa.cz
mailto:jmeno@domena.cz
mailto:frankovi@seznam.cz
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Datová pole, která budou testována při vkládání nové akce: 

 

Tabulka 4.4 Kontrola polí akcí 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka.proměnná Název Správný formát nebo kontrola Příklad 

Akce.cislo_akce Číslo akce Celé číslo 

Maximálně 6 znaků 

113 

Akce.nazev Název 

akce 

Písmena i číslice 

Maximálně 50 znaků 

 

Akce.od  Datum formátu SQL datum 2011-01-01 

Akce.do  Datum formátu SQL datum 2011-01-22 

Akce.lokalita_adresa Lokalita Celé číslo 

Maximálně 80 znaků 

RS Heroltice, Heroltická 82, 779 

00 Heroltice/Štíty 

Akce.max_poc_ucastniku Maximální 

počet 

účastníků 

Celé číslo 

Maximálně 3 místné 

90 

Akce.cena Cena Celé číslo 

Maximálně 6 místné 

4000 

Akce.cena_dopravy  Celé číslo 

Maximálně 6 místné 

300 

Poznámka Poznámka Písmena i číslice 

Délka maximálně 100 znaků 

Doprava zdarma pro účastníky 

minulých let 
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4.6 Definice datové základny (tabulky + vzájemné vazby a relace) 

 

Data budou ukládána do pěti tabulek: 

 Akce 

 Účast 

 Účastníci 

 Users 

 Vzkazy 

 

4.6.1  Tabulka: Účastníci 

 

Tabulka slouží k uložení informací o účastnících, partnerech a personálu, i k uložení 

e-mailů pro zasílání Zpravodaje OSM.  

Při záznamu Zpravodaje nejsou využity sloupce: jmeno, prijmeni, dat_nar, adresa, 

kontakt_tel, poznamka. V těchto sloupcích na konkrétním řádku jsou vyplněny tyto 

hodnoty: 

Jmeno    /prázdné/ 

Prijmeni   ZPRAVODAJ 

Dat_nar   0000-00-00 

Adresa   /prázdné/ 

Kontakt_tel   /prázdné/ 

Poznamka   /prázdné/ 

 

ID (ucastnici.Id_ucastnika) netvoří rodné číslo. Číslo je generováno automaticky 

následujícím algoritmem, který způsobí, že vložené číslo bude o jedno větší, než bylo 
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poslední použité. Tato čísla se generují od jedničky a nemůže se tedy stát, že by 

přišli do konfliktu s rodnými čísly.  

 

$sqlVyber = "SELECT * FROM ucastnici WHERE id_ucastnik<100000 

ORDER BY id_ucastnik ASC"; 

$vysledekVyber = mysql_query($sqlVyber); 

$vyber=0; 

while($radek = mysql_fetch_array($vysledekVyber)) 

{ 

     $vyber = $radek["id_ucastnik"]; 

} 

 

Sloupec Typ Vlastnosti Nulový Výchozí 

Id_ucastnik Bigint (10) UNSIGNED ANO 0 

Vytvoreno Timestamp  ANO CURRENT_TIMESTAMP 

Jmeno Varchar(20)  ANO NULL 

Prameni Varchar(20)  ANO NULL 

Dat_nar Date  ANO NULL 

Adresa Varchar(50)  ANO Ulice čp, PSČ MĚSTO 

Kontakt_mail Varchar(50)  ANO NULL 

Kontakt_tel Varchar(11)  ANO NULL 

Poznamka Varchar(200)  ANO NULL 

Ucastnik_tabor Tinyint(1) UNSIGNED ANO 1 

Ucastnik_zajezdy Tinyint(1) UNSIGNED ANO 1 

Zasilat_novinky Tinyint(1) UNSIGNED ANO 1 

Personal Tinyint(1) UNSIGNED ANO 0 

partner Tinyint(1) UNSIGNED ANO 0 

 

Tabulka 4.5 Struktura tabulky „ucastnici“ 
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4.6.2  Tabulka: Akce 

 

Slouží k ukládání akcí.  

Sloupec Typ Vlastnosti Nulový Výchozí 

Cislo_akce Int(6) UNSIGNED ANO 0 

Nazev Vardar(50)  ANO NULL 

Lokalita_adresa Vardar(80)  ANO NULL 

Od Date  ANO NULL 

Do Date  ANO NULL 

Max_poc_ucastniku Tinyint(3) UNSIGNED ANO 1 

cena Smallint(6) UNSIGNED ANO 1 

Cena_dopravy Smallint(6) UNSIGNED ANO 0 

poznamka Vardar(100)  ANO - 

 

Tabulka 4.6 Struktura tabulky „akce“ 
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4.6.3  Tabulka: Účast 

 

Slouží k uložení informací o účasti. Pomocí této tabulky jsou propojeny tabulky 

Účastníci a Akce. Vložením jednoho řádku do tabulky Účast vznikne obsazení 

jednoho místa účastníkem z tabulky Účastnici v tabulce Akce k příslušné akci. 

Sloupec Typ Vlastnosti Nulový Výchozí 

Id (AUTO_INCEREMENT) Int(5) UNSIGNED ANO NULL 

Vs Int(6) UNSIGNED ANO 0 

Ok Tinyint(1) UNSIGNED ANO 0 

U_id_ucastnika Biont(10) UNSIGNED ANO NULL 

U_cislo_akce Int(6) UNSIGNED ANO NULL 

Platba1 Smallint(5) UNSIGNED ANO 0 

Platba2 Smallint(5) UNSIGNED ANO 0 

Platba3 Smallint(5) UNSIGNED ANO 0 

Doprava Tinyint(1) UNSIGNED ANO 1 

Sleva Smallint(4)  ANO 0 

Primaska_odeslana Date  ANO NULL 

Primaska_prijata Tinyint(1)  ANO 0 

poznamka Vardar(100)  ANO - 

 

Tabulka 4.7 Struktura tabulky „ucast“ 

 

4.6.4  Tabulka: Users 

 

Tabulka users obsahuje informace o uživatelských účtech. Obsahuje přihlašovací 

jména a hesla. K šifrování hesel je používán hash algoritmus MD5. 

Sloupec Typ Vlastnosti Nulový Výchozí 

id Tinyint(3) USNIGNED Ano NULL 

Usr Varchar(6)  Ano NULL 

pwd Vardar(150)  Ano NULL 

 

Tabulka 4.8 Struktura tabulky „users“ 
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4.6.5  Tabulka: Vzkazy 

 

Tabulka slouží k zanechávání vzkazů mezi uživateli databáze. 

Sloupec Typ Vlastnosti Nulový Výchozí 

Id 

(AUTO_INCREMENT) 

Int(4) USNIGNED Ano NULL 

Datum timestamp  Ano CURRENT_TIMESTAMP 

vzkaz Vardar(200)  Ano Smazat_vzkaz 

 

Tabulka 4.9 Struktura tabulky „vzkazy“ 

 

4.6.6  Relace 

 

Tabulky Akce, Účastníci a Účast jsou vzájemně propojeny. Tabulka Účast spojuje 

další dvě tabulky a vytváří vzájemné propojení.  

Vzájemné relace: 

Tabulka 1 Tabulka 2 Vzájemná relace 

akce ucast 1:N 

ucastnici ucast 1:N 

 

Tabulka 4.10 Tabulka vzájemných relací tabulek 
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            AKCE          ÚČASTNÍCI  

 

 

 

           ÚČAST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.3 Vzájemné propojení klíčů v tabulkách 

 

Tabulka Users netvoří žádné relace s jinou tabulkou. Slouží pouze k uložení 

uživatelských jmen a hesel a zabránění neautorizovanému přístupu. 

      USERS 

 

 

Obrázek 4.4 Relace tabulky users 
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Tabulka Vzkazy netvoří žádné relace s jinou tabulkou. Slouží pouze k vytváření 

vzkazů na hlavní straně. 

             

VZKAZY 

 

 

 

Obrázek 4.5 Relace tabulky vzkazy 

 

4.7 Ochrana dat 

 

Budování databáze zabere spoustu času a je pro to velmi důležité zajistit, aby tato 

data nebyla ztracena. Dodatečné nahrazení zničených nebo ztracených dat už 

nemusí být možné, a pokud možné je (např. z přihlášek v tištěné podobě), tak je 

opětovné zanesení dat do systému velmi pracné. Poškození nebo ztráta dat s sebou 

přináší znovuvybudování celé datové základny. 

 

4.7.1  Ochrana dat před fyzickým zničením a ztrátou 

 

Data budou ukládana do databázových tabulek a systém bude provozován 

u externího poskytovatele webových služeb, který zajistí dostupnost serveru, 

zabezpečení a zálohování dat.  

Aby bylo eliminováno nebezpečí ztráty dat v důsledku technických důvodů, chyb 

v programovém vybavení nebo chyb lidského činitele, budou data před zničením 

chráněna vytvářením bezpečnostních kopií. Data (výpisy MySQL tabulek v TXT) 

budou v pravidelných 3měsíčních intervalech exportovány do TXT souborů 

a archivovány v elektromagnetické podobě (na externím disku) a optickoelektronické 

podobě (na CD) na dvou různých místech tak, aby výboj blesku, požár nebo krádež 

tato data neohrozily. 
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Pravidelná záloha na straně serveru spolu s pravidelnou archvicí dat na straně 

uživatele zajistí 99,9% ochranu dat při vzniku nepředvídatelné situace s možnými 

negativními dopady.. 

 

4.6.5  Ochrana dat před neoprávněným přístupem 

 

Při vstupu do kterékoliv části informačního systému bude bezpečnost dat na 

aplikační úrovni zabezpečena validací uživatele. Bude tedy vyžadováno zadání 

uživatelského jména a hesla. Zadáním správného hesla bude pokračovat přihlášení 

a možnost prohlížet, editovat, mazat a přidávat data/záznamy. Zadání nesprávného 

hesla interpretuje systém jako pokus o neoprávněný přístup a nedovolí vstup do 

informačního systému. Z důvodu utajení hesla před dalšími uživateli systému bude 

při vkládání hesla interpretovat neutrální znaky. 

Zabezpečení bude vytvořeno pomocí session. Po validaci jména a hesla při 

přihlášení je vytvořeno session. Po ukončení práce a odhlášení je session ukončeno. 

Přiřazování a editace uživatelských jmen a hesel bude možné pouze po přihlášení na 

MySQL server. Heslo bude skriptováno pomocí MD5. Uživatelské jméno a heslo by 

mělo obsahovat nejméně 6 znaků a mělo by se skládat z „náhodné“ skupiny znaků, 

ideálně z kombinace malých a velkých písmen a několika číslic. Heslo by mělo být 

snadno zapamatovatelné uživatelem, ale ne snadno odhadnutelné (nevhodná jsou 

data narození, jména dětí, atp.)  

Vzhledem k malému počtu uživatelů a faktu, že oba uživatelé potřebují ke své práci 

stejný přístup k datům a možnost práce s nimi, budou mít v systému všichni uživatelé 

stejná práva. 
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4.8 Definování prostředí pro provozování databáze 

 

Definování prostředí je důležité především z toho důvodu, aby platforma, na které 

bude informační systém vytvářen, byla kompatibilní se zvoleným programovacím 

jazykem. 

 

4.8.1  Definice základních HW a SW požadavků 

 

Konfiguraci hardwaru a výběr příslušného softwaru je v našem případě zajištěn 

externí firmou webzdarma.cz. OSM toto nemůže jakkoliv ovlivnit. Dá se 

předpokládat, že bude využito OS LINUX. Kapacita MySQL databáze je implicitně 

20 MB. Poskytovatel nabízí možnost rozšíření velikosti na požádání. Odhaduji, že 

velikost 20 MB by měla OSM vystačit minimálně na nejbližších 3−5 let. Po uplynutí 

této doby se dá předpokládat přesun celého IS na placený hosting 

u  FORPSI CZ, a.s., kde se v současné době nachází webová prezentace 

Občanského sdružení Mamut, ale není zde přikoupena databáze MySQL. 

 

4.9 Uživatelská příručka 

 

Jedná se o zjednodušený návod na obsluhu IS. Uživatelská příručka by měla být 

první pomocí pro uživatele při práci s IS. Popisuje v jednotlivých krocích postup od 

přihlášení, přes vytvoření akce a účastníka až po vytváření rezervací účastníků na 

akci a způsob editace vytvořených záznamů. V příručce jsou vysvětlený používané 

zkratky a vysvětleny formáty pro zápis údajů, aby je systém správně zaznamenal. 
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4.9.1  Komunikace v aplikaci 

 

Komunikace v aplikaci mezi uživatelem a aplikací probíhá následovně:  

Po přihlášení se uživateli zobrazí stránka se vzkazy − zde může přidat svůj vlastní 

vzkaz pro ostatní. Úkoly vidí všichni uživatelé − jedná se o formu předávání si zpráv 

uživatelů na IS; plní funkci virtuální nástěnky.  

V horním menu si uživatel vybere jak pokračovat. Zobrazí se mu stránka (sestava) 

s účastníky, akcemi nebo výběrovými dotazy.  

Na stránce Účastníci je možné vyhledávat, přidávat a editovat osoby. Osoby není 

možné vzhledem k propojení s ostatními tabulkami mazat, ale pouze je „přesunout“ 

do archívu. Do archívu jsou přesunuty všechny osoby, které nejsou přiřazeny jako 

účastníci táborů, výletů, nebo nejsou personálem, partnery a nechtějí si nechat 

zasílat dále novinky. 

Na stránce Akce je možné vyhledávat, přidávat, editovat a mazat akce. Mazat akce 

není možné, pokud je k této akci přiřazený účastník. 

Po otevření stránky konkrétní akce je možné přidávat účastníky/rezervovat místa 

s konkrétními variabilními symboly. Jakmile nastane změna u účastníka (přijetí 

přihlášky, zaplacení účastnického poplatku, změna dopravy) jsou zde záznamy 

editovány. 

 

4.9.2  Přihlášení do informačního systém 

 

Do webového prohlížeče, který podporuje aplikaci, zadá uživatel webovou adresu 

www.mamut.chytrak.cz/isystem.php.  

Uživatel se dostane na přihlašovací stránku:  

http://www.mamut.chytrak.cz/isystem.php
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Obrázek 4.6 Přihlašovací stránka 

 

Po vyplnění přihlašovacích údajů a kliknutím na tlačítko PŘIHLÁŠENÍ dojde 

k přihlášení do IS. 

 

Obrázek 4.7 Vyplněná přihlašovací stránka 
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Zobrazí se následující stránka:  

 

Obrázek 4.8 Úvodní stránka 

 

Horní menu slouží k navigaci mezi stránkami a k odhlášení.  

Po ukončení práce je doporučeno se vždy odhlásit ! 

 

Při neúspěšném přihlášení se zobrazí znovu přihlašovací stránka, která upozorní 

uživatele na zadání neplatného uživatelské jméno nebo hesla: 

 

4.9.3  Přidání vzkazu 

 

Na stránce Úvodní strana je tento formulář: 

 

Obrázek 4.9 Přidání vzkazu 
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Po napsání vzkazu a kliknutí na tlačítko PŘIDAT se vzkaz přidá.  

Pokud vše proběhne v pořádku, na stránce Úvodní strana se zobrazí hlášení „Vzkaz 

byl přidán“ v červeném pruhu.  

Poznámka: Všechna upozornění o přidání, editaci a smazání záznamu jsou vždy 

vypisována ve stejném červeném pruhu v horní části stránky. 

 

Obrázek 4.10 Oznámení o přidání vzkazu 

 

Poznámka: Aktuální datum a čas se vloží automaticky. 

 

4.9.4  Smazání vzkazu 

 

Vzkaz se smaže kliknutím na tlačítko DEL v příslušném řádku.  

Poznámka: Vzkaz by měl být smazán až v okamžiku, kdy je 100% splněn. Pokud je 

určen pro více osob a má informativní charakter, tak jej smaže osoba, která vzkaz 

přidala. 

Pokud vše proběhne v pořádku, na stránce Úvodní stránka se zobrazí hlášení: 
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Obrázek 4.11 Oznámení o smazání vzkazu 

 

4.9.5  Přidání účastníka a personálu 

 

V dolní části stránky Účastníci se nachází tento formulář: 

 

Obrázek 4.12 Formulář pro přidání osoby 

 

Do formuláře se zadává rodné číslo bez mezer a lomítka. Vložení dalších údajů je 

umožněno po kliknutí na tlačítko VYTVOŘIT.  

 

Obrázek 4.13 Vyplněný formulář pro přidání osoby 

 

Poznámka: Rodné číslo musí tvořit 9 nebo 10 číslic bez mezer nebo lomítka.  
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V případě, že v databázi již existuje osoba se stejným rodným číslem, systém na to 

upozorní touto stránkou: 

 

Obrázek 4.14 Konflikt v databázi 

V případě, že daná osoba neexistuje, zobrazí se následující stránka: 

 

Obrázek 4.15 Formulář pro uložení osoby 
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Poté co uživatel vyplní všechny známé údaje a zkontroluje je, pokračuje kliknutím na 

tlačítko PŘIDAT&ULOŢIT.  

Poznámka: Datum narození se automaticky generuje podle rodného čísla. 

Poznámka: Pokud klient nemá své kontaktní údaje a je možné jej kontaktovat pouze 

přes zákazníka, vyplňte do pole poznámka tento text “kontakt via JMENO 

PŘÍJMENÍ”, kde JMÉNO PŘÍJMENÍ = jméno a příjmení zákazníka. 

Poznámka: Pro vyplnění telefonu a adresy se používá stejný formát, jako je uveden 

v příkladu. Pro správné fungování aplikace je důležité dodržovat mezery, pořadí, 

velká a malá písmena.  

 

Obrázek 4.16 Vyplněný formulář pro uložení osoby 
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Pokud vše proběhne v pořádku, na stránce Účastníci se vám zobrazí hlášení: 

 

Obrázek 4.17 Oznámení o přidání osoby 

 

4.9.6  Přidání zpravodaje 

 

V dolní části stránky Účastníci je tento formulář: 

 

Obrázek 4.18 Formulář pro vložení záznamu zpravodaje 

 

Stačí vyplnit e-mailovou adresu, do pole poznámka není potřeba nic uvádět. Tlačítko 

PŘIDAT uloží záznam.  

 

Obrázek 4.19 Vyplněný formulář pro vložení záznamu zpravodaje 

 

Poznámka: V poli poznámka je předepsán text “věk:“. Pokud je znám věk přidávané 

osoby, které budou zasílány novinky, je možné jej vyplnit. V opačném případě je 

možné poznámku využít dle potřeby, nebo nechat prázdnou. 
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Pokud vše proběhne v pořádku, na stránce Účastníci se zobrazí hlášení: 

 

Obrázek 4.20 Oznámení o uložení záznamu zpravodaje 

 

4.9.7  Přidání partnera 

 

V dolní části stránky Účastníci je tento formulář: 

 

Obrázek 4.21 Formulář pro vložení partnera 

 

Po vyplnění údajů o partnerovi se informace uloží tlačítkem PŘIDAT. Do pole 

poznámka není potřeba nic uvádět. Primárně je však určeno pro www stránky 

partnera.  

Poznámka: Pro vyplnění adresy a telefonu se používá stejný formát jako při 

vyplňování účastníka/personálu. 

Pokud vše proběhne v pořádku, na stránce Účastníci se zobrazí hlášení: 

 

Obrázek 4.22 Oznámení o uložení partnera 
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4.9.8  Editace osoby 

 

Editace osoby se provádí kliknutím na jméno osoby, u níž chce uživatel změnit údaje, 

na stránce Účastníci.  

 

Obrázek 4.23 Výběr osoby pro úpravu 

 

Poznámka: V případě editace zpravodaje je potřeba kliknout na slovo ZPRAVODAJ 

s příslušnou e-mailovou adresou, kterou chce uživatel editovat.  

Poznámka: Osobu uvedenou v seznamu na stránce Zpravodaj nelze změnit na jinou 

osobu! V případě potřeby je této změny možné docílit tak, že se smažete dotyčný 

řádek Zpravodaje a vytvoří se nová osoba. 

 

Ve formuláři je možné editovat všechny údaje kromě rodného čísla. Po ukončení 

úprav se vše uloží kliknutím na tlačítko UPRAVIT. 
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Obrázek 4.24 Formulář vybrané osoby pro úpravu 

 

Pokud vše proběhne v pořádku, na stránce Účastníci se zobrazí hlášení: 

 

Obrázek 4.25 Oznámení o úpravě údajů osoby 

 

 

4.9.9  Přidání akce 

 

V dolní části stránky Akce je následující formulář: 
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Obrázek 4.26 Formulář pro vložení nové akce 

 

Do formuláře uživatel vyplní všechny údaje − pro vytvoření akce je vyplnění všech 

kolonek povinné. V případě, že není dosud pevně stanovena cena, nebo není známa 

jiná položka, je nutné vyplnit imaginární hodnotu a tuto proměnnou později doplnit 

(upravit).  

Pokud vše proběhne v pořádku, na stránce Akce se zobrazí hlášení: 

 

Obrázek 4.27 Oznámení o uložení nové akce 

 

4.9.10  Edit akce 

 

Úprava akce se provádí na stránce Akce kliknutím na odkaz EDIT na řádku akce, 

kterou chce uživatel změnit. 

V následující tabulce je možné editovat všechny údaje. Jakmile ukončí uživatel 

úpravu dat, klikne na tlačítko ULOŢIT. 
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Obrázek 4.28 Formulář pro úpravu akce 

 

Pokud vše proběhne v pořádku, na stránce Akce se zobrazí hlášení: 

 

Obrázek 4.29 Oznámení o úspěšné úpravě akce 

 

4.9.11  Smazání akce 

 

Smazat akci je možné na stránce Akce odkazem DEL na řádku akce, kterou chce 

uživatel smazat. 

Poznámka: Akce nesmí být smazána, pokud obsahuje záznamy o účasti! Uživatel si 

musí být jistý, že jsou všechny záznamy smazány, než bude pokračovat tlačítkem 

OK. V případě, že si není 100% jistý, použije tlačítko ZRUŠIT a záznamy 

překontroluje. Následně celý postup opakuje. 

 

Obrázek 4.30 Upozornění před smazáním akce 
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Pokud vše proběhne v pořádku, na stránce akce se zobrazí hlášení: 

 

Obrázek 4.31 Oznámení o smazání akce 

 

 

4.9.12  Vytvoření účasti a rezervace 

 

Kliknutím na název akce na stránce Akce se dostane uživatel do záznamů rezervací 

vybrané akce. 

Poznámka: Před vytvořením rezervace je potřeba vytvořit účastníka.  

V dolní části stránky Akce je tento formulář: 

 

Obrázek 4.32 Formulář pro vytvoření rezervace 

V roletce uživatel najde osobu, kterou chce přidat, k ní vyplní příslušný variabilní 

symbol a zadá datum, kdy byla přihláška odeslána (implicitně je nastavené aktuální 

datum) ve formátu RRRR-MM-DD. Poznámku není potřeba uvádět. Kliknutím na 

tlačítko PŘIDAT ÚČASTNÍKA je záznam uložen. 

Poznámka: Při rezervaci prováděné osobou, která není v databázi se místo 

konkrétního účastníka vloží IMAGINARNÍ OSOBA a do poznámky se uvede 

“rezervace x: JMÉNO A PŘÍJMENÍ: KONTAKT” 

x = celé číslo 1 – n, kde n = počet míst k rezervaci 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ = jméno a příjmení (obchodní firma) zákazníka 

KONTAKT = telefon nebo e-mail pro kontakt 
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Příklad rezervace pro tři osoby. Zákazník Tomáš Smyšlený s e-mailovou adresou 

mail@seznam.cz: 

 

Obrázek 4.33 Vytvořené imaginární osoby 

 

Pokud vše proběhne v pořádku, na stránce Vybrané akce se zobrazí hlášení: 

 

Obrázek 4.34 Oznámení o přidání záznamu rezervace 

 

 

4.9.13  Odebrat účast 

 

Osoba se odhlásí (smaže) z vybrané akce kliknutím na tlačítko ODSTRANIT 

v příslušném řádku. Objeví se hlášení: 

 

Obrázek 4.35 Upozornění před odebráním účasti 

 

mailto:mail@seznam.cz
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Smazání záznamu je nutné následně potvrdit tlačítkem OK. Tlačítko ZRUŠIT 

zanechá záznam uložený. 

Pokud vše proběhne v pořádku, na stránce Zvolené akce se zobrazí hlášení: 

 

Obrázek 4.36 Oznámení o smazání vzkazu 
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4 Závěr 

 

Cílem bakalářské práce byl návrh a implementace databáze. Cíl se podařilo splnit ve 

všech vytyčených bodech. Informační systém byl již aplikován v praxi a jeho 

funkčnost ověřena. Mnohonásobně urychlil práci všem pracovníkům, zpřehlednil 

rezervační systém a umožnil efektivnější řízení celé organizace. Finanční náklady na 

celý projekt byly zanedbatelné. 

Použitými technologiemi pro implementaci se staly PHP, MySQL, HTML, CSS a 

JavaScript. Jedná se o bezplatné technologie, které jsou všeobecně rozšířené 

s poměrně intuitivním programováním, nepotřebují SKD a jsou stabilní. Jako 

webhostingové služby bylo využito prověřených služeb firmy  AYA s.r.o. – 

webzdarma.cz. 

Tato práce pro mě byla velkým přínosem po stránce softwarového inženýrství. 

Přestože jsem měl již dříve zkušenosti s podobnými projekty, tato práce mi přinesla 

několik nových poznatků o implementaci v použitých technologiích. Nejnáročnější, 

ale pro mě zároveň nejzajímavější, byla analytická část. Nikdy dříve jsem se tak 

detailně nevěnoval přípravě implementace (příprava zabrala mnohem více času než 

samotná implementace). Právě příprava mi však ušetřila spousty hodin práce při 

implementaci a po naprogramování a spuštění celého informačního systému stačilo 

jen několik týdnů testování, malé úpravy zdrojového kódu a byla připravená ostrá 

verze, která vyhovovala uživatelům po všech stránkách. Věřím, že nabyté zkušenosti 

v budoucnu využiji a dále rozšířím.  

Ačkoliv je podle mého názoru aplikace zdařilá, stále nabízí prostor pro zdokonalení. 

Určitě lze nalézt způsob, jak ještě více zautomatizovat předvyplňování údajů 

(např. automatické vložení dalšího volného variabilního symbolu při rezervaci, 

vypisování e-mailových adres personálu dané akce, atp.). Dalším zlepšením mohou 

být propracovanější algoritmy pro kontrolu vkládaných údajů jak na straně serveru 

(PHP), tak klienta (JavaScript). Další možný směr vývoje aplikace může směřovat k 

vytvoření vzhledu pro více různých rozlišení a vytvoření 100% validního kódu XHTML 

Transitional a CSS.  
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Seznam použitých zkratek 

OSM  Občanské sdružení Mamut 

IS  Information System 

HTTP  HyperText Transfer Protocol 

SQL  Structured Query Language 

HTML  HyperText MarkUp Language 

PHP  Hypertext Preprocesor 

ASP  Active Server Pages 

JSP  Java Server Pages 

GPL  General Public Licence 

MS  Microsoft 

SKD  Software Developer´s Kit 

LAMP   Linux + Apache + MySQL + PHP 

DNS  Domain Name Server   

FTP  File Transfer Protocol 
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Příloha A 

Ukázka přihlášky vzor 2010. 
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Příloha B 
 

Ukázka přihlášky vzor 2011. 
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Příloha C 
 

 Ukázka rezervačního listu vzor 2010 (excel). Tento rezervační list byl předchůdcem 

rezervací v IS. 
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Příloha D 
 

Ukázka Zpravodaje Občanského sdružení MAMUT vzor 2010 (excel). V tomto 

dokumentu byly uloženy e-mailové adresy pro rozesílání novinek. 

 


