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Anotace  
Tato práce se zabývá vytvořením databázového systému knih pro nově vzniklou 

knihovnu na Základní škole Louny, Školní 2426. Práce a jednotlivé kapitoly jsou zaloţeny 

na základním ţivotním cyklu databáze. První část obsahuje analýzu současného stavu, coţ 

je nejdůleţitější částí před zahájením vzniku databáze a odpovídá základním poţadavkům 

organizace. Další částí je návrh, který je sloţen z návrhu konceptuálního datového modelu 

a návrhu logického datového modelu. Třetí částí práce je fyzická realizace databáze 

knihovny. Zde dochází k vytvoření jiţ konkrétní databáze na základě analýzy poţadavků 

zadavatele a datového modelu. 

 

Klíčová slova: databáze, analýza, konceptuální model, logický model, realizace databáze. 

 

This thesis deals with the creation of the database system for the newly created 

library on the Basic School Louny, Školní 2426. Thesis and the individual chapters have 

been based on the database life cycle. First part includes the analysis of the current status 

what is the most important part just before the start of the creation of the database and 

answer to the basic requirements of the organization. The next part is the proposal which 

includes the proposal of the conceptual data model and the proposal of the logical data 

model. The third part is the physical realization of the library database. At this moment it 

comes to the creation of the concrete database based on the analysis of the submitter 

requirements and data model. 

 

Key words: database, analysis, conceptual model, logical model, realization of the 

database. 
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1. Úvod 

V dnešní době elektronizace a výpočetní techniky je jiţ nezbytné, aby data byla 

uchovávána v elektronické podobě a aby k nim byl jednoduchý a rychlý přístup. K těmto 

účelům slouţí databáze, coţ je „vnitřně organizovaný soubor informací, údajů a dat“[1], 

který je organizovaný pomocí databázových systémů, tedy „softwarovým vybavením, které 

zajišťuje práci s databází a tvoří rozhraní mezi aplikačními programy a uloţenými 

daty“[2]. Tyto databázové systémy si firmy nechávají vytvářet dle svých poţadavků a 

potřeb. Data byla a jsou pro kaţdou firmu neocenitelnou komoditou a proto je vţdy nutné 

nejen tato data chránit před zničením a zneuţitím, ale také zajistit efektivní přístup právě 

prostřednictvím kvalitní databáze. 

 Tato práce se nesoustředí na sloţitou firmu, rozsáhlou databázi či choulostivá data, 

ale vytvoří a popíše vznik databázového systému knih pro organizaci základní školy a dále 

bude návodem pro čtenáře, jak takovou databázi vytvořit. Práce se tedy bude zabývat 

relačními databázemi. Na tomto jednodušším systému lze více do hloubky rozebrat 

analýzu a návrh databáze a tím tak pomoci případnému čtenáři lépe se orientovat při 

vytváření podobné databáze. 

Obrázek 1 Ţivotní cyklus databáze [6] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Software
http://cs.wikipedia.org/wiki/Datab%C3%A1ze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aplika%C4%8Dn%C3%AD_program
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 Samotný proces vytvoření databáze se bude opírat o ţivotní cyklus databáze 

[obrázek 1] sloţený z analýzy, návrhu, implementace, testování, provozu a údrţby.  

Některé z těchto částí se v práci objeví ve větším rozsahu, jako třeba analýza, která je 

nezbytná ke stanovení poţadavků cílů organizace a návrh potřebný k samotnému vytvoření 

databázového systému. Některé části ţivotního cyklu databáze budou poté rozebrány 

pouze teoreticky, jako implementace, testování, provoz a údrţba.  

Jednotlivé části této práce budou vycházet právě z ţivotního cyklu databáze a 

budou rozděleny, mino úvodu a závěru, do čtyř hlavních kapitol s názvy Analýza 

současného stavu, Návrh konceptuálního datového modelu, Návrh logického datového 

modelu a Fyzická realizace databáze knihovny. 

 



Tomáš KRUPIČKA: Návrh a realizace databáze knihovny pro ZŠ Louny 

 

 

 

2011  3 

2. Analýza současného stavu 

Analýza je nejdůleţitější částí před samotným zahájením vzniku databáze a vychází 

z jejího ţivotního cyklu. Je potřeba nejen, aby analýza byla vytvořena, ale aby byla 

vytvořena na samotném začátku vývoje databáze. Není-li analýza provedena včas či vůbec, 

dochází v okamţiku návrhu k omylům a častému navracení na samotný začátek vývoje, 

čímţ dochází k navýšení ceny a dodací lhůty databáze.  

Důkladná a včasná analýza vede k lepšímu odhadu časového plánu, zjednodušení 

komunikace mezi zadavatelem a programátorem, zlepšení představy o rozsahu a způsobu 

provedení práce, pochopení problematiky daného úkolu a chrání programátora při moţné 

reklamaci, protoţe by měla být připojena ke smlouvě o provedené práci [3].  

„Analýza je vědecká metoda zaloţená na dekompozici celku na elementární části. 

Definice analýzy se dá chápat, jako vysvětlení určitého pojmu, úkolu nebo metody pomocí 

srozumitelných pojmů a souboru úloh vedoucích k realizaci celku.“[3]. Jedná se o to, ţe 

programátor systému nemusí zkoumat funkce a náleţitosti celé zadavatelské organizace, 

ale podle dobře definovaných elementárních částí dokáţe celý systém vytvořit. V našem 

konkrétním případě se tedy jedná o rozbor poţadavku z „Vytvořte databázi knih“ na 

odpovědi „Jak, Co, Kdy, Kde, Proč a S čím“ má být vytvořeno.  

 Proces analýzy se neobejde bez spolupráce se zadavatelem projektu, který pomocí 

odpovědí na cíleně kladené otázky vývojáře vytvoří základ pro moţnost vyhodnocení této 

analýzy. Základní strukturu těchto otázek [příloha 1] vytvoří vývojář dle předešlých 

zkušeností před jednáním se zadavatelem. Z těchto odpovědí vyplyne analýza, bez které 

není moţné funkční a bezproblémový systém vytvořit a dává náhled, jak má budoucí 

systém vypadat a jaké problémy by mohly v průběhu práce nastat.  

Analýza se soustřeďuje na analýzu organizace, současného a budoucího stavu 

databáze a definování cílů. 

Analýze je důleţité věnovat dostatečný dlouhý čas a je potřebné řádně a kvalitně 

uváţit všechny poţadavky zadavatele, odstranit nereálné a neekonomické varianty a 

správně všechny informace vyhodnotit, protoţe budou slouţit k vytváření návrhu systému 

a do velké míry rozhodnou o úspěchu či neúspěchu celého projektu. 
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2.1 Analýza organizace 

Analýza organizace slouţí ke specifikaci zadavatelské organizace a je nástrojem 

pro vývojáře, prostřednictvím kterého lépe pochopí oblast daného problému. Vývojář 

systému nemůţe být odborníkem na všechny vědní obory, proto právě podle této analýzy 

lépe pochopí, pro koho systém vytváří.  

Organizace (dále jen zadavatel) se nazývá Základní škola Louny, Školní 2426, 

příspěvková organizace, jejímţ zřizovatelem a kontrolním orgánem je Městský úřad Louny 

a Česká školní inspekce. 

Úkolem školy je výchova, vzdělávání, stravování ţáků a školské zařízení, do 

kterého spadá druţina, školní klub a knihovna. Tyto úkoly korespondují s cíly, které jsou 

stanoveny v Zákoně č. 561/2004 Sb. [obrázek 2] o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzděláváním (Školský zákon), § 2 Zásady a cíle vzdělávání, 

který se dělí na zásady a obecné cíle vzdělávání. 

 

Obrázek 2 Organizační struktura školy 

Škola se řídí organizační strukturou [obrázek 2], která je přílohou Organizačního 

řádu základní školy. Zaměstnává jednoho ředitele školy, čtyři vedoucí zaměstnance, 

jednoho výchovného poradce, dva technicko-administrativní pracovníky, jednu hlavní 

kuchařku, třicet tři pedagogických pracovníků a pět nepedagogických pracovníků. Škola 

má tedy v současné době celkem 49 zaměstnanců a 360 ţáků. V případě naplnění 
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maximální kapacity školy, která činí 560 ţáků, by škola zaměstnávala celkem 65 

zaměstnanců různých funkcí. Kaţdý ze zaměstnanců a ţáků má moţnost zapůjčit si knihu 

ve školní knihovně, kdy škola eviduje výpůjčku do doby navrácení knihy. 

2.2. Definování problémů, možností a omezení  

Definování problémů, moţností a omezení navazuje na analýzu organizace a 

soustřeďuje se na pochopení důvodu, proč je důleţité daný systém změnit či zavést a na 

otázku, co od nového stavu zadavatel očekává. Nejprve je nutné provést analýzu 

současného stavu evidence a analýzu poţadavků zadavatele na budoucí stav databáze. 

Analýza současného stavu evidence slouţí k pochopení, v jakém stavu se systém 

nachází, zda je či není funkční a dostačující, proč je potřeba systém změnit či zavést 

systém nový, jaká pozitiva a negativa budoucí stav přináší, zda se vyplatí investovat čas a 

prostředky do daného projektu a zda je organizace připravena na tuto změnu. 

Analýza poţadavků zadavatele na budoucí stav databáze vychází z potřeb a přání, 

které na systém klade zadavatel projektu. Určuje, co od databáze očekává, jaké jsou 

současné a budoucí předpoklady, jaké moţnosti a opatření lze provést a jaké vstupní a 

výstupní informace bude systém zpracovávat. 

Výsledkem těchto analýz je správné pochopení poţadavků na systém a včasné 

odhalení moţných rizik, které mohou v průběhu práce nastat. Dalším důvodem je, ţe 

výstupní data budou slouţit jako vstupní informace pro datovou analýzu a správný návrh 

celého informačního systému [4]. 

2.2.1. Současný stav evidence 

Při analýze stavu evidence je důleţité zjistit, zda jiţ neexistuje zděděná databáze či 

papírová databáze a v jakém jsou stavu. „Zděděná databáze je taková databáze, která 

existovala a pouţívala se několik let. Papírová databáze je volné propojení formulářů, 

záloţek, seznamů a podobně [4]. Nalezením kvalitní a pouţitelné zděděné či papírové 

databáze vede ke zjednodušení vývoje a lze tato data vyuţít pro vývoj databáze nové. Také 

lze rozborem zjistit, jakým způsobem, jak často a do jaké hloubky zadavatel s daty pracuje.  
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Evidence knih 

V současné době neexistuje ţádná databáze pro evidenci knih či jejich vyhledávání. 

Knihy nejsou ani celkově evidovány pomocí papírových seznamů či v elektronické 

podobě. Existuje pouze nepatrná část zaevidovaných knih v řádech několika set kusů. Tato 

evidence popisuje pouze pořadové číslo, název knihy a autora. Pro vytvoření databáze 

nebude tato evidence vyuţita z důvodu neúplnosti. Po celkovém shromáţdění, roztřídění a 

sepsání všech knih bude vytvořena evidence vlastní. 

Počet knih 

Škola odhaduje, ţe v současné době má ve svém majetku přibliţně 1800 kusů knih 

různých autorů a ţánrů, kdy některé jsou ve více výtiscích. 

Možnost vypůjčení knih 

Kniţní tituly si z provizorní knihovny mohou vypůjčit pouze učitelé a to bez 

jakýchkoli pravidel a zodpovědnosti za případnou ztrátu či poškození. Ve většině případů 

si učitelé po vypůjčení knih tyto nechají ve svých kabinetech a jiţ je do knihovny nevrací. 

Tento způsob vypůjčování bez vracení dospěl tak daleko, ţe knihy jsou rozmístěny po celé 

škole a nikdo o nich nemá přesný přehled. 

Uložení knih 

Knihy se před zahájením rekonstrukce nacházejí na různých místech. Část je jich 

umístěna v provizorní knihovně, část ve školním klubu a část v kabinetech jednotlivých 

pedagogických pracovníků. Knihy, které škola získala darem od Městské knihovny 

v Lounech, jsou uloţeny ve školním skladu.  

Dalším nevyhovujícím aspektem je zcela nepřehledné a nefunkční uspořádání knih, 

které nejsou soustředěně katalogizovány a pro které není vytvořena ţádná databáze, která 

by slouţila pro jejich evidenci, vyhledávání, zaznamenávání výpůjček, ujasnění, které 

knihy jsou v majetku školy a k moţné inventarizaci.  

Shrnutí 

Analýzou současného stavu evidence bylo zjištěno, ţe od zadavatelské organizace 

nelze převzít ţádnou zděděnou databázi, protoţe do současné doby ţádnou nevlastnila a 

ani nelze převzít papírovou databázi, protoţe tato je jen částečná a nevyhovující. Dále 

analýza odhalila čtyři hlavní nedostatky, mezi které patří nevhodný způsob uloţení knih, 
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nemoţnost vypůjčení knih ţáky, chybějící identifikační označení knih a absenci jakékoliv 

evidence knih. Všechny tyto nedostatky vedou k závěru, ţe je za potřebí pro správné 

fungování databáze a knihovny tyto odstranit nebo spíše se odchýlit od současného stavu a 

vybudovat vše od úplného začátku. Z analýzy nevyplynuly ţádné pozitivní a pouţitelné 

informace, které by bylo moţno převést a vyuţít pro nový stav databáze a knihovny. 

2.2.2. Požadavky zadavatele na budoucí stav databáze 

Při analýze budoucího stavu databáze je důleţité vycházet z představ, poţadavků, 

potřeb a cílů zadavatelské organizace. Nezbytnou součástí je ovšem nutná odborná 

konzultace zadavatele s vývojářem, která povede k zdárnému naplnění potřebných cílů. 

Tedy jsou sice rozhodující poţadavky zadavatele, ale je také důleţitá koordinace ze strany 

vývojáře, který zajistí, ţe projekt nepřeroste přes fyzické a finanční moţnosti. 

Poţadavek zadavatele na vybudování nové databáze a změny systému evidence a 

ukládání knih vychází jak z vyhodnocení současného stavu, který dopadl neuspokojivě a 

ukázal, ţe musí dojít k zásadní a razantní změně, tak z faktu, ţe zadavatel rozšířil mnoţství 

knih a to přibliţně na 3500 kusů. Tento nárůst od současného stavu, který činí 1800 kusů, 

se liší proto, ţe škola získala další tituly darem od Městské knihovny v Lounech. Další 

knihy zadavatel získal darem v rámci projektu „Daruj škole knihu“ a některé další tituly, 

hlavně doporučenou četbu a encyklopedie, sám nakoupil. 

Počet knih 

Do budoucna má vedení školy v plánu nákup nových knih a to přibliţně 25 – 30 

knih ročně (na nákup je vyčleněno 5 000 Kč/rok). Dále zadavatelská škola před třemi lety 

vyhlásila akci „Daruj škole knihu“, kdy průměrně ročně občané darují škole 50 kusů knih. 

Tímto způsobem se plánuje, ţe se knihovna ročně rozšíří o 75 – 80 kniţních titulů. 

Školní knihovna v dohledu deseti let nebude obsahovat více jak 10 000 knih. Toto 

vychází z předpokladu získávání knih a skladovacích moţností vytvářené knihovny. Škola 

také nemá v zájmu tento počet překročit. 

Uložení knih 

Organizace má v plánu umístit knihovnu v areálu Základní školy Louny. Tato 

místnost má rozměry 8 x 6 metrů a škola do ní hodlá přemístit knihy ze všech částí školy, 

bývalé knihovny, klubu a i ze všech kabinetů jednotlivých učitelů a pracovníků školy. 
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Uspořádání knih 

Po dohodě s vývojářem roztřídil zadavatel knihy do skupin podle ţánrů a vyuţití 

knih, dále jen kategorií. Kaţdou tuto kategorii rozčlenil do podkategorií, které dále rozdělí 

do sekcí po dvaceti knihách. Podle tohoto roztřídění vývojář systému navrhne a vytvoří 

specifický kód kaţdé knihy, který označí v jaké kategorii a podkategorii se kniha nachází, 

dále pak stanoví, ve které sekci leţí a kolikátá v této sekci je. Více o číslování knih a 

přesné specifikaci kódu bude popsáno v kapitole 3, podkapitole „Datová analýza“, pod 

odstavcem „Umístění exempláře“ [obrázek 16]. Systematické vyhledávání, číslování a 

evidence knih jsou nezbytné z důvodu přehlednosti, funkčnosti a moţnosti vytvoření 

výpůjčního systému knih, který povede k posilování čtenářské gramotnosti ţáků. 

Možnost vypůjčení knih  

Zpřístupnění kniţního fondu ţákům a zaměstnancům školy je hlavním cílem celého 

projektu změny, vytvoření knihovny a kniţní databáze. Databáze a knihovna by tedy podle 

představ školy měly být vytvořeny tak, aby byl moţný organizovaný a pravidly řízený 

přístup prostřednictvím knihovníka ke knihám. Databáze téţ musí splnit podmínku co 

nevyššího stupně přehlednosti při ukládání a vyhledávání knih. 

Z předběţných otázek vyplynulo, ţe škola chce, aby si knihy mohli vypůjčit pouze 

ţáci a zaměstnanci školy dle knihovního řádu a na základě platného čtenářského průkazu, 

který jim bude vydán knihovníkem po první návštěvě knihovny. Nebude tedy moţné, aby 

si knihy vypůjčila jiná osoba neţ výše zmiňované a to pouze za předpokladu, ţe bude 

splňovat všechny podmínky nově vzniklého výpůjčního řádu knihovny.  

Vydávání knih 

Knihy dle školy bude vydávat stanovený knihovník, kdy se nebude jednat o 

samostatně vytvořené pracovní místo dle Katalogu prací, ale pouze o činnost rozšiřující 

pracovní náplň určené osoby. Touto osobou bude v době testování systému ředitelka školy 

a po ukončení testování a zavedení běţného provozu bude touto činností pověřen 

pedagogický pracovník, který bude s chodem knihovny a knihovní databází podrobně 

seznámen a převezme za knihovnu hmotnou zodpovědnost. 

Podmínky vydávání knih 

Knihy budou pro čtenáře vydávány na dobu třiceti dnů s moţností jednoho 

prodlouţení. Registrovaný čtenář si bude moci najednou vypůjčit 5 kusů knih. Toto bude 
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databáze sledovat a v případě, ţe ţák má jiţ zapůjčeno pět knih, databáze nepovolí čtenáři, 

aby si další knihu vypůjčil. Výjimkou je vypůjčení knih pedagogickým pracovníkem pro 

výkon svého povolání, kdy si můţe vypůjčit větší mnoţství knih na delší dobu ovšem za 

podmínky, ţe po uplynutí doby potřebné pro vypůjčení těchto knih je vrátí opět do 

knihovny a nebude je skladovat ve svém kabinetě, jako tomu bylo do současné doby. 

Omezení doby vypůjčení knihy pro učitele bude vţdy do konce daného školního roku.  

Jestliţe uţivatel opakovaně nesplní podmínky knihovního řádu, můţe mu být 

odebrán průkaz čtenáře. V případě ztráty knihy uhradí čtenář cenu knihy, která bude 

uvedena v databázi, případně nahradí knihu zakoupením stejného titulu.  

Podmínkou k vypůjčení knihy je, aby čtenář byl ţákem nebo zaměstnancem školy, 

vlastnil platný čtenářský průkaz, zaplatil členský poplatek 20 Kč za rok, neměl vypůjčeno 

více jak 5 knih a dlouhodobě plnil podmínky kniţního řádu. K účelům zjištění, zda je či 

není budoucí čtenář ţákem či zaměstnancem dané školy, bude mít knihovník k těmto 

účelům seznamy ţáků a zaměstnanců školy. Tyto seznamy dle poţadavků organizace 

ovšem nebudou součástí databázového systému a budou v knihovním počítači v 

elektronické podobě pomocí programu Microsoft Office Excel 2007. 

Ukončení čtenářského průkazu a donucení navrácení všech knih čtenářem, je u 

ţáků vázáno na konec školního roku a u pracovníků školy na rozvázání pracovní smlouvy. 

Tento způsob funguje i ostatních věcí, které si jmenovaní od školy zapůjčí a to tak, ţe 

dokud nesplní dané podmínky, není jim vydáno vysvědčení, případně zápočtový list. 

Volitelné pole databáze 

Zadavatel poţaduje, aby u některých atributů nemusel zapisovat nahodilá data, ale 

aby si mohl vybrat z předem nastavených údajů, které ovšem nejsou stanoveny jako 

samostatná entita. Mezi tito atributy patří „Účel platby“ u entity „Platba“ (tento atribut 

bude mít volitelné nastavení výběru variant „Čtenářský poplatek“/“Poplatek za znovu 

vystavení čtenářského průkazu“/“Pokuta za pozdní vrácení knihy“/“Pokuta za ztrátu 

knihy“), „Statut“ u entity „Čtenář“ (tento atribut bude mít volitelné nastavení výběru 

variant „Ţák/“Učitel“/Zaměstnanec“) a „Je/není zapůjčen“ u entity „Exemplář“ (tento 

atribut bude mít volitelné nastavení výběru variant „Je vypůjčen“/“Není vypůjčen“). 
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Hardwarové a softwarové vybavení 

Škola nemá zájem o to, aby databáze knihovny byla umístěna na síť, ale chce, aby 

byla pouze lokální. Bude tedy umístěná jen v jednom počítači, který bude nainstalován 

v prostoru nově vzniklé knihovny. Tento počítač bude nově zakoupen dle specifikace 

poţadavků vývojáře systému a do provozu zaveden v průběhu roku 2011. Poţadavkem 

zadavatele je, aby databázový systém byl vytvořen v programu Microsoft Office Access 

2007, který vlastní.  

Přístup k databázi 

Přístup k lokální databázi bude mít pouze knihovník. Ostatní uţivatelé, mimo 

stanoveného knihovníka, budou mít zprostředkovaný přístup k databázi přes knihovníka, 

který jako jediný bude mít k databázi volný přístup. Bude také stanoven jeho zástupce 

v případě nepřítomnosti, aby byl zajištěn pravidelný přístup k databázi. I tento zástupce 

projde školením a bude seznámením jak s databází, tak s chodem a pravidly celé knihovny. 

Zabezpečení databáze 

Z důvodu přístupu k databázi pouze osobou knihovníka a zástupcem, bude 

zabezpečení před neoprávněným vniknutím vyřešen zaheslováním celého počítače. Tedy 

jestliţe bude knihovník chtít s databází pracovat, bude nejprve muset zadat heslo při 

spuštění počítače. 

Počet čtenářů 

Předpokládané maximální mnoţství čtenářů vychází z maximální kapacity školy, 

která činí 560 ţáků (průměrně je zde 360 ţáků). Při této maximální kapacitě by organizace 

zaměstnávala 65 zaměstnanců (v současné době 49). Tedy maximální počet aktivních 

čtenářů, při dodrţení pravidel, by nepřesáhl číslo 625. Zadavatel dále poţaduje, aby 

v databázi zůstaly i informace o jiţ neaktivních čtenářích, kterými jsou buď ti, kteří jiţ ze 

školy odešli nebo více jak rok nezaplatili čtenářský poplatek. Tímto se ročně zvýší počet 

čtenářů o maximálně 90 členů, protoţe více ţáků do nového ročníku zadavatel přijmout 

nemůţe. Předpokladem tedy je, ţe databáze za deset let bude obsahovat maximálně 1525 

čtenářů. 

Využití databáze 

Databáze by podle zadavatelské organizace měla poskytovat odpovědi na 
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následující: 

Je kniha v knihovně? 

Tato otázka bude slouţit pro knihovníka ke zjištění, zda konkrétní titul knihy podle 

názvu je majetkem školy, je zaevidován a umístěn v prostorách školní knihovny.  

Jaké je umístění knihy? 

Informace, kde se kniha v knihovně nachází, bude navazovat na zjištění, zda je 

kniha v knihovně a určí podle daného kódu knihy, kde se přesně nachází.  

Jaké knihy knihovna vlastní od jednoho autora? 

Knihovník bude moci sobě či na přání čtenáře vyhledat všechny knihy od jednoho 

autora, coţ usnadní moţnost hledání knih v případě, ţe nebude přesně znát název dané 

knihy.  

Jaké všechny knihy knihovna vlastní? 

Knihovník také bude moci sobě či na přání čtenáře vyhledat všechny knihy, které 

knihovna vlastní, knihy od jedné kategorie a knihy od jedné podkategorie, coţ usnadní 

moţnost hledání knih v případě, ţe nebude přesně znát název dané knihy.  

Jak se jmenují všichni čtenáři? 

Knihovník bude moci zjistit jména všech čtenářů, kteří jsou ve školní knihovně 

evidováni a mohou si z knihovny vypůjčovat knihy. Bude také moci zjistit všechny aktivní 

čtenáře a neaktivní čtenáře. Neaktivní čtenáři budou tací, kteří jiţ nejsou ţáky dané školy 

či nezaplatili déle jak jeden rok čtenářské poplatky. 

Je kniha vypůjčena? 

Odpověď na otázku zda je či není kniha vypůjčena, bude informovat o tom, ţe i 

přesto, ţe knihovna knihu vlastní, můţe být jiţ zapůjčena a tudíţ v knihovně není. 

Kdo si knihu vypůjčil? 

Tento dotaz bude informovat knihovníka o tom, kdy a kdo si danou knihu vypůjčil. 

Jaké knihy jsou vypůjčené? 

Seznam informací o tom jaké knihy jsou půjčeny, bude slouţit knihovníkovi pro 

přehled o stavu zapůjčených knih, kdo je má vypůjčené a jak dlouho. Toto oznámení 

knihovník můţe vyuţít i pro případné připomenutí a vymáhání kníţek od čtenářů.  
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Proč je důležité evidovat výpůjčky? 

Evidence výpůjček je důleţitá z důvodu zjištění, kdo si v daném okamţiku vypůjčil 

jaký kniţní titul. Organizace nemá zájem, aby se tyto výpůjčky evidovaly i v případě 

navrácení knihy. Výpůjčka existuje jen v okamţiku, kdy si čtenář zapůjčí nějakou knihu.  

Tisk výpůjček a dokladu o zaplacení poplatku 

Po konzultaci vývojáře a zadavatele vyplynulo, ţe je důleţité, aby kaţdý čtenář po 

zapůjčení knihy dostal pro svou kontrolu vytištěný dokument z databáze o tom, jaké knihy 

má vypůjčené a kdy je musí vrátit. Ovšem doklad o zaplacení poplatku není nutné 

z databáze tisknout, protoţe zadavatel o takto malé částce (20 Kč) nemusí čtenáři vydávat 

doklad o zaplacení. 

Shrnutí 

Z analýzy poţadavků zadavatele na budoucí stav databáze vyplývá, ţe všechny 

poţadavky zadavatele jsou reálné a proveditelné Z těchto důvodů a pro dosaţení 

uspokojení potřeb organizace je důleţité, aby vývojář systému tyto poţadavky splnil 

v celém rozsahu zadání. 

2.3. Definování cílů 

Definování cílů je proces, při kterém „odpovědi na předchozí otázky vytvoří seznam 

poţadavků, který po doladění definuje jednotlivé cíle“[6]. Cíle tedy vychází z poţadavků 

zadavatele na budoucí stav databáze a stanoví postup při samotném návrhu. Přesné 

definování cílů je důleţité pro hladký průběh návrhu a vytvoření samotné databáze. 

Jednotlivé cíle je dále důleţité rozebrat na menší části, které přispějí k jednoduššímu 

pochopení potřebných operací. Definování cílů v tomto stádiu sice nemusí být konečné, ale 

případné změny by neměly mít podstatný dopad na celou databázi[6]. 

Po převodu poţadavků zadavatele na budoucí stav databáze vyplynulo šest 

základních cílů. K těmto cílům patří evidence knih, evidence čtenářů, evidence výpůjček, 

evidence plateb, definice dotazů a moţnost tisku dokumentů. 

Evidence knih 

Jedním z cílů je, aby knihy byly evidovány pomocí databáze v elektronické podobě. 

Tato evidence bude důleţitá, jak pro moţnost materiální kontroly stavu školního majetku, 
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tak k dosaţení funkční výpůjční databáze knihovny. Evidence knih podle školy bude plnit 

účel shromaţďování dat o kniţních dílech. Pro práci s těmito daty budou pro zadavatele 

vytvořeny vhodné formuláře, aby nemusel přímo pracovat s tabulkami. K dosaţení splnění 

tohoto cíle je důleţité splnit následující operace: 

Vytvoření specifického kódu každého exempláře 

Vytvoření specifického kódu bude vyplývat z rozdělení knih do kategorií, 

podkategorií, sekcí a do pořadí knihy v sekci. Dle těchto informací vznikne kód kaţdého 

exempláře, který zpětně bude slouţit k moţnosti nalezení knihy v knihovně a to podle 

označení kategorie, podkategorie a sekce, ve které se kniha bude nacházet. 

Vkládání nových knih 

Vkládání nových knih bude slouţit k zaevidování nově zakoupených či jinak 

získaných kniţních titulů.  

Opravování údajů o knihách  

V databázi mohou být nalezeny nějaké chyby v informacích o knihách nebo bude 

z nějakého důvodu potřeba tyto údaje opravit. Proto je důleţité, aby tuto opravu bylo 

moţné uskutečnit.  

Mazání starých nepotřebných údajů o vyřazených knihách. 

V knihovně můţe nastat okamţik, kdy dojde k potřebě vyřazení staré knihy, či 

dojde k poškození a je tudíţ potřeba údaje o knize vymazat. Nedojde ovšem k vymazání 

titulu knihy, ale konkrétního exempláře. 

Evidence čtenářů 

Druhým poţadavkem vyplývajícím z odpovědí zadavatele na budoucí stav databáze 

je vyřešení evidence čtenářů pomocí databáze v elektronické podobě. Tento poţadavek je 

nesmírně nutný pro moţnost dodrţení cíle vypůjčení knih, protoţe bez něj by nebylo 

moţno tyto výpůjčky provádět. Pro práci s touto evidencí budou pro zadavatele vytvořeny 

vhodné formuláře, aby nemusel přímo pracovat s tabulkami. Tato evidence bude dle 

zadavatele obsahovat: 

Evidenci čtenářů 

Protoţe v současné době neexistuje moţnost vypůjčení knih a neexistuje ani ţádná 

databáze čtenářů, je potřeba provést vše od začátku. Je tedy nutné o čtenářích získat 
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základní informace a převést je do databáze. O kaţdém čtenáři je důleţité uvést informace, 

které zadavatel povaţuje za stěţejní. 

Vkládání nových čtenářů 

Vkládání nových čtenářů bude slouţit k zaevidování nově příchozích čtenářů z řad 

ţáků či učitelů dané základní školy. 

Opravu údajů o čtenářích 

V databázi mohou být nalezeny nějaké chyby v informacích o čtenářích nebo je 

z nějakého důvodu potřeba tyto údaje opravit. 

Vymazání čtenářů 

V knihovně můţe nastat okamţik, kdy je z nějakého důvodu potřeba odstranit 

čtenáře, který jiţ nemá právo si knihy zapůjčit.  

Evidence výpůjček 

Třetím poţadavkem zadavatele je vytvoření výpůjčního systému knih pomocí 

databáze v elektronické podobě. Tento poţadavek navazuje na předchozí dva poţadavky a 

společně budou vytvářet funkční databázi. Škola poţaduje, aby celý systém vypůjčování 

knih obsahoval moţnost vytvoření výpůjčky a zrušení výpůjčky. Pro práci s výpůjčkami 

budou pro zadavatele vytvořeny vhodné formuláře, aby nemusel přímo pracovat 

s tabulkami. 

Evidence plateb 

Čtvrtým poţadavkem zadavatele je vytvoření systému zpracovávání, uchovávání, 

vyhledávání a vystavení dokladu o zaplacení platby čtenářem. Bude se jednat o čtenářský 

poplatek, poplatek za ztrátu knihy, zničení knihy, pokutu za prodlení navrácení knihy, 

poplatek za obnovení čtenářského průkazu a za ztrátu čtenářského průkazu. 

Definice dotazů 

Pátým poţadavkem zadavatele je moţnost získat z databáze potřebná data. 

K tomuto účelu budou pro uţivatele vytvořeny vhodné tabulky, prostřednictvím kterých 

bude moci zadávat poţadované dotazy. Tyto dotazy budou zjišťovat informace o knihách, 

o čtenářích a o ostatním. 

Informace o knihách 

Vyhledávání bude slouţit knihovníkovi pro nalezení knih podle určitých parametrů. 
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K těmto parametrům bude podle zadavatele patřit název knihy, číslo knihy, příjmení 

autora, kategorie knihy a podkategorie knihy. Pomocí těchto dotazů bude moci knihovník 

zjistit jaké všechny knihy knihovna vlastní, zda je konkrétní titul knihy majetkem 

knihovny a jaké knihy knihovna vlastní od jednoho autora, kategorie či podkategorie 

knihy. Jakýkoliv z těchto dotazů zadá knihovník do předem definovaného formuláře 

databáze a ta na něj odpoví. Příkladem můţe být dotaz, kdy po knihovníkovi chce čtenář, 

aby zjistil, zda v knihovně je kniha „Dášenka“. V tomto případě knihovník zapíše do 

formuláře pro vyhledávání knih, do řádky knihy, poţadavek „Dášenka“. V případě, ţe 

knihovna knihu vlastní, zobrazí se v dalším formuláři knihy, které odpovídají danému 

zadání. 

Odlišným dotazem týkajícím se knih bude dotaz, jaké knihy jsou vypůjčené. Zde 

nedojde ke stejnému způsobu vyhledávání jako u předešlých informací, ale bude se jednat 

o samostatnou tabulku v rámci databáze, která bude slouţit jako přehled o stavu 

zapůjčených knih. 

Informace o čtenářích 

Knihovník bude moci na základě poţadavků zadavatele nalézt všechny informace o 

čtenáři. Zde bude moci podle příjmení či identifikačního čísla nalézt konkrétního čtenáře. 

Tento dotaz zadá knihovník do předem definovaného formuláře databáze a ta na něj 

odpoví. Příkladem můţe být dotaz, kdy knihovník chce zjistit, zda „Jan Novák“ je opravdu 

registrovaným čtenářem dané knihovny. V tomto případě knihovník zapíše do formuláře 

pro vyhledávání čtenářů, do řádky příjmení čtenáře, poţadavek „Novák“. V případě, ţe 

čtenář je registrovaný, zobrazí se v dalším formuláři čtenáři, kteří odpovídají danému 

zadání. 

Knihovník bude také moci zjistit jména všech čtenářů, kteří jsou ve školní knihovně 

evidováni a mohou si z knihovny vypůjčovat knihy. K tomuto bude slouţit samostatný 

formulář, který bude tyto informace obsahovat. 

Ostatní informace 

Ostatní informace nebudou tvořeny pomocí dotazů. Tedy nepůjde o operaci, kdy 

knihovník zadá konkrétní otázku a získá na ní z databáze odpověď. K těmto dotazům bude 

podle zadavatele patřit dotaz jaké je umístění knihy, je kniha vypůjčena, kdo si knihu 

vypůjčil, kdy byla kniha vypůjčena, kdy čtenář zaplatil poplatek a kolik a jaké knihy má 
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čtenář zapůjčených. Odpovědi na tyto otázky knihovník zjistí po vyhledání knihy či 

čtenáře, kdy se zobrazí jako informace o těchto subjektech.  

Tisk dokumentů 

Posledním cílem vyplývajícím z poţadavků zadavatele je moţnost tisku některých 

dokumentů přímo z databáze. K těmto dokumentům patří vytištění výpůjčky, dokladu o 

zaplacení platby a vytištění čtenářského průkazu.  

Tisk výpůjčky 

Čtenář po zapůjčení knihy dostane vytištěný dokument, ve kterém bude mít 

informace o tom, jaké knihy si vypůjčil a do kdy je má vrátit.  

Tisk platby 

Čtenář po zaplacení platby dostane vytištěné potvrzení o zaplacení, které mu bude 

slouţit jako případný doklad.  

Vytvoření čtenářského průkazu 

Volné půjčování knih bez pravidel a evidence vede pouze k chaosu, anarchii a 

rozpadu celé databáze. Z tohoto důvodu je důleţité vytvořit výpůjční řád knihovny, který 

vytvoří zadavatel a čtenářské průkazy [příloha 2], které budou slouţit k evidenci a 

moţnosti ověření čtenáře. Nejenţe je oprávněn zapůjčit si knihu, ale i ţe byl seznámen 

s pravidly, které je ochoten dodrţovat. Tento průkaz čtenář obdrţí při první návštěvě 

knihovny a předloţí jej vţdy knihovníkovi před vypůjčením, případně vrácením knihy. 

Průkaz bude slouţit jako ověření, ţe tento čtenář je evidovaný a zná pravidla knihovny. V 

případě, ţe do knihovny přijde nový čtenář nebo dojde ke ztrátě či poškození průkazky, 

knihovník mu podle stanovení školy vytvoří průkazku novou za poplatek 20 Kč. Průkaz 

čtenáře bude obsahovat z jedné strany jméno čtenáře, příjmení čtenáře, číslo karty čtenáře 

(které bude jedinečné a bude slouţit k identifikaci čtenáře), rok narození a z druhé strany 

razítko školy a podpis knihovníka. Tento průkaz bude vytvářen pomocí samotné databáze. 

V neposlední řadě, aby knihovna řádně fungovala, musí být knihovník a jeho 

zástupce dostatečně poučen o pravidlech knihovny, o řazení knih do regálů a o způsobu 

práce s databází. Proto je nutné zaškolit tyto pracovníky, kteří s databází budou pracovat a 

vytvořit jednoduchou příručku tak, aby v případě drobných nesnází mohli problémy 

odstranit sami a nemuseli vţdy vyhledávat výrobce systému.  
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3. Návrh konceptuálního datového modelu 

Konceptuální datový model vychází z datové analýzy a popisuje data v databázi 

nezávisle na jejich uloţení. Jedná se tedy o převod reálného světa do modelu, kde jsou 

znázorněny všechny sledované objekty a vazby mezi nimi, kterým by měl rozumět i 

zadavatel projektu. Na konceptuální úrovni, kde jde pouze o obsah systému a ne o způsoby 

implementace, je moţno vyuţít čtyř moţných modelů. Mezi tyto modely patří hierarchický 

model, síťový model, entitně-relační model a objektový model [7]. 

Entitně-relační diagram 

Tato práce bude vyuţívat ke znázornění konceptuálního datového modelu entitně-

relační diagram, coţ je jeden ze způsobů grafického zobrazení slouţící k vytvoření 

datového modelu určeného programátorovi k lepšímu pochopení vytvářené databáze a 

zadavateli k posledním připomínkám ke změně databáze. Samotný E-R diagram je sloţen 

z entit, které mají stanovené své atributy a z relací [7]. 

Entita 

Entity [obrázek 3] jsou hmotné či nehmotné objekty reálného světa, o kterých je 

potřebné v rámci databáze evidovat data. Jedním z moţných grafických zobrazení entity 

v rámci E-R diagramu je znázornění pomocí obdélníku, který je ve své horní části popsán 

jménem entity [7]. 

Atribut 

Atributy [obrázek 3] popisují a charakterizují entitu. Jedná se tedy o popis 

některých vlastností dané entity, které jsou podstatné v rámci databáze. Jeden z moţných 

zápisů v E-R diagramu je, ţe se atributy zapisují dovnitř obdélníku entity [7]. 

 

 

 

1. Entita 

2. Název entity 

3. Atribut 

4. Relace 

5. Vztah mezi 

relacemi 

Obrázek 3 Popis ER diagramu 

5 

3 

2 

4 

1 
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Relace 

 U relací [obrázek 3] se jedná o vzájemné vztahy mezi entitami. Graficky jsou 

znázorněny jako čáry propojující dvě entity. Nad nebo pod touto čarou je popsán slovy 

vztah, který je právě mezi těmito dvěma entitami. V E-R diagramech se mohou vyskytovat 

relace typu 1:1, 1:N a M:N [tabulka 1] [7].  

Relace 1:1  

Relace 1:1 (jedna k jedné) znamená, ţe kaţdá jedna entita první mnoţiny je svázána 

pouze s jednou entitou mnoţiny druhé a zároveň kaţdá jedna entita mnoţiny druhé je 

svázána pouze s jednou entitou mnoţiny prvé. Příkladem můţe být, kdy kaţdý jeden občan 

České republiky vlastní pouze jeden občanský průkaz a kaţdý jeden občanský průkaz je 

vlastněn právě jedním občanem. 

Relace 1:N 

Relace 1:N (jedna k nekonečnu) znamená, ţe jedna entita první mnoţiny je svázána 

s jednou nebo několika entitami mnoţiny druhé a zároveň kaţdá jedna entita druhé 

mnoţiny je svázána pouze s jednou entitou mnoţiny prvé. Příkladem můţe být, kdy do 

jedné školy chodí více ţáků a zároveň jeden ţák chodí do jedné školy.  

Relace M:N 

Relace M:N (nekonečně k nekonečnu) znamená, ţe kaţdá jedna entita první 

mnoţiny je svázána s jednou nebo více entitami mnoţiny druhé a zároveň kaţdá jedna 

entita druhé mnoţiny je svázána s jednou nebo více entitami mnoţiny prvé. Příkladem 

můţe být, kdy jeden řidič řídí více aut a zároveň jedno auto je řízeno více řidiči [7].  

Tabulka 1 Grafické znázornění relací 

 

Parcialita  

Parcialita je povinnost zapojení záznamu entity do vztahu. Při relacích mohou mít 

záznamy dvojí volitelnost vztahu a to totální nebo parciální. Totální atribut musí mít vţdy 

určitou hodnotu u kaţdého výskytu entity, kdeţto parciální atribut má moţnost volby 

existence či neexistence vztahu [tabulka 2] [7]. 

1:1 1:N M:N 

 

 

  
Entita 2 Entita 1 Entita 2 Entita 1 Entita 2 Entita 1 
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Redundantní data 

Jedná se o „údaj, který se v poli opakuje v důsledku účasti pole ve vztahu mezi 

dvěma tabulkami nebo jako důsledek nějaké anomálie pole či tabulky“[4]. Redundantní 

data vznikají při zavádění opakujících se polí do tabulek. Nebezpečím redundantních dat 

je, ţe při jakékoli změně těchto dat je musíme opravit na všech místech v databázi [4]. 

Výskytový diagram 

Výskytový diagram slouţí k ujasňování kardinality vztahu a povinnosti členství ve 

vztahu. Vývojář pomocí tohoto diagramu zjistí, o jakou kardinalitu se jedná, tedy zda 1:1, 

1:N, či M:N a zda členství ve vztahu je či není povinné. Příkladem můţe být vztah mezi 

entitou „Čtenář“ a entitou „Kniha“. Z výskytového diagramu [obrázek 4] vyplývá, ţe jeden 

čtenář (Prokop si zapůjčil Manku a Krakatit) mohl mít zapůjčeno více knih a naopak jednu 

knihu (Dášenku si zapůjčil Novák a Janda) si mohlo vypůjčit více čtenářů. Jedná se tedy o 

vztah M:N. Dále z diagramu vyplývá, ţe alespoň jeden čtenář (Zajíček) neměl zapůjčenu 

ţádnou knihu a zároveň alespoň jedna kniha (3, Manka, C, A, 78, 15, 1979, 40) zatím 

nebyla zapůjčena. Parcialita vztahu je tedy na obou stranách parciální. 

 
 

Čtenář 
1, Jan, Novák, 1999, ţák 

2, Petr, Prokop, 1998, ţák 

3, Ivan, Zajíček, 1972, učitel  

4, Karel, Janda, 2001, ţák 

Kniha 
1, Dášenka, C, A, 53, 34, 1970, 25 

2, Manka, C, A, 78, 15, 1989, 35 

3, Manka, C, A, 78, 15, 1979, 40  

4, Krakatit, B, B, 53, 34, 1989, 20 

Obrázek 4 Výskytový diagram 

Vazební tabulka 

Vazební tabulka je vyuţívána v případě, ţe v ER diagramu dojde k propojení dvou 

entit pomocí relace typu M:N. V tomto případě se mezi tyto entity vloţí právě vazební 

tabulka, která tento vztah rozloţí na dva vztahy a to 1:M a N:1 [4]. Tento rozklad lze 

v práci vidět na rozloţení vztahu M:N Výpůjčka a Exemplář pomocí vazební tabulky 

s názvem Vypůjčené exempláře] a dále na rozloţení vztahu M:N Autor a Kniha pomocí 

vazební tabulky s názvem Autor knihy [obrázek 12]. 

Tabulka 2 Totální a parciální vztah 

Volitelná účast Volitelná účast Povinná účast Povinná účast 

  

 

  
Entita 1 Entita 1 Entita 1 Entita 1 
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3.1. Datová analýza  

„Datová analýza především definuje datové toky, které souvisejí s vybraným 

systémovým procesem“[6]. Datová analýza zkoumá vstupní a výstupní data a provádí jejich 

transformaci. Zabývá se důleţitými daty potřebnými pro tvorbu databáze a definuje vazby 

mezi nimi. Ke grafickému zobrazení datové analýzy je moţné vyuţít E-R diagram[6].  

Z analýzy současného stavu nevyplynuly ţádné pozitivní a pouţitelné informace a 

vazby. Z tohoto důvodu nelze pouţít původní koncepci a je potřeba vytvořit databázi 

novou, která bude vycházet z poţadavků zadavatele. Z analýzy vyplynulo, ţe databáze 

bude dle zadavatele obsahovat deset entit s názvy: Kniha, Exemplář, Kategorie, 

Podkategorie, Autor, Autor knihy, Čtenář, Platba, Výpůjčka a Vypůjčené exempláře.  

Kniha 

Entita „Kniha“ bude slouţit k rychlejšímu zadávání kniţních titulů do databáze. 

Tato entita bude obsahovat atributy ID knihy, Jméno knihy, ID Podkategorie, Rok vydání a 

Cenu knihy. Její vyuţití vyplývá z toho, ţe v knihovně můţe být více výtisků jedné knihy. 

Z tohoto důvodu by bylo zbytečné znovu zapisovat informace o knize. Při zápisu dalšího 

exempláře jiţ zapsané knihy se vyuţije ID Knihy, kdy atributy z entity „Knihy“ budou 

automaticky převedeny a doplní se pouze chybějící informace.  

Exemplář 

 Exemplář je vţdy jedinečný. Databáze vţdy obsahuje pouze jeden exemplář, který 

má své jedinečné číslo. O kaţdém tomto exempláři knihy je důleţité uvést informace, které 

zadavatel povaţuje za stěţejní. Jedná se tedy o atributy, mezi které patří ID exempláře, 

Umístění exempláře, ID knihy, Je/Není zapůjčen. ISBN není pro zadavatele podstatné a i 

přes připomínky vývojáře nemá zájem, aby tento údaj byl ke knize přiřazen. Bliţší 

informace o číslování knih lze nalézt v kapitole 3.1. Datová analýza v části Číslování knih. 

Kategorie 

Entita „Kategorie“ bude slouţit při vkládání nové knihy a výběru kategorie. 

V rámci databáze se bude jednat o samostatnou tabulku, aby bylo moţné novou kategorii 

vytvořit. Tato entita bude obsahovat atributy ID Kategorie, Označení kategorie a Popis 

kategorie. 
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Podkategorie 

Entita „Podkategorie“ bude slouţit při vkládání nové knihy a výběru podkategorie 

této knihy. Tato entita bude muset mít v rámci databáze samostatnou tabulku, aby bylo 

moţné novou podkategorii v budoucnu vytvořit. Entita bude obsahovat atributy ID 

podkategorie, Označení kategorie, Popis kategorie a ID kategorie. 

Autor 

Entita „Autor“ bude obsahovat informace o všech autorech, kteří napsali všechny 

tituly knih v knihovně uloţené. Tato entita bude obsahovat tři atributy a to ID autora, 

Jméno autora a Příjmení autora.  

Čtenář 

Entita „Čtenář“ bude obsahovat informace o všech čtenářích, kteří si budou moci 

knihy z knihovny vypůjčit. Tato entita bude obsahovat pět atributů a to ID čtenáře, Jméno 

čtenáře, Příjmení čtenáře, Rok narození a Statut (tato entita bude mít v rámci databáze 

předdefinované výběrové hodnoty „čtenář“, „učitel“ a „zaměstnanec“). 

Platba 

Entita „Platba“ bude obsahovat informace o všech platbách, které budou čtenáři 

platit. Bude se jednat o platby za čtenářské členství, pokuty za nezaplacení a náhrady za 

zničené knihy. Tato entita bude obsahovat pět atributů a to ID platby, ID čtenáře, Datum 

platby, Částka a Účel platby (tato entita bude mít v rámci databáze předdefinované 

výběrové hodnoty „čtenářský poplatek“, „ztráta knihy“, „zničení knihy“, „pokuta za 

prodlení“, „obnovení průkazu“ a „ztráta průkazu“). 

Výpůjčka 

Jedná se o entitu, která stanovuje informace o zapůjčeném kniţním díle. Tato entita 

obsahuje atributy ID výpůjčky, ID čtenáře a Datum zapůjčení.  

Vývoj ERD databáze 

Celá databáze vychází z jednoduchého vztahu mezi entitou „Kniha“ a entitou 

„Čtenář“. Tento vztah byl popsán na příkladu v kapitole 3, část „Výskytový diagram“ 

[obrázek 4]. Z tohoto příkladu vyplynulo, ţe kardinalita vztahu mezi těmito entitami je 

M:N a povinnost členství není ani na jedné straně povinné [obrázek 5]. 
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Obrázek 5 ERD Čtenář-Kniha 

Mezi tyto dvě entity vloţíme dále entitu Výpůjčka a entitu Exemplář [obrázek 9]. 

Z výskytového diagramu vztahu mezi entitami „Exemplář“ a „Kniha“ [obrázek 6] vyplývá, 

ţe jedné knize (knize Dášenka náleţí tři exempláře a to C-A-01-15, C-A-01-16 a C-A-01-

17) náleţí více exemplářů, ale naopak jednomu exempláři náleţí pouze jedna kniha. Jedná 

se tedy o vztah 1:N. Dále z diagramu vyplývá, ţe kaţdá kniha vlastní alespoň jeden 

exemplář a také kaţdý exemplář je vlastněn jednou knihou. Parcialita vztahu je tedy 

totální.  
 

Kniha 
1, Dášenka, 5, 53, 1970, 25 

2, Manka, 5, 78, 1989, 35 

3, Manka, 5, 78, 1979, 40  
4, Krakatit, 4, 53, 1989, 20 

Exemplář 

01,C-A-01-15, 1, Ne  

02,C-A-01-16, 1, Ne 
03,C-A-01-17, 1, Ne 

07,C-A-02-05, 2, Ne 

012,C-A-02-06, 3, Ne 

059,C-A-02-07, 3, Ne 

098,B-B-04-03, 4, Ne 

Obrázek 6 Výskytový diagram Exemplář-Kniha 

Z výskytového diagramu vztahu mezi entitami „Výpůjčka“ a „Exemplář“ [obrázek 

7] vyplývá, ţe jedna výpůjčka (výpůjčka „2, 2, 13. 3. 2011“ obsahuje exemplář 02,C-A-01-

16 a 07,C-A-02-05) obsahuje více exemplářů a zároveň jeden exemplář (exemplář 02,C-A-

01-16 je obsaţen ve výpůjčce „2, 2, 13. 3. 2011“ a „4, 4, 17. 5. 2011, 1. 6. 2011“) je 

obsaţen ve více výpůjčkách. Jedná se tedy o vztahy M:N. Dále z diagramu vyplývá, ţe 

kaţdá výpůjčka obsahuje alespoň jeden exemplář, ale ne kaţdý exemplář (C-A-02-07) byl 

jiţ obsaţen v nějaké výpůjčce. Parcialita vztahu je tedy jednostranně parciální. 
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Exemplář 

C-A-01-15, 1, Ne  

C-A-01-16, 1, Ne 

C-A-01-17, 1, Ne 

C-A-02-05, 2, Ne 

C-A-02-06, 3, Ne 

C-A-02-07, 3, Ne 

B-B-04-03, 4, Ne 

Výpůjčka 
1, 1, 12. 3. 2011 

2, 2, 13. 3. 2011 

3, 3, 22. 3. 2011 
4, 4, 17. 5. 2011 

5, 2, 12. 5. 2011 

Obrázek 7 Výskytový diagram Výpůjčka-Exemplář 

Z výskytového diagramu vztahu mezi entitami „Čtenář“ a Výpůjčka [obrázek 8] 

vyplývá, ţe jeden čtenář (čtenář Janda provedl výpůjčku „4, 4, 17. 5. 2011“ a „5, 2, 12. 5. 

2011“) provedl více výpůjček, ale kaţdá výpůjčka byla provedena pouze jedním čtenářem. 

Jedná se tedy o vztah 1:N. Dále z diagramu vyplývá, ţe kaţdou výpůjčku provedl alespoň 

jeden čtenář, ale ne kaţdý čtenář (čtenář Zajíček) provedl nějakou výpůjčku. Parcialita 

vztahu je tedy jednostranně parciální. 

  

 

 

Výpůjčka 
1, 1, 12. 3. 2011 

2, 2, 13. 3. 2011 

3, 2, 22. 3. 2011 

4, 4, 17. 5. 2011 

5, 2, 12. 5. 2011 

Čtenář 
1, Jan, Novák, 1999, ţák 

2, Petr, Prokop, 1998, ţák 

3, Ivan, Zajíček, 1972, učitel  

4, Karel, Janda, 2001, ţák 

Obrázek 8 Výskytový diagram Čtenář-Výpůjčka 

Obrázek 9 ERD Čtenář aţ Kniha 

Dalším krokem k dokončení ER diagramu je rozšíření o další dvě entity a to entitu 

Platba a entitu Autor a dále odstranění vztahů M:N mezi entitami. Z výskytového diagramu 

vztahu mezi entitami „Platba“ a „Čtenář“ [obrázek 10] vyplývá, ţe kaţdá platba byla 

uskutečněna pouze jedním čtenářem, ale alespoň jeden čtenář (čtenář Novák uskutečnil 

platby „1, 1, 25. 2. 2011, č. poplatek, 20“ a „4, 1, 28. 2. 2011, č. pokuta, 100“) uskutečnil 

více plateb. Jedná se tedy o vztah 1:N. Dále z diagramu vyplývá, ţe kaţdý čtenář 

uskutečnil alespoň jednu platbu (kaţdý čtenář musí zaplatit alespoň počáteční čtenářský 
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poplatek) a zároveň kaţdá platba byla uskutečněna čtenářem. Parcialita vztahu je tedy 

totální. 

  
 

Čtenář 
1, Jan, Novák, 1999, ţák 

2, Petr, Prokop, 1998, ţák 

3, Ivan, Zajíček, 1972, učitel  

4, Karel, Janda, 2001, ţák 

Platba 
1, 1, 25. 2. 2011, č. poplatek, 20 

2, 2, 26. 2. 2011, č. poplatek, 20 

3, 3, 26. 2. 2011, č. poplatek, 20 

4, 1, 28. 2. 2011, č. pokuta, 100 

5, 4, 12. 3. 2011, č. poplatek, 20 

 

Obrázek 10 Výskytový diagram Platba-Čtenář 

Z výskytového diagramu vztahu mezi entitami „Autor“ a „Kniha“ [obrázek 11] 

vyplývá, ţe jeden autor (autor ID 00001 Karel Čapek napsal knihu Dášenka, Krakatit a 

Zářivé hlubiny) napsal více knih, a zároveň alespoň jedna kniha (knihu Zářivé hlubiny 

napsal autor Karel Čapek a Josef Čapek) byla napsána více autory. Jedná se tedy o vztah 

M:N. Dále z diagramu vyplývá, ţe kaţdý autor napsal alespoň jednu knihu a zároveň kaţdá 

kniha byla napsána alespoň jedním autorem. Parcialita vztahu je tedy totální. 

   
 

Kniha 
1, Dášenka, 5, 1970, 25 

2, Manka, 5, 1989, 35 

3, Manka, 5, 1979, 40  

4, Krakatit, 4, 1989, 20 

5, Zářivé hlubiny, 4, 1978, 50 

Autor 
34, Karel, Čapek 

15, Václav, Čtvrtek  

35, Josef, Čapek 

Obrázek 11 Výskytový diagram Kniha-Autor 

Protoţe mezi entitami Autor a Kniha je vztah M:N vloţíme mezi ně vazební 

tabulku s názvem Autor knihy. Tato nově vzniklá entita bude obsahovat atributy ID autora 

knihy, ID autora a ID knihy. Stejný okamţik nastává mezi entitami Výpůjčka a Exemplář, 

proto i zde vyuţijeme vazební tabulku, kterou nazveme Vypůjčené exempláře. Tato nově 

vzniklá entita bude obsahovat atributy ID vypůjčeného exempláře, ID exempláře, ID 

výpůjčka, Datum předpokládaného vrácení a Datum fyzického vrácení. Tímto rozšířením 

vznikne ER diagram Platba aţ Autor [obrázek 12]. 
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Obrázek 12 ERD Platba aţ autor 

Posledním krokem je vloţení entit Kategorie a Podkategorie. Z výskytového 

diagramu vztahu mezi entitami „Podkategorie“ a „Kniha“ [obrázek 13] vyplývá, ţe jedna 

podkategorie (do podkategorie 5, C-A, Dětská jsou zařazeny knihy Dášenka a obě vydání 

knihy Manka) je zařazeno více knih, ale kaţdá kniha je zařazena pouze v jedné 

podkategorii. Jedná se tedy o vztah 1:N. Dále z diagramu vyplývá, ţe kaţdá kniha je 

zařazena alespoň v jedné podkategorii a také do kaţdé podkategorie je zařazena alespoň 

jedna kniha. Parcialita vztahu je tedy totální. 

  

 

Kniha 

1, Dášenka, 5, 1970, 25 

2, Manka, 5, 1989, 35 

3, Manka, 5, 1979, 40  

4, Krakatit, 4, 1989, 20 

Podkategorie 

4, B-B, Klasická literatura 

5, C-A, Dětská 

Obrázek 13 Výskytový diagram Kategorie-Kniha 

Z výskytového diagramu vztahu mezi entitami „Kategorie“ a „Podkategorie“ 

[obrázek 14] vyplývá, ţe do jedné kategorie (kategorie Poezie a klasická literatura spadá 

podkategorie Poezie a podkategorie Klasická literatura) spadá více podkategorií, ale 

naopak kaţdá podkategorie spadá pouze do jedné své kategorie. Jedná se tedy o vztah 1:N. 

Dále z diagramu vyplývá, ţe do kaţdé kategorie spadá alespoň jedna podkategorie a také 

kaţdá podkategorie spadá alespoň do jedné kategorie. Parcialita vztahu je tedy totální. 
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Podkategorie 
3, B-A, Poezie 

4, B-B, Klasická literatura 

5, C-A, Dětská 

Kategorie 
2, B, Poezie a klasická literatura 

3, C, Dětská literatura  

Obrázek 14 Výskytový diagram Podkategorie-Kniha 

Spojením všech výše jmenovaných entit, vyuţitím zjištěných informací o 

parcialitách a spojením všech vazeb mezi všemi entitami, vzniká ER diagram celé databáze 

[obrázek 15]. Tento diagram je výsledkem konceptuálního datového modelu a poslouţí 

k dalšímu vývoji systému v části vývoje logického datového modelu. 

 

Obrázek 15 ERD databáze Platba aţ Autor a Kategorie 

Umístění exempláře 

Další důleţitou informací je stanovení roztřídění a umístění knih. Podle provedené 

analýzy všech knih bylo rozhodnuto, ţe knihy budou rozděleny do devíti kategorií a 

dvanácti podkategorií [tabulka 3]. 
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Obrázek 16 Umístění exempláře 

Knihy v knihovně byly rozděleny do kategorií, podkategorií a sekcí po dvaceti. 

Tímto vznikne specifický kód kaţdého exempláře, který bude sloţený ze čtyř částí 

[obrázek 16]. První část kódu bude označovat kategorii. Podle této části knihovník zjistí, ţe 

exemplář se nachází v konkrétním regále kategorie. Druhá část kódu bude označovat 

podkategorii. Třetí část kódu bude označovat sekci, ve které je kniha v kategorii a 

podkategorii zařazena a poslední část kódu bude označovat pořadí knihy v dané sekci. 

Příkladem můţe být, kdy knihovník bude chtít nalézt knihu s kódem B-A-02-14. Podle 

tohoto kódu knihovník knihu nalezne v kategorii „Poezie a klasická literatura“, 

v podkategorii „Poezie“, sekci dvě a zjistí, ţe je čtrnáctá v této sekci.  

Tabulka 3 Rozdělení knih do kategorií a podkategorií 

Označení Kategorie Označení Podkategorie 

A Různá literatura A-A Různé 

B Poezie a klasická literatura B-A Poezie 

B-B Klasická literatura 

C Dětská literatura C-A Dětská 

D Dobrodruţná literatura D-A Dobrodruţné 

E Dívčí romány E-A Děvčata 

F Romány a ţivotopisy F-A Romány 

F-B Ţivotopisy 

G Naučná literatura G-A Slovníky a přehledy 

G-B Encyklopedie 

G-C Literatura a umění 

G-D Dějiny 

G-E Průvodce na cesty 

G-F Přírodopisná literatura 

G-H Historie 

G-I Lexikony 

H Knihy pro učitele H-A Odborné 

I Vícesvazková literatura I-A  
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Operace databáze 

Poslední částí před zahájením fáze logického datového modelu je stanovení všech 

operací, které databáze bude uskutečňovat. Tyto operace lze rozdělit do sedmi částí a to na 

operace s knihou [tabulka 4], operace s exemplářem [tabulka 5], operace se čtenářem 

[tabulka 6], operace s kategorií [tabulka 7], operace s podkategorií [tabulka 8], operace 

s platbou [tabulka 9] a operace s výpůjčkou [tabulka 10]. Jedná se v podstatě o operace 

s jednotlivými entitami. 

 

 

 

 

 

Tabulka 4 Operace s knihou 

Operace s knihou Důvod 
Vloţení knihy Knihovna získá nový titul knihy 

Oprava knihy Informace o knize obsahuje chybu či nedostatek 

Vyhledávání knih Čtenář poţaduje nalezení knihy 

Tabulka 5 Operace s exemplářem 

Operace s exemplářem Důvod 
Vloţení exempláře Knihovna získá nový exemplář knihy 

Oprava exempláře Informace o exempláři obsahuje chybu či nedostatek 

Vymazání exempláře Exemplář byl vyřazen, zničen 

Vyhledání informací o exempláři Knihovních chce zjistit informace o exempláři knihy 

Tabulka 6 Operace se čtenářem 

Operace se čtenářem Důvod 
Vloţení čtenáře Knihovna získá nového čtenáře 

Oprava čtenáře Informace o čtenáři obsahuje chybu či nedostatek 

Vymazaní čtenáře Čtenář jiţ není pro knihovnu aktivní 

Vyhledání čtenáře Knihovník potřebuje získat informace o čtenáři 

Tisk čtenářského průkazu Je potřeba pro čtenáře vytisknout průkaz 

Tabulka 7 Operace s kategorií 

Operace s kategorií Důvod 
Vloţení kategorie Je potřeba zaloţit novou kategorii 

Oprava kategorie Je potřeba opravit informace o kategorii 

Tabulka 8 Operace s podkategorií 

Operace s podkategorií Důvod 
Vloţení podkategorie Je potřeba zaloţit novou podkategorii 

Oprava podkategorie Je potřeba opravit informace o podkategorii 
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Tabulka 9 Operace s platbou 

Tabulka 10 Operace s výpůjčkou 

Operace s platbou Důvod 
Zápis platby Čtenář musí zaplatit členství, pokutu či zničení knihy 

Oprava platby Informace o platbě obsahuje chybu či nedostatek 

Vyhledání platby Je potřeba vyhledat platby 

Tisk platby Je potřeba vytisknout platbu jako stvrzenku 

Operace s výpůjčkou Důvod 

Vytvoření výpůjčky Čtenář si chce vypůjčit knihu 

Prodlouţení výpůjčky Čtenář si chce prodlouţit výpůjčku knih 

Zrušení výpůjčky Čtenář vrací knihu 

Tisk výpůjčky Je potřeba pro čtenáře vytisknout výpůjčku 
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4. Návrh logického datového modelu 

Logický datový model napomáhá při transformaci konceptuálního datového modelu 

do technologické úrovně, která je jiţ závislá na implementačním prostředí. Jedná se tedy o 

mezičlánek, který slouţí k popisu realizace systému. Při transformaci konceptuálního 

modelu na datový model dochází k určení všech entit a jejich atributů, k normalizaci dat, 

stanovení primárních klíčů, definování cizích klíčů a vazeb mezi entitami [4]. 

Určení entit a atributů 

Entity a atributy vycházejí z analýzy poţadavků zadavatele na budoucí stav 

databáze a z konceptuálního datového modelu. Jejich souhrn je zapsán v tabulce níţe 

[tabulka 11]. 

Normalizace dat 

Jedná se o rozklad velkých členitých entit s velkým mnoţstvím atributů na menší 

části. Tyto menší entity poté slouţí k odstranění redundantních a duplicitních dat a 

napomáhají při jednodušším vkládání a aktualizaci uloţených dat [9].  

Normalizace dat se skládá z šesti částí, mezi které patří první normální forma 

(1NF), která zajišťuje rozklad všech atributů na atomární, tedy jiţ dále nedělitelné části 

[obrázek 17]. Druhá normální forma (2NF), která rozdělí jednotlivé entity pomocí 

primárních klíčů na více propojených entit [obrázek 19]. Třetí normální forma (3NF), která 

zajistí, aby všechny neklíčové atributy byly vzájemně nezávislé. Boyce-Coddova normální 

Kniha Exemplář Kategorie Podkategorie Vyp. exempl. 

ID knihy 

Jméno knihy 

ID Podkategorie 

Rok vydání 

Cena knihy 

ID exempláře 

Umístění 

exempláře 

ID knihy 

Je/Není zapůjčen 

ID Kategorie 

Označení kategorie 

Popis kategorie 

 

ID Podkategorie 

Označení 

podkategorie 

Popis podkategorie 

ID Kategorie 

ID vyp exp 

ID exempláře 

ID výpůjčky 

Datum pře. vrácení 

Datum fyz. vrácení 

 

  

Autor Čtenář Platba Výpůjčka Autor knihy 

ID autora 

Jméno autora 

Příjmení autora 

 

ID čtenáře 

Jméno čtenáře 

Příjmení čtenáře 

Rok narození 

Statut 

ID platby 

ID čtenáře 

Datum platby 

Částka 

Účel platby 

ID výpůjčky 

Datum vypůjčení 

Datum prodlouţení 

ID čtenáře 

ID autora knihy 

ID autora 

ID knihy 

 

Tabulka 11 Entity a atributy databáze 
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forma (BCNF) zajistí vzájemnou nezávislost atributů, které jsou obsahem primárního klíče. 

Čtvrtá normální forma (4NF) zabývající se příčnou souvislostí mezi klíčem a atributy a 

pátá normální forma (5NF), jejímţ cílem je dosáhnout takového stavu, kdy systém jiţ nelze 

dále bezeztrátově dělit [6]. Běţně se ovšem pouţívají pouze první tři normální formy. 

Obrázek 17 První normální forma 

. Databáze popsaná v této práci jiţ normalizaci dat provádět nemusí, protoţe zde 

byly jiţ entity zpodobněny. Ovšem lze se vrátit zpět a ukázat, jak by k takové normalizaci 

došlo. Pokud by na začátku vytvoření databáze byly pouze tři entity a to entita „Exemplář“, 

entita „Čtenář“ a „Výpůjčka“. Kaţdá tato entita by ovšem obsahovala velké mnoţství 

atributů [obrázek 17], které by se musely opět dopisovat.  

Exemplář  Čtenář  Výpůjčka 
ID exempláře 

Umístění exempláře 

Rok vydání  

Cena knihy 

Je/Není půjčena 

Jméno knihy 

Označení kategorie 

Popis kategorie 

Označení podkategorie 

Popis podkategorie 
Autor 

ID čtenáře 

Čtenář 

Rok narození 

Datum platby 

Částka 

Účel 

ID výpůjčky 

Rok vydání  

Cena knihy 

Jméno knihy 

Označení kategorie 

Popis kategorie 

Označení podkategorie 

Popis podkategorie 

Je/Není půjčena 

Autor 
Datum  

Prodlouţení výpůjčky 

Čtenář 

Rok narození 

Statut 

Datum vrácení 

  

Obrázek 18 Entity s atributy 

Z tohoto je patrné, ţe některé atributy jsou nedostačující, jako „Autor“ a „Čtenář“ a 

některé atributy by se zapisovaly duplicitně, jako například údaje o exempláři či čtenáři. 

Proto je nutné nejprve rozvinout nedostačující atributy [obrázek 18] a to tak, ţe atribut 

„Autor“ rozšíříme na „Jméno autora“ a „Příjmení autora“ a atribut „Jméno čtenáře“ na 

„Jméno čtenáře“ a „Příjmení čtenáře“ [obrázek 17]. 

Normalizace entity „Exemplář“ 

Entita „Exemplář skrývá nejen jedinečná data o konkrétním exempláři kniţního 

Exemplář 
…... 
Autor 

…… 

Exemplář 
…... 
Jméno autora 

Příjmení autora 

…… 

Čtenář 
…... 
Jméno čtenáře 

Příjmení čtenáře 

…… 

Čtenář 
…... 
Čtenář 

…… 
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díla, která se musí vţdy zadávat individuálně (rok vydání a cena knihy), ale také data o 

knize a autorovi, která se mohou v kniţní databázi stále opakovat. Z tohoto důvodu je 

vhodné vytvořit pro knihu a autora samostatnou entitu, které budou zpětně s entitou 

„Exemplář“ provázány pomocí primárních a cizích klíčů. Touto normalizací [obrázek 19] 

vzniknou tři nové entity a to entita „Kniha“, „Autor“ a z důvodu jiţ zmiňovaného vztahu 

vazbou M:N ještě entita „Autor knihy“. Jedná se tedy o to, ţe entita Exemplář je závislá na 

entitě Kniha, Autor a Autor knihy. 

 Exemplář 
ID exempláře 

Umístění exempláře 

Je/Není půjčena 
Rok vydání  

Cena knihy 

Název knihy 

Označení kategorie 

Popis kategorie 

Označení podkategorie 

Popis podkategorie 

Jméno autora 

Příjmení autora 

 

 

Kniha 
ID knihy 

Jméno knihy 

Označení kategorie 
Popis kategorie 

Označení podkategorie 

Popis podkategorie 

Cena knihy 

Rok vydání 

 

   
 

Exemplář 
ID exempláře 

Umístění exempláře 

Je/Není zapůjčen 
ID knihy 

Autor knihy 
ID autora knihy 

ID autora 

ID knihy 

  

Autor 
ID autora 

Jméno autora 

Příjmení autora 

Obrázek 19 Normalizace entity Exemplář 

Normalizace entity „Kniha“ 

Z normalizace entity „Exemplář“ vyplývá, ţe tato nebyla dostačující, protoţe z ní 

vznikla entita „Kniha“ obsahující data, která je nutné dále rozdělit. Entita „Kniha“ totiţ 

stále obsahuje nejen jedinečná data (název knihy), ale i data, která se v databázi dají vyuţít 

vícekrát (kategorie a podkategorie). Z tohoto důvodu je důleţité normalizovat dále entitu 

„Kniha“ [obrázek 20], a to na entitu “Kategorie” a „Podkategorie“, čímţ dojde k 

zjednodušení entity „Kniha“, která bude vyuţívat primární klíče nově vzniklých entit. 

Jedná se tedy o to, ţe entita Kniha je závislá na entitě Kategorie, Podkategorie a 

z předchozího obrázku i na entitě Autor a Autor knihy. 
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Kniha 
ID knihy 

Jméno knihy 

Rok vydání 

Cena knihy 

Označení kategorie 

Popis kategorie 

Označení podkategorie 
Popis podkategorie 

 

Kategorie 
ID kategorie 

Označení kategorie 

Popis kategorie 

 

Kniha 
ID knihy 

Jméno knihy 

ID autora knihy 

Rok vydání 

Cena knihy 

ID Podkategorie 

 

Podkategorie 
ID podkategorie 

Označení podkategorie 

Popis podkategorie 

ID kategorie 

Obrázek 20 Normalizace entity Kniha 

Normalizace entity „Čtenář“ 

Entita „Čtenář“ obsahuje nejen jedinečná data o konkrétním čtenáři (jméno čtenáře, 

příjmení čtenáře a rok narození), která se musí vţdy zadávat individuálně, ale také data o 

platbách, která by bylo vhodnější zařadit do samostatné entity. Z tohoto důvodu je vhodné 

vytvořit pro platby samostatnou entitu „Platba“ [obrázek 21], která bude vyuţívat primární 

klíč daného čtenáře, pro identifikaci plátce platby. 

 

Čtenář 
ID čtenáře 

Jméno čtenáře 

Příjmení čtenáře 

Rok narození 

Datum platby 

Částka 

Účel platby 

 

Čtenář 
ID čtenáře 

Jméno čtenáře 

Příjmení čtenáře 

Rok narození 

Statut 
 

Platba 
ID platby 

Datum platby 

Částka 

Účel platby 

ID čtenáře 

Obrázek 21 Normalizace entity Čtenář 

Normalizace entity „Výpůjčka“ 

Entita „Výpůjčka“ obsahuje nejen jedinečná data o konkrétní výpůjčce (datum 

zapůjčení a datum prodlouţení), které se musí vţdy zadávat individuálně, ale také 

souhrnná data o exemplářích a čtenářích. Z tohoto důvodu je vhodné vyuţít jiţ výše 

vzniklé entity „Exemplář“ a „Čtenář“, čímţ se entita „Výpůjčka“ [obrázek 22] zjednoduší 

a nebude zapotřebí tato data zapisovat opakovaně, ale vyuţijí se primární klíče daných 

entit. Z důvodu výskytu vztahu M:N je důleţité zařadit nově vzniklou entitu „Vypůjčené 

exempláře“. Jedná se tedy o to, ţe entita Výpůjčka je závislá na entitě Čtenář a Exemplář.  
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Výpůjčka 
ID výpůjčky 

Datum vrácení 

Jméno čtenáře 

Příjmení čtenáře 

Rok narození 

Statut 

Datum vypůjčení 
 

Rok vydání  

Cena knihy 

Název knihy 

Označení kategorie 

Popis kategorie 

Označení podkategorie 

Popis podkategorie 

Jméno autora 

Příjmení autora 

Je/Není půjčena 

 

Čtenář 
ID čtenáře 

Jméno čtenáře 

Příjmení čtenáře 

Rok narození 

Statut 

 

 

Výpůjčka 
ID výpůjčky 

Datum vypůjčení 

 

ID čtenáře 
 

Výpůjčka 
ID vyp exp 

Datum vrácení 

ID výpůjčky 

ID exempláře 

 

Exemplář 
ID exempláře 

Je/Není zapůjčen 

ID knihy 

 

Obrázek 22 Normalizace entity Výpůjčka 

Primární klíč 

Primární klíč (označuje se zkratkou PK) je jedna či více hodnot atributů, které 

jednoznačně identifikují danou entitu. Primární klíč musí být vţdy jedinečný a nesmí se 

v mnoţině entit opakovat. Například primárním klíčem ve skupině „Exempláře“ je ID 

exempláře. Tento primární klíč jednoznačně určuje jeden konkrétní exemplář. Klíče mohou 

být buď jednoduché nebo sloţené. Jednoduchý klíč je tvořen pouze jedním atributem, 

kdeţto sloţený klíč se skládá z více atributů. Sloţeným primárním klíčem je opět ID 

exempláře, protoţe se skládá z atributu „Kategorie“ a „Podkategorie“[9]. Databáze 

obsahuje deset entit, tedy bude obsahovat i deset primárních klíčů [tabulka 12].  

Tabulka 12 Primární klíče 

Entita Primární klíč  Entita Primární klíč 

Kniha ID knihy Autor ID autora 

Exemplář ID exempláře Čtenář ID čtenáře 

Kategorie ID kategorie Platba ID platby 

Podkategorie ID podkategorie Výpůjčka ID výpůjčky 

Autor knihy ID autora knihy  Vypůjčené exem. ID vyp. exp. 

Cizí klíč 

Cizí klíč (označuje se zkratkou FK) je primární klíč z jiné mnoţiny entit, který 

sloučí k definici vazeb mezi entitami. Příkladem můţe být spojení mezi entitou „Kniha“ a 

„Exemplář“ [obrázek 23], kdy entita „Exemplář“ obsahuje svůj primární klíč „ID 



Tomáš KRUPIČKA: Návrh a realizace databáze knihovny pro ZŠ Louny 

 

 

 

2011  35 

exempláře“ a dále cizí klíč „ID knihy“. Tímto dochází k propojení a automatickému 

doplnění dat z entity „Knihy“ do entity „Exempláře“ [9].  

 

Obrázek 23 Cizí klíč 

Entita Autor knihy a cizí klíč 

Entita „Kniha“ obsahuje mimo svého primárního klíče „ID autora knihy“, ještě dva 

cizí klíče [obrázek 24] a to „ID autora“ a „ID knihy“. Tento cizí klíč doplňuje entitu Autor 

knihy o data z entity Autor a Kniha, aniţ by bylo potřeba opakovaně tyto informace 

zadávat. 

 

Obrázek 24 Autor knihy a cizí klíč 

Entita Podkategorie a cizí klíč 

Entita „Podkategorie“ obsahuje mimo svého primárního klíče „ID podkategorie“, 

ještě cizí klíč [obrázek 25] a to „ID kategorie“. Tímto způsobem o podkategorii je moţno 

zjistit nejen informace o podkategorii a její označení, ale i informace do jaké kategorie 

patří a jak je označena. 

 

Obrázek 25 Podkategorie a cizí klíč 

Entita Kniha a cizí klíč 

Entita „Kniha“ obsahuje mimo svého primárního klíče „ID knihy“, ještě jeden cizí 

klíč [obrázek 26] a to „ID podkategorie“. Tímto způsobem je moţno zjistit o knize nejen, 

jak se kniha jmenuje, ale i do jaké patří podkategorie.  
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Obrázek 26 Kniha a cizí klíče 

Entita Exemplář a cizí klíč 

Entita „Exemplář“ obsahuje mimo svého primárního klíče „ID exempláře“, ještě 

další cizí klíč [obrázek 27] a to „ID knihy“. Tímto spojením o exempláři je moţno zjistit 

nejen, z jakého je roku a kolik stál, ale i všechny informace, které jsou uvedeny u entity 

„Kniha“. 

 

Obrázek 27 Exemplář a cizí klíč 

Entita Platba a cizí klíč 

Entita „Platba“ obsahuje mimo svého primárního klíče „ID platby“, ještě další cizí 

klíč [obrázek 28] a to „ID čtenáře“. Tímto spojením je moţné o platbě zjistit nejen, kdy 

byla provedena, za jakým účelem a v jaké výši, ale i jméno a příjmení čtenáře, který platbu 

provedl a v jakém roce se narodil. 

 

Obrázek 28 Platba a cizí klíč 

Entita Výpůjčka a cizí klíč 

Entita „Výpůjčka“ obsahuje mimo svého primárního klíče „ID výpůjčky“, ještě 

další dva cizí klíče [obrázek 29] a to „ID exempláře“ a „ID čtenáře“. Tímto způsobem o 

výpůjčce je moţno zjistit nejen, kdy byla provedena, ale i všechny informace směřující 

k exempláři a čtenáři, který si knihu zapůjčil.  
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Obrázek 29 Výpůjčka a cizí klíče 

Sestavení logického datového modelu 

Po úspěšném určení všech entit a jejich atributů, stanovení primárních klíčů, 

definování cizích klíčů a vazby mezi entitami a normalizace dat vzniká logický datový 

model databáze [obrázek 30]. 

 

Obrázek 30 Logický datový model 

Úplný relační datový model 

Úplný relační datový model [obrázek 31] obsahuje všechny atributy doplněné o 

datové typy a velikosti těchto dat. Velikost dat je určená ve většině případů podle typu dat 
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a určuje, kolik místa na disku bude potřeba pro jejich uloţení. Velikost je udávána buď 

v bitech (b) nebo bajtech (B), případně ve znacích. Datový typ [tabulka 13] určuje 

vlastnost daného atributu pro daný sloupec v tabulce databáze. Podle dat, která je nutno 

ukládat, se stanoví datový typ.V rámci databáze je moţno vyuţít osm typů dat a to Text, 

Číslo, Datum a čas, Ano/Ne, Měna, Memo, Hypertextový odkaz a Objekt OLE [6]. 

Text 

Jedná se o běţný text do maximální velikosti 255 znaků. U textu lze kombinovat 

písmena a čísla a lze vyuţít i u nematematických údajů, jako je směrovací či telefonní 

číslo. Velikost tohoto datového typu je 2 B na znak [6]. 

Číslo 

Typ čísla je určen pro celá reálná čísla s pevnou i posuvnou desetinnou čárkou. 

Jedná se o uloţení čísel, se kterými lze provádět matematické operace. Nelze vyuţít pro 

měny. Typ čísla se dělí dále na sedm podtypů. Podtyp „Bajt“, jehoţ velikost je 1 B (tedy 8 

b), je určen pro čísla v rozsahu od nuly do 255. Podtyp „Celé číslo“, jehoţ velikost je 2 B, 

je určen pro čísla od -32.768 do 32.768. Podtyp „Dlouhé celé číslo“, jehoţ velikost je 4 B, 

je určen pro čísla od -2.147.483.648 do 2.147.483.648. Podtyp „Jednoduchá přesnost“ je 

určen pro přibliţnou přesnost na sedm číslic v rozsahu (-1,1e
-38

, -3,4e
38

),  <0>, (1,1e
-38

, 

3,4e
38

). Podtyp „Dvojitá přesnost“ je určen pro přibliţnou přesnost na patnáct číslic 

v rozsahu (-2,23e
-308

, -1,79e
308

),  <0>, (2,23
-308

, 1,79e
308

). U prototypu „Desetinné číslo“ 

lze navolit přesnost za desetinou čárkou podle potřeby. Poslední prototyp „Automatické 

číslo“, jehoţ velikost je 4 B, je určen pro automaticky generovaná čísla [6]. 

Datum a čas 

Jedná se o datový typ pouţívaný k ukládání data a času. Velikost tohoto datového 

typu je 8 B [6]. 

Ano/Ne 

Velikost tohoto datového typu je 1 b a vyuţívá se v případě, ţe informace nabývá 

pouze dvou hodnot Ano/Ne [6]. 

Měna 

Měna je určena pro ukládání číselných hodnot v konkrétní měně. Velikost tohoto 

datového typu je 8 B [6].  
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Memo 

Jedná se o běţný text do maximální velikosti 65.535 znaků. U textu lze kombinovat 

písmena a čísla a vyuţívá se například u popisků. Velikost tohoto datového typu je 2 B na 

znak [6]. 

Hypertextový odkaz 

Jedná se o datový typ s moţností uloţení aţ 64 000 znaků slouţící k uloţení 

hypertextových odkazů. Velikost tohoto datového typu je 2 B na znak [6]. 

Objekt OLE. 

Tento datový typ vyuţívá moţnosti sdílení informací mezi jednotlivými programy. 

Slouţí tedy k propojení mezi databází a například informacemi uloţenými v programu 

Word či Excel atd. Velikost tohoto datového typu je maximálně 1 GB [6]. 

Tabulka 13 Datové typy 

Typ Podtyp Velikost Popis 

Text  2B na znak běţný text maximálně 255 znaků 

Číslo  1 – 8 B celá reálná čísla, matemat. operace 

Číslo Bajt 1 B čísla v rozsahu 0-255 

Číslo Celé číslo 2 B čísla od -32.768 do 32.768 

Číslo Dlouhé celé číslo 4 B od -2.147.483.648 do 2.147.483.648 

Číslo Jednoduchá přesnost  přesnost na sedm číslic 

Číslo Dvojitá přesnost  přesnost na patnáct číslic 

Číslo Desetinné číslo  volitelná přesnost za des. čárkou 

Číslo Automatické číslo 4 B automaticky generované číslo 

Datum a čas  8 B datum a čas 

Ano/Ne  1 b moţnost výběru ano či ne 

Měna  8 B čísla v měnách 

Memo  2B na znak běţný text maximálně 65.535 znaků 

Hyp. odkaz  2B na znak uloţení hypertextových odkazů 

Objekt OLE  Max 1 GB sdílení databáze a jinými programy 
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Obrázek 31 Úplný relační datový model 
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5. Fyzická realizace databáze knihovny 

Fyzická realizace databáze knihovny je krok převodu úplného relačního datového 

modelu do fyzické podoby databázového systému. Databáze bude vytvářena v programu 

Microsoft Office Access, coţ je program slouţící k vytváření a správě databází. Tento 

program umoţňuje vytváření sestav pomocí jednoduchého uţivatelského rozhraní, které ke 

své správě vyuţívá tabulky, dotazy, formuláře a sestavy [10]. 

5.1. Fyzická realizace tabulek 

Tabulky slouţí k uloţení dat v databázi. Kaţdá tato tabulka v databázi reprezentuje 

jednu entitu. Tedy má-li databáze deset entit, bude obsahovat deset tabulek. Tabulky se 

skládají z jednotlivých polí, tato pole reprezentují atributy entity. Kaţdá tabulka má vlastní 

primární klíč, který identifikuje všechny její záznamy [4].  

Před vytvořením tabulek je nutné nejprve vytvořit novou databázi [příloha 3]. Tato 

databáze vychází z úplného relačního datového modelu [obrázek 31]. Z tohoto modelu 

vyplývá, ţe databáze bude obsahovat celkem deset tabulek, jejichţ jména korespondují 

s názvy daných relací. Mezi tyto tabulky bude patřit Platba [příloha 6], Čtenář [příloha 7], 

Výpůjčka [příloha 8], Vypůjčené exempláře [příloha 9], Exemplář [příloha 10], Kniha 

[příloha 11], Autor [příloha 12], Autor knihy [příloha 13], Podkategorie [příloha 14] a 

Kategorie [příloha 15]. Po vytvoření všech tabulek [příloha 4] je nutno stanovit vztah mezi 

těmito relacemi [obrázek 32] [příloha 5]. Tyto vztahy vychází taktéţ z úplného relačního 

datového modelu [obrázek 31] [12]. 

 

Obrázek 32 Vztah mezi relacemi 
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5.2. Fyzická realizace dotazu 

Dotazy slouţí k práci s daty v rámci databáze. Pomocí dotazů lze data vyhledávat, 

třídit, mazat, aktualizovat či s nimi vykonávat další operace. Dotazy mohou být výběrové, 

kříţové, akční a SQL. Nejčastěji pouţívané dotazy jsou dotazy výběrové, které jsou určeny 

právě k výběru dat [4]. 

A01 číslo průkazu 

Tento dotaz [obrázek 33] slouţí k vyhledání čtenáře podle čísla průkazu. Po zadání 

tohoto čísla se uţivateli zobrazí ID čtenáře, jméno čtenáře, příjmení čtenáře, rok narození a 

statut. 

 

Obrázek 33 Dotaz na čtenáře dle čísla čtenářského průkazu 

Tento dotaz byl vytvořen [obrázek 34] pomocí ikony „Průvodce dotazem“, 

výběrem moţnosti „Průvodce jednoduchým dotazem“, výběru tabulky „Čtenář“, 

přesunutím všech jeho polí a poklepáním na ikonu „Dokončit“ [12]. 

 
 

 

 

Obrázek 34 Vytvoření dotazu dle čtenářského průkazu 
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Poté přepnutím do návrhového zobrazení, kde v sloupci „ID čtenáře“ v řádku 

„kritéria“ bylo zapsáno: 

„Like "*" & [Zadejte číslo čtenářského průkazu (nebo jeho část)] & "*". 

Toto kritérium [obrázek 35] definuje výběr čtenáře podle čísla čtenářského průkazu nebo 

jeho části a informuje uţivatele [obrázek 36], co do výběru má zadat a po zadání se mu 

zobrazí hledaný výraz [obrázek 33]. „Like“ je výraz slouţící k vyhledávání v řetězci 

pomocí zástupných operátorů. „*“ je zástupný symbol a v hranatých závorkách „[]“ je 

uveden pokyn, který má uţivatel zadat, aby nalezl poţadovaný údaj [12]. 

 

Obrázek 35 Zapsání kritéria do sloupce čtenář 

 

Obrázek 36 Informace uţivatele o způsobu zapsání dotazu 

A01 kategorie 

Tento dotaz [příloha 16] slouţí k vyhledání knih podle popisu kategorie. Po zadání 

tohoto popisu se uţivateli zobrazí označení kategorie, popis kategorie, označení 

podkategorie, popis podkategorie, jméno knihy, rok vydání, cena knihy, umístění 

exempláře, Je/Není zapůjčen, jméno autora a příjmení autora.  

A01 název knihy 

Tento dotaz [příloha 17] slouţí k vyhledání knih podle názvu knihy. Po zadání 

tohoto názvu se uţivateli zobrazí jméno knihy, rok vydání, cena knihy, označení 

podkategorie, umístění exempláře, Je/Není zapůjčen, jméno autora a příjmení autora.  

A01 podkategorie 

Tento dotaz [příloha 18] slouţí k vyhledání knih podle popisu podkategorie. Po 

zadání tohoto popisu se uţivateli zobrazí označení kategorie, popis kategorie, označení 

podkategorie, popis podkategorie, jméno knihy, rok vydání, cena knihy, umístění 

exempláře, Je/Není zapůjčen, jméno autora a příjmení autora.  
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A01 příjmení čtenáře 

Tento dotaz [příloha 19] slouţí k vyhledání čtenáře podle příjmení. Po zadání 

příjmení se zobrazí ID čtenáře, jméno čtenáře, příjmení čtenáře, rok narození a statut. 

A01 příjmení autora 

Tento dotaz [příloha 20] slouţí k vyhledání knih podle příjmení autora. Po zadání 

příjmení autora se uţivateli zobrazí jméno autora a příjmení autora, ID exempláře, umístění 

exempláře, Je/Není zapůjčen, ID podkategorie, jméno knihy, rok vydání a cena knihy.  

A01 rok narození 

Tento dotaz [příloha 21] slouţí k vyhledání čtenáře podle roku narození. Po zadání 

roku narození se uţivateli zobrazí ID čtenáře, jméno čtenáře, příjmení čtenáře, rok 

narození a statut. 

A01 umístění knihy 

Tento dotaz [příloha 22] slouţí k vyhledání knih podle jejího umístění. Po zadání 

umístění se uţivateli zobrazí umístění exempláře, Je/Není zapůjčen, ID podkategorie, 

jméno knihy, rok vydání, cena knihy, jméno autora a příjmení autora.  

A02 dotaz kategorie 

Tento dotaz [příloha 23] slouţí k seřazení kategorií dle abecedy podle popisu 

kategorie. Po vyhledání zobrazí popis kategorie, označení kategorie a ID kategorie. 

A03 dotaz podkategorie 

Tento dotaz [příloha 24] slouţí k seřazení podkategorií dle abecedy podle popisu 

podkategorie. Po vyhledání zobrazí popis podkategorie, označení podkategorie a ID 

podkategorie. 

A04 dotaz kniha 

Tento dotaz [příloha 25] slouţí k seřazení knih dle abecedy podle názvu knihy. Po 

vyhledání zobrazí ID podkategorie, jméno knihy, rok vydání, cenu knihy a ID knihy. 

A05 dotaz na čtenáře 

Tento dotaz [příloha 26] slouţí k seřazení čtenářů dle abecedy podle příjmení. Po 

vyhledání zobrazí příjmení čtenáře, jméno čtenáře, rok narození, statut a ID čtenáře. 

A06 autor dle abecedy 

Tento dotaz [příloha 27] slouţí k seřazení autorů dle abecedy podle příjmení autora. 
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Po vyhledání zobrazí ID podkategorie, jméno knihy, rok vydání, cenu knihy a ID knihy. 

A17 vrácení knihy 

Tento dotaz [příloha 28] slouţí k vyhledání všech knih, které si čtenář vypůjčil 

podle čísla čtenářského průkazu. Po zadání čísla čtenářského průkazu se uţivateli zobrazí 

ID výpůjčky, jméno a příjmení čtenáře, datum předpokládaného vrácení, datum fyzického 

vrácení, jméno knihy, a umístění exempláře. 

A18 půjčené exempláře čtenářem 

Tento dotaz [příloha 29] slouţí k vyhledání všech knih čtenářem, pro další moţnost 

tisku těchto vypůjčených knih. Po zadání čísla čtenářského průkazu se uţivateli zobrazí 

umístění exempláře, jméno knihy, datum vypůjčení, datum předpokládaného vrácení, 

jméno čtenáře a příjmení čtenáře. 

A19 vyhledání platby 

Tento dotaz [příloha 30] slouţí k vyhledání platby čtenáře podle čísla čtenářského 

průkazu a data provedené platby. Po zadání těchto dvou údajů se uţivateli zobrazí jméno 

čtenáře, příjmení čtenáře, ID platby, datum platby, částku a účel platby. Tento dotaz dále 

slouţí k tisku dané platby. 

A20 poslední umístění 

Tento dotaz [příloha 31] slouţí k definování posledního umístění exempláře dle 

kategorie a podkategorie pro formulář „Správa knih“. 

A21 dotaz na tisk průkazu 

Tento dotaz [příloha 32] slouţí k definici tisku čtenářského průkazu podle čísla 

čtenářského průkazu. Po vyhledání zobrazí ID čtenáře, jméno čtenáře, příjmení čtenáře, 

rok narození a statut. 

A22 přehled všech vypůjčených exemplářů 

Tento dotaz [příloha 33] slouţí k definici tisku všech vypůjčených knih. Po 

vyhledání všech vypůjčených knih zobrazí ID výpůjčky, ID vypůjčeného exempláře, 

datum vypůjčení, jméno a příjmení čtenáře, statut, datum předpokládaného vrácení, datum 

fyzického vrácení, jméno knihy, umístění exempláře. 
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A23 seznam dlužníků 

Tento dotaz [příloha 34] slouţí k nalezení všech dluţníků knih, kteří překročili 

dobu předpokládaného vrácení knihy. Slouţí také k tisku těchto dluţníků. Po vyhledání 

zobrazí datum vypůjčení, datum předpokládaného vrácení, datum fyzického vrácení, ID 

dluţníka, jméno knihy, umístění exempláře, dny v prodlení, ID exempláře, ID výpůjčky, 

ID vypůjčené exempláře. 

A24 Poslední umístění 

Tento dotaz [příloha 35] slouţí k definování posledního umístění exempláře dle 

kategorie a podkategorie pro formulář „Správa exemplářů“. 

A25 Dotaz na platbu 

Tento dotaz [příloha 36] slouţí k vyhledání platby čtenáře pro tisk formuláře 

„Správa plateb“. Po vyhledání zobrazí ID platby, datum platby, částku, účel platby, jméno 

a příjmení čtenáře. 

5.3. Fyzická realizace formulářů 

Formulář je uţivatelské grafické rozhraní vytvořené vývojářem systému v rámci 

programu Access, který slouţí uţivateli k jednodušší práci se systémem. Pomocí těchto 

formulářů můţe uţivatel do databázového systému zadávat nová data, tato opravovat 

případně mazat, dále můţe data vyhledávat, třídit či provádět další operace [4]. 

A17 výpůjčka 

Tento formulář [obrázek 37] slouţí k vytvoření nové výpůjčky čtenářem. Formulář 

obsahuje ID výpůjčky, ID čtenáře, datum vypůjčení, vypůjčené exempláře, vytvoření 

nového záznamu, uloţení záznamu, zavření formuláře a odstranění záznamu. 
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Obrázek 37 A17 výpůjčka 

Tento formulář byl vytvořen [obrázek 37] pomocí ikony „Průvodce formulářem“ na 

listu „Vytvořit“. Po otevření došlo k vybrání tabulky „Výpůjčka“ a tabulky „Vypůjčené 

exempláře“ a převedení všech jejich polí, s výjimkou ID čtenáře, do sloupce „Vybraná 

pole“. Dále byla ponechána moţnost „prohlíţet podle Výpůjčka“ a zvolena moţnost 

„Dokončit“. Po přepnutí do návrhového zobrazení byla všechna pole graficky upravena, 

byl vloţen obrázek knihovny do záhlaví formuláře pomocí překopírování a změnění barvy 

pozadí na barvu bílou [12]. 

  
 

 

Obrázek 38 Vytvoření formuláře A17 výpůjčka I. část 
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Další operací bylo vloţit „pole se seznamem“ do jiţ vytvořeného formuláře 

v návrhovém zobrazení. Vytvoření tohoto pole [obrázek 39] bylo moţné pomocí ikony 

„Pole se seznamem“, ponecháním „Pole se seznamem načíst z tabulky nebo dotazu“, 

výběru dotazu „A05 dotaz na čtenáře“, přesunutí všech polí do sloupce „Vybraná pole“, 

nastavení „Řazení podle příjmení čtenáře“ a potvrzením tlačítka dokončit. Po dokončení 

došlo ke grafické úpravě formuláře [12]. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 39 Vytvoření formuláře A17 výpůjčka II. část 

Předposlední operací bylo vloţení tlačítek „Přidat záznam“, „Uloţit záznam“, 

„Zavřít formulář“ a „Smazat záznam“. Tato tlačítka vznikla tak, ţe v návrhovém zobrazení 

z lišty „Návrh“ byla vybrána ikona „Tlačítko“, definována moţnost „Operace se záznamy“ 

nebo „Operace s formuláři“ a zde stanovena moţnost „Přidat nový záznam“, „Uloţit 

záznam“, „Zavřít formulář“ případně „Odstranit záznam“ podle funkce tlačítka a 

ponechána moţnost „Obrázek“ a k dokončení byla potvrzena ikona „Dokončit“. Poslední 
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operací před ukončením návrhu tabulky bylo vloţení textu pod tlačítky upozorňující na 

nebezpečí. Tyto popisky vznikly tak, ţe v návrhovém zobrazení z lišty „Návrh“ byla 

vybrána ikona „Popisek“, pomocí které došlo k zapsání textu do formuláře [12]. 

A01 rozcestník akcí 

Tento formulář [příloha 37] slouţí jako hlavní stránka celé databáze. Uţivateli se 

zobrazí po spuštění a jeho vyuţití je jako rozcestník všech uţivatelských operací 

s databází. Obsahuje moţnosti „Správa autorů“, „Správa knih“, „Správa exemplářů“, 

„Správa kategorií“, „Správa podkategorií“, „Správa čtenářů“, „Správa plateb“, 

„Vyhledávání knih“, „Vyhledávání čtenáře“, „Půjčení knihy“, „Vrácení knihy“, „Výpis 

dluţníků knih“, „Tisk vypůjčených knih čtenářem“, „Tisk platby dle průkazu a data“ a 

„Tisk všech vypůjčených knih“. 

A01 rozcestník vyhledávání čtenáře 

Tento formulář [příloha 38] slouţí uţivateli jako rozcestník při hledání čtenáře. 

Tento formulář obsahuje moţnost vyhledání čtenáře podle čísla čtenářského průkazu, 

příjmení čtenáře a roku narození. 

A01 rozcestník vyhledávání knihy 

Tento formulář [příloha 39] slouţí jako rozcestník při hledání knihy. Tento 

formulář obsahuje moţnost vyhledání knihy podle příjmení autora, názvu knihy, umístění 

knihy, kategorie a podkategorie.  

A01 číslo průkazu 

Tento formulář [příloha 40] slouţí jako podpora pro tvorbu tisku čtenářského 

průkazu. Formulář zobrazuje ID čtenáře, jméno čtenáře, příjmení čtenáře, rok narození a 

statut. 

A02 správa autorů 

Tento formulář [příloha 41] slouţí ke vkládání nových autorů knih do databáze. 

Formulář obsahuje ID autora, jméno autora, příjmení autora, vytvoření nového záznamu, 

uloţení záznamu, zavření formuláře a odstranění záznamu. 

A03 správa čtenářů 

Tento formulář [příloha 42] slouţí ke vkládání nových čtenářů do databáze. 

Formulář obsahuje ID čtenáře, jméno čtenáře, příjmení čtenáře, rok narození, statut, 

moţnost vytvoření platby, vytvoření nového záznamu, uloţení záznamu, zavření formuláře 
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odstranění záznamu a tisk čtenářského průkazu. 

A03 platby čtenáře 

Tento formulář [příloha 43] slouţí k definování plateb, které jsou přiřazeny 

konkrétnímu čtenáři. Formulář zobrazuje datum platby, částku a účel platby. 

A04 správa kategorií 

Tento formulář [příloha 44] slouţí ke vkládání nové kategorie do databáze. 

Formulář obsahuje ID kategorie, označení kategorie, popis kategorie, výběr podkategorie, 

vytvoření nového záznamu, uloţení záznamu, zavření formuláře a odstranění záznamu.  

A04 podkategorie ke kategoriím 

Tento formulář [příloha 45] slouţí k definování podkategorií, které jsou přiřazeny 

konkrétní kategorii. Formulář zobrazuje označení podkategorie a popis podkategorie. 

A05 správa exemplářů 

Tento formulář [příloha 46] slouţí ke vkládání nových exemplářů do databáze. 

Formulář obsahuje ID exempláře, umístění exempláře, poslední exemplář v podkategorii, 

ID knihy, vytvoření nového záznamu, uloţení záznamu, zavření formuláře a odstranění 

záznamu. 

A05 poslední umístění 

Tento formulář [příloha 47] slouţí k definování umístění posledního exempláře 

v dané podkategorii. Formulář zobrazuje poslední exemplář v podkategorii. 

A05 dotaz na čtenáře 

Tento formulář [příloha 48] slouţí pro vytvoření pole se seznamem pro formulář 

„A17 výpůjčka“. 

A05 správa exemplářů-kniha 

Tento formulář [příloha 49] slouţí pro zobrazení knih dle abecedy podle názvu 

knihy. Po vyhledání zobrazí ID podkategorie, jméno knihy, rok vydání, cenu knihy a ID 

knihy. 

A06 správa podkategorií 

Tento formulář [příloha 50] slouţí ke vkládání nových podkategorií do databáze. 

Formulář obsahuje ID podkategorie, ID kategorie, označení podkategorie, popis 

podkategorie, vytvoření nového záznamu, uloţení záznamu, zavření formuláře a odstranění 
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záznamu. 

A06 dotaz kategorie podformulář 

Tento formulář [příloha 51] slouţí k zobrazení kategorií dle abecedy podle popisu 

kategorie. Po vyhledání zobrazí popis kategorie, označení kategorie a ID kategorie. 

A07 správa plateb 

Tento formulář [příloha 52] slouţí k vytvoření platby, kterou čtenář provedl. 

Formulář obsahuje ID platby, ID čtenáře, datum platby, částku, účel platby, vytvoření 

nového záznamu, uloţení záznamu, zavření formuláře a odstranění záznamu. 

A08 správa knih 

Tento formulář [příloha 59] slouţí ke vkládání nových knih do databáze. Formulář 

obsahuje ID knihy, ID podkategorie, jméno knihy, cenu knihy, rok vydání, umístění 

exempláře, poslední exemplář v podkategorii, ID autora, odkaz na vytvoření nového 

autora, vytvoření nového záznamu, uloţení záznamu, zavření formuláře a odstranění 

záznamu. 

A08 exempláře knihy 

Tento formulář [příloha 53] slouţí k definování jiţ vypůjčených exemplářů. 

Formulář zobrazuje ID exempláře. 

A08 Správa knih-autoři 

Tento formulář [příloha 54] slouţí pro zobrazení příjmení autora dle abecedy. 

A08 Správa knih-Exemplář Podformulář 

Tento formulář [příloha 55] slouţí k zobrazení všech exemplářů dle umístění. 

A08 Správa knih-podkategorie 

Tento formulář [příloha 56] slouţí pro zobrazení podkategorií dle abecedy podle 

popisu podkategorie. Po vyhledání zobrazí popis podkategorie, označení podkategorie a ID 

podkategorie. 

A08 správa knih-poslední umístění 

Tento formulář [příloha 57] slouţí k zobrazení posledního umístění exempláře pro 

správu knih. 
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A08 Správa knih-poslední umístění podformulář 

Tento formulář [příloha 58] slouţí k zobrazení posledního umístění exempláře pro 

správu knih. Jedná se o podformulář k formuláři „Správa knih“. 

A17 výpůjčka 

Tento formulář slouţí k vytvoření nové výpůjčky čtenářem. Formulář obsahuje ID 

výpůjčky, ID čtenáře, datum vypůjčení, vypůjčené exempláře, vytvoření nového záznamu, 

uloţení záznamu, zavření formuláře a odstranění záznamu. 

A17 vypůjčené exempláře 

Tento formulář [příloha 60] slouţí k definování právě vypůjčených exemplářů 

všemi čtenáři. Formulář zobrazuje ID exempláře, předpokládané vrácení, datum vrácení. 

A18 vrácení knihy 

Tento formulář [příloha 61] slouţí k ukončení výpůjčky po vrácení knihy. Zde 

uţivatel po vrácení knihy dopíše datum fyzického vrácení. Formulář zobrazuje ID 

výpůjčky, jméno a čtenářského průkazu (ID čtenáře), jméno čtenáře, příjmení čtenáře, rok 

narození, místo pro razítko školy, podpis knihovníka a datum vystavení čtenářského 

průkazu. 

A18 vrácení knih seznam 

Tento formulář [příloha 62] slouţí k definování všech aktuálně vypůjčených knih 

jedním čtenářem. Formulář zobrazuje ID výpůjčky, jméno a příjmení čtenáře, umístění, 

předpokládané vrácení a datum vrácení. 

A19 poslední exemplář v kategorii 

Tento formulář [příloha 63] slouţí k definování umístění posledního exempláře 

v podkategorii umístění. 

5.4. Fyzická realizace sestavy 

Sestavy, neboli také tiskové sestavy, slouţí ke grafickému uspořádání dat před 

jejich tiskem. Tímto způsobem lze navrhnout a poskládat data tak, jak je potřeba, aby 

vypadaly při tisku [4]. 

Tisk platby 

Tato sestava [obrázek 40] slouţí ke grafickému zobrazení a tisku platby dle čísla 
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čtenářského průkazu a data platby. Obsahuje jméno čtenáře, příjmení čtenáře, ID platby, 

datum platby, částku, a účel platby. 

 

Obrázek 40 Tisk platby 

Tato tisková sestava byla vytvořena [obrázek 41] pomocí ikony „Průvodce 

sestavou“ na listu „Vytvořit“. Po otevření došlo k vybrání dotazu „A19 Vyhledání platby“ 

a převedení všech jejich polí do sloupce „Vybraná pole“ a zvolena moţnost „Dokončit“. 

Po přepnutí do návrhového zobrazení byla všechna pole graficky upravena [12]. 

 

 

Obrázek 41 Vytvoření tiskové sestavy 

Uţivateli se při výběru této tiskové sestavy zobrazí nejprve okno s instrukcí 

„Zadejte číslo čtenářského průkazu“, poté druhé okno s instrukcí „Zadejte datum platby“ 

[obrázek 42] a po zadání těchto údajů se zobrazí hledaná platba [obrázek 40] [12]. 

 

  

Obrázek 42 Okna s instrukcí 
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Tisk čtenářského průkazu 

Tato sestava [příloha 2] slouţí ke grafickému zobrazení a tisku čtenářského 

průkazu. Obsahuje číslo čtenářského průkazu (ID čtenáře), jméno čtenáře, příjmení 

čtenáře, rok narození, místo pro razítko školy, podpis knihovníka a datum vystavení 

čtenářského průkazu. 

Tisk dlužníků knih 

Tato sestava [příloha 64] slouţí ke grafickému zobracení a tisku všech dluţníků 

knih. Obsahuje jméno a příjmení dluţníka, počet dnů v prodlení, ID čtenáře, jméno knihy, 

datum vypůjčení, datum předpokládaného vrácení, datum fyzického vrácení, umístění 

exempláře, ID exempláře, ID výpůjčky, ID vypůjčeného exempláře, ikonu zavření sestavy 

a ikonu tisku.  

Tisk platby ze správy plateb 

Tento formulář [příloha 65] slouţí grafickému zobrazení a tisku platby čtenáře 

přímo z formuláře „Správa plateb“. Obsahuje jméno čtenáře, příjmení čtenáře, ID platby, 

datum platby, částku, účel platby, datum tisku a kolonku na razítko a podpis knihovníka. 

Tisk všech vypůjčených knih 

Tato sestava [příloha 66] slouţí ke grafickému zobracení a tisku vypůjčených knih. 

Obsahuje jméno knihy, umístění, datum vypůjčení, datum předpokládaného vrácení, ID 

výpůjčky, ID vypůjčeného exempláře, jméno čtenáře a statut. 

Tisk vypůjčených knih čtenářem 

Tato sestava [příloha 67] slouţí ke grafickému zobracení a tisku vypůjčených knih 

čtenářem dle čtenářského průkazu. Obsahuje umístění exempláře, jméno knihy, datum 

vypůjčení, datum vrácení, jméno čtenáře a příjmení čtenáře. 

5.5. Dokončení životního cyklu databáze 

Po dokončení návrhu a samotné realizaci je potřeba se v ţivotním cyklu posunout 

do dalších fází. Tyto fáze jsou implementace, testování, provoz a údrţba. Bohuţel tyto 

části jiţ nelze podrobně rozebrat na konkrétním příkladu databáze knihovny v této 

diplomové práci a proto, jak jiţ bylo definováno v úvodu, dojde jen k jejich teoretickým 

popisům. 
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Implementace 

Jedná se o sloţitý proces uvedení vytvořeného informačního systému do provozu. 

Tato fáze zahrnuje širokou škálu činností, které je nutné vykonat ve spolupráci se 

zadavatelem projektu, aby bylo moţno zajistit běh systému v souladu s uţivatelskými 

poţadavky. Implementace obsahuje tvorbu modulů, tvorbu testovacích dat a programů, 

provozní dokumentaci, školení a přípravu instalačního plánu [9]. 

Implementace byla z části provedena při fyzické realizaci databáze, kdy byla 

vytvořena, implementována na hardwarové vybavení vývojáře a poté naplněna zkušebními 

daty, jako příprava na testování databáze. 

Testování 

Jedná se o proces, který začíná ve fázi implementace a zavádění a končí po 

zavedení systému do plného provozu. Slouţí ke zjištění, zda daný systém splňuje 

stanovené poţadavky, je plně funkční, provoz probíhá bez zjevných potíţí a zákazník je se 

systémem plně spokojen. Testování se skládá z návrhu testování, přípravy testů, provádění 

testů a jejich vyhodnocení [9]. 

Testování databáze bylo prováděno v průběhu fyzického vývoje systému a 

implementaci a nadále bude prováděno v rámci zkušebního provozu společně s předáním 

dokumentace. Toto ovšem proběhne aţ po odevzdání diplomové práce, coţ není jiţ její 

součástí. Dokumentace bude obsahovat obsluhu systému, její údrţbu a práci s daty. 

Protoţe vývojář systému bude i jeho týmem podpory provozu, ponechá si 

administrátorskou dokumentaci pro své účely. 

Provoz 

Provoz je stav, kdy systém je zaveden do uţivatelské organizace, která začíná 

s novým systémem pracovat. Toto zavádění je pozvolné a přechází přes testovací provoz, 

pilotní provoz, zkušební provoz aţ k rutinnímu provozu. Rutinní provoz je stav, kdy 

uţivatel plně převezme kontrolu a převezme zodpovědnost za systém a nadále jej spravuje 

vlastními zdroji [9].  

Databáze bude zadavateli předána v podobě „Databáze knihovny.accdr“, coţ 

umoţní bezpečnou práci s databází. 

Údržba 

Údrţba je velice důleţitou a nezbytnou součástí provozu informačních systémů. 
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Bez kvalitní a pravidelné údrţby dochází ke zhroucení a zastarání celého systému. Údrţba 

spočívá v aktualizaci dat, kontrole funkčnosti, úpravě zabezpečení a definování nových 

uţivatelských poţadavků.  
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6. Závěr 

Tato práce dle úvodu a zadání měla přispět k vytvoření databáze knihovny a 

napomoci případnému čtenáři vytvořit podobnou databázi pro vlastní účely. Práce nemohla 

obsáhnout celý ţivotní cyklus a ani vysvětlit vše týkající se analýzy, návrhu a hlavně 

fyzické realizace databáze v daném programu, ovšem snaţila se vystihnout důleţité 

okamţiky a podmínky pro daný vývoj. 

Z pohledu vývoje databáze práce splnila podmínky vytvoření aţ do okamţiku 

testování v rámci zkušebních testů v průběhu vývoje a implementace systému. Velký důraz 

byl hlavně kladen na samotnou analýzu a návrh systému, coţ do velké míry napomohlo při 

samotné fyzické realizaci databáze a urychlilo její vývoj. Databáze obsahově splnila svůj 

účel a bude předána uţivateli k testování společně se školením a dokumentací v podobě 

„Databáze knihovny.accdr“. Změna přípony accdb na accdr umoţňuje otevřít databázi v 

reţimu runtime, tedy uzamkne databázi, kdy uţivatel pracuje pouze s daty a nemůţe 

ovlivnit funkci systému. Dokumentace, testování v prostředí zadavatelské organizace a 

školení proběhne ovšem aţ po odevzdání diplomové práce. 

Z pohledu splnění druhého úkolu, tedy napomoci čtenáři s vývojem systému lze 

říci, ţe i tento byl splněn. Stejně jako v předchozím úkolu i zde byl kladen velký důraz na 

analýzu a návrh daného systému, který čtenáři napomohl proniknout do hloubky dané 

problematiky. V části fyzické realizace systému byly čtenáři vysvětleny moţnosti 

vytvoření hlavních částí systému přes tabulky, dotazy, formuláře a tiskové sestavy. Na 

konkrétních případech mu byly vysvětleny postupy nastavení jednotlivých případů uţití, 

prostřednictvím kterých si sám můţe vytvořit vlastní databázi.  

Shrnutím celé práce lze tedy konstatovat, ţe úkoly práce byly splněny. Databáze 

byla podle poţadavků zadavatele vytvořena a čtenář byl poučen a seznámen s vývojem 

databáze. Jestliţe ovšem moţný čtenář bude chtít vyuţít další moţnosti programu 

Microsoft Office Access 2007, případně novějších verzí, bude se muset s touto 

problematikou podrobněji seznámit v odborné literatuře a to například té, která je uvedena 

v seznamu uţité literatury této diplomové práce. 
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Přílohy 
 



I 

 

Příloha 1 Analýza organizace 

Jak se organizace nazývá? - Organizace (dále jen škola) se nazývá Základní škola 

Louny, Školní 2426, příspěvková organizace. 

Kdo je zřizovatelem organizace? - Zřizovatelem školy je Městský úřad Louny. 

Kdo je kontrolním orgánem organizace? - Kontrolním orgánem školy je zřizovatel 

školy a Česká školní inspekce. 

Jakým způsobem je organizace financována a jaký má roční rozpočet? - Škola je 

financována ze tří zdrojů: 

1) MŠMT ČR (Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy České republiky) – učebnice 

a školní pomůcky a náklady plynoucí ze zákoníku práce (ZP) 

2) Krajský úřad Ústí nad Labem – přímé náklady – mzdové prostředky (platy a odvody) 

3) Zřizovatel - Městský úřad Louny – provozní náklady (energie, opravy, provozní reţie) 

Roční rozpočet organizace činí 17 500 000 Kč.  

Co organizace dělá? - Škola provádí tyto aktivity: 

1. Výchova 

2. Vzdělávání 

3. Stravování ţáků 

4. Školské zařízení – druţina, školní klub 

Podle které legislativy se organizace řídí? - Škola se řídí Zákonem č. 561/2004 Sb. o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (Školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky (např. Vyhláška č. 48/2005 Sb. 

o základním vzdělávání a některých náleţitostech plnění povinné školní docházky). 

Jaké jsou cíle organizace? - Cíle školy jsou stanoveny v Zákoně č. 561/2004 Sb. o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (Školský 

zákon), § 2 Zásady a cíle vzdělávání, který dělí na: 

1) Zásady 

a) Rovný přístup kaţdého občana ke vzdělání 

b) Zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce 

c) Vzájemná úcta a respekt 

d) Bezplatné základní a střední vzdělávání 

e) Svobodné šíření poznatků v souladu s obecnými cíli vzdělávání 

f) Zdokonalování procesu vzdělávání 
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g) Hodnocení výsledku vzdělávání 

h) Spoluzodpovědnost za své vzdělávání 

2) Obecné cíle vzdělávání 

a) Rozvoj osobnosti člověka 

b) Získávání všeobecného vzdělání 

c) Pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu 

d) Poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic 

e) Poskytování vzdělávání je veřejnou sluţbou. 

Kdo je vedoucí organizace? - Vedoucí školy (dále jen ředitel školy) je statutární orgán a 

zástupcem tohoto statutárního orgánu je ředitel školy. V této škole je to paní Mgr. Věra 

Benešová. 

Jaké má vedoucí organizace kompetence? - Kompetence ředitele školy jsou stanoveny 

v Zákoně č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzděláváním (Školský zákon), § 164 Ředitel školy a školského zařízení. Tento paragraf 

stanovuje: 

a) Ředitel rozhoduje ve všech záleţitostech týkajících se poskytování vzdělávání a 

školských sluţeb. 

b) Zodpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání. 

c) Vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

d) Zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů vzdělávání. 

e) Zodpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými ţáky. 

V celém Zákoně č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzděláváním (Školský zákon), jsou dále stanoveny tyto kompetence: 

Ředitel školy: 

a) Zodpovídá za hospodaření a finanční náklady příspěvkové organizace 

b) Zastupuje školu na veřejnosti 

c) Vydává rozhodnutí a postupuje v souladu se správním řádem 

d) Rozhoduje o personálním obsazení zaměstnanců školy v souladu se zákoníkem práce. 

e) Řeší pracovně právní vztahy na pracovišti (stanovení platu, druh práce, nenárokové 

sloţky platu, rozdělení pracovní doby) 

f) Postavení ředitele školy je dáno nejen platnou legislativou, ale i organizačním řádem 

školy a organizační strukturou. 
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Jaká je hierarchie vedoucích funkcí? - Organizace se řídí organizační strukturou, která 

je přílohou Organizačního řádu ZŠ. 

1) Ředitel školy 

2) Vedoucí zaměstnanci – zástupce ředitele školy, vedoucí školní druţiny a školního 

klubu, vedoucí školní jídelny, školnice 

3) Výchovný poradce, THP (technicko-administrativní pracovníci) 

4) Hlavní kuchařka 

5) Pedagogičtí pracovníci 

6) Nepedagogičtí pracovníci  

Kolik má organizace zaměstnanců a žáků? - Škola má v současné době 49 zaměstnanců 

a 360 ţáků. 

1 x ředitel školy 

4 x vedoucí zaměstnanci 

1 x výchovný poradce + 2 x THP 

1 x hlavní kuchařka 

33 x pedagogičtí pracovníci 

9 x nepedagogičtí pracovníci 

V případě naplnění maximální kapacity školy, která činí 560 ţáků, by škola zaměstnávala 

celkem 65 zaměstnanců různých funkcí. 

Kde se knihy skladují? - Knihy se v současné době skladují na různých místech. Část je 

jich umístěna v provizorní knihovně, část ve školním klubu a část v kabinetech 

jednotlivých pedagogických pracovníků. Knihy, které škola získala darem od Městské 

knihovny v Lounech, která rušila svou pobočku a k 1.9.2010 otevírá nové prostory, jsou 

uloţeny ve školním skladu. 

Kolik je knih v současné době? - Knihovna má v současné době cca 1800 kusů knih 

různých autorů a ţánrů. Některé knihy jsou ve více výtiscích. 

Je současný stav uložení knih vyhovující? - Současný stav uloţení knih je naprosto 

nevyhovující a to kvůli nepřehlednosti, nepřístupnosti a to hlavně z důvodu nemoţnosti 

přístupu ke knihám ze strany ţáků a pedagogů. Dalším nevyhovujícím aspektem je zcela 

nepřehledné a nefunkční uspořádání knih, které nejsou soustředěně katalogizovány.   

Jakým způsobem jsou knihy evidovány? - Protoţe jednotlivé knihy byly evidovány 

pole různých kritérií (například cenová relace, obsahového zaměření nebo četnosti 



Tomáš KRUPIČKA: Návrh a realizace databáze knihovny pro ZŠ Louny 

 

 

 

IV 

 

vyuţití) neexistuje ţádná celková evidence knih. Některé knihy jsou částečně evidovány 

v provizorní knihovně, některé ve školním klubu, další u výchovné poradkyně a ostatní u 

správců jednotlivých kabinetů. Evidence ovšem nemá ţádný logický rámec a je vytvořena 

pouze v papírové podobě. 

Kdo má přístup k záznamům o knihách? - Přístup k záznamům je velice sloţitý. 

K těmto záznamům má pouze přístup ten, kdo tento záznam vytváří, tedy správce 

knihovny, školního klubu, výchovný poradce a správce jednotlivých kabinetů. 

Existuje v současné době nějaká databáze knih? - V současné době neexistuje ţádná 

databáze knih. Jen některé knihy jsou evidovány a to pouze v papírové podobě. 

Kdo za knihy zodpovídá? - Knihy jsou majetkem školy a tedy za tento majetek 

zodpovídá zástupce statutárního orgánu tedy ředitel školy. I přes to, ţe knihy jsou 

umístěny na různých místech, třeba v kabinetech, klubu atd., stále za ně odpovídá pouze 

ředitel školy, protoţe učitelé či zaměstnanci školy za knihy nenesou hmotnou 

zodpovědnost. 

Jakým způsobem jsou knihy číslovány? - Knihy zatím nejsou nijak číslovány. 

Jsou knihy řazeny do označených regálů? - Knihy nejsou řazeny do označených regálů. 

Jsou umístěny do neoznačených polic a skříní. 

Kdo knihy využívá? - Knihy vyţívají ţáci a pedagogičtí pracovníci, ale pouze na půdě 

školy a to při vyučování, například při doporučené četbě, tvorbě referátů, zpracování 

domácích úkolů a podobně. Některé knihy vyuţívají učitelé při hodinách a poměrně často 

byly knihy vyuţívány ve školní druţině. Určitou specifiku tvoří knihy pro učitele, které si 

vypůjčovali v rámci svého samostudia. Moţnost vypůjčení knihy ţákem domů je moţná 

za výjimečných okolností a to po domluvě s učitelem. 

Existuje možnost vypůjčení knih učiteli? - Učitelé si mohou knihy vypůjčit, ale ve 

většině případů vyuţívají knihy ze svých kabinetů a kabinetních sbírek k zajištění výuky a 

v rámci svého samostudia. 

Existuje možnost vypůjčení knih žáky? - Moţnost vypůjčení knihy ţákem domů je 

moţná za výjimečných okolností a to po domluvě s učitelem. Ve školní druţině si ţáci 

mohou knihy číst a prohlíţet, ale pouze zde a nesmí si knihy odnášet domů. 

Existuje možnost vypůjčení knih někým jiným? - Jiní lidé neţ zaměstnanci školy a ţáci 

si knihy vypůjčit nesmějí. 

Existuje od jedné knihy více exemplářů? - Od jedné knihy existuje více exemplářů. 
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Nejvíce exemplářů od jedné knihy je do třiceti kusů (jedná se o povinnou četbu). 

Plánuje se do budoucna nákup nových knih? - Do budoucna je v plánu nákup nových 

knih a to přibliţně 25 – 30 knih ročně (na nákup je vyčleněno 5 000 Kč/rok). Dále škola 

před třemi lety vyhlásila akci „Daruj škole knihu“, kdy průměrně ročně občané darují 

škole 50 kusů knih. Tímto způsobem se plánuje, ţe se knihovna ročně rozšíří o 75 – 80 

kniţních titulů. 

Kolik bude knihovna obsahovat knih? - Knihovna by měla od druhé poloviny roku 

2010 obsahovat přibliţně 4 000 knih. Tento nárůst od současného stavu, který činí 1800 

kusů se bude lišit proto, ţe škola získala další tituly darem od Městské knihovny 

v Lounech, která rušila svou pobočku a k 1.9.2010 otevírá nové prostory. Další knihy 

škola získala darem v rámci projektu „Daruj škole knihu“ a některé další tituly, hlavně 

doporučenou četbu a encyklopedie, škola sama nakoupila. 

Kde bude knihovna umístěna? - Knihovna bude umístěna v areálu Základní školy 

Louny, Školní 2426, ve školním pavilonu v prvním patře. Jedná se o bývalou kmenovou 

třídu, která jiţ nebude k tomuto účelu určena a bude vyuţita pro tuto knihovnu. Tato 

místnost má rozměry 8 x 6 metrů.  Do této knihovny budou přemístěny knihy ze všech 

částí školy a to i z kabinetů. 

Podle čeho budou knihy roztřízeny? - Knihy budou roztřízeny do skupin podle ţánrů a 

vyuţití knih (viz. doporučená četba a knihy pro pedagogické pracovníky v rámci 

samostudia) dále jen druhy. Kaţdý tento druh bude poté roztřízen dle abecedního seznamu 

podle počátečního písmene příjmení autora. Jestliţe bude více autorů knihy, bude tato 

kniha zařazena pod kolektivem autorů. 

Jak bude vypadat pořadové číslo konkrétní knihy? - Knihy budou číselně označeny a 

to podle druhu knihy, příjmení autora, pořadového čísla a počtu kusů dané knihy.  

Bude možné vypůjčit si knihy? - Zpřístupnění kniţního fondu ţákům a zaměstnancům 

školy je hlavním cílem celého projektu změny a vytvoření knihovny. Databáze a knihovna 

budou tedy vytvořeny tak, aby byl moţný organizovaný přístup ke knihám a aby se touto 

úpravou dosáhlo co nevyššího stupně přehlednosti.  

Kdo si knihy bude moci vypůjčit? - Knihy si budou moci vypůjčit ţáci a zaměstnanci 

školy dle knihovního řádu a na základě platného čtenářského průkazu. Nebude tedy 

moţné, aby si knihy vypůjčila jiná osoba neţ výše zmiňované. 

Kdo bude knihy vydávat? - Knihy bude vydávat knihovník. Nebude se jednat o 
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samostatně vytvořené pracovní místo dle Katalogu prací, ale činnost rozšiřující pracovní 

náplň určené osoby. Touto osobou bude v době testování systému ředitelka školy a po 

ukončení testování a zavedení běţného provozu bude touto činností pověřen pedagogický 

pracovník, který bude s chodem knihovny a knihovní databází podrobně seznámen. 

Knihovna bude v době testování otevřena pro čtenáře dva dny v týdnu v době od 14.00 do 

15.00 hodin. Po ukončení testování a po zjištění zájmu o knihovnu, bude tato otvírací 

doba ještě upravena. Pedagogičtí pracovníci si budou moci knihy vyzvednout po dohodě 

s knihovníkem. 

Na jak dlouho se knihy budou vydávat? - Knihy budou pro čtenáře vydáveny na dobu 

třiceti dnů s moţností jednoho prodlouţení. 

Kolik knih si bude moci čtenář vypůjčit? - Registrovaný čtenář si bude moci najednou 

vypůjčit 5 kusů knih. Výjimkou je vypůjčení knih pedagogickým pracovníkem pro výkon 

svého povolání, kdy si můţe vypůjčit větší mnoţství knih.  

Jaké budou sankce za nevrácení knihy? - Jestliţe uţivatel opakovaně nesplní podmínky 

knihovního řádu, můţe mu být odebrán průkaz čtenáře. V případě ztráty knihy uhradí 

čtenář poměrnou část její ceny v závislosti na amortizaci.  

Jaké budou podmínky vypůjčení knih? - Podmínkou k vypůjčení knihy je, aby čtenář 

byl ţákem nebo zaměstnancem školy, vlastnil platný čtenářský průkaz, zaplatil členský 

poplatek 20 Kč za rok, neměl vypůjčeno více jak 5 knih a dlouhodobě plnil podmínky 

kniţního řádu. 

Kolik knih by měla knihovna do budoucna maximálně obsahovat? - Knihovna 

v dohledu deseti let nebude obsahovat více jak 10 000 knih. Toto vychází z předpokladu 

získávání knih a skladovacích moţností vytvářené knihovny. Škola také nemá v zájmu 

tento počet překročit. 

Kdo se o databázi bude starat? - O databázi se bude starat stanovený knihovník. Nebude 

se jednat o samostatně vytvořené pracovní místo dle Katalogu prací, ale činnost rozšiřující 

pracovní náplň určené osoby. Touto osobou bude v době testování systému ředitelka školy 

a po ukončení testování a zavedení běţného provozu bude touto činností pověřen 

pedagogický pracovník, který bude s chodem knihovny a knihovní databází podrobně 

seznámen. 

K čemu bude databáze sloužit? - Databáze bude slouţit k evidenci knih, jejich 

vyhledávání, půjčování a zaznamenání seznamu čtenářů, kteří si knihy budou vypůjčovat. 
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Dále zde bude moţné zjistit všechny knihy, které budou v daném okamţiku vypůjčeny. 

Jaký bude přístup uživatelů k databázi? - Ostatní uţivatelé, mimo stanoveného 

knihovníka, budou mít zprostředkovaný přístup k databázi přes knihovníka, který jako 

jediný bude mít k databázi volný přístup. Bude také stanoven jeho zástupce v případě 

nepřítomnosti, aby byl zajištěn pravidelný přístup k databázi. 

Bude databáze lokální nebo sdílená na síti? - Databáze bude pouze lokální. Bude tedy 

v jednom počítači, který bude umístěn v místnosti knihovny.  

Je potřeba mít knihy evidovány? - Knihy je důleţité evidovat z důvodu přehlednosti, 

funkčnosti a moţnosti vytvoření výpůjčního systému knih, který povede k posilování 

čtenářské gramotnosti ţáků.  Z tohoto důvodu je důleţité mít informace o knihách tytu: 

zda je kniha v knihovně, kde se nachází, případně kdo si knihu vypůjčil. 

Je možné, aby byla databáze vytvořena v programu Access? - Databáze bude 

vytvářena v programu Microsoft Office Access 2007, který ZŠ Školní, Louny vlastní. 

Jaká data bude databáze obsahovat? - Databáze bude obsahovat informace o knihách a 

čtenářích. 

Informace o knihách: 

 Číslo knihy  

 Název knihy 

 Jméno autora 

 Příjmení autora 

 Kategorie knihy 

 Rok vydání 

 Cena knihy 

 Zda je či není kniha půjčena 

 Kdo si knihu půjčil 

 Kdy byla kniha vypůjčena 

Informace o čtenářích: 

 Jméno čtenáře 

 Příjmení čtenáře 

 Číslo karty čtenáře 

 Rok narození 
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Jaké výstupy bude databáze mít? - Výstupem databáze bude: 

1. Je/není kniha v knihovně. 

2. Kde se kniha v knihovně nachází – dle čísla knihy. 

3. Je/není kniha půjčena. 

4. Jaké knihy jsou půjčeny. 

5. Kdo si knihu půjčil. 

6. Jaké knihy knihovna obsahuje od jednoho zadaného autora. 

7. Kolik výtisků jedné knihy knihovna vlastní. 

Jaké operace bude správce knihovny s databází provádět? - Knihovník bude provádět 

tyto operace: 

1. Vkládání nových knih do databáze. 

2. Vyhledávat pro čtenáře zda knihovna vlastní danou knihu a kde se nachází. 

3. Vkládat nové čtenáře do databáze. 

4. Zapisovat, kdo a kdy si danou knihu vypůjčil. 

5. Kontrolovat, které knihy jsou vypůjčené. 

Jak dlouho bude databáze využívána? - Databáze bude vytvořena tak, aby fungovala 

stejně dlouho jako knihovna sama.   

Kolik čtenářů bude databáze maximálně obsahovat? - Kapacita školy je 560 ţáků 

(průměrně je zde 360 ţáků). Při této maximální kapacitě by organizace dále zaměstnávala 

65 zaměstnanců (v současné době 49). Tady maximální počet čtenářů, podle dodrţení 

pravidel, by nepřesáhl číslo 625.  

Kdy bude možné zahájit projekt? - Projekt byl zahájen 1. 6. 2010. 

Kolik lidí se bude podílet na třízení knih? - Na třízení knih se budou podílet dva 

pracovníci. Tyto pracovníci jsou určeni z řad zaměstnanců školy, která je za tuto práci 

ohodnotí.  

Kdy se bude provádět třízení knih? – Začátek třízení knih je naplánován na 1. 7. 2010. 

Kdy budou připraveny prostory pro vybudování nové knihovny? - Prostory pro 

novou knihovnu budou připraveny do 30. 6. 2010. 

Kdy bude připraveno hardwarové a softwarové vybavení knihovny? - Hardwarové a 

softwarové vybavení knihovny bude připravené do 31. 9. 2010. 

Příloha 2 Průkaz čtenáře 
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Obrázek 43 čtenářský průkaz 

 

Příloha 3 Vytvoření nové databáze 

Neţ dojde k práci s tabulkami a formuláři, musí se nejprve vytvořit nová databáze. 

Nová databáze se v programu Access 2007 vytvoří tak [obrázek 44], ţe se nejprve klikne 

levým tlačítkem myši (dále jen LM) na ikonu plochy „Start“, zde se zobrazí moţné 

programy, vybere se ikona programu Access 2007, na kterou se opět klikne LM. Tímto 

dojde ke spuštění daného programu a nabídnutí moţnosti vytvoření nové databáze. 

Kliknutím LM na ikonu „Nová prázdná databáze“ dojde k zobrazení nastavení prázdné 

databáze, kde uţivatel dopíše název a kliknutím LM na ikonu „Vytvořit“ dojde k vytvoření 

nové databáze [11]. 

   

 

Obrázek 44 Postup vytvoření nové databáze 
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Příloha 4 Vytvoření tabulky 

Vytvoření tabulky v programu Access 2007 je velice jednoduché a lze provést 

dvěma způsoby. První provedení je pomocí šablony, která uţivatele provede celým 

návrhem, ovšem tento způsob je omezený z důvodu faktu, ţe ne na všechny tabulky je 

vytvořena šablona. Druhý způsob je vytvoření tabulky pomocí návrhového zobrazení. 

Tento způsob je výhodnější pro zkušenějšího uţivatele, protoţe není omezen nastavením 

šablony. Z tohoto důvodu budou pro naši databázi vytvořeny tabulky právě v návrhovém 

zobrazení [11]. 

Vytvoření tabulky pomocí návrhového zobrazení 

Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení bude demonstrováno na tabulce 

„Platba“, protoţe v této je uloţeno nejvíce dat rozličných typů dle zobrazení v úplném 

relačním datovém modelu [obrázek 31] [11]. 

Vytvoření nové tabulky 

Po vytvoření nové databáze se zobrazí uţivatelské rozhraní [obrázek 45] ve kterém 

uţivatel vytváří databázi. Toto uţivatelské rozhraní nabízí pět hlavních částí. 1 –„Tlačítko 

Office“, které pod sebou skrývá moţnost vytvoření nové databáze, otevření existující 

databáze, uloţení, tisk a další moţnosti nastavení programu. 2 – zobrazení nové tabulky. 3 

– zobrazení tabulky pomocí datového listu. 4 – listy programu. 5 – ikony jednotlivých listů 

databáze [11]. 

 

 

Obrázek 45 Uţivatelské rozhraní databáze 

V okamţiku vytvoření nové databáze program Access jiţ nabídne a vytvoří první 

tabulku. Jestliţe ovšem chce uţivatel vytvořit tabulku vlastní či novou [obrázek 46] klikne 

LM na list „Vytvořit“, zobrazí se nové ikony listu, zde klikne LM na ikonu „Tabulka“, 

čímţ dojde k vytvoření nové tabulky. 

5 4 1 2 3 
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Obrázek 46 Vytvoření nové tabulky 

Zapsání názvu polí do nové tabulky 

Po vytvoření nové tabulky dojde k naplnění prvního sloupce tabulky, tedy 

k doplnění názvů polí dle úplného relačního datového modelu [obrázek 47]. V případě 

tabulky „Platba“ doplní uţivatel do prvního sloupce tabulky ID platby, ID čtenáře, Datum 

platby, Částku a Účel platby. Tuto operaci provede uţivatel tak, ţe nejprve klikne LM na 

list „Domů“, zobrazí se nové ikony listu, zde klikne LM na výběr ikony „Zobrazení“ kde 

klikne na moţnost „Návrhové zobrazení“. V tomto okamţiku program nabídne moţnost 

uloţení „Uloţit jako“, kde uţivatel zapíše název tabulky, v našem případě „Platba“ a 

klikne LM na ikonu „OK“. Po této operaci dojde k přepnutí programu do návrhového 

zobrazení [12]. 

   
 

Obrázek 47 Přepnutí do uţivatelského zobrazení 

Definování datového typu 

Po zapsání názvů polí je potřeba definovat datové typy. Tyto datové typy, formát a 

velikost jsou opět definovány v úplném relačním datovém modelu [obrázek 48]. U tabulky 

„Platba“ je potřeba definovat pět polí, zde natavit typ dat a dále definovat obecné 

informace, případně vyhledávání [12].  

Pole ID platby [obrázek 48] je definováno jako „Automatické číslo“. Tento datový 

typ je vybrán, protoţe se jedná o číslo, které bude zadáváno automaticky. U tohoto pole 

v kolonce „Datový typ“ uţivatel vybere moţnost „Automatické číslo“. Poté v záloţce 

„Obecné“ definuje kolonku „Formát“, kde zapíše 000000000 (0 – definuje číslo) [12]. 



Tomáš KRUPIČKA: Návrh a realizace databáze knihovny pro ZŠ Louny 

 

 

 

XII 

 

  

Obrázek 48 Definování pole ID platby 

Pole ID čtenáře [obrázek 49] je definováno jako „Číslo“. Tento datový typ je 

vybrán, protoţe se jedná o cizí klíč ve formě čísla. U tohoto pole v kolonce „Datový typ“ 

uţivatel vybere moţnost „Číslo“. Poté v záloţce „Obecné“ dále definuje kolonku „Velikost 

pole“ jako „dlouhé celé číslo“ a dále kolonku „Je nutno zadat“ změní na „ano“, protoţe je 

podmínkou, aby toto pole bylo vţdy zadáno. Záloţka „Obecné“ obsahuje další moţnosti a 

to: „Formát“ – definuje, jakým způsobem bude text zobrazen, “Počet desetinných míst“ – 

určuje, na kolik desetinných míst bude hodnota definována, „Vstupní maska“ – stanový 

jaké hodnoty lze do pole zapsat a jakým způsobem se zobrazí (nejpouţívanější symboly: 

„0“- číslo, „L“ – písmeno, „C“ – libovolný znak nebo mezera, „<” – malá písmena „>” – 

velká písmena), „Titulek“ – komentář rozdílný od názvu pole, „Výchozí hodnota“ – 

hodnota, která je přednastavená jako moţnost, která lze ovšem přepsat (pouţívá se 

v případě, ţe do pole zapisujeme často jeden údaj), „Ověřovací pravidlo“ – stanovuje 

kritérium, které musí být splněno při vyplňování pole tabulky, „Ověřovací text“ – text, 

který se zobrazí v případě nedodrţení ověřovacího pravidla, „Indexovat“ – slouţí pro 

urychlení při vyhledávání dotazu (můţe nabývat hodnot Ne, Ano – duplicita povolena a 

Ano – bez duplicity), „Inteligentní značky“ – moţnost rychlého přiřazení dalšího údaje ze 

seznamu moţností, „Zarovnání textu“ – definuje moţnost zarovnání textu [12]. 

Posledním krokem je upravení záloţky „Vyhledávání“. Důvodem je, ţe dojde 

k zjednodušení pro uţivatele při práci s databází a vyhledávání údajů. Zde změní kolonku 

„Zobrazit ovládací prvek“ na „Seznam“ čímţ dojde k vyhledávání dat ze seznamu, dále do 

kolonky „Typ zdroje řádku“ zadá „tabulka či dotaz“ čímţ dojde k moţnosti výběru 

z tabulky (v případě, ţe by nechtěl uţivatel vybírat z tabulky, můţe zadat moţnost 

„Seznam hodnot“ a ty dále definovat), dále do kolonky „Zdroj řádků“ zadá „Čtenář“ čímţ 

dojde k propojení právě s tabulkou „Čtenář“ a nakonec nastaví kolonku „Počet sloupců“ na 
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„4“ čímţ definuje počet zobrazených sloupců při výběru. Záloţka „Vyhledávání“ obsahuje 

další moţnosti a to: „Vázaný sloupec“, který definuje číslo sloupce, který bude po výběru 

uveden v tabulce, „Hlavičky sloupců“, které umoţňují zobrazení názvu sloupců při výběru, 

„Šířka sloupců“, které nastaví, jaká má být jednotlivá šířka sloupce při výběru (nechceme 

li, aby byl sloupec vidět vůbec, nastavíme šířku na 0 cm), „Povolit více hodnot“, coţ je 

moţnost, při které dojde k propojení více hodnot do jedné tabulky, „Povolit úpravy 

seznamu hodnot“, který umoţní po výběhu hodnotu upravit, „Formulář pro úpravu 

poloţky“ slouţí k úpravě poloţek a „Zobrazit pouze hodnoty zdroje řádků“ [12]. 

 

 
 

Obrázek 49 Definování pole ID čtenáře  ̈

Pole Datum platby [obrázek 50] je definováno jako „Datum a čas“. Tento datový 

typ je vybrán, protoţe toto pole bude obsahovat informace, kdy byla daná platba provedena 

tedy datum vypůjčení. Ostatní údaje se zde vyplní automaticky [12].  

 

 

Obrázek 50 Definování pole Datum platby 

Pole Částka [obrázek 51] je definováno jako „Měna“. Tento datový typ je vybrán, 

protoţe toto pole bude obsahovat informace ve formě měny, konkrétně českých korun. U 

tohoto pole v kolonce „Datový typ“ uţivatel vybere moţnost „Měna“. Poté v záloţce 

„Obecné“ definuje kolonku „Formát“ jako „měna“ [12].  
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Obrázek 51 Definování pole Částka 

Pole Účel platby [obrázek 52] je definováno jako „Text“. Tento datový typ je 

vybrán, protoţe se jedná o předem předdefinované moţnosti ve formátu textu. U tohoto 

pole v kolonce „Datový typ“ uţivatel vybere moţnost „Text“. Poté v záloţce „Obecné“ 

definuje kolonku „Velikost pole“ jako „20“ čímţ určí, ţe pole nebude obsahovat více jak 

dvacet znaků. Dále ve stejné záloţce v kolonce „Formát“ zapíše < čímţ určí, ţe text bude 

sloţen pouze z malých písmen a kolonku „Je nutno zadat“ na „ano“, protoţe je podmínkou, 

aby toto pole bylo vţdy zadáno. Posledním krokem je upravení záloţky „Vyhledávání“. 

Tuto záloţku uţivatel musí upravit z důvodu vytvoření automatického přednastavení textu. 

Zde změní kolonku „Zobrazit ovládací prvek“ na „Seznam“ čímţ dojde k vyhledávání dat 

ze seznamu, dále do kolonky „Typ zdroje řádku“ zadá „Seznam hodnot“, čímţ dojde 

k výběru podle zdroje řádků. Do kolonky „Zdroj řádků“ zadá „čtenářský poplatek“;„ztráta 

knihy“;„zničení knihy“;„pokuta za prodlení“;„obnovení průkazu“;„ztráta průkazu“ 

„Čtenář“, čímţ bude moci uţivatel při zápisu do této tabulky vybírat z moţností danými 

mezi uvozovkami a nakonec nastaví kolonku „Počet sloupců“ na „1“, čímţ definuje počet 

zobrazených sloupců při výběru [12]. 

 
  

Obrázek 52 Definování pole Účel platby 
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Příloha 5 Vytvoření relací 

Chce li uţivatel vytvořit relace databáze [obrázek 53], klikne LM na list 

„Databázové nástroje“, zobrazí se nové ikony listu, zde klikne LM na ikonu „Vztahy“, 

čímţ dojde k otevření návrhového okna relace [12]. 

   

Obrázek 53 Otevření relace 

Zobrazení tabulek 

Po otevření návrhového zobrazení je důleţité zobrazit tabulky. Protoţe v databázi 

jsou nějakým způsobem propojeny všechny tabulky, je potřeba všechny zobrazit. Toto 

zobrazení uţivatel provede tak [obrázek 54], ţe klikne LM na list „Návrh“, zobrazí se 

nové ikony listu, zde klikne LM na ikonu „Zobrazit tabulku“, čímţ dojde k otevření 

okna „Zobrazit tabulku“. Zde vybere všechny tabulky a klikne LM na moţnost „Přidat“. 

Po této operaci dojde k zobrazení tabulek bez relací [12]. 

 

  
 

 

Obrázek 54 Zobrazení tabulek 

Vytvoření základní relace 

Vytvoření relace dvou tabulek je nejjednodušší za pouţití myši. Tento způsob je 

[obrázek 55] zaloţen na přetaţení primárního klíče jedné tabulky na cizí klíč tabulky 

druhé. Uţivatel tedy klikne a podrţí LM na poli „ID autora“ u tabulky „Autor“ a za 

stálého drţení LM přejde na pole „ID autora“ u tabulky „Autor knihy“. Tímto dojde 

k zobrazení okna „Upravit pole“, kde klikne LM na moţnost „Vytvořit“, čímţ dojde 

k vytvoření relace mezi tabulkou „Autor“ a „Autor knihy“ [12]. 
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Obrázek 55 Vytvoření základní relace 

Úprava relace 

Po definování všech základních relacích je nutné tyto relace upravit. Úpravou se 

rozumí typ spojení a referenční integrita. Chce li uţivatel tuto úpravu uskutečnit [obrázek 

56], klikne LM na relaci, dále LM klikne u lidu „Návrh“ na moţnost „Upravit relace, 

čímţ opět dojde k zobrazení okna „Upravit relace“ [12]. 

  

 

Obrázek 56 Úprava relace 

V tomto okně uţivatel provede dvě operace. Nejprve zaškrtne moţnost „Zajistit 

referenční integritu, čímţ definuje typ relací [obrázek 57]. Druhou operací je stanovení 

typu spojení, kde je moţno vybrat ze tří variant propojení. Toto provede tak [obrázek 

58], ţe klikne LM na ikonu „Typ spojení“, zobrazí se okno „Vlastnosti spojení“. Zde 

pomocí LM zaškrtne jednu ze tří variant, která spojení nejvíce vyhovuje. V případě, ţe 

uţivatel nevybere moţnost typu spojení, zůstane zde automaticky přednastavena varianta 

číslo 1, tedy „Zahrnout pouze řádky, v nichţ jsou spojená pole z obou tabulek shodná“ 

[12]. 
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Obrázek 57 Stanovení referenční integrity 

 

 

 Obrázek 58 Stanovení typu spojení  
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Obrázek 116 A19 poslední exemplář v kategorii 

Příloha 64 Tisk dlužníků knih 

 

Obrázek 117 Tisk dlužníků knih 
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Příloha 65 Tisk platby ze správy plateb 

 

Obrázek 118 Tisk platby ze správy plateb 

Příloha 66 Tisk všech vypůjčených knih 

 

Obrázek 119 Tisk všech vypůjčených knih 

Příloha 67 Tisk vypůjčených knih čtenářem 

 

Obrázek 120 Tisk vypůjčených knih čtenářem 

 


